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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток національної економіки викликає необхідність 

зміни форм і методів управління складних ієрархічних систем (СІС). З метою підви-

щення ефективності діяльності вітчизняні підприємства впроваджують нові організа-

ційно-управлінські структури, змінюють ієрархічну централізацію на горизонтальні 

зв’язки, переміщують наголоси з вирішення поточних операційних завдань на фор-

мування та досягнення довгострокових цілей розвитку. Одним із головних чинників, 

що можуть забезпечити необхідний розвиток, є саме прогресивні управлінсько-про-

цесні перетворення економіки інтелекту. В умовах нестабільності та нерівномірності 

розвитку ієрархічних соціально-економічних систем особливо загострюються пи-

тання забезпечення стійкості макроекономічної динаміки України в умовах поси-

лення глобалізаційних трансформацій. Зростає актуальність комплексного дослі-

дження стійкості розвитку складних ієрархічних систем (СІС) з упровадженням ефе-

ктивних інструментів, які б дозволили здійснити комплексну оцінку поточного та 

прогнозного стану основних індикаторів розвитку на мікро-, макро-, мезорівнях, ви-

явити їх взаємозв’язок, що дозволить оцінити ступінь стабільності та швидкості роз-

витку системи і сформувати якісні управлінські рішення, спрямовані на підтримку 

пріоритетних сценаріїв розвитку. Глобалізаційні трансформації в динаміці ієрархіч-

ного інтеграційного розвитку відбуваються в умовах світових кризових процесів і по-

силення нелінійних взаємозв’язків та процесів, що обумовлюють виникнення однієї з 

найгостріших проблем сучасного менеджменту – проблеми керованого вектор-ного 

управління розвитком СІС, вирішення якої дозволить забезпечити стратегічну конку-

рентоспроможність й адаптивну його дифузію в зовнішнє середовище, що є невизна-

ченим і стохастичним, на підставі встановлення адекватних цільових орієнтирів його 

розвитку та розробки системи ефективних управлінських впливів завдяки продуку-

ванню інноваційно-інвестиційних процесів у просторі та часі. Актуальність пробле-

матики обумовлена також значним впливом перетворень у внутрішньому та зовніш-

ньому середовищі на ефективність діяльності складних ієрархічних систем і необхід-

ністю вдосконалення теоретичних і методичних положень з управлінсько-процесних 

перетворень з урахуванням їх сучасних особливостей. 

Методологічні, методичні, прикладні та економіко-математичні аспекти моделю-

вання розвитку складних СІС формувалися автором під впливом наукових праць ряду 

вітчизняних і закордонних учених, серед яких слід відзначити вагомий внесок у вирі-

шення окремих аспектів даної проблеми таких науковців, як: Акоффф Р., Базаров В., 

Богданов О., Бродель Ф., Бурков В., Вінер Н., Гелбрейт Дж. К., Гвішиані Д., Глаз’єв С., 

Ентов Р.,  Друкер П., Забродський В., Кизим М., Кларк Дж., Клебанова Т., Клайнкнехт 

А., Князева О., Кондрат’єв М., Кузьмін О., Лисенко Ю., Львов Д., Маєвський В., Мель-

ник Л., Меншиков С., Месарович С., Мітчелл У., Моісєєв М., Нельсон Р., Новік І., Нові-

ков Д., Перегудов Ф.,  Пономаренко В., Порохня В., Пригожин І., Пушкар О., Раєвнєва О., 

Ростоу У., Румянцева С., Скурихів В., Спенсер Г., Тойбі А., Тоффлер Е., Тодаро М., 

Тридід О., Туган-Барановський М., Філіпенко А., Федер Е., Форестер Дж., Фрімен Ч., 

Хакен Г., Шумпетер Й., Яковець Ю. та багатьох інших. 

Проблеми моделювання соціально-економічних систем різного рівня ієрархії мето-
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дами лінійної та нелінійної динаміки є темою досліджень вітчизняних і зарубіжних уче-

них: В. Вітлінського, В. Гейця, В. Даніча, В. Занга, Т. Клебанової, Ю. Лисенка, Н. Мак-

сишко, Г. Малінецького, А. Онищенко, О. Петрова, В. Порохні, Т. Пу, Л. Сергєєвої, Дж. 

Хикса та багатьох інших. Основний внесок у моделювання стійкості функціонування со-

ціально-економічних систем зробили такі вчені, як О. Ареф’єва, В. Гросул, Р. Іванов, М. 

Кизим, В. Ковалевич, Г. Козаченко, Л. Костирко, В. Кочетков, Ю. Лисенко, Р. Михайлюк, 

Л. Сергєєва, С. Тхор, Р. Брейлі, Дж. К. Ван Хорн, Е. Хелферт та ін. 

Віддаючи належне науковій і практичній значущості праць названих авторів, не-

обхідно підкреслити, що певне коло завдань концептуального, методологічного та ме-

тодичного характеру є недостатньо розвинутим. Особливої актуальності набувають 

завдання з розробки та вдосконалення інструментальних засобів керованого розвитку 

СІС, тобто комплексу механізмів, управлінських алгоритмів, моделей і технологій, 

які дають змогу на практиці розв’язувати перманентно виникаючі загрози та перед-

бачати можливості, забезпечуючи їх цілеспрямований рух у рамках визначеного век-

тора розвитку та дозволяють  посилити швидкість імплементування інвестиційно-

інноваційних процесів на всіх рівнях ієрархії в розбудову економіки інтелекту. Усе 

це зумовило вибір теми дисертаційного дослідження, його мету, а також спектр і зміст 

завдань для її досягнення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний у дисе-

ртаційній роботі напрямок досліджень відповідає тематичній спрямованості наукових 

прикладних розробок у рамках державних бюджетних, госпдоговірних та ініціатив-

них робіт, що проводилися в Національному технічному університеті «Харківський 

політехнічний інститут»: під керівництвом автора дисертації за темою «Моделю-

вання розвитку складних ієрархічних систем у виробничій сфері» (№ ДР 

0120U101610), при безпосередній участі автора – за темами «Підвищення ефективно-

сті управління торговими підприємствами на основі інтелектуально-інформаційних 

систем» (№ ДР 0118U002174), «Підвищення ефективності управління якістю товарів 

та послуг» (№ ДР 0118 U002173); Харківським національним економічним універси-

тетом імені Семена Кузнеця за темами: «Розробка теоретико-методологічного та ін-

формаційно-модельного забезпечення системи рейтингування наукової активності 

ВНЗ України» (держбюджетна тема  № ДР РК 0116U004518), «Розробка методичного 

та модельно-інформаційного забезпечення інституційної автономії ВНЗ» (держбю-

джетна тема № ДР РК 0117U000429), «Моделі прийняття рішень в розподілених сис-

темах» (№ ДР 0109U008006); Харківським навчально-науковим інститутом ДВНЗ 

«Університет банківської справи» за темами: «Розвиток системи фінансового мене-

джменту підприємства» (№ ДР 0114U003032), «Сучасні технології фінансового мене-

джменту підприємства» (№ ДР 0111U008605), «Стратегічний розвиток банківського 

сектора регіону в контексті забезпечення фінансової стабільності (на прикладі Хар-

ківського регіону)» (№ ДР 0114U003033); Науково-дослідним центром індустріаль-

них проблем розвитку НАН України за темами: міжнародний науково-дослідний про-

ект «Моделі оцінки нерівномірності і циклічної динаміки соціально-економічного ро-

звитку регіонів України та Росії» (номер держреєстрації (№ ДР 0110U004306); «Тео-

ретико-методологічне обґрунтування напрямів подолання структурних деформацій 

промислового комплексу країни на основі його інноваційно-технологічної модерніза-

ції» (№ ДР  0117U004252). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування те-

оретико-методологічних засад моделювання розвитку складних ієрархічних систем 

(СІС) щодо розбудови економіки інтелекту в умовах високого рівня невизначеності й 

стохастичності середовища та нелінійної природи перебігу соціально-економічних 

процесів, спрямованих на вирішення завдань керованого векторного розвитку, шля-

хом реалізації їх у вигляді систем підтримки прийняття рішень для підвищення якості 

управління на основі продукування інноваційно-інвестиційної діяльності на засадах 

віральності розвитку. 

Для досягнення мети в дисертації поставлено та вирішено такі завдання: 

проведено критичний аналіз теоретичних аспектів моделювання складних ієрар-

хічних систем в економіці щодо розбудови економіки інтелекту; 

дослідити концепції моделювання розвитку складних ієрархічних систем і роз-

робити концептуальну модель механізмів розвитку СІС; 

провести аналіз впливу ендогенних та екзогенних чинників на розвиток СІС на 

основі їх багатовимірного моделювання; 

розробити інструментарій моделей прогнозування причинно-наслідкових зв’яз-

ків складних ієрархічних систем в економіці на прикладі моделей валютних курсів та їх 

впливів; 

запропонувати просторові, часові та структурні моделі діагностики проблемних 

ситуацій СІС у контексті управління  економічною безпекою на основі виживаності 

та розповсюдження кризових ситуацій; 

реалізувати інструментарій моделювання дифузійних процесів в економіці та до-

слідити  їх вплив на складні ієрархічні системи; 

розробити моделі дослідження причинно-наслідкових зв’язків  нестійкого розви-

тку складних соціально-економічних систем та їх нестаціонарних траєкторій за інди-

каторами розвитку; 

побудувати комплекс моделей дослідження тенденцій на основі імітації дина-

міки та прогнозування фінансових ситуацій; 

удосконалити комплекс інформаційно-аналітичних технологій моделювання фі-

нансових аспектів розвитку ВЕС; 

побудувати комплекс моделей управління конкурентостійкістю СІС у нестабіль-

ному економічному середовищі; 

запропонувати інструментарій моделювання розвитку інноваційно-інвестицій-

них процесів складних ієрархічних систем; 

розробити імітаційну модель дифузії інноваційно-інвестиційних процесів у скла-

дних ієрархічних системах; 

побудувати проактивні моделі інноваційно-інвестиційних процесів розвитку в 

системі підприємство – регіон – держава та дослідити сценарії залежно від активності, 

потенціалу та ризиків. 

Об’єкт дослідження – процеси розвитку складних ієрархічних систем, що функці-

онують в умовах високого рівня невизначеності зовнішнього середовища та неліній-

ного характеру перебігу соціально-економічних процесів, обумовлених глобалізацій-

ними світовими перетвореннями. 
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Предмет дослідження – теоретичні, методологічні та методичні положення та від-

повідний інструментарій економіко-математичного моделювання розвитку складних іє-

рархічних систем в економіці в умовах впливу ендогенних і екзогенних чинників та 

швидких динамічних інноваційно-інвестиційних процесів. 

Методологія і методи дослідження. Для досягнення визначеної мети та вирі-

шення поставлених у роботі завдань було використано систему загальнонаукових і 

спеціальних методів дослідження: абстрактно-логічний метод – для обґрунтування 

гносеологічного базису теорії розвитку СІС; методи теоретичного узагальнення, систе-

много та історико-економічного аналізу – для критичного аналізу моделей розвитку, ге-

незису підходів,  формування комплексу цілей і завдань розвитку СІС та обґрунту-

вання необхідності вирішення проблем управління керованим процесом розвитку; си-

стемний підхід, методи аналізу та синтезу – для обґрунтування концепції управління 

розвитком СІС, системи принципів її реалізації, синергетичного підходу до управ-

ління розвитком СІС; системно-структурний аналіз – для формування методологіч-

них засад і методичних рекомендацій щодо розробки та реалізації механізму управ-

ління розвитком СІС і її структурних елементів, механізму управління інноваційною 

активністю та потенціалом розвитку, механізму прогнозування та прийняття рішень 

з управління інвестиційно-інноваційними процесами; для прогнозування причинно-

наслідкових зв’язків СІС – експертний аналіз,  теорія катастроф, моделі швидких про-

цесів, фазовий аналіз, рейтингове оцінювання,  сценарне моделювання, фрактальний 

аналіз,  нейронні мережі,  динамічна економетрика,  адаптивні методи  прогнозу-

вання; для моделювання дифузійних процесів – системний аналіз, експертне оціню-

вання, системна динаміка,  моделі катастроф, рейтингове оцінювання, причинно-нас-

лідкові економетричні методи, динамічна економетрика, сценарне моделювання, іміта-

ційне моделювання, дисперсійний аналіз; для моделювання тенденцій розвитку СІС – 

оптимізаційні методи, оптимальне управління, економетричні виробничі функції, пане-

льні дані,  структурні форми, генетичні алгоритми, багатовимірний аналіз, сценарне мо-

делювання, імітаційне моделювання; для моделювання розвитку інноваційно-інвести-

ційних процесів – експертне оцінювання, системна динаміка, методи оптимізації,  нечі-

ткі множини, оптимальне управління, класифікація, сценарне моделювання, імітаційне 

моделювання. 

Інформаційною базою дослідження є дані відкритої звітності підприємств Укра-

їни, статистичні дані Державної служби статистики України, дані звітів провідних 

міжнародних консультаційних та аналітичних компаній. Як джерела інформації ви-

користано теоретичні та методичні розробки вчених, результати проведених автором 

наукових досліджень, матеріали науково-практичних конференцій. 

 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

вперше: 

розроблено та теоретично обґрунтовано концепцію моделювання механізмів ро-

звитку СІС на основі управлінсько-процесних перетворень і поширення інноваційно-

інвестиційних процесів, в основу якої покладено комплекс положень і принципів, що 

відбивають два дослідницькі рівні – рівень розбудови економіки інтелекту в умовах 

високого рівня невизначеності та стохастичності середовища і нелінійної природи пе-
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ребігу соціально-економічних процесів та рівень дослідження процесу керованого ве-

кторного розвитку шляхом реалізації їх у вигляді систем підтримки прийняття рі-

шень, спрямованих на підвищення якості управління на основі продукування іннова-

ційно-інвестиційної діяльності на засадах віральності розвитку;  

розроблено й обґрунтовано процесну складову інструментального базису конце-

пції моделювання механізмів розвитку СІС, що на підставі причинно-наслідкових 

зв’язків, дифузійних процесів та інноваційно-інвестиційних процесів вірального розви-

тку дозволяє продукувати якісні та своєчасні управлінські рішення щодо адекватної по-

ведінки СІС в умовах активізації науково-інноваційної діяльності, структурної перебу-

дови та прискорення економічного зростання;  

запропоновано концепцію моделювання механізмів розвитку складних ієрархічних 

систем на основі управлінсько-процесних перетворень і поширення дифузійних інно-

ваційно-інвестиційних процесів на основі теоретичних положень економіки інтеле-

кту, засад процесно-функціонального менеджменту та сучасної теорії управління 

складними системами; 

розроблено механізм вирішення задач взаємодії СІС із зовнішнім середовищем 

на основі процесів самоорганізації, які інтегрують комплексний інструментарій мо-

делей дослідження нестійкості траєкторій розвитку складних ієрархічних систем і да-

ють можливість зробити висновки про причини виникнення ендогенних (самогенеру-

ючих) коливань та біфуркацій, про можливості настання катастроф і криз на основі 

цілісної системи фазового, коінтеграційного та біфуркаційного аналізу, що дозволить 

завчасно передбачати кризові ситуації та пропонувати методи їх попередження, зна-

ходити комплексні шляхи виходу з кризових ситуацій; 

дістали подальшого розвитку: 

методичний підхід до оцінювання рівня мобілізації ресурсів до процесно-функ-

ціональних змін складних ієрархічних систем як сукупної інтегральної оцінки, обу-

мовленої рівнем організації бізнес-процесів і швидкістю їх мобілізації до сприйняття 

можливих змін, які забезпечують реалізацію прогресивних управлінсько-процесних пе-

ретворень на основі апарату нейронних мереж для розробки превентивних попереджу-

вальних управлінських заходів; 

синергетична концепція моделювання механізмів розвитку СІС, що спирається 

на положення про складний динамічний характер перебігу процесів, необхідність за-

стосування агрегованого комплексу механізмів розвитку для кожної з досліджуваних 

систем і підсистем з урахуванням специфіки характерних процесів на основі інтегро-

ваних критеріїв ефективності, що враховують не тільки кількісні та якісні результати, 

але й ступінь задоволеності стейкхолдерів, партнерів і реалізуються через методи та мо-

делі функціонального, організаційного, мотиваційного та інституціонального управ-

ління; 

методологічні основи формування механізмів проактивного управління іннова-

ційною діяльністю складних ієрархічних систем (СІС), що складається з послідовних 

етапів оцінки, аналізу, планування, прогнозування та регулювання інноваційної дія-

льності на рівнях підприємство – регіон – держава шляхом реалізації нелінійних ди-

намічних оптимізаційних моделей стимулювання інноваційної діяльності на рівні ре-

гіональних систем  і держави; 

комплекс системної динамічної моделі генерації та оцінки ризиків інноваційного 
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проєкту, який дозволяє зіставити всі складові ефективності та ризикованості, що ви-

значають інтегральний сукупний рівень ризику проєкту за складовими ризиків жит-

тєвого циклу, цільових ризиків проєкту та сценаріїв їх перебігу залежно від факторів 

зовнішнього середовища та схильності ЛПР до ризику, та вирішує завдання з пози-

ціонування реального стану показників ефективності інноваційного проєкту в порі-

вняльному динамічному розрізі на основі трирівневого оцінювання, обумовленого 

структурними елементами ризиків, та визначення можливих і перспективних дед-

лайнів, часових горизонтів за етапами життєвого циклу проєкту, критичних шляхів 

і резервів, які дозволяють досягти головної мети з підвищення рівня ефективності 

впровадження інноваційних проєктів; 

концептуальний підхід до дослідження нестійкості основних індикаторів соці-

ально-економічного розвитку економіки, що спрямований на вирішення завдань оцінки, 

аналізу та прогнозування стану територіальних систем і передбачає реалізацію трьох ос-

новних етапів: оцінку динаміки соціально-економічних індикаторів територі-ального 

розвитку та ступеня їх взаємозв’язку; побудову моделей катастроф динаміки соціально-

економічних індикаторів територіального розвитку; аналіз нестійкості розвитку соціа-

льно-економічних систем, на основі яких виявлено нестійкість і нелінійність взає-

мозв’язків, можливість біфуркацій і високу ймовірність катастроф; 

 удосконалено: 

системний сценарний підхід до моделювання конкурентостійкості як агрегацію 

широкого класу моделей, відмінністю якого є врахування систематизованих взаємо-

залежних факторів впливу зовнішнього середовища (за рівнями, сутністю, урегульо-

ваністю та пріоритетністю) на основі синтезу впливу потенціалу на маркетингову, фі-

нансову, соціальну складові, що дозволило оцінити їх кількісне значення та прогно-

зне значення загального рівня конкурентостійкості, виділити групи оптимістичних, 

реалістичних і песимістичних сценаріїв та оцінити наслідки їх реалізації; 

методику оцінювання системи факторів формування валютного курсу та їхній 

вплив на конкурентоспроможність СІС на основі теорії нечітких множин у нестабіль-

ному валютному середовищі, засновану на побудові трикомпонентної динамічної імі-

таційної моделі, що дозволить підвищити рівень конкурентоспроможності; 

методичний підхід до моделювання виживаності та розповсюдження кризових 

ситуацій у банківському секторі шляхом побудови економіко-математичних моделей 

оцінки та аналізу основних факторів виживаності та поширення панічних настроїв на 

основі швидких динамічних процесів для визначення природи й ознак банківської па-

ніки, а також інструментів протидії цьому явищу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні та 

методологічні положення дисертаційної роботи доведені до рівня конкретних пропо-

зицій, методичних розробок і практичних рекомендацій щодо комплексного впрова-

дження інструментарію моделювання розвитку складних ієрархічних систем в еконо-

міці в умовах високого рівня невизначеності причинно-наслідкових зв’язків та стохас-

тичності перебігу інноваційно-інвестиційних процесів, спрямованих на збільшення ефе-

ктивності взаємоузгодженої діяльності та результативності функціонування окремих 

елементів систем, структур, галузей, секторів, територій на підґрунті розбудови механі-

зму вірального інтелектуального розвитку. Прикладний аспект підтверджується практи-
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чним застосуванням, із відповідними довідками, окремих пропозицій і результатів у дер-

жавних установах, на підприємствах, у банках.  

Так, Харківською обласною державною адміністрацією, департаментом еконо-

міки та міжнародних відносин (довідка № 05-30/938 від 02.03.2020 р.) використову-

ються пропозиції щодо оцінювання рівня мобілізації ресурсів до процесно-функціо-

нальних змін складних ієрархічних систем як сукупної інтегральної оцінки, обумов-

леної рівнем організації бізнес-процесів і швидкістю їх мобілізації щодо сприйняття 

можливих змін, які забезпечують реалізацію прогресивних управлінсько-процесних 

перетворень; Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг  (НКРЕКП) (територіальний підрозділ у Харків-

ській області) (довідка № 01/253/03 від 23.11.2019 р.) застосовуються рекомендації з 

оцінювання впливу державного стимулювання інноваційної діяльності на зростання кіль-

кості інноваційно-активних підприємств та оцінки доходу від здійснення інноваційної ді-

яльності; Комунальним підприємством  «Павлоградське виробниче управлінням водоп-

ровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради (довідка № 224/01-

1 від 10.08.2019 р.) здійснено дослідження динаміки основоположних процесів і рівня їх 

інтенсивності з акцентуванням на ресурсній і комунікаційній складових з метою підви-

щення ефективності інформаційного обміну; Харківським головним регіональним управ-

лінням ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (довідка № 112/5436 від 10.02.2020 р.) використано ро-

зробки щодо розповсюдження кризових ситуацій у банківському секторі на основі мо-

делей швидких динамічних процесів і поширення паніки за певними сценаріями; Запо-

різьким виробничим підприємством «НЕОН» УТОГ (довідка № 059 від 29.09.2019 р.) 

впроваджено методику формування механізму управління цілями розвитку підприємс-

тва відповідно до циклічних змін зовнішнього та внутрішнього середовища; групою ком-

паній LLC GC "ENERGOSKAN" (Україна – Росія – Казахстан – Білорусь) (довідка № 

1059 від 20.11.2019 р.) імплементовано  модель управління рівнем розвитку групи ком-

паній при прогнозуванні поведінки на короткочасну та довгострокову перспективу; на 

ТОВ «ЕНЕРГОТЕСТ» (довідка № 21-01 від 10.09.2019 р.) використовуються пропозиції  

щодо управління конкурентоспроможністю в нестабільному валютному середовищі 

шляхом застосування прогнозів динаміки валютних курсів і факторів їх формування. 

Окремі результати дослідження використовуються в навчальному процесі Наці-

онального технічного університету «Харківський політехнічний інститут» при під-

готовці бакалаврів і магістрів напряму «Економіка та підприємництво», зокрема при 

викладанні дисциплін «Економетрика», «Оптимізаційні методи і моделі», «Техніко-

економічне обґрунтування економічних рішень», «Маркетингові дослідження», «Ос-

нови наукових досліджень», «Інформаційні системи і технології у торгівлі» (довідка 

№ 86/13-77 від 04.03.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача полягає у формуванні теоретико-методологічних 

засад і практичного інструментарію економіко-математичних методів моделювання 

розвитку складних ієрархічних систем в економіці. Дисертаційне дослідження є заве-

ршеною самостійною науковою роботою, всі результати якого одержані безпосеред-

ньо здобувачем і знайшли відображення в наукових публікаціях, усі положення та 

пропозиції, винесені на захист, розроблені автором особисто. Внесок автора в роботи, 

виконані у співавторстві, наведено у списку основних опублікованих праць наприкі-
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нці автореферату. В даній роботі не використовувалися матеріали та висновки канди-

датської дисертації автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисерта-

ційного дослідження оприлюднені автором на 36 міжнародних і науково-практичних 

конференціях, перелік окремих тез доповідей і матеріалів наведено у списку опублі-

кованих праць, а саме: «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних сис-

тем» (м. Харків, 8–9 квітня 2010); «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і прак-

тика» (м. Суми, 27–28 травня 2010); «Проблеми глобалізації та моделі стійкого роз-

витку економіки» (м. Луганськ, 23–25 березня 2011); «Сучасні проблеми моделю-

вання соціально-економічних систем» (м. Харків, 7–9 квітня 2011);  «Економіко-ма-

тематичне моделювання і його застосування в науці і промисловості» (м. Кривий Ріг, 

23 травня 2011); «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та прак-

тики» (м. Харків, 22–23 листопада 2011); «Сучасні проблеми моделювання соціально-

економічних систем» (м. Харків, 9–10 квітня 2012); «Інформаційна та економічна без-

пека (INFECO-2012)» (м. Харків, 24–26 квітня 2012); «Проблеми управління соціа-

льно-економічним розвитком України» (м. Харків, 27 квітня 2012); «Эффективные 

инструменты современных наук – 2012» (Praha, 27 квітня – 5 травня 2012); «Соціа-

льно-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики» (м. 

Харків, 11–12 травня 2012);  «Инновационные и информационные технологии в раз-

витии бизнеса и образования» (г. Москва, 20–21 ноября 2012); «NAUKA: TEORIA I 

PRAKTYKA – 2013» (м. Перемишль, 7–15 серпня 2013); «Соціально-економічний ро-

звиток регіонів» (м. Київ, 13–14 вересня 2013); «Сучасні проблеми моделювання со-

ціально-економічних систем» (м. Бердянськ, 3–12 квітня 2014); «Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики» (м. Харків, 25–26 вересня 2014); «Сучасні 

проблеми моделювання соціально-економічних систем» (м. Бердянськ, 2–10 квітня 

2015); «Інформаційна та економічна безпека (INFECO–2015)» (м. Харків, 21–22 тра-

вня 2015); «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2015» (Praha, 27 квітня – 5 травня 

2015); «Trends of moden science» (м. Харків, 30 травня – 7 червня 2015); «Modern 

society cooperation and partnerships» (Warsaw, 1 July, 2015); «Бъдещето въпроси от света 

на науката – 2015» (Софія, 17–22 грудня 2015); «Фінансово-кредитна діяльність: про-

блеми теорії та практики» (м. Харків, 17–18 березня 2016); «Сучасні проблеми моде-

лювання соціально-економічних систем», (м. Бердянськ, 1–10 квітня 2016); «Інфор-

маційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я MicroCAD-2017» (м. 

Харків, 17–19 травня 2017); «Проблеми соціально-економічного розвитку підпри-

ємств» (м. Харків, 25–26 жовтня 2017); «Економічне зростання: стратегія, напрями і 

пріоритети» (м. Запоріжжя, 12 квітня 2018); «Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я MicroCAD-2019» (м. Харків, 16–18 травня 2018); 

«Konference Efektivní Nástroje Moderních Věd – 2018» (Praha, 22–30 dubna 2018); «Су-

часні проблеми моделювання соціально-економічних систем» (м. Харків, 5–6 квітня 

2018); «Сучасні аспекти розвитку інформаційної економіки: зовнішні та внутрішні 

фактори впливу» (м. Київ, 24 листопада 2018); «Підприємництво, торгівля: теорети-

чні підходи та практичні аспекти» (м. Старобільськ, 27–28 листопада 2018); «Про-

блеми соціально-економічного розвитку підприємств» (м. Харків, 26–28 листопада 

2018); «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (м. Ха-

рків, 15–17 травня 2019); «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств» 
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(м. Харків, 26–27 листопада 2019); «Проблеми генезису економіки інтелектуально-

інноваційного капіталу» (м. Київ, 26–27 березня 2020 р). 
Публікації. Положення та найвагоміші результати дисертаційної роботи опублі-

ковано в 75 основних наукових роботах, загальний обсяг, що належить автору, стано-
вить 44,45 ум. друк. арк., серед них – 1 одноосібна монографія обсягом 24,2 ум. друк. 
арк., 17 монографій у співавторстві (особисто автору належить 8,4 ум. друк. арк.), 37 
статей у наукових фахових виданнях, з них 7 у виданнях, які включені до наукометри-
чних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, з яких автору належить 17,2 
ум. друк. арк., 21 теза за матеріалами конференцій, авторський внесок – 3,05 ум. друк. 
арк. Окремо матеріали досліджень представлено в п’яти  навчальних посібниках за 
напрямом у співавторстві (обсяг авторського внеску – 26,75 ум. друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, ви-
сновків, списку використаних джерел (346 найменувань на 39 сторінках), 17 додатків 
на 130 сторінках. Матеріали дисертації проілюстровано 124 рисунками та 63 табли-
цями, серед них – ті, що займають повні сторінки, 12 і 13 відповідно. Основний текст 
дисертації викладено на 421 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі дано загальну характеристику дисертаційної роботи, обґрунтовано ви-

бір теми та її актуальність, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослі-

дження, охарактеризовано наукову новизну та практичне значення, наведено дані 

щодо апробації одержаних результатів та їх опублікування. 

У першому розділі – «Теоретичні аспекти моделювання складних ієрархіч-

них систем в економіці щодо розбудови економіки інтелекту» – проведено дослі-

дження стратегічних ініціатив України щодо розбудови економіки інтелекту шляхом 

активізації процесів інноваційно-інвестиційного розвитку; визначено комплекс супере-

чностей процесу розвитку шляхом дослідження стану середовища та його факторного 

простору; обґрунтовано існування проблеми керованого управління  розвитком СІС; ви-

ділено основні складові цього процесу.  

Визначено, що на сучасному етапі розвитку країни активізація науково-інноваційної 

діяльності є одним із визначальних факторів структурної перебудови та прискорення еко-

номічного зростання. Роль держави в становленні інноваційної економіки досить вагома 

– вона має передбачати розробку стратегії переходу до інноваційної моделі розвитку на 

основі використання методів економіки інтелекту  на всіх рівнях управління. Встанов-

лено, що  джерелами виникнення різноманітних проблем розвитку промислових під-

приємств є не тільки макроекономічні проблеми, але й істотні прорахунки та помилки 

внутрішнього менеджменту СІС. Тривале ігнорування останніх призвело до того, що 

українські підприємства виявилися нездатними до сприйняття нової філософії ведення 

бізнесу і, тим самим, ще більше загострили критичність ситуації в країні. Проведені до-

слідження дали змогу виділити множину суперечностей, які формують одну із актуаль-

них проблем сучасного менеджменту підприємств – проблему управління керованим 

векторним розвитком.   

У роботі запропоновано інструментарій дослідження розвитку складних ієрархі-
чних систем на засадах процесно-функціонального менеджменту як складного та не-
лінійного активного процесу переходу підприємства в новий якісний стан за рахунок 
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змін в організації бізнес-процесів, спрямованих на підвищення результативності ви-
користання фінансово-економічних ресурсів, у результаті чого забезпечується соціа-
льно-економічна ефективність діяльності системи та стабільність щодо впливу внут-
рішніх і зовнішніх загроз. Ґрунтуючись на теоретичних положеннях економіки інте-
лекту, засадах процесно-функціонального менеджменту та сучасній теорії управління 
складними системами, в роботі запропоновано концепцію моделювання механізмів 
розвитку складних ієрархічних систем на основі управлінсько-процесних перетво-
рень і поширення інноваційно-інвестиційних процесів (рис. 1). 

Удосконалення  системи менеджменту розвитку СІС запропоновано здійснювати 
з урахуванням відповідних економічних законів, що визначають рівень розвитку ме-
неджменту, а також ряду специфічних принципів, а саме: ієрархічності, координації, 
повноти виконання функцій, первинності функціональної системи складних ієрархі-
чних систем стосовно його системи управління, підпорядкованості системи управ-
ління структурі виробничої системи, транспарентності процесно-функціональних пе-
ретворень, інформаційної достатності, забезпечення соціальної захищеності суб’єктів 
перетворень (працівників, менеджерів, власників). Систему управління інноваційною 
діяльністю СІС запропоновано розглядати як активну життєздатну систему певного типу, 
у складі якої виділяються власне органи державного управління як елемент верхнього рі-
вня, органи регіонального управління як суб’єкти управління другого рівня, та іннова-
ційні підприємства як активні елементи, які взаємодіють між собою у процесі інтенси-
фікації та продукування інноваційно-інвестиційної  діяльності. У роботі для вдоскона-
лення методології дослідження розвитку СІС та їх взаємозв’язку пропонується викори-
стання сучасного спектра економіко-математичних методів і моделей. Процесна скла-
дова (рис. 2) представляє інструментальний  базис концепції моделювання механізмів 
розвитку СІС, який потім деталізується шляхом обґрунтування відповідного інстру-
ментарію. Запропоновано алгоритм координації заходів з управлінсько-процесних пе-
ретворень складних ієрархічних систем, які забезпечують ефективність і гнучкість сис-
теми управління в цілому та дозволяють сформувати пропозиції з координації управлін-
ських дій у процесі інтегрованого розвитку на засадах процесно-функціонального ме-
неджменту. Використання положень теорії активних  життєздатних систем дозволило по-
будувати ефективну систему стимулювання та продукування інноваційного розвитку на 
різних рівнях ієрархії управління, яка враховує як системні особливості розвитку іннова-
ційно-інвестиційних процесів, так і рівень розвитку інноваційного потенціалу та рівень 
інноваційної активності, та дозволить активізувати інноваційні процеси в системах і за їх 
межами. 

У другому розділі – «Прогнозування причинно-наслідкових зв’язків склад-

них ієрархічних систем в економіці» – запропоновано структурний базисний ком-
плекс прогностичних моделей дослідження причинно-наслідкових зв’язків у склад-
них ієрархічних системах на прикладі моделювання проблемних ситуацій і стійкості 
банківського сектора з урахуванням негативного впливу факторів зовнішнього сере-
довища та конкуренції на ринку, ретроспективної та перспективної оцінки валютних 
курсів на основі методології динамічного фазового аналізу, рейтингового інтеграль-
ного оцінювання, сценарного моделювання швидких нелінійних динамічних проце-
сів, теорії катастроф, фрактального аналізу, VAR/ECM – аналізу, нейронних мереж, 
ARCH/GARCH методів; наведено результати практичного використання запропоно-
ваних розробок, що доводять їх коректність і дієвість. 
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Рис. 1. Концепція моделювання механізмів розвитку СІС на основі управлінсько-процесних перетворень і поширення 

інноваційно-інвестиційних процесів 
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Методи дифузійних процесів в економіці 

Методи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю Вдосконалення 

ОПТИМАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ 

РОЗВИТКУ 

 як сукупність станів, в яких система 
максимально наближена до 

цільових критеріїв  

3. Процеси розвитку 
підпорядковуються 

дифузійному рухові, 

що залежить від пото-
чного значення, часу 

та середовища 

Складність забезпечення 

порівняності кількісних 

оцінок 
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Рис. 2. Процесна складова інструментального  базису концепції моделювання 

механізмів розвитку СІС 

 
Побудований комплекс моделей дослідження динаміки стійкості індикаторів ба-

нківської діяльності на основі фазового аналізу спрямований на вирішення задач оці-

нки, аналізу та прогнозування стану банківської системи на основі ступеня взаємовп-

ливу та рівноважних станів за ключовими індикаторами розвитку. За пропонованим 

у роботі алгоритмом отримані динамічні моделі фазової площини (табл. 1, отримано 

за результатами власних розрахунків у ППП Maple), що описують взаємодію сукуп-

ного депозитного портфеля (DEP) та сукупного кредитного портфеля (KRED), суку-

пного фінансового результату (FR) і сукупного кредитного портфеля (KRED), сукуп-

ного фінансового результату (FR) і сукупного депозитного портфеля (DEP) такого 

вигляду:  
 

Механізми Методи дослідження Розроблені методи та моделі 

 

Механізм  

прогнозування  

причинно-наслідко-

вих зв’язків  

складних ієрархічних 

систем в економіці 

 

 

Механізм 

моделювання 

 дифузійних процесів 

в економіці та їх 

вплив на складні 

 ієрархічні системи 

Механізм 

моделювання  

тенденцій розвитку 

складних ієрархічних 

систем у виробничій 

сфері 

Експертний аналіз,  

катастрофи, паніки,  

фазовий аналіз,  

рейтинги, сценарії,  

фрактальний аналіз,  

нейронні мережі,  

динамічна  

економетрика, 

 адаптивні прогнози 

Оптимізаційні методи, 

виробничі функції,  

панельні дані, 

 структурні форми,  

імітація, сценарії,  

генетичні алгоритми,  

багатовимірний аналіз 

Моделі діагности проблемних ситуацій 

СІС 

Моделі виживаності та  

розповсюдження кризових ситуацій 

Механізм  

моделювання  

розвитку інноваційно-

інвестиційних 

 процесів складних 

 ієрархічних систем на 

засадах віральності 

 

Системний аналіз,  

експертне оцінювання, 

системна динаміка,  

катастрофи, рейтинги, 

причинно-наслідкові  

методи,  

динамічна економетрика, 

сценарії, імітація,  

дисперсійний аналіз 

Моделі прогнозування валютних курсів 

у системі управління СІС 

 

Моделі причинно-наслідкових зв’язків  

нестійкого розвитку СІС 

Моделі нестаціонарних траєкторій  

за індикаторами розвитку СІС 

Сценарні моделі факторів організаційно-

управлінського потенціалу СІС 

Моделі інноваційно-інвестиційних  

процесів СІС 

 

Експертне оцінювання,  

системна динаміка,  

методи оптимізації,  

імітація, сценарії,  

нечіткі множини,  

оптимальне управління, 

класифікація  

Сценарні моделі інноваційно-інвестицій-

них процесів розвитку СІС 

Моделі управління конкурентостійкістю 

СІС 

Імітаційні потокові моделі динаміки  

розвитку СІС 

Моделі фінансових аспектів розвитку 

СІС 
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                                             AP_DEP=а0+ a1*KRED+a2*DEP; 

                      AP_KRED=а0+ a1*KRED+a2*DEP;    
 

де AP_DEP – абсолютний приріст сукупного депозиту БСУ на момент часу t;  AP_KRED – абсолют-

ний приріст сукупного кредиту БСУ на момент часу t; KRED и DEP – значення обсягів наявних на 

момент часу t сукупних кредитів та депозитів портфелів; а0 – вільний член (параметр); а1 та а2 – 

коефіцієнти (параметри) моделі. 

 

Таким чином, виділено певні типи точок рівноваги розглянутих систем рівнянь до-

сліджуваних індикаторів, для яких характерні такі особливості:  «стійкий фокус» – тра-

єкторії сходяться до положення рівноваги, реалізуються затухаючі коливання;  «не-

стійкий фокус» – траєкторії віддаляються від положення рівноваги, рух має характер 

коливань з амплітудою; «нестійкий вузол» – траєкторії віддаляються від положення 

рівноваги, рух має аперіодичний характер;  «сідло» – асимптотично нестійка точка, 

за деякими напрямами траєкторії наближаються до своєї особливої рівноважної то-

чки, за іншими – віддаляються. Для більш глибокого дослідження стану стійкості в 

роботі побудовано моделі конкуренції за показниками приросту сукупного депозит-

ного портфеля між такими системно важливими банками України, як ПриватБанк, 

Ощадбанк та Укрексімбанк (рис. 3).  

 

Таблиця 1 

Результати реалізації побудови моделей фазової площини  
Модель Період дослідження 

(01.01.2001 – 01.01.2018) (01.01.2001 – 01.11.2008) (01.11.2008 – 01.01.2018) 

Тип стійкості 

Модель взаємо-

впливу сукуп-

ного депозиту 

та сукупного 

кредиту 

стійкий фокус 

 

cідло 

 

cідло 

 
Модель взаємо-

впливу сукуп-

ного фінансо-

вого результату 

та кредиту 

cідло 

 

невироджений нестій-

кий вузол 

 

нестійкий фокуc 

 
Модель взаємо-

впливу сукуп-

ного фінансо-

вого результату 

та депозиту 

сідло 

 

сідло 

 

нестійкий фокус 
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Рис. 3. 3D-фазовий портрет траєкторії системи в  моделі конкуренції  

за сукупним депозитним портфелем 

 

Отже, система спочатку наближається до траєкторії, після чого рухається по ній 

(близько неї) до правої верхньої точки, досягаючи її, починається стійка збіжність до 

фокуса системи (обертання по колу з маленьким радіусом, але t > 10); тип рівноваги 

в системі типу стійкий фокус означає, що траєкторії збігаються до можливої визначе-

ної точки рівноваги, при цьому реалізуються коливання із затуханням, що і підтвер-

джує пропоновану гіпотезу відносно встановлення рівноваги та поділу сегментів ри-

нку між системно важливими банками України в стратегічному аспекті. 

У роботі доведено, що стратегічна тенденція розвитку систем обумовлюється як 

внутрішніми флуктуаціями, так і певними закономірностями та синергетичними ефе-

ктами на основі  швидкості перебігу процесів і сили взаємовпливів, що і досліджено 

в роботі шляхом реалізації моделей виживаності та розповсюдження кризових ситуа-

цій (поширення панічних процесів) у банківському секторі України. Для визначення 

природи й ознак банківської паніки реалізовано моделі розповсюдження кризових си-

туацій на основі швидких динамічних процесів, а також інструменти протидії цьому 

явищу; зімітовано процес розповсюдження паніки, який відповідає реальному про-

цесу, оскільки оцінено та враховано ефект синергії, характерний для взаємодії «зара-

зливих осіб», що дозволяє оцінити динамічність банківського сектора в умовах паніки 

та криз.  

Для визначення тенденцій і перспективної діагностики системоутворюючих фа-

кторів розвитку СІС імплементовано інструментальний базис моделей дослідження 

поведінки та прогнозування динаміки валютних курсів у систему управління конку-

рентоспроможністю, на підставі яких здійснюється прогнозування моментів виник-

нення криз у тенденціях досліджуваних показників – індикаторів розвитку СІС. По-

будовано моделі дослідження поведінки валютних курсів із використанням методів 

фрактальності та взаємозв’язку між валютними курсами та факторами їх формування, 

що дозволить отримати адекватні прогнози в системі управління конкурентоспромо-

жністю СІС і сформувати ефективну валютну політику. На рис. 4 наведено взає-

мозв’язок методів дослідження динаміки валютних курсів, який передбачає реаліза-

цію трьох модулів, кожен з яких вирішує певну прикладну задачу дослідження. 
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Рис. 4. Взаємозв’язок методів дослідження динаміки валютних курсів 

 

У роботі пропонується підхід до дослідження взаємовпливу валютних курсів і фа-

кторів їх формування на основі ЕСМ – моделювання (моделей коригування помилки). 

Моделі коінтеграції (довгострокової взаємодії) валютних курсів і факторів їх форму-

вання дозволяють оцінити силу взаємодії цих показників, виявити фактори, що найбі-

льше впливають на курс долара, євро та російського рубля, і на основі отриманої інфор-

мації приймати адекватні управлінські рішення, спрямовані на мінімізацію несприятли-

вої зміни курсу та факторів на конкурентоспроможність підприємств. Рівняння коінте-

граційного взаємозв’язку курсів валют і факторів їх формування: 

 

 

F1 – макроекономічні; F2 – ринкові; F3 – банківські; F4 – фіскальні; F5 – біржові;  

F6 – провокуючі; F7 – руйнуючі. 
 

Коефіцієнти довгострокового взаємозв’язку свідчать про наявність вибухових 

ефектів у системі, отримані результати констатують, що на курс долара США най-

більше впливають ринкові, біржові та руйнуючі фактори, на курс євро – ринкові, ба-

нківські, фіскальні та руйнуючі, на курс російського рубля – макроекономічні, фіска-

льні та провокуючі.  

На основі застосування моделей ARCH (1) та GARCH (1,1) розглянуто процеси во-

латильності валют, які дозволяють прогнозувати періоди нестабільності на валютному 

ринку, тобто моменти різких цінових рухів, на підставі яких робиться прогноз щодо 

підвищення або зниження вартості валюти. Модель ARCH (1), що описує коливання 

курсу долара, має вигляд: 
 

  
 

Модель GARCH (1,1), що описує коливання курсу євро, має вигляд: 
 

 
 

Модуль 1. Дослідження поведінки валютних курсів

Моделі та методи: 

- метод фрактальності валютного ринку (R/S аналіз)

Модуль 1. Дослідження поведінки валютних курсів

Моделі та методи: 

- метод фрактальності валютного ринку (R/S аналіз)

Модуль 3. Прогнозування валютних курсів і факторів їх формування 

Моделі та методи:

 - адаптивні моделі;

- адаптивні моделі з адаптивними параметрами адаптації;

- нейронні мережі;

- ARCН і GARCH моделі

Модуль 3. Прогнозування валютних курсів і факторів їх формування 

Моделі та методи:

 - адаптивні моделі;

- адаптивні моделі з адаптивними параметрами адаптації;

- нейронні мережі;

- ARCН і GARCH моделі

Д
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Етап 1. Дослідження взаємозв'язку між 

валютними курсами

Етап 1. Дослідження взаємозв'язку між 

валютними курсами

Модуль 2. Оцінка і аналіз взаємозв'язку між валютними курсами і факторами 

їх формування

Етап 2. Оцінка та аналіз впливу факторів 

на формування валютного курсу 

Етап 2. Оцінка та аналіз впливу факторів 

на формування валютного курсу 

Моделі та методи: 

- причинно-наслідковий тест Гренджера;

- VAR-моделі;

- ЕСМ-моделі













119.52-F6(-1))*0.51+F4(-1)*1.08F1(-1)*0.48-(RUB(-1)*-0.77=D(RUB)

65.54-F7(-1))*2.81F4(-1)*10.83+F3(-1)*4.96-F2(-1)*1.49(EUR(-1)*0.28=D(EUR)

32.65-F7(-1))*1.40-F5(-1)*0.51+F2(-1)*0.48 -(USD(-1)*1.33- =D(USD)

22

itt *1,32190,00137  

2

1

22

  titt *0,963672*0,03511990,00000016 
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Графік прогнозу умовної волатильності валютних курсів наведено на рис. 5. 

 

 
                                USD                                                                      

 

 
EUR 

Рис. 5. Графік прогнозу умовної волатильності валютних курсів 

 

Запропоноване дослідження впливу на конкурентоспроможність підприємниць-

ких структур (СІС) курсів валют, які формують їх валютний портфель, дозволить ме-

неджменту виявити складові конкурентоспроможності підприємства, на які найбі-

льше впливає валютний курс, з’ясувати, на скільки зміниться конкурентоспромож-

ність підприємства при зміні валютних курсів, і тим самим підвищити якість управ-

лінських рішень з формування, вибору та реалізації стpaтeгічних aльтepнaтив розвитку  

в умовах дії негативних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища з урахуван-

ням усієї сукупності взaємoпoв’язaних фінaнсoвo-eкoнoмічних процесів. 

У третьому розділі – «Моделювання дифузійних процесів в економіці та їх 

вплив на складні ієрархічні системи» – запропоновано концептуальний методоло-

гічний підхід до моделювання нестійкості основних індикаторів соціально-економіч-

ного розвитку територіальних СІС, що спрямований на вирішення завдань з оцінки, 

аналізу та прогнозування стану територіальних систем і передбачає реалізацію трьох 

основних етапів: оцінку динаміки соціально-економічних індикаторів територіаль-

ного розвитку та ступеня їх взаємозв’язку; побудову моделей катастроф динаміки со-

ціально-економічних індикаторів територіального розвитку; аналіз нестійкості розви-

тку соціально-економічних систем. Орієнтація на запропонований методологічний 

модельний базис дифузійних процесів та їхніх впливів дозволила обґрунтувати зміну 

парадигми в частині зсуву прямого впливу керівних параметрів інтеграційного роз-

витку СІС на опосередковані інтеграційні впливи певної організованості сукупних ха-

рактеристик певної цілісності на основі реалізації моделей катастроф, що підтвер-

джено практичними результатами. 

Найбільш адекватна модель омбілічних катастроф типу «еліптична омбіліка» 

для досліджуваного періоду побудована на основі місячних даних (коефіцієнт детер-

мінації ( ), що характеризує взаємозв’язок темпу зростання рівня міграції (х1) 

і темпу зростання рівня природного приросту (х2) на темпи зростання ВВП (Y). Зага-

льний вигляд моделі катастрофи в канонічній формі такий: 

 
Y = х1

3/3 - х1х2
2 + 0,785(х1

2 +х2
2) – 3,669х1 + 3,856х2. 

 

 

Поверхню катастрофи в проєкції 3D-простору наведено на рис. 6. 
 

83,02 R
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Рис. 6. Поверхня катастрофи типу «еліптична омбіліка» взаємозв’язку рівня мі-

грації, природного приросту та ВВП 

 

 

Система рівнянь, що описує біфуркаційну множину катастрофи та її аналітичне 

рішення в ППП Maple, має такий вигляд (рис. 7): 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Рис. 7. Біфуркаційна множина катастрофи типу «еліптична омбіліка» 

 

На рис. 8 наведено анімацію зміни поведінки системи при зміні керуючих па-

раметрів. 
 

При збільшенні параметра w: 

 

При зменшенні параметра u: 

 

 

При зменшенні параметра n: 
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Рис. 8. Покадрова анімація почергової зміни керуючих параметрів 

 

На основі проведених розрахунків зроблено висновок про те, що траєкторія по-

ведінки досліджуваних показників віддаляється від точок можливих катастрофічних 

переходів і не потрапляє до біфуркаційної множини, тобто на даному часовому про-

міжку динаміку поведінки показників можна вважати порівняно стійкою, незважа-

ючи на ймовірність економічної кризи, ймовірність демографічної кризи на досліджу-

ваному часовому проміжку відсутня. Доведено, що даний інструментарій дослі-

дження дифузійних процесів в економіці та їхнього впливу на СІС на основі теорії 

катастроф дозволяє визначити стратегію стабілізації та подальшого розвитку сис-

теми, якісний стан якої визначається тісними нелінійними асинхронними взаємозв’яз-

ками основних складових та їх значущих індикаторів. 

Проведений аналіз інтеграційних тенденцій розвитку СІС дозволив виділити пе-

релік істотних ознак наявності дифузійних процесів та їхнього впливу на протікання 

кількісних, якісних і структурних змін у системах різного рівня ієрархії. У результаті 

означеного розроблено комплекс моделей сценарного управління дифузійними про-

цесами підприємств машинобудування, що є ґрунтовною основою інформаційно-ана-

літичної бази прийняття стратегічних рішень. Реалізовано системний сценарний під-

хід до моделювання конкурентостійкості як агрегації широкого класу моделей, від-

мінністю якого є врахування систематизованих взаємозалежних факторів впливу зо-

внішнього середовища (за рівнями, сутністю, урегульованістю та пріоритетністю) на 

основі синтезу впливу потенціалу на маркетингову, фінансову, соціальну складові, 

що дозволило оцінити їх кількісне значення та прогнозне значення загального рівня 

конкурентостійкості, виділити групи оптимістичних, реалістичних і песимістичних 

сценаріїв та оцінити наслідки їх реалізації. 

Таким чином, цільовою спрямованістю вдосконалення системи управління кон-

курентостійкістю підприємства є розробка та впровадження оптимізаційних моделей 

підвищення рівня конкурентостійкості підприємства в умовах нестаціонарного зовні-

шнього та внутрішнього середовища. Мoдeлі сценарного упpaвління конкурентостій-

кістю в poбoті пpeдстaвлeні у вигляді тaкoгo кopтeжу: 

 

, 
дe R – множина нaявних peсуpсів підпpиємствa зa сфepaми конкурентоспроможності (потен-

ціал poзвитку); P  – множина факторів впливу зовнішнього середовища; I – множина допустимих 

стратегій конкурентного розвитку підприємства; K  – множина кpитepіїв дoсягнeння цілeй poзви-

тку. 
 

Зa умoвaми дaнoї мoдeлі здійснюється формування множини сценаріїв 

K}  I,  P,  R,Upr  {
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упpaвління конкурентостійкістю, а саме: 1) сценарії poзвитку; 2) сценарії poзпі-

знaвaння ситуaцій; 3) сценарії упpaвління ситуaціями. Мeтa дaнoї мoдeлі пoлягaє у 

вибopі aльтepнaтив poзвитку, які зaдoвoльняють умoвaм eфeктивнoсті. Отже, зага-

льна задача оптимального сценарного управління конкурентоспроможністю в роботі 

має такий вигляд: 

 

де – сумарні інтегральні ресурси на реалізацію відповідної стратегії в умовах 

дії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища;  – відхилення загального ін-

тегрального показника конкурентостійкості від визначених оптимальних критеріальних значень 

локальних складових. 

 

 Агреговані результати за моделями оцінки впливу організаційно-

управлінського потенціалу на конкурентостійкість підприємств машинобудування 

наведено на рис. 9.  
 

 
Рис. 9. Моделі оцінки впливу організаційно-управлінського потенціалу на  

конкурентостійкість підприємств машинобудування 
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Двохаспектна  оцінка   впливу організаційно-управлінського потенціалу на 
конкурентостійкість підприємств машинобудування

Засоби моделювання

Результати моделювання :

Побудова кореляційно-регресійної моделі 
залежності загального рівня 

конкурентостійкості підприємства від 
множини показників оцінки організаційно-

управлінського потенціалу

Побудова моделей однофакторного 

дисперсійного аналізу впливу організаційно-

управлінського на часткові показники 

конкурентостійкості підприємства

Характер  впливу організаційно-управлінського 

потенціалу на часткові показники 

конкурентостійкості підприємства

(за значенням коефіцієнта еластичності (зміни) 

конкурентостійкості) :

Рівень впливу організаційно-управлінського 

потенціалу на показники конкурентостійкості 

підприємства

(за значенням факторіальної дисперсії) :

Виробничої

коефіцієнт  асортиментних 

зрушень

коефіцієнт  технічної 

придатності основних фондів

матеріалоємність  виробництва
0,47

0,17

0,48

Фінансової 

коефіцієнт  фінансової 

автономії 

коефіцієнт  загальної 

ліквідності 

рентабельність  продукції 

коефіцієнт  стійкості 

економічного зростання 

рентабельність  продажів 

співвідношення   витрат на 

маркетингові дослідження до 

загального обсягу реалізованої 

продукції

співвідношення середньої 

заробітної плати до 

середньогалузевої

питома  вага працівників, що 

пройшли перепідготовку та 

підвищення кваліфікації

коефіцієнт стабільності 

персоналу

Маркетин-

гової 

Соціальної

0,30

0,45

0,71

0,42

0,78

0,01

0,06

0,26

0,14

Виробничої

Фінансової 

Маркетин-

гової 

Соціальної 

коефіцієнт децентралізації 

структури управління

коефіцієнт економічності 

систем управління

коефіцієнт

дотримання норм ієрархії

коефіцієнт децентралізації 

структури управління

співвідношення середньої 

заробітної плати до 

середньогалузевої

питома  вага працівників, 

що пройшли 

перепідготовку та 

підвищення кваліфікації

коефіцієнт стабільності 

персоналу

0,71

Регресійний/

прямий 

0,03

Регресійний/

прямий 

-1,22

Прогресивний/ 

зворотний
-0,08

Регресійний/ 

зворотний

0,32

Регресійний/прямий

2,17

Прогресивний/прямий

1,75

Прогресивний/прямий
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Моделювання впливу організаційно-управлінського потенціалу на формування 

загального інтегрального показника конкурентостійкості реалізовано на основі 

імітаційного сценарного підходу, для врахування систематизованих взаємозалежних 

факторів організаційно-управлінського потенціалу на маркетингову, фінансову, 

соціальну та складові конкурентостійкості, що дозволить оцінити кількісне та 

прогнозне значення її загального рівня розвитку. Блок імітаційної моделі впливу 

організаційно-управлінського потенціалу на загальний інтегральний показник 

конкурентостійкості (y KS) наведено на рис. 10. Блок імітаційної  моделі оцінки 

прогнозних значень класифікаційної дискримінантної функції загального рівня 

конкурентостійкості наведено на рис. 11. В основі моделювання сценаріїв розвитку 

конкурентостійкості лежать два базові напрями: 1. Прогноз розвитку ситуації за 

відсутності впливу на неї (саморозвиток ситуації). 2. Прогноз розвитку ситуації з 

обраним вектором управлінських впливів (пряма задача).  

У роботі доведено, що інструментарій динамічного імітаційного моделювання, 

який покладено в основу дослідження дифузійних процесів (що за природою свого 

формування відображують синергетичні ефекти прояву сукупності даних), дозволяє 

вдосконалити методику прийняття рішень з формування, вибору та реалізації конку-

рентних стратегій розвитку підприємств на основі генерації сценаріїв для визначення 

векторів пріоритетного розвитку забезпечення конкурентостійкості підприємств в 

умовах швидких динамічних процесів. Це є основою для підвищення якості й об’єкти-

вності інформаційно-аналітичної бази прийняття стратегічних рішень з урахуванням 

систематизованих взаємозалежних факторів впливу зовнішнього та внутрішнього се-

редовища на основі синтезу впливу організаційно-управлінського потенціалу на ви-

робничу, маркетингову, фінансову та соціальну складові, що дозволяє змоделювати 

траєкторії поточних і прогнозних значень. 

 

 
 

у1vk – локальний інтегральний показник виробничої конкурентостійкості; у2fk – 
локальний інтегральний показник фінансової конкурентостійкості; у3mk – локальний ін-
тегральний показник маркетингової конкурентостійкості; у4sk – локальний інтегральний 

показник соціальної конкурентостійкості 

Рис. 10. Блок моделювання впливу 
організаційно-управлінського по-
тенціалу на загальний інтеграль-

ний показник конкурентостійкості 
(y KS) 

Рис. 11. Блок моделювання прогноз-
них значень класифікаційної дискри-

мінантної функції оцінки рівня  
конкурентостійкості 
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У четвертому розділі – «Моделювання тенденцій розвитку складних ієрар-

хічних систем у виробничій сфері» – удосконалено аналітико-інструментальний ба-

зис моделювання тенденцій СІС та їх передумов розвитку, ґрунтуючись на впливах, 

можливостях і суперечностях процесів трансформації виробничої системи у просторі 

та часі, що характеризується зміною глобальних цілей функціонування та розвитку 

шляхом формування модифікованих дисипативних структур з переходом на нові ат-

рактори розвитку. Пропонований інструментарій дозволив реалізувати моделі проце-

сів розвитку підприємницьких структур задля впровадження актуальних фінансових ме-

ханізмів і технологій підтримки підприємництва, що відповідають світовій практиці, але 

адаптовані до українських реалій, у силу неоднорідності наявного підприємницького 

середовища та динаміки його розвитку для успішного подальшого розвитку. 

У роботі застосовано інструментарій моделювання динаміки показників при за-

лученні фінансових коштів для отримання точних числових характеристик за основ-

ними показниками діяльності та майбутніх прогнозів з метою розробки превентивних 

управлінських заходів. Розглянуто модель виробничого підприємства за участю зов-

нішніх інвестицій як форми державної підтримки, модель динаміки з нелінійними ви-

робничими функціями та модель виробничого підприємства, що залучає одноразовий 

кредитний ресурс.  

Залежності між основними змінними моделі виробничого підприємства пред-

ставлені такою системою рівнянь: 
 

  )(tAftP   – лінійна виробнича функція підприємства;              (1.1) 

)()1()( tPctM об   – загальний прибуток без витрат виробництва;    (1.2) 

)()()( tNtMtM об   – чистий прибуток без податкових відрахувань;  (1.3) 

)()1()()( 21 tMktPtN     – податкові відрахування;                          (1.4) 

)()( tItM
dt

dA
   – приріст ОВФ;                                                              (1.5) 

     1,0;1,0;,0  kTt   – обмеження на коефіцієнти моделі,             (1.6) 
 

де )(tP – випуск продукції в момент t у вартісному вираженні; f  – показник фондовіддачі; 

)(tA  – вартість основних виробничих фондів; с – питома собівартість випуску продукції у вартіс-

ному вираженні; )(tM об
– загальний прибуток підприємства; )(tM – чистий прибуток підприєм-

ства за вирахуванням податкових відрахувань; )(tN – сума податкових відрахувань; 21, – ставки 

оподаткування на обсяг випуску та прибуток відповідно;  – частина чистого прибутку, що відра-

ховується на реінвестування; k – коефіцієнт, що відображає частку реінвестованих коштів при-

бутку й оцінюваний статистичним шляхом  ;10     tI – зовнішні інвестиції, отримані на бе-

зоплатній основі. 

 

Диференціальне рівняння (до якого зводиться система співвідношень (1.1 –1.4)), 

має вигляд: 

),()( tItaA
dt

dA
 де .âfa      (1.7) 

Розглядаються три випадки динаміки інвестицій )(tI : 
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1) ;)( 0 constItI   

2) ;)( ttI                                                                       (1.8) 

3)  .exp)( tBtI   
 

Дані випадки відповідають можливим стратегіям фінансової підтримки: 

а) постійної – з фіксованими обсягами інвестицій для періодів; 

б) лінійно зростаючої – з темпом зростання інвестицій 0  ; 

в) зростання – із середнім темпом ,0  але по нелінійному закону і з мінімаль-

ним рівнем гарантованої державної підтримки (І (0) = В при t = 0).  

У роботі реалізовано наведену модель дослідження динаміки капіталу підприєм-

ства в ППП Mathcad для заданої виробничої функції та з відомим коефіцієнтом капі-

талізації та вибуття капіталу. Розглянутий методичний принцип побудови комплексу 

моделей виробничого підприємства може бути використаний при розробці нових мо-

дифікацій моделей виробничих функцій з кредитуванням шляхом розгляду нових фа-

кторів, урахування нелінійності параметрів моделей та інших обмежуючих факторів. 

Різні модифікації можуть розглядатися як методична основа для подальшого розви-

тку методів моделювання за участю зовнішніх інвестицій різних форм підтримки та 

залучення кредитних ресурсів. 

Запропоноване дослідження впливу на конкурентоспроможність підприємств 

курсів валют, які формують їх валютний портфель, дозволить менеджменту виявити 

складові конкурентоспроможності підприємства, на які найбільше впливає валютний 

курс, з’ясувати, наскільки зміниться конкурентоспроможність підприємства при зміні 

валютних курсів, і тим самим підвищити якість управлінських рішень з формування, 

вибору та реалізації стpaтeгічних aльтepнaтив розвитку конкурентоспроможності в 

умовах дії негативних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища з урахуван-

ням усієї сукупності взaємoпoв’язaних фінaнсoвo-eкoнoмічних процесів. Проведене 

дослідження впливу валютних курсів на конкурентоспроможність металургійних під-

приємств дозволить прийняти необхідні рішення з управління конкурентоспроможні-

стю в нестабільному валютному середовищі та запровадити ефективні заходи щодо мі-

німізації несприятливого впливу валютного курсу на конкурентоспроможність мета-

лургійних підприємств. 

Для оцінки сили впливу курсів валют на локальні індикатори конкурентоспро-мо-

жності металургійних підприємств і на загальний рівень конкурентоспроможності підп-

риємств у просторово-динамічному розрізі побудовано моделі панельних даних, які на-

ведено в табл. 2: 

 

 

де  – значення фіксованих ефектів; β = {β1; β2, ... , β3} – вектор невідомих параметрів за 

умови, що ефект від зміни X є однаковим для всіх періодів часу t = l, 2, 3, ..., Т; і = 1,2, 3, ..., N. 

 

Структурна форма запропонованої моделі формування конкурентних стратегій 

розвитку металургійних підприємств може бути представлена таким чином: 

 

,321 RUBEURUSDI iit  

i
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, 

де SCit – стратегія управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах впливу ва-

лютного курсу та факторів його формування; Ііt – комплексний загальний показник конкуренто-

спроможності і-го підприємства в t-й момент часу; Ft – вплив факторів формування валютного 

курсу на конкурентоспроможність підприємства в t-й момент часу; Et – прогнозований валютний 

курс в t-й момент часу. 

Таблиця 2 

Моделі панельних даних оцінки сили впливу валютних курсів 

 на конкурентоспроможність підприємств 
Складові конку-

рентоспроможності 

підприємств 

Моделі панельних даних 

R2 (коефіцієнт  

детермінації), 

F (критерій Фішера)  

І1 – конкуренто-

спроможність про-

дукції 

 

R2 = 0,972 

F = 797,09 

І2 – ефективність 

виробничої діяль-

ності підприємства 

 

R2 = 0,960 

F = 1397,44 

І3 – фінансовий 

стан підприємства 
 

R2 = 0,991 

F = 3262,26 

І4 – ефективність 

збуту та просу-

вання продукції 

 

R2 = 0,915 

F = 305,50 

І5 – ефективність 

трудової діяльності 

підприємства 

 

R2 = 0,984 

F = 1783,93 

І6 – ефективність 

інвестиційно-інно-

ваційної діяльності 

підприємства 

 

R2 = 0,966 

F = 797,86 

Загальний рівень 

конкурентоспромо-

жності (І) 

 

R2 = 0,926 

F = 725,68 

 

Залежно від рівня конкурентоспроможності металургійних підприємств, впливу 

валютних курсів і факторів їхнього формування та прогнозної динаміки валютного 

курсу сформовано три класи ситуацій: сприятливі; нейтральні; несприятливі. Залежно 

від означених ситуацій поведінка осіб, які приймають рішення, буде різною, що по-

яснює необхідність розгляду декількох альтернатив прийняття управлінських рішень: 

1) менеджер не приймає жодного рішення (реакція відсутня); 2) стандартні (типові) 

рішення (виявлені у процесі опитування менеджерів підприємств); 3) нестандартні, 

креативні рішення. Імітаційні експерименти проведено для підприємств-репрезента-

нтів кожного кластера, результати яких наведено на рис. 12.  

Умови базового експерименту (Base) передбачали умовну стабільність валют-

ного курсу, відсутність впливу факторів формування валютного курсу, відсутність 

управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності. За даних умов, на-

приклад, ПАТ «ММК ім. Ілліча» (репрезентант кластера з високим рівнем конкурен-

тоспроможності) невеликими темпами нарощуватиме рівень конкурентоспро-можно-

сті, навіть за відсутності спрямованих на це конкретних управлінських рішень. При 

 ttit EFI ;;  SC it 

USDI  021,0i1 

RUBUSDI  254,5079,0i2 

RUBEURUSDI  605,5051,0195,0i3 

RUBEURUSDI  996,13186,0054,0i4 

RUBEURUSDI  011,6125,0078,0i5 

RUBEURUSDI  128,0055,0105,0i6 

EURUSDI  055,0071,0i
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регульованому рівні впливу факторів формування валютного курсу (S_R) рівень кон-

курентоспроможності підприємства в середньому за період на 1,6% нижчий рівня ба-

зового експерименту, при допустимому (S_D) – на 6,7%, при критичному (S_K) – на 

13,4%. Отже, за даних умов при відсутності будь-яких управлінських впливів рівень 

конкурентоспроможності підприємства суттєво знизиться. 

 

 
a) ПАТ «ММК ім. Ілліча» 

 
б) ПАТ «Дніпровський  

меткомбінат» 

 
в) ВАТ «КМЗ  

ім. Куйбишева» 

Рис. 12. Реалізація сценаріїв впливу факторів валютного курсу на конкуренто-

спроможність підприємств з урахуванням типів управлінських рішень  
 

Запропоновані механізми моделювання СІС виробничої сфери мають комплекс-

ний характер, тобто становлять сукупність відповідних блоків, для кожного з яких 

запропоновано математичний інструментарій і визначено напрямок використання ре-

зультату в межах механізму управління розвитком підприємства. Доведено гіпотезу 

дослідження, сутність якої полягає в можливості досягнення траєкторії розвитку, ко-

тра, при послідовному застосуванні системи запропонованих моделей розвитку, при-

веде до досягнутості мінімальної різниці між цільовими та реальними значеннями 

критеріїв ефективності системи, вибір яких нерозривно пов’язаний зі стратегію роз-

витку компанії в цілому.  

У п’ятому розділі – «Моделювання розвитку інноваційно-інвестиційних 

процесів складних ієрархічних систем на засадах віральності» – удосконалено мо-

делювання процесів нової парадигми інноваційно-інноваційного вірального розвитку 

СІС у трансформаційному середовищі щодо розбудови економіки інтелекту та обґру-

нтовано концепцію управління їх нестабільним взаємопов’язаним розвитком, що 

об’єднує взаємодію функціональних, структурних та ієрархічних складових за проце-

сами постійного інновативного прискорюючого розвитку в ритмі динаміки складних 

систем і швидких змін. Реалізація концепції сприяє забезпеченню стратегічної конку-

рентоспроможності процесів і систем за рахунок підвищення якості й ефек-тивності 

рішень з управління розвитком і його продукуванню на інші елементи інтегральної 

глобальної системи. 

У межах даного результату розроблено та впроваджено референтні рекурентні 

моделі дослідження процесів розвитку складних ієрархічних систем (СІС) на засадах 

віральності розвитку інновацій певного типу залежно від наявного рівня інновацій-

ного потенціалу та результатів його використання. Розглянуто віральність інновацій 

як процес їх поширення та продукування з метою впровадження як усередині певної 
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системи (де саме і створено інновації), так і від однієї системи до іншої шляхом шви-

дких комунікаційних процесів, зняття інформаційних бар’єрів і створення сприятли-

вих умов щодо різкого прискорення вірусних інноваційних процесів. Визначено, що 

віральність інноваційного розвитку, як дієвий процес широкого впровадження та гли-

бокого проникнення нововведень організаційного, техніко-технологічного або соціа-

льно-інституційного характеру, забезпечить соціальний та економічний прогрес на 

рівні систем, структур, територій, регіонів, галузей, що підвищить рівень конкурен-

тоспроможності економіки в цілому та забезпечить стратегічну стійкість інновацій-

ного розвитку. 

У даній роботі пропонується дослідження проблеми віральності інноваційного 

розвитку під іншим кутом і ракурсом – на рівні певної системи, що залишається 

пов’язаною в широкому сенсі із зовнішнім середовищем, значною мірою ним визнача-

ється і від нього залежить. Отже, віральність – це здатність до поширення в інформацій-

ному просторі відомостей маркетингового, політичного, технічного, технологічного 

або будь-якого іншого соціального характеру про який-небудь товар, послугу, техно-

логію. Тому дослідження поширення інновацій, як потенційно значущого інституцій-

ного вірального процесу, є особливо важливим та актуальним у період модернізації 

соціуму, коли глобалізація, з одного боку, і зміна вектора соціально-економічного ро-

звитку – з іншого, породили недовіру та нерозуміння нововведень в одній частині 

соціуму та нестримне прагнення до змін – в іншій. 

Запропоновано механізм проактивного управління інноваційною діяльністю 

складних ієрархічних систем (СІС), що складається з послідовних етапів оцінки, ана-

лізу, планування, прогнозування та регулювання інноваційної діяльності на рівнях 

СІС – регіон – держава. Рішення окремих завдань запропонованого механізму вима-

гає модельної підтримки, у зв’язку з чим розроблено комплекс моделей проактивного 

управління інноваційною діяльністю СІС. Побудовано моделі оцінки й аналізу інно-

ваційного потенціалу та результатів інноваційної діяльності соціально-економічної 

системи регіону (СЕСР), які дозволяють, на відміну від існуючих моделей, зіставити 

результати інноваційної діяльності й інноваційного потенціалу та зробити висновок 

про ефективність використання існуючого потенціалу. Запропоновано модель оцінки 

ефективності інноваційних проєктів підприємницько-виробничих структур (ПВС), 

що заснована на використанні теорії нечітких множин та методів розв’язання багато-

критеріальних задач, яка дозволяє врахувати ризики, що виникають на кожному етапі 

життєвого циклу інновацій. Запропоновано комплекс моделей оцінки економічної 

ефективності інноваційної діяльності СЕСР, побудованих на основі панельних даних, 

який дозволяє оцінити ефективність використання ресурсів у процесі здійснення 

інноваційної діяльності та спрогнозувати на-слідки управлінських рішень щодо сти-

мулювання інноваційної діяльності. Побудовано імітаційну модель реалізації сцена-

ріїв стимулювання інноваційної діяльності СЕСР, яка дозволила здійснити імітацію 

сценаріїв стимулювання й оцінку їх ефективності для вибору найкращого сценарію 

стимулювання інноваційної діяльності регіональних систем за критеріями максиміза-

ції прибутку від здійснення ІД, максимізації кількості інноваційно-активних ПВС і 

максимізації приросту інтегральних оцінок результатів інноваційної діяльності 

СЕСР. Результати імітації дозволили визначити найкращі сценарії стимулювання для 
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досліджуваних систем, секторів, структур і держави в цілому. 

Моделювання ризиків інноваційних проєктів у напрямі їх впливу на показники ефе-

ктивності за сценаріями розвитку ситуацій, що передбачає реалізацію певних етапів мо-

делювання, містить у собі оцінювання  значущості часткових ризиків ІП для інте-гральної 

оцінки ризику. Кожному виду ризику на кожному етапі ЖЦІП ставиться у відповідність 

оцінка 
t

p  значущості даного етапу та оцінка 
v

p  значущості даного ризику для оціню-

вання сукупного ризику проєкту. Побудовано комплексну оцінку ризику ІП. Інтегральний 

показник ризику ІП ))(,( vpV vt

i   розраховується за формулою: 
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де 
j  – значення ризику залежно від схильності особи, що приймає рішення; 

v
p

t
p

vt
p    – оці-

нка сукупного ризику етапу проєкту. 

 

Отже, кожний сценарій розвитку інноваційного проєкту характеризується такою 

множиною критеріїв оцінки ІП:  
 

 iiiii VITIPNPVQ ,,, , ni ,1 , 

де ),( t

i

t

i

i dcdeNPV  – чистий приведений дохід проєкту; ),( t

i

t

i

i dcdeIP  – індекс прибутковості 

проєкту; ),,( TdcdeIT t

i

t

i

i  – термін окупності проєкту. 

 

Реалізований комплекс моделей дозволяє зіставити всі складові ефективності 

та ризикованості, що визначають інтегральний сукупний рівень ризику проєкту, за 

складовими ризиків життєвого циклу, цільових ризиків проєкту та сценаріїв їх пе-

ребігу залежно від факторів зовнішнього середовища та схильності ЛПР до ризику, 

а також вирішує завдання позиціонування реального стану показників ефективності 

інноваційного проєкту в порівняльному динамічному розрізі на основі трирівневого 

оцінювання, обумовленого структурними елементами ризиків, та визначення мож-

ливих і перспективних дедлайнів та часових горизонтів за етапами життєвого циклу 

проєкту, критичних шляхів і резервів, які дозволяють досягти головної мети з під-

вищення рівня ефективності впровадження інноваційних проєктів. 

Для прогнозування ефекту від поширення інновацій у регіоні впроваджено мо-

дель інноваційної активності підприємств регіону як імовірнісного процесу поши-

рення інновацій між підприємствами в результаті їх взаємодії. Основна система рів-

нянь побудованої моделі має вигляд: 
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  (1.9) 

де )(tS  – кількість підприємств одного регіону, які сприйнятливі до інновацій (ПСІ) у пері-
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оді t, одиниць; )(tI – кількість інноваційно-активних підприємств регіону (ІАП), що є розповсю-

джувачами інновацій, одиниць; )(tR – кількість підприємств, які несприйнятливі до інновацій 

(ПНСІ) у регіоні, одиниць; t  – обсяг коштів, спрямованих на стимулювання інноваційної діяль-

ності регіону, тис. грн;  tN – загальна кількість підприємств досліджуваного регіону, одиниць; 

 t  – частка ПНСІ, що відновлюють сприйнятливість до інновацій;  t  – частка ІАП, що тимча-

сово несприйнятливі до інновацій; q – частка ПНСІ, що переходять в ІАП за рахунок внутрішніх 

змін;
1p  – імовірність розповсюдження інновацій;   – можливі випадкові перешкоди в замкненій 

системі (виникнення нового ІАП, ПСІ, або ПНСІ для вхідних перешкод, ліквідація ПНСІ – для ви-

хідних перешкод). 

 

На рис. 13 зображено блок оцінки результатів вірального розвитку ІД, на рис. 14  – 

блок моделювання інноваційної активності підприємств регіону як складної СІС імітацій-

ної моделі. Таким чином, у роботі реалізовано загальну концепцію вірального іннова-

ційно-інвестиційного розвитку на основі єдиної структурно-логічної системи оптиміза-

ції швидких динамічних процесів розвитку, що поєднала в собі фактори, напрямки, 

принципи та етапи, методи та прийоми, результати та можливі помилки оптимізації, 

та забезпечила комплексність дослідження, дозволила врахувати повну множину  ас-

пектів, що в кінцевому підсумку дозволило підвищити швидкість і дієвість інновацій-

них процесів та якість функціонування СІС.  
 

  
Рис. 13. Блок формування результатів  

вірального розвитку ІД 

Рис. 14. Блок моделювання інноваційної 

активності підприємств  
 

Для підвищення ефективності інновацій і швидкості та віральності їх продуку-

вання в роботі було здійснено перехід від ієрархічної до функціональної структури 

інноваційно-інвестиційних процесів з використанням методу кластерного аналізу з 

урахуванням зв’язків між елементами СІС. Для утворених груп інноваційно-активних 

підприємств (ІАП) та окремих СІС у цілому було здійснено оцінку показників ефек-

тивності на основі результатів побудови економетричних моделей, яка показала зро-

стання рівня ефективності в середньому на 16% (табл. 3).  

На основі отриманих результатів побудовано шестикутник формування оптима-

льних заходів управління інноваційно-інвестиційними процесами відповідно до зага-

льної стратегії СІС і типу конкретних переваг, які продукують інновації, що дозволяє 

обрати відповідний з множини фінансово-мотиваційних, організаційно-мотиваційних 

або організаційно-мотиваційно-фінансових заходів. 

Розроблена концепція моделювання механізмів розвитку СІС спирається на по-
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ложення про складний динамічний характер перебігу процесів, необхідність застосу-

вання агрегованого комплексу механізмів розвитку для кожної з досліджуваних сис-

тем і підсистем з урахуванням специфіки характерних процесів на кожному з основ-

них етапів життєвого циклу на основі інтегрованих критеріїв ефективності, що вра-

ховують не тільки кількісні та якісні результати, але й ступінь задоволеності 

стейкхолдерів і реалізуються через методи та моделі функціонального, організацій-

ного, мотиваційного та інституціонального управління. 

 

Таблиця 3 

Оцінка ефективності сценаріїв за імітаційними експериментами 

Сценарій 
Характеристика 

сценарію 
Мета імітації управ-

лінських впливів 

Середній 
рівень 

зміни ре-
зультую-
чих пока-
зників, % 

Висновок за ре-
зультатами експе-

рименту 

Розподіл відпо-
відно до ІП 

найнижчий рівень задо-
воленості результатом 

(60%) 
Підвищити ефектив-
ність активності за 

рахунок фінансового 
стимулювання вико-

навця 

5,55 Мету досягнуто 

Розподіл відпо-
відно до продукти-
вності виконання 

НТР 

найнижчий рівень задо-
воленості результатом 

(60%) 
–5,89 

Мету досягнуто за 
умови надмірного 
додаткового фі-

нансування 
Розподіл відпо-

відно до продукти-
вності виготов-

лення ІП 

найнижчий рівень дос-
тупності ресурсу (40%) 

Підвищити ефектив-
ність активності за 

рахунок скорочення 
часу її виконання для 
зростання рівня дос-
тупності виконавця 

–0,72 
Мету  

не досягнуто 

Розподіл відпо-
відно до кількості 

ІАП 

найнижчий рівень дос-
тупності ресурсу (60%) 

–0,13 
Мету  

не досягнуто 

Пропорційний роз-
поділ коштів між 

учасниками 
 

найнижчий рівень дос-
тупності ресурсу (50%) 
та низький рівень задо-
воленості результатом 

(70%) 

Підвищити ефектив-
ність активності за 

рахунок фінансового 
стимулювання вико-
навця та скорочення 
часу виконання акти-
вності для зростання 
рівня доступності ви-

конавця 

2,88 Мету досягнуто 

Розподіл відпо-
відно до прибутку 

ІАП 

найнижчий рівень дос-
тупності ресурсу (40%) 
та низький рівень задо-
воленості результатом 

(65%) 

0,12 

Мету досягнуто за 
умови надмірного 
додаткового фі-

нансування 

 

Теоретико-методологічне обґрунтування та апробація розроблених  моделей і 

методичних підходів дозволили довести головну наукову гіпотезу дослідження про 

можливість наближення до оптимальної траєкторії розвитку за рахунок застосування 

системи механізмів цільового управління розвитком систем з урахуванням іх уніка-

льності та складності. Отримані результати є теоретичним і методологічним підґрун-

тям для подальших досліджень у напрямі розвитку СІС в економіці щодо приско-

рення інтелектуального розвитку на засадах віральності інноваційно-інвестиційного 

процесів. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та запропоновано нове вирі-
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шення актуальної наукової проблематики моделювання розвитку СІС в умовах висо-

кого ступеня нестабільності та мінливості зовнішнього середовища, активізації інно-

ваційно-інвестиційних процесів на підставі розробки методологічних, інструменталь-

них і прикладних компонентів. 

1. Теоретично доведено та обґрунтовано існування проблеми управління розвитком 

СІС на підставі класифікації процесів і систем за характеристиками й індикаторами 

розвитку, а також факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Як фактори, 

що обумовлюють дану проблему, виділено: складність ринку, відомість події, спосіб 

визначення майбутніх змін, кваліфікація топ-менеджменту, фази розвитку, наявність 

проактивної системи реагування. Це дозволило визначити шляхи подальшої розбу-

дови модельного базису розвитку СІС у напрямі впровадження ідеології економіки 

інтелекту та дослідження швидких динамічних процесів та інноваційно-інвестицій-

них перетворень. 

2. Ґрунтуючись на теоретичних положеннях економіки інтелекту, засадах проце-

сно-функціонального менеджменту та сучасної теорії управління складними системами, 

у роботі запропоновано концепцію моделювання механізмів розвитку складних ієрархі-

чних систем на основі управлінсько-процесних перетворень і поширення іннова-

ційно-інвестиційних процесів. Пропонований комплексний інструментарій моделей 

дослідження нестійкості траєкторій розвитку СІС дає можливість зробити висновки 

про причини виникнення ендогенних (самогенеруючих) коливань і біфуркацій, про 

можливості настання катастроф і криз у складних ієрархічних економічних системах. 

Рішення проблем, викликаних нестійкістю розвитку СІС, на основі комплексного за-

стосування фазового, коінтеграційного та біфуркаційного аналізу дозволить завчасно 

передбачити кризові ситуації та запропонувати методи їх попередження, знайти ком-

плексні шляхи виходу з кризових ситуацій. 

3. У рoбoті визнaчeнo oснoвні хaрaктeристики внутрішньoгo тa зoвнішньoгo 

сeрeдoвищa розвитку СІС, щo фoрмують пeвні зaгрoзи eфeктивнoму рoзвитку. 

Сфoрмoвaнo систeму фaктoрів зoвнішньoгo сeрeдoвищa, які впливaють нa рівeнь 

фінaнсoвoї бeзпeки кoмeрційних бaнків, сeрeд яких групи: ствoрюючих, рeгулюючих 

і пoпeрeджуючих фaктoрів, щo є oснoвoю oцінки зoвнішньгo кoнкурeнтнoгo 

сeрeдoвищa тa eкoнoмічнoї ситуaції крaїни в цілoму. Сфoрмoвaнo систeму фaктoрів 

внутрішньoгo сeрeдoвищa, сeрeд яких групи: інфoрмaційних, інвeстиційних, 

кaдрoвих тa іннoвaційних фaктoрів, пoрівняльний aнaліз зa якими дoзвoлить ви-

знaчити внутрішні кoнкурeнтні пeрeвaги тa мoжливoсті рoзвитку кoжнoї конкретної 

системи. Нa oснoві інтeгрaльнoї рeйтингoвoї oцінки рoзрaхoвaнo лoкaльні тa зaгaльні 

інтeгрaльні пoкaзники внутрішньoгo тa зoвнішньoгo сeрeдoвищa, дoсліджeно 

динaміку їх пoвeдінки, мeтoдaми клaстeрнoгo aнaлізу визнaчeно клaси їх стaнів: нeй-

трaльний, нeсприятливий тa aгрeсивний. Пoбудoвaно мoдeлі прoгнoзувaння фaктoрів 

зoвнішньoгo тa внутрішньoгo сeрeдoвищa нa oснoві динaмічних eкoнoмeтричних 

VAR-мoдeлeй тa виконано рoзпізнaвaння їх мaйбутніх стaнів мeтoдaми дискримі-

нaнтнoгo aнaлізу. 

4. Побудовано моделі дослідження поведінки валютних курсів із використанням 

методів фрактальності та взаємозв’язку між валютними курсами та факторами їх фо-
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рмування, що дозволить отримати адекватні прогнози в системі управління конкуренто-

спроможністю СІС і сформувати ефективну валютну політику. Практичне запрова-

дження отриманих результатів дослідження дозволить сформувати на підприємстві 

ефективну валютну політику, диференційовану залежно від рівня конкуренто-спро-

можності підприємства, рівня впливу факторів формування валютного курсу та про-

гнозів валютних курсів. 

5. Розроблено комплекс економіко-математичних моделей діагностики для іденти-

фікації проблемних ситуацій СІС, що дозволить передбачити та заздалегідь попере-

дити негативний вплив кризових ситуацій, підвищити якість та оперативність рішень 

щодо забезпечення належного рівня фінансової стійкості та поліпшити показники 

ефективності функціонування. Запропоновано структурний базисний комплекс еко-

номіко-математичної діагностичної моделі проблемних ситуацій банку на основі оці-

нки й аналізу основних фінансово-економічних індикаторів діяльності як окремого 

банку, так і банківської системи в цілому з урахуванням негативного впливу факторів 

зовнішнього середовища та конкуренції на ринку на основі методів динамічного фа-

зового аналізу, рейтингового інтегрального оцінювання, сценарного моделювання 

швидких нелінійних динамічних процесів і теорії катастроф. Досліджено проблему 

виживаності та розповсюдження кризових ситуацій у банківському сег-менті України 

на основі побудови економіко-математичних моделей оцінки та аналізу основних фа-

кторів виживаності та поширення панічних процесів серед комерційних банків Укра-

їни. Реалізовано моделі розповсюдження кризових ситуацій на основі швидких дина-

мічних процесів для визначення природи й ознак банківської паніки, а також інстру-

ментів протидії цьому явищу. Зімітовано процес розповсюдження паніки, який відпо-

відає реальному процесу, оскільки оцінено та враховано ефект синергії, характерний 

для взаємодії «заразливих осіб». Дана модель дозволяє провести моделювання панік 

на банківському ринку та оцінити його динамічність.  

6. Запропоновано концептуальний підхід до дослідження нестійкості основних 

індикаторів соціально-економічного розвитку економіки  СІС макрорівня, що спря-

мований на вирішення завдань оцінки, аналізу та прогнозування стану територіаль-

них систем і передбачає реалізацію трьох основних етапів: оцінку динаміки соціа-

льно-економічних індикаторів територіального розвитку та ступеня їх взаємозв’язку; 

побудову моделей катастроф динаміки соціально-економічних індикаторів територі-

ального розвитку; аналіз нестійкості розвитку соціально-економічних систем. Прове-

дено дослідження динаміки розвитку за найбільш значущими макроекономічними ін-

дикаторами, які характеризують стан процесів промислового виробництва, будівниц-

тва, зайнятості населення та демографічних процесів; виявлено нестійкість і неліній-

ність їхніх взаємозв’язків, можливість біфуркацій і високу ймовірність катастроф за 

такими напрямками дослідження: залежність ВВП від обсягу будівельних робіт, що 

дає можливість визначити наявність будівельної кризи в економіці; залежність ВВП 

від рівня міграції та природного приросту населення України, що являє собою 

об’єктивну інформацію про наявність демографічної кризи в державі. Отримані ана-

літичні результати можуть бути покладені в основу концепції трансформації регіона-

льної політики, реалізації інвестиційно-стратегічних програм, орієнтованих на стиму-
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лювання інвестування прогресивних структурних зрушень у регіонально-територіа-

льному ракурсі й антикризового управління. 

7. Розроблено комплекс моделей сценарного управління конкурентостійкістю 

СІС, що є ґрунтовною основою інформаційно-аналітичної бази прийняття стратегіч-

них рішень. Реалізовано системний сценарний підхід до моделювання конкуренто-

стійкості як агрегації широкого класу моделей, відмінністю якого є врахування сис-

тематизованих взаємозалежних факторів впливу зовнішнього середовища (за рівнями, 

сутністю, урегульованістю та пріоритетністю) на основі синтезу впливу потенціалу на 

маркетингову, фінансову, соціальну складові, що дозволило: оцінити їх кількісне зна-

чення та прогнозне значення загального рівня конкурентостійкості; виділити групи 

оптимістичних, реалістичних і песимістичних сценаріїв та оцінити наслідки їх реалі-

зації. 

8. Розширено методику моделювання динаміки показників при залученні фінан-

сових коштів для отримання точних числових характеристик за основними показни-

ками діяльності та майбутніх прогнозів з метою розробки превентивних управлінсь-

ких заходів. Розглянуто модель динаміки СІС підприємницького рівня за участю зов-

нішніх інвестицій як форми державної підтримки, модель динаміки з нелінійними виро-

бничими функціями та модель, що залучає одноразовий кредитний ресурс. Розглянутий 

методичний принцип побудови комплексу моделей СІС підприємницького рівня може 

бути використаний при розробці нових модифікацій моделей виробничих функцій з 

кредитуванням шляхом розгляду нових факторів, урахування нелінійності параметрів 

моделей та інших обмежуючих факторів. Різні модифікації можуть розглядатися як 

методична основа для подальшого розвитку методів моделювання малого бізнесу за 

участю зовнішніх інвестицій різних форм підтримки та залучення кредитних ресур-

сів. 

9. Розроблено комплекс eкoнoмікo-мaтeмaтичних моделей прогнозування фінансо-

вих ситуацій СІС галузі на основі агрегації просторово-динамічної оцінки й aнaлiзу ре-

зультативності фінансової діяльності та пoтeнціaлу poзвитку кожного окремого підпри-

ємства, а також тенденцій розвитку галузі взагалі для фopмувaння тa peaлізaції стpaтeгі-

чних aльтepнaтив poзвитку в умoвaх дії зaгpoз зoвнішньoму тa внутpішньoму 

сepeдoвищу з урахуванням галузевих нормативів розвитку. Нaукoвa нoвизнa 

oдepжaних peзультaтів пoлягaє в удосконаленні комплeксу eкoнoмікo-мaтeмaтичних 

мoдeлeй оцінки, aнaлізу та прогнозування фінансових ситуацій підприємств галузі, 

щo функціoнують в умoвaх нeвизнaчeнoсті. Комплекс зaснoвaний нa кoнцeпції само-

визначеності, що зaбeзпeчує відбіp пepспeктивних aльтepнaтив poзвитку підпpиємствa в 

умoвaх дії зaгpoз, і в удосконаленні моделей діaгнoстики фінaнсoвих ситуaцій eкoнoміч-

нoї діяльнoсті підпpиємствa, які, нa відміну від існуючих, ґрунтуються нa poзпізнaвaнні, 

ідентифікації тa пpoгнoзувaнні ситуaцій, дoсліджeнні динaміки poзвитку oснoвних сфep 

життєдіяльності підприємства, щo є oснoвoю фopмувaння якісних стpaтeгічних рішень. 

10. Побудовано комплекс моделей управління конкурентоспроможністю СІС ме-

талургійної галузі в нестабільному валютному середовищі на основі оцінки рівня кон-

курентоспроможності та галузевих тенденцій їх розвитку. Оцінено силу впливу ва-

лютних курсів на конкурентоспроможність СІС з використанням методів редукції, ін-
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тегральної оцінки та економетричних моделей панельних даних. Удосконалено сис-

тему факторів формування валютного курсу й оцінено їх вплив на конкуренто-спро-

можність СІС металургійної галузі на основі інтегральної оцінки, економетричних 

динамічних моделей, теорії нечітких множин. Запропоновано та реалізовано методо-

логію імітаційного сценарного моделювання та прийняття рішень для управління 

конкурентоспроможністю СІС металургійної галузі в нестабільному валютному сере-

довищі та визначено їх ефективність. 

11. Запропоновано концепцію моделювання процесів розвитку складних ієрар-

хічних систем (СІС) на засадах віральності розвитку інновацій певного типу залежно 

від наявного рівня інноваційного потенціалу та результатів його використання. Розг-

лянуто віральність інновацій як процес їх поширення та продукування з метою впро-

вадження як усередині певної системи (де саме і створено інновації), так і від однієї 

системи до іншої шляхом швидких комунікаційних процесів, зняття інформаційних 

бар’єрів і створення сприятливих умов щодо різкого прискорення вірусних іннова-

ційних процесів. Визначено, що віральність інноваційного розвитку, як дієвий процес 

широкого впровадження та глибокого проникнення нововведень організаційного, те-

хніко-технологічного або соціально-інституційного характеру, забезпечить соціаль-

ний та економічний прогрес на рівні систем, структур, територій, регіонів, галузей, 

що підвищить рівень конкурентоспроможності економіки в цілому та забезпечить 

стратегічну стійкість інноваційного розвитку. 

12. Побудовано моделі оцінки інноваційного потенціалу та результатів інноваційної 

діяльності підприємств Харківської області, які дозволили класифікувати підприєм-ства 

залежно від розвитку їх інноваційного потенціалу та результатів його використання. Із 

застосуванням методу аналізу панельних даних побудовано модель фінансового ефекту 

від кількості інноваційно-активних підприємств. Розроблену модель використано для 

прогнозування результатів стимулювання інноваційної діяльності регіону та формування 

сценаріїв стимулювання інноваційної діяльності регіонів. Для оцінки впливу державного 

стимулювання інноваційної діяльності на зростання кількості інноваційно-активних під-

приємств та оцінки доходу від здійснення ІД побудовано модель інноваційної активності 

підприємств, що враховує ймовірнісний характер поширення інновацій у результаті взає-

модії підприємств.  

13. Запропоновано механізм проактивного управління інноваційною діяльністю 

складних ієрархічних систем (СІС), що складається з послідовних етапів оцінки, ана-

лізу, планування, прогнозування та регулювання інноваційної діяльності на рівнях 

підприємство – регіон – держава. Побудовано модель оцінки ефективності інновацій-

них проєктів підприємницько-виробничих структур (ПВС), що заснована на викори-

станні теорії нечітких множин і методів розв’язання багатокритеріальних задач, яка 

дозволяє врахувати ризики, що виникають на кожному етапі життєвого циклу іннова-

цій. Запропоновано комплекс моделей оцінки економічної ефективності інноваційної 

діяльності СЕСР, побудованих на основі панельних даних, який дозволяє оцінити 

ефективність використання ресурсів у процесі здійснення інноваційної діяльності та 

спрогнозувати наслідки управлінських рішень щодо стимулювання інноваційної дія-

льності. Побудовано імітаційну модель реалізації сценаріїв стимулювання інновацій-
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ної діяльності СЕСР, яка дозволила здійснити імітацію сценаріїв стимулювання й оці-

нку їх ефективності для вибору найкращого сценарію стимулювання інноваційної ді-

яльності регіональних систем за критеріями максимізації прибутку від здійснення ІД, 

максимізації кількості інноваційно-активних ПВС і максимізації приросту інтеграль-

них оцінок результатів інноваційної діяльності СЕСР. Результати імітації дозволили 

визначити найкращі сценарії стимулювання для регіональних систем і  держави в ці-

лому. 
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на вирішення задач керованого векторного розвитку шляхом реалізації їх у вигляді 

систем підтримки прийняття рішень і підвищення якості управління на основі проду-

кування інноваційно-інвестиційної діяльності на засадах віральності розвитку. Розро-

блена концепція моделювання механізмів розвитку СІС спирається на положення про 

складний динамічний характер перебігу процесів, необхідність застосування агрего-

ваного комплексу механізмів розвитку для кожної з досліджуваних систем і підсис-

тем з урахуванням специфіки характерних процесів на основі інтегрованих критеріїв 

ефективності, що враховують не тільки кількісні та якісні результати, але й ступінь 

задоволеності стейкхолдерів, партнерів і реалізуються через методи та моделі функ-

ціонального, організаційного, мотиваційного та інституціонального управління. 

Науково обґрунтовано та запропоновано концепцію й методологію моделювання 

тенденцій розвитку СІС в умовах впливу ендогенних і екзогенних чинників та швид-

ких динамічних інноваційно-інвестиційних процесів. Дістали подальшого розвитку: 

модельний базис прогнозування причинно-наслідкових зав’язків СІС в економіці, си-

нергетичні підходи до моделювання дифузійних процесів в економіці та їх впливи на 

процеси та системи, інструментально-аналітичні засоби моделювання розвитку інно-

ваційно-інвестиційних процесів, які містять відповідні методики; алгоритми та тех-

нології розв’язання завдань дослідження. 

Теоретико-методологічне обґрунтування та апробація розроблених моделей і 

концептуальних підходів дозволили довести головну наукову гіпотезу дослідження 
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про можливість наближення до оптимальної траєкторії вірального розвитку процесів 

і систем за рахунок застосування модельного базису управління розвитком з ураху-

ванням іх унікальності та складності, взаємозв’язків і взаємодій. Отримані результати 

є теоретичним і методологічним підґрунтям для подальших досліджень у галузі роз-

витку СІС в економіці щодо прискорення інтелектуального розвитку на засадах віра-

льності інноваційно-інвестиційнних процесів. 

Ключові слова: розвиток, економіко-математична модель, складні ієрархічні 

системи, стійкість, нестаціонарність, управління, дифузійні процеси, імітаційне мо-

делювання, інноваційно-інвестиційні процеси. 
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Диссертация посвящена разработке и обоснованию теоретико-методологических 

основ моделирования развития сложных иерархических систем (СИС) в направлении 

градиента экономики интеллекта в условиях высокого уровня неопределенности и 

стохастичности среды и нелинейной природы протекания социально-экономических 

процессов, направленных на решение задач управляемого развития путем реализации 

их в виде систем поддержки принятия решений относительно повышения качества 

управления на основе диффузии инновационно-инвестиционной деятельности на 

принципах виральности. Научно обоснованы и предложены концепция и методоло-

гия моделирования тенденций развития СИС в условиях воздействия эндогенных и 

экзогенных факторов и быстрых динамических инновационно-инвестиционных про-

цессов. Получили дальнейшее развитие: модельный базис прогнозирования при-

чинно-следственных связей СИС в экономике, синергетические подходы к моделиро-

ванию диффузных процессов в экономике и их влияния на процессы и системы, ин-

струментально-аналитические средства моделирования развития инновацийно-инве-

стиционных процессов, в основе которых лежат соответствующие методики; алгори-

тмы и технологии решения задач исследования. Полученные результаты являются те-

оретической и методологической модельной основой для дальнейших исследований 

в области развития СИС в экономике по ускорению интеллектуального развития на 

основе виральности инновационно-инвестиционных процессов. 

Ключевые слова: развитие, экономико-математическая модель, сложные иера-
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SUMMARY 

 

Sergienko O.A. Theoretical and methodological foundations for modeling the 

development of complex hierarchical systems in the economy. - Manuscript. 

The thesis for a Doctor of Economics degree by specialty 08.00.11 - Mathematical 

Methods, Models and Information Technologies in Economy. - SHEI "Vasyl Stefanyk 

Precarpathian National University", Ivano-Frankivsk, 2021. 

The dissertation is devoted to the development and substantiation of theoretical and 

methodological bases of modeling the design of complex hierarchical systems (CHS) for 

the development of intelligence economy in a high level of uncertainty, stochastic environ-

ment and the nonlinear nature of socio-economic processes aimed at solving problems of 

controlled development by implementing them in the form of decision support systems and 

improving management quality based on innovation and investment activities stimulation 

on the basis of the development virality.  

The developed concept of CHS development mechanisms modeling is based on the 

position of complex dynamic nature of processes, the necessity to use an aggregate set of 

development mechanisms for each of the studied systems and subsystems taking into ac-

count the specifics of distinctive processes based on integrated efficiency criteria, taking 

into account not only quantitative and qualitative results, but also the stakeholders and part-

ners satisfaction degree and which are realized through methods and models of functional, 

organizational, motivational and institutional management. 

The concept and methodology of modeling the trends of CHS development in the 

conditions of endogenous and exogenous factors influence are scientifically substantiated 

and offered. For further development there are the following: model basis for forecasting 

the causal links of CHS in the economy, synergetic approaches to modeling diffusion pro-

cesses in the economy and their effects on processes and systems, instrumental and analyt-

ical tools for modeling the development of innovation and investment processes, which con-

tain appropriate techniques; algorithms and technologies for solving research problems. 

Theoretical and methodological substantiation and approbation of the developed 

models and conceptual approaches made it possible to prove the main scientific hypothesis 

of the research as for the possibility of approaching the optimal trajectory of virality devel-

opment of processes and systems by applying the model basis of development management 

taking into account their uniqueness and complexity, relationships and interactions. The ob-

tained results are the theoretical and methodological basis for further research in the field of 

CHS development in the economy to accelerate intellectual development on the basis of the 

virality of innovation and investment development. 
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