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Бурєннікова Н. В., Фостолович В. А. Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи
У статті запропоновано підходи до управління розвитком складних систем на основі моделі формування сучасної інформаційної системи. За-
значено фактори економічного зростання як складової розвитку систем. Окреслено вектори розвитку систем, що сприяє кращому розумінню 
необхідних втручань у формування чинників та потребує застосування певних показників як індикаторів такого розвитку. Цими індикаторами 
можуть служити показники складових результативності функціонування та розвитку соціо-еколого-економічних систем як часткових випадків 
складних систем. Сучасні технології орієнтують суспільство на забезпечення виконання умов сталого розвитку. Розробка моделі ефективного 
використання ресурсів є підґрунтям забезпечення результативності суспільного виробництва. Зазначене потребує формування відповідної до-
ступної до використання інформаційної бази даних. Запропоновані підходи до інтегрування інформаційної бази даних у процеси прийняття управ-
лінських рішень та до оцінювання дієвості наслідків функціонування інформаційних систем на основі складових результативності сприятимуть 
подальшому розвитку складних систем, тому вони потребують подальшого дослідження.
Ключові слова: інформаційна система, управління, управлінське рішення, економічне зростання,  розвиток, функціонування системи, фактори 
та вектори розвитку систем.
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формирования современной информационной системы
В статье предложены подходы к управлению развитием сложных си-
стем на основе модели формирования современной информационной 
системы. Указаны факторы экономического роста как составляющей 
развития систем. Определены векторы развития систем, что способ-
ствует лучшему пониманию необходимых вмешательств в формиро-
вание факторов и требует применения определенных показателей как 
индикаторов такого развития. Этими индикаторами могут служить 
показатели составляющих результативности функционирования и 
развития социо-эколого-экономических систем как частных случаев 
сложных систем. Современные технологии ориентируют общество 
на обеспечение выполнения условий устойчивого развития. Разработ-
ка модели эффективного использования ресурсов является основой 
обеспечения результативности общественного производства. Ука-
занное требует формирования соответствующей доступной к ис-
пользованию информационной базы данных. Предложенные подходы 
к интегрированию информационной базы данных в процессы приня-
тия управленческих решений и к оценке действенности последствий 
функционирования информационных систем на основе составляющих 
результативности будут способствовать дальнейшему развитию 
сложных систем, поэтому они требуют дальнейшего исследования.
Ключевые слова: информационная система, управление, управленче-
ское решение, экономический рост, развитие, функционирование си-
стемы, факторы и векторы развития систем.
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A Model of Building a Contemporary Information System
The article proposes approaches to managing the development of complex 
systems based on the model of building a contemporary information system. 
Factors of economic growth as a constituent of the development of systems 
have been indicated. The carried out defining the vectors for the development 
of systems contributes to a better understanding of the necessary interven-
tions in forming factors and requires application of certain indicators as de-
tectors of such development. As the appropriate detectors can be used the 
indicators of constituents of effectiveness of performance and development 
of the socio-environmental-economic systems as particular cases of complex 
systems. Modern technology has guided society towards ensuring the fulfill-
ment of terms of sustainable development. The development of a model for 
efficient use of resources is the basis for ensuring the effectiveness of the pub-
lic production. This requires developing an appropriately and accessible data 
base. The proposed approaches to integrating the information date base into 
managerial decision-making processes and to assessing the validity of impact 
of performance of information systems on the basis of the constituents of 
effectiveness will contribute to the further development of complex systems 
and therefore these require further research.
Keywords: information system, management, managerial decision, econom-
ic growth, development, system performance, factors and vectors of systems 
development.
Fig.: 3. Bibl.: 10. 

Burennikova Nataliia V. – D. Sc. (Economics), Professor, Head of the Depart-
ment of Modeling and Information Technologies in Economy, Vinnitsa Nation-
al Agrarian University (3 Soniachna Str., Vinnytsia, 21008, Ukraine)
E-mail: polnatvik@bk.ru
Fostolovych Valentyna A. – PhD (Agriculture), Associate Professor, Associ-
ate Professor of the Department of Accounting and Taxation in the Economy, 
Vinnitsa National Agrarian University (3 Soniachna Str., Vinnytsia, 21008, 
Ukraine)
E-mail: Fostolovich@mail.ru

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ін
ф

о
рм

ац
ій

н
і т

ех
н

о
л

о
гі

ї в
 е

ко
н

о
м

іц
і

139БІЗНЕСІНФОРМ № 4 ’2017
www.business-inform.net

Виконання місії функціонування кожного підпри-
ємства, регіону, країни уможливлюється лише 
за умов якісно організованої інформаційної сис-

теми, котра може служити сприятливим середовищем 
для ефективного прийняття управлінських рішень. 
Саме такого підходу до управління потребують системи 
будь-якого рівня ієрархії, адже ефективність управління 
значним чином залежить від ефективності функціону-
вання інформаційної системи. Одним із можливих під-
ходів щодо побудови інформаційних систем може бути 
поєднання інструментарію економіко-математичного 
мо делювання, евристичних методів та засобів сучасних 
інформаційних технологій.

У цьому контексті необхідними стають подаль-
ші дослідження щодо теоретико-практичного аспекту 
управління розвитком систем на основі моделі форму-
вання відповідної сучасної інформаційної системи.

Теоретичною та методологічною основою служи-
ли роботи вітчизняних і закордонних учених у сфері 
теорії управління, теорії динамічного моделювання сис-
тем, реінжинірингу та ін. Значний внесок в окреслене 
коло питань щодо організації управління, у тому числі 
підприємств аграрного сектора економіки, здійснили  
В. Андрійчук, В. Амбросов, А. Афанасьєв, В. Більський, 
П. Гайдуцький, М. Дем’яненко, Й. Завадський, Г. Калет-
нік, М. Кропивко, В. Малік, В. Месель-Веселяк, Б. Па-
насюк, П. Саблук, А. Ситник, О. Скидан, О. Шпикуляк,  
О. Шпичак, В. Юрчишин та інші. 

Вагомими є наукові доробки з моделювання сис-
тем і прийняття рішень таких учених, як В. Вітлінський, 
В. Вовк, В. Глушков, М. Гузь, Н. Дженінгс, В. Дудорін,  
В. Заруба, К. Йенсен, Л. Канторович, Т. Клебанова,  
А. Корбут, Г. Нван, О. Первозванський, К.-А. Петрі,  
В. Португал, М. Румянцев, В. Ситник, М. Хаммер, Е. Хан - 
тер, Д. Чемпі, С. Шумській та ін.

Невирішеною частиною загальної проблеми серед 
інших залишилися підходи до управління розвитком 
систем на основі моделі формування відповідної сучас-
ної інформаційної системи.

Метою роботи є розгляд підходів до управління 
розвитком систем на основі моделі формування відпо-
відної сучасної інформаційної системи.

Інформаційна система, наприклад, сучасного сіль-
ськогосподарського підприємства являє собою багато-
цільову та багатофункціональну кібернетичну систему, 
яка поєднує в собі як елементи економічні, виробничі, 
технологічні та інші відділи, де працівники є суб’єктами 
управління, а відповідні економічні, соціальні, екологіч-
ні, технологічні, організаційні та інші процеси функціо-
нування системи виступають об’єктами.

Під функціонуванням системи матимемо на увазі 
таке виконання системою певних функцій, котре визна-
чається ресурсним, виробничим, матеріальним, фінан-
совим, соціальним, економічним, екологічним, техноло-
гічним, логістичним, інституціональним та іншими по-
тенціалами (резервами) та яке пов’язане з відповідними 
ризиками, передбачає наслідки цього виконання, тому 
потребує управління [2].

Під управлінським рішенням розумітимемо знан-
ня, уречевлення яких у процесі управління продукує 

процес розвитку системи, адекватний цільовій траєк-
торії руху об’єктів розвитку; при цьому напрям (век-
тор) і темпи розвитку придаватимуть цьому рішенню 
наукову обґрунтованість (починаючи ще з простішого 
рівня – так званого елементарного управління, котрий 
містить аналіз існуючого стану системи, її потреб та 
можливо стей; прийняття управлінського рішення та 
забезпечення його реалізації). Сучасні системи є склад-
ними, динамічними, стохастичними, кібернетичними, 
тому управління ними являє собою більш складний 
процес і потребує врахування альтернативних варіантів 
щодо управлінських рішень, обрання критеріїв їхнього 
оцінювання та оцінювання власне функціонування сис-
тем, певного організаційного та мотиваційного забез-
печення, координації дій учасників процесу управління 
тощо, що вимагає відповідного дієвого функціонування 
інформаційної системи. Дієвість (of the force) процесу 
функціо нування інформаційної системи за [2] пропо-
нуємо розглядати на платформі категорії результатив-
ності (of the efficiency) будь-якого процесу (у тому числі, 
інформаційного) за кінцевими наслідками одночасно і з 
кількісного боку, у вигляді характеристики його масш-
табного продукту, і з якісного, з урахуванням ефектив-
ності (of the effectiveness), і відповідних їм показників як 
індикаторів та вимірювати за допомогою комплексу мо-
делей Бурєннікової Н. В., Ярмоленка В. О. [2].

Оскільки функціонування системи будь-якого рів-
ня ієрархії має бути спрямованим на розвиток, 
то окреслення стану цього розвитку потребує 

якісного інформаційного забезпечення. Основною скла-
довою розвитку системи є інформація щодо економічно-
го зростання, яке характеризує зміну результатів функ-
ціонування економіки відповідного ієрархічного рівня та 
може проявлятися за допомогою двох основних типів: 
інтенсивного (при зростанні величини віддачі застосо-
вуваних у процесі отримання доходу ресурсів) та екс-
тенсивного (при збільшенні кількості залучених у про-
цес отримання доходу ресурсів). Як відомо, економічне 
зростання характеризують, наприклад, такі показники, 
як темп економічного зростання та темп економічного 
приросту. Підкреслимо, що зростання та розвиток спів-
відносяться як частка і ціле: зростання може відбуватися 
без розвитку, але розвитку без зростання не існує.

Крім кількісної характеристики щодо зростання на 
нього вказують якісні зміни в системі (ступінь соціальної 
захищеності, рівень безпеки умов праці та життя, розмір 
інвестицій в людський капітал, міра підтримки повної 
та ефективної зайнятості, якість вітчизняних товарів 
та послуг і підвищення їх конкурентоспроможності на 
внутрішньому та міжнародному ринках, освоєння нових 
технологій виробництва, зменшення необґрунтованих 
витрат, рівень використання біотехнологій тощо) за ра-
хунок покращення відповідної системи управління. Це 
потребує окреслення й певного механізму економічного 
зростання з оцінюванням якості його дії, під якою розу-
мітимемо потребу в повній, достовірній і компетентній 
інформації щодо прийняття управлінського рішення. 

Для ілюстрації дії механізму економічного зрос-
тання у процесі, зокрема сільськогосподарського ви-
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робництва, нами виокремлено фактори, які визначають 
напрями дії цього механізму, а саме: фактори зростан-
ня; стримуючі фактори; фактори негативного впливу на 
економічне зростання. У процесі оцінювання згаданих 
вище факторів економічного зростання нами виявлено 
їхню взаємодію (рис. 1). Одне з головних місць серед 
цих факторів посідають фактори, пов’язані з базовим 
процесом функціонування системи – процесом праці, 
зокрема, із кількістю та якістю трудових ресурсів. Зро-
зуміло, що збільшення кількості товарів, робіт і послуг 
у розрахунку на душу населення означає підвищення 
рівня життя в країні, забезпечує населенню країни шир-
ші можливості вибору роботи, занять і відпочинку; за-
галом економічне зростання уможливлює реалізацію 
поставлених економічних цілей та здійснення нових 
виробничих і соціальних програм. Отже, фактори, які 
впливають на економічне зростання, можна звести до 
затрат праці та продуктивності праці. За дослідження-
ми Едварда Денісона, «…головним важелем зростання 
доходу є підвищення продуктивності праці. Саме тому 
можна стверджувати, що всі фактори, які впливають на 
рівень продуктивності праці, найсуттєвіші з точки зору 
реального економічного зростання» [2]. 

Зазначимо тут, що економічна система країни,  
в якій здійснюється трудова діяльність людей, 
визначає основу і характер дії факторів не тільки 

продуктивності, а й результативності праці. Кожна еко-
номічна система (як сукупність пов’язаних і зумовлених 
один одним елементів, що характеризують в єдності 
економічне життя суспільства: форми власності, орга-
нізації виробництва та господарювання, способи роз-
поділу та обміну, управління та регулювання економіки 
тощо) створює відповідні умови для реалізації трудової 
діяльності та визначає ступінь її результативності [2]. 
Отже, оптимізація рівня результативності праці без-
посередньо пов’язана з важливою метою суспільства –  
забезпеченням стійких і високих темпів економічного 
зростання. Оптимізація рівня результативності праці 
потребує виокремлення факторів, котрі впливають на 
неї (на результативність трудової діяльності людей, а за 
допомогою них – на економічне зростання безпосеред-
ньо впливають такі чинники: технічний прогрес, кіль-
кість капіталу, якість робочої сили, ефективність розпо-
ділу ресурсів, організація управління ресурсами, ефект 
масштабу, інтенсивність праці та ін.). Необхідною умо-
вою визначення конкретних шляхів процесу оптимізації 
рівня результативності праці, науково обґрунтованого 
управління цим процесом є пізнання суті й механізму 
дії кожного з факторів. Знання факторів оптимізації рів-
ня результативності праці, сутності й механізму їхньої 
дії дозволяє цілеспрямовано впливати на досягнення 
поставленої мети, отримання необхідних результатів, 
потребує спрямованості управління інформаційною 
системою саме в напрямку, окресленому вище.

Важливість оцінки фактичного стану системи в 
порівнянні зі станом стабільності потребує досконало 
функціонуючої інформаційної системи.

Підкреслимо, що при функціонуванні системи 
в умовах зростання рівень матеріального добробуту, 

стан реалізації стратегічних планів та вирішення опе-
ративних завдань і соціальних аспектів спрямовані 
на розвиток системи й утворюють вектор розвитку 
системи (рис. 2). Саму систему вважатимемо соціо-
еколого-економічною. Стримуючі економічний розви-
ток системи фактори віднесемо до вектора спаду еко-
номічного зростання. Певний проміжок часу система 
може перебувати при відсутності відповідних збурень у 
стані рівноваги, що ілюструє відповідний вектор рівно-
ваги. Окреслення зазначених векторів розвитку систем 
сприяє кращому розумінню необхідних втручань у фор-
мування факторів (чинників) щодо цих векторів та по-
требує застосування певних показників як індикаторів 
такого розвитку. Цими індикаторами можуть служити 
показники складових результативності функціонування 
та розвитку соціо-еколого-економічних систем (далі – 
СЕЕС) Поліщук (Бурєннікової) – Ярмоленко як частин-
них випадків складних систем [2]. 

Показники складових результативності функціо-
нування систем як індикаторів спрямованості векторів 
розвитку систем є складовими частинами механізму 
інформаційного забезпечення управління складними 
системами. 

Виокремленню факторів економічного зростання 
відповідно до векторів розвитку, рівноваги та спа-
ду сприятиме якісно сформована інформаційна 

система. Реалізовувати її слід, починаючи від мікрорівня 
(у даному випадку, починаючи від сільськогосподарсько-
го підприємства як СЕЕС), завершуючи макрорівнем. Це 
є необхідним аспектом для країни, що розвивається. 

Погоджуємося з думкою М. І. Небави [3], що «…як - 
що розглядати увесь світ як одну-єдину економіку, при-
пускаючи, що капітал абсолютно мобільний і може бути 
інвестований найбільш прибутковим чином, то у краї-
нах з розвинутими і високоінтегрованими економіками 
це недалеко від істини». 

Тому розробка механізму функціонування підпри-
ємств, спрямованих на розвиток і зростання шляхом 
поступового розширення капіталу при максимально 
ефективному використанні ресурсів, є доцільним век-
тором розвитку. Це потребує, своєю чергою, вирішення 
основних проблем, що лежать в основі теорії економіч-
ного зростання. 

Наша країна прагне до руху в напрямку країн, що 
розвиваються, тому слід застосовувати методи інтен-
сивного типу економічного зростання. Тобто, робити 
наголос не стільки на збільшенні кількості працюючих 
і фізичного обсягу капіталу, скільки на використанні у 
процесі виробництва інноваційних ресурсів (на розви-
тку технологій, поліпшенні рівня освіти та рівня ква-
ліфікації фахівців, удосконаленні розподілу ресурсів 
та економії за рахунок застосування ресурсоощадних 
і маловідходних технологій тощо). Модель формуван-
ня інформаційної системи із виокремленням факторів 
впливу на стан економічного зростання (за напрямами 
цього зростання) з метою ефективного управління на-
ведено на рис. 3. 

Виокремленні екстенсивні фактори мають пози-
тивний вплив на економічне зростання лише в напрямку 
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Фактори
розподілу  

здійснюється шляхом ефективнішого
використання ресурсів на основі науково-
технічного прогресу (НТП) та найкращих
форм організації виробництва

Економічне зростання як необхідна умова розвитку виробничої системи  

 

 
Інтенсивний тип  

зростання здійснюється шляхом
збільшення обсягів виробництва
(матеріальних, трудових, капіталу)

 

Екстенсивний тип  

 

Фактори
пропозиції  

 – кількість і якість природних ресурсів;
– кількість і якість трудових ресурсів;
– обсяг основного капіталу та ін.

 
  

 

визначають
спроможність

до економічного
зростання

Фактори
попиту 

– ціноутворення;
– конкурентоспроможність продукції та ін.  

визначають рівень
економічного

зростання

потребують збільшення рівнів сукупних
витрат споживачів (сукупного попиту)

 

 

 – досконала нормативно-правова база;
– оптимальне податкове навантаження та ін.

 
 

є необхідним раціональний розподіл ресурсів з метою
підвищення результативності функціонування системи  

Обмеження з боку
сукупного попиту  

недостатній рівень сукупних витрат споживачів призводить до того,
що дійсні темпи зростання відстають від потенційно можливих

Соціально-політичний клімат Ресурсні та екологічні обмеження
 

Державне регулювання   
– пряме;
– непряме 

 
ЗОВНІШНІ: тіньова економіка, корупційні схеми,
політичні, екологічні, соціальні, економічні та ін. 

ВНУТРІШНІ: недобросовісне ставлення
до праці, відсталі технології, недосконала

організація праці та ін.   

 

 

Фактори, що стримують економічне зростання

Фактори економічного зростання

Фактори, що негативно впливають на процес економічного зростання

Рис. 1. Фактори, що визначають механізм економічного зростання
Джерело: складено за [9; 10].
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 у
 С
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С 

  
 Вектор рівноваги CЕЕС   Стримуючі фактори  

ЗОВНІШНІ  
 

 
обмеження з боку сукупного попиту;

 
 
політична безпека;

 
 
ресурсні та екологічні обмеження; 

 
 
неефективне державне регулювання та ін. 

 

ВНУТРІШНІ  

 недобросовісне ставлення до праці; 
 

 
відсталі технології; 

недосконала організація праці та ін.
























 стан суспільної свідомості 

 рівень розуміння працівниками об'єктивних 
проблем і напрямів соціально-економічного
розвитку 
культура праці 

 діяльність політичних та правових інститутів
панівні морально-етичні, релігійні установки,
національні традиції   

Рівень освіти та компетенції  

Стабільність  

Дисципліна  

Монополія  

Податкова політика  

Надбудовні чинники  
Фактори економічного зростання  

Трудові ресурси  Оплата праці  

Основний капітал

Технологія
виробництва  

Ресурси (у т. ч. природні)  

Попит і пропозиція  

Рівновага, збалансованість, ефективність  

Ве
кт

ор
 р

оз
ви

т
ку

 С
ЕЕ

С  

Д
ж

ер
ел

а 
ек

он
ом

іч
но

го
зр

ос
та

нн
я

 

Суперечності  

Потреби 

Працівники  

Соціально-економічна активність  

Економічні потреби  

Ресурси 
Інтереси  

Нагромадження капіталу  

Новаторська та інноваційна активність  
П

ри
рі

ст
 к

ап
іт

ал
у

 

Те
хн

іч
ні

 н
ов

ов
ве

де
нн

я

Ідеальний образ продукту  

Рис. 2. Взаємозв’язки складових економічного зростання та факторів, стримуючих цей процес,  
у соціо-еколого-економічних системах (СЕЕС)

Джерело: складено за [2; 9; 10].

підвищення якісних характеристик та зміні менш про-
дуктивного фізичного капіталу на більш сучасний [3]. Це 
можливо реалізувати в умовах досконалої нормативно-
правової бази, справедливого податкового навантажен-
ня та спроможних до ефективних дій у правових межах 
інституцій. Ознаками, які характеризують спад еконо-
мічного зростання, є збільшення витрат при скороченні 
величини прибутку. 

Така ситуація прослідковується в Україні в останні 
роки. За даними Державного комітету статистики Украї-

ни, у 2010 р. фінансовий результат (сальдо) до оподатку-
вання підприємств України становив 58,3 млн грн і до 
2014 р. спостерігалося стрімке його зниження до збитку 
в розмірі –517,4 млн грн [7, с. 57]. За 2010–2014 рр. обсяг 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) збільши-
лася від 3291816,1 млн грн у 2010 р. до 4170659,9 млн 
грн у 2014 р., і 5159067,1 млн грн у 2015 р. [4; 6, с. 483] 
за умови зростання курсу іноземної валюти майже вдві-
чі (у 2010 р. на 01.12.10 р. – 7,99 грн/$ CША (за курсом 
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Ве
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ор
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ад
у

 
Ве

кт
ор

ро
зв

ит
ку

  

Етап перетворення, ранжування та виокремлення даних 

 

2 
Етап проектування та створення бази даних  

1 

Збільшення кількості
працюючих  

 

Розвиток технологій  

Поліпшення рівня освіти  

Поліпшення рівня
кваліфікації  

Удосконалення механізму
розподілу ресурсів

 

Застосування ресурсоощадних технологій 

 

Чинна нормативно-правова база 

 

 

Інтенсивний
напрям  

Екстенсивний
напрям  

Реалізація досконалої
інформаційної системив управлінні

 

Перетворення вихідної інформації від працівників підприємства, включно з їх смисловою оцінкою,
розповсюдження в інформаційно-комунікаційних каналах підприємства

у зручному для використання форматі

 

 

Обробка за змістом (згорнута і розгорнута) первинної інформації (знань)
для більш повного їх використання 

Формування і тривале зберігання інформаційних ресурсів підприємства
в документальній та електронній формах

 

 

Поширення поточної і ретроспективної інформації, що зберігається в інформаційному банку
підприємства в режимах постійного оповіщення або довідкового обслуговування за запитами  

Етап формування каталогу та зберігання бази даних  

Етап використання даних в управлінні  

3 

4 

П
ро

це
с 

уп
ра

вл
ін

ня
 Функціонування інституцій,

спроможних до дій у правових межах 

Збільшення фізичного
обсягу капіталу

Рис. 3. Модель формування інформаційної системи із виокремленням факторів впливу на стан економічного зростання 
(за напрямами) з метою ефективного управління

Джерело: узагальнено авторами.

НБУ), у 2014 р. станом на 01.12.14 р. – 15,056 грн/$ CША, 
у 2014 р. – 23,94 грн/$ CША) [5; 8]. 

Тривалий спад виробництва потребує формуван-
ня та використання механізму та інструментарію для 
забезпечення інтенсивного економічного зростання. В 
основі такого типу економічного зростання лежить рі-
вень підготовленості матеріальної бази та ресурсного 
забезпечення. 

Одним із найважливіших ресурсів, що забезпечу-
ють розвиток України, є природні ресурси. Знання влас-
тивостей природних ресурсів, які використовуються, 
аналіз та оцінка їх стану і динаміки зміни із закономір-
ностями симбіозу системи «людина – природа» умож-
ливлює використання ресурсоощадних, маловідходних 
технологій, що зменшать навантаження на еколого-
ресурсну базу. 
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Оптимізувати умови функціонування системи 
означає застосувати процедуру вишиковування найкра-
щого варіанта з певних альтернативних пропозицій. Ко-
ригуючи силу впливу чинників на систему, ми можемо 
керувати результативністю її функціонування, впливаю-
чи на рівень економічного зростання.

Адаптувавши інформацію про елементи техноло-
гічних процесів у систему і дотримуючись принципів 
взаємодії елементів системи, можемо очікувати на за-
планований результат [9; 10]. Ступінь виконання цих 
принципів визначає рівень ефективності. На думку ав-
торів [1], показник ефективності є якісною складовою 
результативності функціонування будь-якої системи та 
разом із кількісною її складовою (показником масштаб-
ності) окреслює напрям розвитку системи певного рівня 
ієрархії; знання значень кожної складової результатив-
ності є елементом інформаційної системи щодо вектора 
розвитку економіки як складної динамічної керованої 
системи певного ієрархічного рівня.

ВИСНОВКИ
Сучасні технології орієнтують суспільство на за-

безпечення виконання умов сталого розвитку. Розробка 
моделі ефективного використання ресурсів (наприклад, 
природних ресурсів із урахуванням факторів інтенсив-
ного типу зростання та механізму їх відтворення) є під-
ґрунтям забезпечення результативності суспільного ви-
робництва. Зазначене потребує формування відповідної 
доступної до використання інформаційної бази даних. 
Запропоновані нами підходи до інтегрування інформа-
ційної бази даних у процеси прийняття управлінських 
рішень та до оцінювання дієвості наслідків функціо-
нування інформаційних систем на основі складових 
результативності сприятимуть подальшому розвитку 
складних систем, тому вони потребують подальшого 
дослідження.                     
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