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МЕТОЮ РОБОТИ є розробка теоретичних і методологічних основ управління 
розвитком сучасної економічної системи України на структурному (мікро-), 
регіональному (мезо-) і загальнодержавному (макро-) рівнях, яке базується 
на стратегічному економічному потенціалі та стійкості цих систем 

ОБ’ЄКТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ є процес функціонування та розвитку сучасної 
економічної системи України на мікро-, мезо- та макрорівнях. 

ПРЕДМЕТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ є сукупність теоретичних, методологічних та 
практичних аспектів управління сучасною економічною системою України, її 
розвитком та стійкістю. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ОБРАНОЇ ТЕМИ дослідження визначається також тим, що у світовій економіці, 
починаючи з кінця ХХ століття, розгортаються трансформаційні процеси як системного, так і 
структурно-галузевого характеру. У цьому зв’язку забезпечення стійкості розвитку економічних 
систем набуває домінантного значення як у наукових дослідженнях, так і в практичних розробках.  
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ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
1) виявити особливості розвитку економічних систем та запропонувати критерії результативності їх розвитку; визначити методологічні принципи 

дослідження сучасних економічних систем, на основі яких розробити типологію моделей їх економічного розвитку та класифікацію; 
2) розкрити сутність поняття «стійкість економічної системи» та запропонувати авторське тлумачення понять «економічна стійкість системи» та 

«управління економічною стійкістю системи»; 
3) удосконалити теоретичний апарат моделювання базових складових узагальненого математичного опису різнорідних економічних структур; 
4) розкрити сутність організаційного моделювання та розробити універсальну модель організаційної системи управління як структурної складової 

сучасної економічної системи; 
5) проаналізувати сутність економічної системи на основі структурних об’єднань моделей семантичної мережі; 
6) визначити теоретичні основи формування і функціонування регіональної економічної системи як об’єкта стратегічного управління; сформулювати 

сутність, принципи й особливості регіонального стратегічного управління в аспекті розвитку сучасних економічних систем; 
7) розробити структуру управління регіоном як складною економічною системою; 
8) визначити методологічні принципи дослідження факторів розвитку економічних систем; виявити сукупність цих факторів, розробити їх типологію й 

обґрунтувати необхідність управління ними з метою забезпечення стійкості сучасних економічних систем; 
9) визначити фактори, що справляють вплив на розвиток економіки України та її стійкість; запропонувати класифікацію показників стійкості 

економічної системи України; 
10) розробити композиції структурно-функціональних моделей розвитку національної економіки; 
11) розкрити сутність, роль і місце стратегічного економічного потенціалу в управлінні факторами розвитку сучасних економічних систем; 
12) виявити найсуттєвіші фактори забезпечення стійкості і розвитку економіко-виробничих систем; 
13) розробити модель індикативного управління розвитком регіональних економічних систем; 
14) розробити макроекономічну модель управління стійкістю економічної системи України на основі теорії нечіткої логіки як систему підтримки 

прийняття рішень; 
15) розробити прикладні економіко-математичні моделі управління складними економічними процесами на основі теорії нечіткої логіки; 
16) розкрити сутність економічної політики і довести, що вона є базовим фактором розвитку економічних систем; розробити організаційну модель 

управління сучасною економічною системою України. 
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Автором на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено концепцію управління сучасними 
економічними системами та факторами їх розвитку, яка розкриває закономірності і принципи управління ними. A 

Створено наукові основи управління розвитком сучасних економічних систем всіх рівнів шляхом створення центру 
стратегічного розвитку, основним завданням якого є розробка та реалізація ефективної економічної політики, що 
уможливить зменшення конфліктів інтересів економічних систем на рівні регіонів, галузей, підприємств, різних 
інституцій влади. 

Сформовано базові концептуальні засади про те, що теоретичні дослідження економічних систем повинні йти в 
напрямі розробки математичних моделей, які формалізують функціональну поведінку економічних систем і дають 
змогу розробляти універсальні організаційні моделі управління у структурі економічних систем. 

Запропоновано тлумачення поняття «економічна стійкість системи», що дало змогу розглядати стійкість з позицій як 
позитивного, так і негативного впливів на економічну систему, а також можливої реакції системи або на підтримку 
цих впливів, або на їх нейтралізацію; запропоновано також тлумачення поняття «управління економічною стійкістю 
системи», що дало змогу розглядати сучасні економічні системи з позицій системності та керованості. 

С 

С 

З 

Реалізовано модель управління стійкістю макроекономічної системи України на основі теорії нечіткої логіки та 
методу оптимізації – генетичного алгоритму. Виявлено динаміку зміни стійкості макроекономічної системи України 
за зміни факторів впливу та розроблено систему підтримки прийняття рішень для забезпечення стійкості 
макроекономічної системи України. Розроблено прикладні економіко-математичні моделі які підтверджують 
ефективність застосування методів нечіткої логіки в економіці. 

Р 
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Порівняння з світовими аналогами: 
використання методів теорії нечіткої 
логіки для управління та моделювання 
сучасної економічної системи України 
немає аналогів у світі. 

Впроваджено: результати дослідження впроваджено у діяльності центральних 
та регіональних органів державної влади України. 

Економічний ефект від впровадження: використання створеної системи підтримки прийняття рішень дозволило 
визначити проблемні фактори, які заважають стійкому економічному розвитку макроекономіки України та її галузей. 

П 

В 

Е 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в роботі положення можуть бути використані як методологія 
побудови концепції управління сучасними економічними системами різних рівнів, їх стійкістю та розвитком. Основні 
положення і висновки стануть у нагоді керівникам державних, регіональних, галузевих, місцевих органів влади, 
керівникам підприємств при вдосконаленні управління факторами розвитку сучасних економічних систем, при 
розробці стратегічних і оперативних планів та програм розвитку регіонів, галузей, підприємств тощо, а також при 
розробці та реалізації економічної політики на мезо- та макрорівнях. Зроблені висновки і практичні рекомендації 
можна використовувати при формуванні і реалізації економічної політики держави та забезпеченні стійкості 
розвитку економічної системи України. 

П 
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н
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1,2...n – стратегії розвитку; НП – незаплановані (випадкові) стратегії; МГБ – міжгалузевий баланс  
(для певного рівня економіки); УВР – узгоджені (виділені) ресурси 

Рис. 1. Взаємозв’язок стратегій розвитку складових (або об’єктів), 
що утворюють сучасну економічну систему Рис. 2. Економічні системи та ефективність їх функціонування 
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Економічна  
стійкість 
системи 

Параметри 
економічної 

системи 

Поліпшення 
показників 

системи 

низький 

Рівень 
економічної 

стійкості 
системи 

Погіршення 
показників 

системи 

Початкові 
умови 

Підвищення 
рівня стійкості 

системи 

Зниження 
рівня стійкості 

системи 

високий 

Рис. 3. Графічне зображення сутності економічної стійкості системи 

Економічна стійкість системи – це 
здатність економічної системи після 
деякого збурення (зміни параметрів 
економічної системи, її показників) 
швидко повертатися у стан не 
гірший попереднього, зберігати свій 
стан як завгодно довго, а також 
поліпшувати свій стан до величини 
збурення за умови позитивної зміни 
економічних параметрів системи.  

Управління економічною стійкістю 
системи – це використання 
організаційних, економічних, 
соціальних методів управління, 
спрямованих на забезпечення 
економічної стійкості системи. 
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Управління розвитком та стійкістю сучасних економічних систем 

Сучасна економічна система 

Держава 

Регіон 

Галузь 
(підприємства) 

ст
р

ук
ту

р
н

і е
л

е
м

ен
ти

 

вплив результат 

Спостереження за розвитком структурних (складових) елементів системи 

ін
ф

о
р

м
ац

ія
 

ін
ф

о
р

м
ац

ія
 

Держава 

Конвергенція систем управління розвитком регіонів 

Регіональне стратегічне управління 

Стратегічне управління 
Стратегічне планування 

Реалізація стратегії 
Стратегічний контроль 

Етапи стратегічного управління 
Діагностичний аналіз стану регіону 

Аналіз проблем регіону 
Визначення місії і цілей 

Заходи щодо реалізації стратегії 
Оцінка і контроль реалізації стратегії 

Управління змінами і корегування цілей 
Вибір стратегії соціально-економічного 

розвитку регіону 

Підсистеми регіону 
Населення регіону 

Природно-ресурсна підсистема 
Виробнича підсистема 

Соціальні підсистеми 
Організаційна та інформаційна підсистеми 

Регіональні кластери 

Стадії життєвого циклу регіону 
Створення 
Розвиток 

Стабілізація 
Трансформація 

Сфера регіонального розвитку 
Політична 

Соціально-економічна 
Науково-технічна 

Екологічна 
Демографічна Конкурентна 

Варіанти розвитку регіону 
Песимістичний 
Реалістичний 

Оптимістичний Рис. 4. Графічне зображення організаційної структури управління  
розвитком та стійкістю сучасної економічної системи Рис. 5. Система категорій стратегічного управління регіоном 
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Формалізація економічних структур 
(економічних об’єктів) 

Якісна форма 
Виявлення закономірностей та побудова 

функціональних залежностей 

Кількісна форма 
Математичний опис  

закономірностей розвитку 

Моделі планової економіки 

Моделі системного представлення 

Моделі впливу кредитно-грошової системи 

Моделі оцінювання потенціалу економіки 

Моделі оцінки ефективності сценарію розвитку 

Моделі аналізу еволюції економічних структур 

Моделі економіки перехідного періоду 

Моделі представлення знань про економічну систему 

Моделі агрегатування показників 

Моделі формального опису компромісу 

Математичний опис 

Матричні, лінійні і нелінійні  
алгебраїчні, балансові 

Однофакторні і багатофакторні, 
регресійні, імовірнісні 

Багатомірні моделі 

Емпіричні моделі 

Моделі, побудовані на основі 
теорії нечіткої логіки 

Фактори впливу на розвиток економічних систем 

Внутрішні Зовнішні 

Прямого впливу Непрямого впливу 

інноваційні процеси 

економічні цикли 

спадковість 

конкурентний  
відбір 

науково-технічні 

політичні 

макроекономічні 

соціокультурні 

демографічні 

екологічні 

управлінські 

створення таких технічних,  
техно-логічних, культурних 

цінностей, які будуть 
відтворюватися наступними 

поколіннями людей 

є відбиттям універсального 
закону взаємозв’язку 

понять „час” і „простір” 

випливає з уявлення про 
економічну систему, яка 

постійно самоорганізується та 
самовдосконалюється, а її 

поетапний розвиток 
визначається конкретними 
внутрішніми та зовнішніми 

обставинами 

визначає здатність економічної 
системи відтворювати свої 

економічні ресурси, підвищувати 
свій стратегічний економічний 

потенціал у кожному 
економічному циклі. 

Рис. 7. Класифікація факторів впливу на розвиток 
сучасних економічних систем Рис. 6. Математичний інструментарій опису економічних структур 



ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

http://www.donnu.edu.ua 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

http://www.donnu.edu.ua 

1 етап - Виявлення й опис факторів розвитку  
сучасних економічних систем 

2 етап – Розрахунок кількісного значення  
факторів розвитку 

3 етап - Оцінка стратегічного економічного  
потенціалу економічної системи 

4 етап - Оцінка обсягу економічної ніші  
економічної системи 

Методи системного, структурного 
аналізу, синтезу (метод декомпозиції) 

Методи статистичних спостережень, 
експертних оцінок 

Метод декомпозиції 

Метод розрахунку абсолютних 
величин, метод оцінки перекривання 
економічних ніш 

Зовнішні фактори непрямого впливу 
Зовнішні фактори прямого впливу 
Внутрішні фактори 

Методи інформаційного, структурно-
лінгвістичного, імітаційно-динамічного опису 

Індикатори Прикмети 

Сигнали 

Методи інформаційного, структурно-лінгвіс-
тичного та імітаційно-динамічного опису 

Компоненти: 
інноваційна; виробнича; 
інтелектуальна; фінансова 

Економічні ресурси: 
інформаційні; матеріально-
уречевленні; інтелектуально-
трудові; фінансові 

Метод аналізу ієрархій 

Методи техніко-економіч-
ного, фінансового, еконо-
міко-статистичного аналізу 

Фундаментальна 
Потенційна 
Раціональна 

Параметри: 
обсяг економічної ніші; 
ємність економічної ніші 

Методи структурного і 
компаративного аналізу 

Методи розрахунку 
відносних величин 

Методи теорії нечіткої  
логіки та генетичних  

алгоритмів 

Рис. 8. Алгоритм оцінки впливу 
факторів на розвиток 

сучасних економічних систем 
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Економічний потенціал держави 

визначається масштабами економіки; рівнем розвитку  
виробництва, науки, техніки; рівнем освіти населення;  

доходами населення; наявними природними ресурсами; 
потенційною вартістю робочої сили та ін. 

Економічний потенціал регіону 

визначається географічним положенням, розміром території, статусом регіону в 
країні і взаємовідносинами з «центром», сприятливим для виробничої діяльності 
кліматом і екологічною ситуацією, наявними природними ресурсами, наявністю 
висококваліфікованих кадрів, наявністю достатніх виробничих потужностей і їх 

оптимальним розміщенням і т.п. 

Економічний потенціал галузі 

визначається особливостями спеціалізованих комплексів, структурою доходів і 
витрат, рівнем спеціалізації, концентрацією ресурсів тощо 

Економічний потенціал підприємства 

визначається чинниками зовнішнього і внутрішнього  
середовища: технологіями, інноваціями,  

конкурентоспроможністю і т.і. С
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Рис. 9. Зв’язок економічних 
потенціалів з розвитком 

та стійкістю сучасної 
економічної системи України 
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СТРАТЕГІЧНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ (СЕП) СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
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Рис. 10. Структурна схема стратегічного економічного потенціалу 
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Виявлення низьких значень складових стратегічного економічного потенціалу і резервів їх підвищення  

Розробка програми підвищення значень складових стратегічного економічного потенціалу 

Базові складові стратегічного економічного потенціалу (СЕП) 

Економічні ресурси 

Критерії оцінки складових СЕП 

Матеріально-уречевлені Інтелектуальні Інформаційні 

Виробничий потенціал Інтелектуальний потенціал Інноваційний потенціал 

Наявність і можливість ефективного 
використання фінансових ресурсів 

Наявність і можливість ефективного 
використання матеріально-уречевлених ресурсів 

Наявність і можливість ефективного 
використання інтелектуальних ресурсів 

Наявність і можливість ефективного 
використання інформаційних ресурсів 

Ретроспективний аналіз діяльності економічної системи з метою її діагностики 

Аналіз фінансового стану і 
фінансових результатів діяльності 

Аналіз техніко-економічних і 
інженерно-технічних показників 

Аналіз наявності і ефективного 
використання інтелектуальних ресурсів 

Аналіз стану науково-технічного 
прогресу, інноваційної діяльності 

Вибір найбільш значимих показників, що характеризують СЕП 

Застосовування методики оцінювання СЕП за допомогою методу аналізу ієрархії обраної критеріальної бази показників економічної діяльності 

Рейтингові значення рівня стратегічного економічного потенціалу 

Відносний рівень  
фінансового потенціалу 

Відносний рівень  
виробничого потенціалу  

Відносний рівень 
 інтелектуального потенціалу  

Відносний рівень інноваційного 
потенціалу  

Розробка плану дій з 
реалізації підвищення 

СЕП 

Фінансово-економічні заходи 

Виробничі заходи 

Організаційно-управлінські заходи 

Інноваційно-технологічні заходи 

Визначення і 
прогнозуванн
я результатів 

Аналіз ефективності, 
корегування цілей і 

методів її 
досягнення 

Реалізація плану заходів підвищення значень складових стратегічного економічного потенціалу 

Фінансово-економічний ефект: 

- зростання доходу від реалізації; 

- зниження собівартості; 

- збільшення прибутку; 

- підвищення рентабельності; 

- збільшення коеф. поточної 

ліквідності та коеф. автономії 

Виробничий ефект: 

- підвищення коеф. придатності виробничих 

фондів; 

- зростання фондовіддачі; 

- підвищення фондоозброєності; 

- зниження витрат на виробництво; 

- збільшення коефіцієнту оборотності активів 

Організаційно-управлінський ефект 

- оптимізація середньоспискової 

чисельності робітників; 

- зростання продуктивності праці; 

- підвищення капіталовіддачі; 

- збільшення розряду робітників; 

- підвищення освітнього рівня робітників 

 

- зростання обсягу виконаних науково-

дослідних робіт; 

- збільшення кількості придбаних 

ліцензій; 

- підвищення коефіцієнта оновлення 

виробничих фондів; 

- збільшення кількості освоєних 

технологій, продукції 

Інноваційно-технологічний ефект: 

Зростання фінансового потенціалу Зростання виробничого потенціалу Зростання інтелектуального потенціалу 
Зростання інноваційного 

 потенціалу 

Зміна стану стратегічного економічного потенціалу 

Переоцінка стану стратегічного економічного потенціалу 

Вибір і обґрунтування 
цілей і задач 

підвищення СЕП 

Фінансові 

Фінансовий потенціал 

ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО  
ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

індикативний план розвитку регіону повинен формуватись 
на існуючих повноваженнях регіональних органів влади 

індикативний план розвитку регіону повинен складати 
основу для розробки регіонального бюджету 

індикативний план розвитку регіону повинен містити 
інформацію, яка представляє інтерес для підприємців і 
потенційних інвесторів з позицій напряму соціально-
економічного розвитку регіону, переваг економічної 
політики регіональних органів влади, факторів, які 
визначають інвестиційний клімат, і т.п. 

в індикативному плані розвитку регіону повинні знайти 
віддзеркалення спадковість і зв’язок з довгостроковою 
стратегією соціально-економічного розвитку країни 

Рис. 11. Структурно-логічна модель управління 
СЕП мікроекономічних систем 

Рис. 12. Впровадження системи стратегічного 
індикативного планування 
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вивчення та аналіз економічного  
процесу з визначенням чинників, що впливають 

на його розвиток 

формалізація взаємозв’язків між  
факторами впливу в узагальненому вигляді 

побудова „дерева виведення” для  
узагальнених вихідних показників 

оцінка якісних (лінгвістичних)  
вхідних факторів 

визначення діапазонів зміни  
лінгвістичних вхідних факторів 

побудова функцій належності термів вхідних 
факторів 

формування бази знань та її побудова 
відповідно до характеристик об’єкта 

моделювання 

формалізація бази знань у вигляді  
нечітких логічних висловлювань 

складання системи нечітких  
логічних рівнянь 

Методологія моделювання  
економічних процесів на основі  

теорії нечіткої логіки 

налагодження моделі  
методом генетичного алгоритму 

моделювання прогнозного показника (класу 
стійкості економічної системи) 

Рис. 13. Етапи моделювання економічних процесів на основі теорії нечіткої логіки 

Рис. 14. Головне вікно системи підтримки 
прийняття рішень щодо управління стійкістю 

макроекономічної системи України 

Фрагмент лістингу програми (Мatlab 6.1) 
function varargout = run_1(varargin) 

if nargin == 0 % LAUNCH GUI fig = openfig(mfilename,’reuse’); % Generate a structure of handles to pass 
to callbacks, and store it.  handles = guihandles(fig); guidata(fig, handles); if nargout > 0 varargout{1} = fig; 

end elseif ischar(varargin{1}) % INVOKE NAMED SUBFUNCTION OR CALLBACK try if (nargout) 
[varargout{1:nargout}] = feval(varargin{:}); % FEVAL switchyard else feval(varargin{:}); % FEVAL switchyard 

end catch disp(lasterr); end end 
function varargout = pushbutton6_Callback(h, eventdata, handles, varargin) Close function varargout = 

Info_Callback(h, eventdata, handles, varargin) dovidka % --- Executes on button press in Structure_Create. 
function Structure_Create_Callback(hObject, eventdata, handles) ExpertKnowledge % --- Executes on 
button press in a. function a_Callback(hObject, eventdata, handles) input_a % --- Executes on button 

press in s. function s_Callback(hObject, eventdata, handles) input_s % --- Executes on button press in p. 
function p_Callback(hObject, eventdata, handles) input_p 
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Рис. 15. Структура експертно-моделювальної системи 
прогнозування класу стійкості економічної системи України 
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Рис. 16. Прогнозування стійкості макроекономічної системи України 
після оптимізації нечіткої моделі 

Рис. 17. Залежність стійкості від факторів  
«облікова ставка НБУ – індекс Доу-Джонса» 
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Рис. 18. Фактичний та прогнозований рівні регіональної  
продовольчої безпеки Вінницької області 
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Рис. 19. Результати прогнозування рівня стійкості  
аграрної галузі Вінницької області 
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Рис. 20. Результати оцінювання та прогнозування рівня  
економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області 

Для підтвердження зроблених наукових висновків, на основі 
розробленої методології, в рамках наукової школи автора було 
розроблено низку прикладних економіко-математичних моделей. 
Результати використання цих моделей для прогнозування складних 
економічних показників наведено на рисунках 18-19. 
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 Визначення місії економічної системи на основі аналізу факторів розвитку 

Оцінка ефективності управління факторами розвитку і вибір стратегії розвитку 

Оцінка СЕП і розробка економічної політики 

Розвиток за небажаним сценарієм 

Розробка і реалізація  
заходів з управління  
факторами розвитку  

Організаційно- 
управлінські 

Нормативно-правові 

Організаційно-
економічні 

Прогнозування  
результатів і оцінка  

ефективності реалізації 
заходів  

Реалізація заходів з врегулювання 
факторів розвитку  

Корегування місії на основі  
аналізу і оцінки впливу  

факторів розвитку 

Середній рівень ефективності управління 
факторами 

Стратегія  
повторення 

Стратегія 
 залежності 

Стратегія 
 вдосконалення 

Стратегія слідування 
за лідером 

Стратегія технологічного 
лідерства 

Стратегія ринкового 
лідерства 

Стратегія, що відповідає місії і цілям розвитку економічної системи 

Постановка задач реалізації стратегії розвитку 

Вдосконалити і 
оптимізувати 

структуру економічних 
ресурсів економічної 

системи 

Змінити економічну 
нішу економічної 

системи з подальшою 
зміною об’єму 

економічної ніші 

Змінити сферу 
економічної 

діяльності, підвищити 
економічну активність 
економічної системи 

Скорегувати темпи і 
швидкість процесу 

розвитку, підвищити 
результативність 

економічного 
розвитку економічної 

системи 

Забезпечити 
економічну 
стабільність 

економічної системи  

Підвищити 
стратегічний 
економічний 

потенціал економічної 
системи 

Визначення технологій, структури управління 

Моделювання та прогнозування тенденцій розвитку, верифікація 

Процес розвитку Наукове обґрунтування Методичне забезпечення 

Оцінка вибраного варіанту 
економічного розвитку 

Оцінка результатів Практична реалізація 

Зростаючий рівень ефективності управління 
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Рис. 21. Алгоритм розробки моделі управління факторами розвитку сучасних економічних систем 
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1 етап Вибір і обґрунтування стратегії розвитку економічної системи, постановка цілей і завдань економічної політики 

6 етап Оцінка результатів реалізації економічної політики 

5 етап Реалізація економічної програми й оцінка ефективності 

4 етап Розробка економічної програми 

3 етап Аналіз і оцінка поточного стану і можливих змін внутрішніх факторів 

2 етап Аналіз і оцінка поточного стану і можливих змін факторів розвитку 

Ціль Завдання 

Зовнішні фактори-умови непрямого впливу 

Економічні; політичні;  
соціокультурні; 

демографічні; науково-технічні; 
екологічні 

Зовнішні фактори-умови прямого впливу 

Інноваційний процес; 
економічні цикли; 

спадковість; 
конкурентний відбір 
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Рис. 22. Етапи розробки і реалізації економічної політики 
для забезпечення розвитку і стійкості економічної системи 

Рис. 23. Організаційна структура управління стійкістю та розвитком 
сучасної економічної системи України 


