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1. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПРЕКТУ: 

1.1 Проблема, на вирішення якої спрямоване дослідження 

Розвиток національної економіки викликає необхідність зміни форм і методів 

управління складних ієрархічних систем (СІС). З метою підвищення ефективності 

діяльності вітчизняні підприємства впроваджують нові організаційно-управлінські 

структури, змінюють ієрархічну централізацію на горизонтальні зв’язки, переміщують 

наголоси з вирішення поточних операційних завдань на формування та досягнення 

довгострокових цілей розвитку. Одним із головних чинників, що можуть забезпечити 

необхідний розвиток, є саме прогресивні управлінсько-процесні перетворення економіки 

інтелекту. В умовах нестабільності та нерівномірності розвитку ієрархічних соціально-

економічних систем особливо загострюються питання забезпечення стійкості 

макроекономічної динаміки України в умовах посилення глобалізаційних 

трансформацій. Зростає актуальність комплексного дослідження стійкості розвитку 

складних ієрархічних систем (СІС) з упровадженням ефективних інструментів, які б 

дозволили здійснити комплексну оцінку поточного та прогнозного стану основних 

індикаторів розвитку на мікро-, макро-, мезорівнях, виявити їх взаємозв’язок, що 

дозволить оцінити ступінь стабільності та швидкості розвитку системи і сформувати 

якісні управлінські рішення, спрямовані на підтримку пріоритетних сценаріїв розвитку. 

1.2  Об’єкт та предмет дослідження 

Об’єктом дослідження є процес моделювання розвитку складних ієрархічних 

систем у виробничий сфері. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні засади моделювання 

розвитку складних ієрархічних систем у виробничий сфері. 

1.3 Мета та завдання дослідження 

Метою наукового дослідження є роботи є обґрунтування теоретико-

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, шляхом реалізації 

їх у вигляді систем підтримки прийняття рішень для підвищення якості управління на 

основі продукування інноваційно-інвестиційної діяльності на засадах віральності 

розвитку. 



 

 

Для цього у дослідженні  поставлено наступні завдання:  

проведено критичний аналіз теоретичних аспектів моделювання складних ієрархічних 

систем в економіці щодо розбудови економіки інтелекту; 

дослідити концепції моделювання розвитку складних ієрархічних систем і розробити 

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’язків 

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 дослідити  

їх вплив на складні ієрархічні системи; 

розробити моделі дослідження причинно-наслідкових зв’язків  нестійкого розвитку 

складних соціально-економічних систем та їх нестаціонарних траєкторій за індикаторами 

розвитку; 

побудувати комплекс моделей дослідження тенденцій на основі імітації динаміки та 

прогнозування фінансових ситуацій; 

удосконалити комплекс інформаційно-аналітичних технологій моделювання 

фінансових аспектів розвитку ВЕС; 

побудувати комплекс моделей управління конкурентостійкістю СІС у нестабільному 

економічному середовищі; 

запропонувати інструментарій моделювання розвитку інноваційно-інвестиційних 

процесів складних ієрархічних систем; 

розробити імітаційну модель дифузії інноваційно-інвестиційних процесів у складних 

ієрархічних системах; 

побудувати проактивні моделі інноваційно-інвестиційних процесів розвитку в системі 

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

ризиків. 

 

2. ОПИС ПРОЦЕСУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ЗВІТНИМ ЕТАПОМ. 

2.1 Описати підхід щодо проведення дослідження, визначити, у чому його новизна. 

- використані методи наукових досліджень:  

абстрактно-логічний метод; методи теоретичного узагальнення, системного та історико-

економічного аналізу; системний підхід, методи аналізу та синтезу; системно-структурний 

аналіз; експертний аналіз, теорія катастроф, моделі швидких процесів, фазовий аналіз, 

рейтингове оцінювання, сценарне моделювання, фрактальний аналіз, нейронні мережі, 

динамічна економетрика, адаптивні методи прогнозування; моделі катастроф, рейтингове 

оцінювання, причинно-наслідкові економетричні методи, динамічна економетрика, сценарне 

моделювання, імітаційне моделювання, дисперсійний аналіз; оптимізаційні методи, оптимальне 

управління, економетричні виробничі функції, панельні дані,  структурні форми, генетичні 

алгоритми, багатовимірний аналіз, сценарне моделювання. 

 

2.2. Розкрити ідеї дослідження, як вони втілюються 

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 передбачати можливості, забезпечуючи їх цілеспрямований рух у рамках 



 

 

визначеного вектора розвитку та дозволяють  посилити швидкість імплементування 

інвестиційно-інноваційних процесів на всіх рівнях ієрархії в розбудову економіки інтелекту. 

 

2.3 Навести гіпотези дослідження, як вони підтверджувались чи спростовувались, визначали 

формування наукових результатів 

 

2.4 Представити нові або оновлені методи та засоби, методику та методологію досліджень, що 

створені авторами у ході виконання дослідження, обґрунтувати, чим вони відрізняються від 

існуючих:  

 

досягнення стратегічних ініціатив України щодо розбудови економіки інтелекту можливо 

здійснити шляхом активізації процесів інноваційно-інвестиційного розвитку; визначено 

комплекс суперечностей процесу розвитку шляхом дослідження стану середовища та його 

факторного простору; 

 

структурний базисний комплекс прогностичних моделей дослідження причинно-наслідкових 

зв’язків у складних ієрархічних системах на прикладі моделювання проблемних ситуацій і 

стійкості банківського сектора з урахуванням негативного впливу факторів зовнішнього 

середовища та конкуренції на ринку, ретроспективної та перспективної оцінки валютних 

курсів на основі методології динамічного фазового аналізу, рейтингового інтегрального 

оцінювання, сценарного моделювання швидких нелінійних динамічних процесів, теорії 

катастроф, фрактального аналізу, VAR/ECM – аналізу, нейронних мереж, ARCH/GARCH 

методів; наведено результати практичного використання запропонованих розробок, що 

доводять їх коректність і дієвість; 
 

методологічний модельний базис дифузійних процесів та їхніх впливів обґрунтував  зміну 

парадигми в частині зсуву прямого впливу керівних параметрів інтеграційного розвитку СІС 

на опосередковані інтеграційні впливи певної організованості сукупних характеристик 

певної цілісності на основі реалізації моделей катастроф, що підтверджено практичними 

результатами; 

 

аналітико-інструментальний базис моделювання тенденцій СІС та їх передумов розвитку, 

ґрунтуючись на впливах, можливостях і суперечностях процесів трансформації виробничої 

системи у просторі та часі дозволяє реалізувати моделі процесів розвитку підприємницьких 

структур задля впровадження актуальних фінансових механізмів 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; 

 

моделювання процесів нової парадигми інноваційно-інноваційного вірального розвитку 

СІС у трансформаційному середовищі щодо розбудови економіки інтелекту та обґрунтовано 

концепцію управління їх нестабільним взаємопов’язаним розвитком, що об’єднує взаємодію 

функціональних, структурних та ієрархічних складових за процесами постійного 

інновативного прискорюючого розвитку в ритмі динаміки складних систем і швидких змін. 

Реалізація концепції сприяє забезпеченню стратегічної конкурентоспроможності процесів і 

систем за рахунок підвищення якості й ефек-тивності рішень з управління розвитком і його 

продукуванню на інші елементи інтегральної глобальної системи. 

 

 

2.5 Описати особливості структури та складових виконання  дослідженя 

Складові виконання дослідження 



 

 

Теорія моделювання складних ієрархічних систем в економіці щодо розбудови економіки 

інтелекту 

Прогнозування причинно-наслідкових зв’язків складних ієрархічних систем в економіці 

Моделювання тенденцій розвитку складних ієрархічних систем у виробничій сфері 

Моделювання розвитку інноваційно-інвестиційних процесів складних ієрархічних систем на 

засадах віральності 

 

3. ОДЕРЖАНІ НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

3.1 Результати етапів (відповідно до технічного завдання) відображено у таблиці: 

 

Номер 

етапу 

Назва етапу 

згідно з 

технічним 

завданням 

Заплановані результати 

етапу 
Отримані результати етапу 

    

2. ІІ. Розробка 

кoмплeксу 

мoдeлeй oцінки 

та aнaлізу 

стpaтeгічнoгo 

poзвитку 

Poзpoбка мoдeльного 

бaзису стpaтeгічнoгo 

poзвитку ВEС, 

обґрунтування заходів 

щодо вдосконалення 

системи стратегічного 

управління виpoбничo-

eкoнoмічних 

систeм, для вибopу 

aльтepнaтив poзвитку в 

умoвaх дії зaгpoз, оцінка 

пpoгнoзних значень 

eкoнoмічнoгo peзультaту 

від їх реалізації 

 

- розроблено та теоретично 

обґрунтовано концепцію 

моделювання механізмів 

розвитку СІС на основі 

управлінсько-процесних 

перетворень і поширення 

інноваційно-інвестиційних 

процесів; 

- розроблено й обґрунтовано 

процесну складову 

інструментального базису 

концепції моделювання 

механізмів розвитку СІС, що на 

підставі причинно-наслідкових 

зв’язків, дифузійних процесів та 

інноваційно-інвестиційних 

процесів вірального розвитку; 

запропоновано концепцію 

моделювання механізмів 

розвитку складних ієрархічних 

систем на основі управлінсько-

процесних перетворень і 

поширення дифузійних 

інноваційно-інвестиційних 

процесів на основі теоретичних 

положень економіки інтелекту, 

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 моделей 

дослідження нестійкості 

траєкторій розвитку складних 

ієрархічних систем; 

- оцінювання рівня мобілізації 

ресурсів до процесно-

функціональних змін складних 

ієрархічних систем як сукупної 

інтегральної оцінки, 

обумовленої рівнем організації 

бізнес-процесів і швидкістю їх 

мобілізації до сприйняття 

можливих змін, які забезпечують 

реалізацію прогресивних 

управлінсько-процесних 

перетворень; 

- методологічні основи 

формування механізмів 

проактивного управління 

інноваційною діяльністю 

складних ієрархічних систем 

(СІС), що складається з 

послідовних етапів оцінки, 

аналізу, планування, 

прогнозування та регулювання 

інноваційної діяльності на 

рівнях підприємство – регіон – 

держава; 

- комплекс системної 

динамічної моделі генерації та 

оцінки ризиків інноваційного 

проєкту, який 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 

перебігу залежно від факторів 

зовнішнього середовища та 

схильності ЛПР до ризику; 

- концептуальний підхід до 

дослідження нестійкості 

основних індикаторів соці-

ально-економічного розвитку 

економіки, що спрямований на 

вирішення завдань оцінки, 

аналізу та прогнозування стану 

територіальних систем; 

 



 

 

- опубліковано: 

монографії - 2; 

cтатті у журналах, що входять 

до науко метричних баз данних 

База даних Scopus та Web of 

Science -3; 

статті у журналах, що входять 

до наукометричних баз даних 

(Index Copernicus)  – 5; 

статті у журналах, що включені 

до переліку наукових фахових 

видань України – 4;  

публікації в зарубіжних 

виданнях – 3; 

тез доповідей на наукових 

конференціях - 10;  

- проміжний звіт. 

 

3.3 Одержані прикладні наукові результати щодо створення наукового завдання, 

доповнені авторами: 

оцінювання рівня мобілізації ресурсів до процесно-функціональних змін складних 

ієрархічних систем як сукупної інтегральної оцінки, обумовленої рівнем організації бізнес-

процесів і швидкістю їх мобілізації щодо сприйняття можливих змін, які забезпечують 

реалізацію прогресивних управлінсько-процесних перетворень; 

оцінювання впливу державного стимулювання інноваційної діяльності на зростання 

кількості інноваційно-активних підприємств та оцінки доходу від здійснення інноваційної 

діяльності; 

оцінювання динаміки основоположних процесів і рівня їх інтенсивності з акцентуванням 

на ресурсній і комунікаційній складових з метою підвищення ефективності інформаційного 

обміну; 

розробка щодо розповсюдження кризових ситуацій у банківському секторі на основі 

моделей швидких динамічних процесів і поширення паніки за певними сценаріями; 

впроваджено методику формування механізму управління цілями розвитку підприємства 

відповідно до циклічних змін зовнішнього та внутрішнього середовища 

3.4. Визначити, які з результатів і як саме були обґрунтовані в дослідженні, як вони 

пов’язані із закономірностями організації та розвитку природи, суспільства, людини, їх 

взаємозв’язків; які результати було створено виключно на основі узагальнення практичного 

досвіду і не вимагали науково-технічних досліджень: 

Наукову новизну мають такі основні положення: 

Удосконалено: 

системний сценарний підхід до моделювання конкурентостійкості як агрегацію 

широкого класу моделей, відмінністю якого є врахування систематизованих 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 значення та прогнозне 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 нестабільному валютному 

середовищі, засновану на побудові трикомпонентної динамічної імітаційної 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 паніки, а також 

інструментів протидії цьому явищу. 

 

Дістали  подальшого розвитку: 

методичний підхід до оцінювання рівня мобілізації ресурсів до процесно-

функціональних змін складних ієрархічних систем як сукупної інтегральної оцінки, 

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

можливих змін, які забезпечують реалізацію прогресивних управлінсько-процесних перетворень 

на основі апарату нейронних мереж для розробки превентивних попереджувальних 

управлінських заходів; 

синергетична концепція моделювання механізмів розвитку СІС, що спирається на 

положення про складний динамічний характер перебігу процесів, необхідність застосування 

агрегованого комплексу механізмів розвитку для кожної з досліджуваних систем і підсистем 

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 функціонального, 

організаційного, мотиваційного та інституціонального управління; 

методологічні основи формування механізмів проактивного управління інноваційною 

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

аналізу, планування, прогнозування та регулювання інноваційної діяльності на рівнях 

підприємство – регіон – держава шляхом реалізації нелінійних динамічних оптимізаційних 

моделей стимулювання інноваційної діяльності на рівні регіональних систем  і держави; 

комплекс системної динамічної моделі генерації та оцінки ризиків інноваційного 

проєкту, який 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 перебігу залежно від факторів зовнішнього 

середовища та схильності ЛПР до ризику, та вирішує завдання з позиціонування реального 

стану показників ефективності інноваційного проєкту в порівняльному динамічному 

розрізі на основі трирівневого оцінювання, обумовленого структурними елементами 

ризиків, та визначення можливих і перспективних дедлайнів, 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 основних 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 соціально-економічних систем, на основі 

яких виявлено нестійкість і нелінійність взаємозв’язків, можливість біфуркацій і високу 

ймовірність катастроф 

 

 

1. ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ПРОДУКЦІЇ  

4.1 Визначити використання очікуваних результатів для конкретної галузі  

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що теоретичні та 

методологічні положення доведені до рівня конкретних пропозицій, методичних розробок і 

практичних рекомендацій щодо комплексного впровадження інструментарію моделювання 

розвитку складних ієрархічних систем в економіці в умовах високого рівня невизначеності 



 

 

причинно-наслідкових зв’язків та стохастичності перебігу інноваційно-інвестиційних процесів, 

спрямованих на збільшення ефективності взаємоузгодженої діяльності та результативності 

функціонування окремих елементів систем, структур, галузей, секторів, територій на підґрунті 

розбудови механізму вірального інтелектуального розвитку. Прикладний аспект 

підтверджується практичним застосуванням, із відповідними довідками, окремих пропозицій і 

результатів у державних установах, на підприємствах. 

Харківською обласною державною адміністрацією, департаментом економіки та 

міжнародних відносин (довідка № 05-30/938 від 02.03.2020 р.) використовуються пропозиції 

щодо оцінювання рівня мобілізації ресурсів до процесно-функціональних змін складних 

ієрархічних систем як сукупної інтегральної оцінки, обумовленої 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 Харківській області) (довідка № 01/253/03 від 23.11.2019 р.) 

застосовуються рекомендації з оцінювання впливу державного стимулювання інноваційної 

діяльності на зростання кількості інноваційно-активних підприємств та оцінки доходу від 

здійснення інноваційної діяльності; Комунальним підприємством  «Павлоградське виробниче 

управлінням водопровідно-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 підвищення 

ефективності інформаційного обміну; Харківським головним регіональним управлінням ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» (довідка № 112/5436 від 10.02.2020 р.) використано розробки щодо 

розповсюдження кризових ситуацій у банківському секторі на основі моделей швидких 

динамічних процесів і поширення паніки за певними сценаріями; Запорізьким виробничим 

підприємством «НЕОН» УТОГ (довідка № 059 від 29.09.2019 р.) впроваджено методику 

формування механізму управління цілями розвитку підприємства відповідно до циклічних змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища; групою компаній LLC GC "ENERGOSKAN" (Україна – 

Росія – Казахстан – Білорусь) (довідка № 1059 від 20.11.2019 р.) імплементовано  модель 

управління рівнем розвитку групи компаній 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 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» при 

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

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

економічне обґрунтування економічних рішень», «Маркетингові дослідження», «Основи 

наукових досліджень», «Інформаційні системи і технології у торгівлі» (довідка № 86/13-77 

від 04.03.2020 р.). 

 

Галузі економіки та суспільства, де можливе використання результатів – державні 

установи, промислові підприємства, банківський сектор. 

Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість роботи для просування на 

ринку полягає в можливості використання запропонованих процедур для створення 

обґрунтування теоретико-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. 

Ступінь впровадження – розроблені методики, методичні і практичні рекомендації 

впровадженно у діяльність державних установ, промислових підприємств.  
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економіці, в спеціалізованій вченій раді Д 20.051.12 ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника». Науковий консультант – д.е.н., професор О.В. 

Манойленко. 
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