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У роботі запропоновано інструментарій дослідження розвитку складних ієрархічних виробничих систем на засадах процесно-функціонального
менеджменту як складного та нелінійного активного процесу переходу підприємства в новий якісний стан. Цей перехід відбувається за рахунок
змін в організації бізнес-процесів, спрямованих на підвищення результативності використання фінансово-економічних ресурсів підприємства, у
результаті чого забезпечується соціально-економічна ефективність його діяльності та стабільність щодо впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. Запропоновано модель оцінювання рівня мобілізації ресурсів стосовно процесно-функціональних змін складних ієрархічних систем як сукупної
інтегральної оцінки, обумовленої рівнем організації бізнес-процесів та швидкістю їх мобілізації щодо сприйняття можливих змін, які забезпечують реалізацію прогресивних управлінсько-процесних перетворень. Як математичний інструментарій прогнозування рівня мобілізації ресурсів
складних ієрархічних систем до управлінсько-процесних перетворень використано апарат нейронних мереж на основі побудови узагальнено-регресійної моделі персептрона для розробки превентивних попереджуючих управлінських заходів. Розраховано інтегральні показники інтенсивності управлінсько-процесних перетворень складних ієрархічних виробничих систем, які засновані на оцінюванні відповідних часткових показників,
що характеризують фактори внутрішнього середовища підприємства, інтегральних індексів з процесної та функціональної складових та агрегованого сукупного індексу, а також наведено матричне позиціонування складних ієрархічних систем залежно від інтенсивності перетворень
за функціональними та процесними складовими в певних діапазонах змін. Запропоновано алгоритм координації заходів з управлінсько-процесних
перетворень складних ієрархічних систем, які забезпечують ефективність і гнучкість системи управління в цілому та дозволяють сформувати
пропозиції щодо координації управлінських дій у процесі перетворень на засадах процесно-функціонального менеджменту.
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Манойленко А. В., Сергиенко Е. А., Касьмин Д. С. Моделирование
развития сложных иерархических производственных систем
на основе процессно-функционального менеджмента
В работе предложен инструментарий исследования развития сложных
иерархических производственных систем на основе процессно-функционального менеджмента как сложного и нелинейного активного процесса перехода предприятия в новое качественное состояние. Этот
переход происходит за счет изменений в организации бизнес-процессов,
направленных на повышение результативности использования финансово-экономических ресурсов предприятия, в результате чего обеспечивается социально-экономическая эффективность его деятельности и стабильность относительно влияния внутренних и внешних
угроз. Предложена модель оценивания уровня мобилизации ресурсов
относительно процессно-функциональных изменений сложных иерархических систем как совокупной интегральной оценки, обусловленной
уровнем организации бизнес-процессов и скоростью их мобилизации
относительно восприятия возможных изменений, обеспечивающих
реализацию прогрессивных управленческо-процессных преобразований. В качестве математического инструментария прогнозирования
уровня мобилизации ресурсов сложных иерархических систем относи-

384

UDC 658.012
JEL: M10; M19; С45
Manoilenko O. V., Sergienko O. A., Kasmіn D. S.
Modeling the Development of Complex Hierarchical Production Systems
Based on Process-Functional Management
The publication proposes an instrumentarium for studying the development
of complex hierarchical production systems based on process-functional
management as a complex and non-linear active process of the enterprise’s
transition of to a new qualitative status. This transition comes at the expense
of changes in the organization of business processes aimed at improving the
efficiency of use of the financial-economic resources of enterprise, resulting
in socio-economic efficiency of its activities and stability regarding the impact
of internal and external threats. A model of evaluating the level of resource
mobilization relative to the process-functional changes in the complex hierarchical systems as a cumulative integrated assessment, has been proposed,
based on the level of business processes organization and the speed at which
they are mobilized in connection with the perception of possible changes
that ensure the implementation of progressive management-process trans-
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впровадження таких управлінських рішень, які забезпечуватимуть не тільки функціонування, а й прогресивний розвиток складних ієрархічних виробничих
систем, який, перш за все, необхідно спрямовувати
на комплексне розв’язання виробничих і управлінських проблем господарювання. Дослідженню теорії та практики управління розвитком складних
ієрархічних систем присвячені праці багатьох учених-економістів. Серед наукових досліджень, у яких
розглядалося вирішення даної проблеми, особливої
уваги заслуговують роботи таких українських учених:
В. А. Забродського, Ю. Б. Іванова, М. О. Кизима, Р. Н. Лепи, Т. С. Клебанової, В. С. Пономаренка, О. І. Пушкаря, О. В. Раєвнєвої, О. М. Ястремської [6–8; 11; 15; 17],
а також зарубіжних основоположників – А. Дж. Стрікленда, А. А. Томпсона та інших. Їх розробки відрізняються спектром дослідження проблем сучасного виробництва, суті перетворень, що відбуваються в ньому, методів і різних аспектів формування механізму
управління розвитком складних ієрархічних систем.
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озвиток 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 виробничих завдань на формування
та досягнення довгострокових цілей розвитку [2; 16].
Одним із головних чинників, що можуть забезпечити
необхідний розвиток, є саме прогресивні управлінсько-процесні перетворення [19]. Актуальність теми
дослідження обумовлена значним впливом перетворень у внутрішньому та зовнішньому середовищі на
ефективність діяльності складних ієрархічних систем
і необхідністю вдосконалення теоретичних і методичних положень з управлінсько-процесних перетворень
з урахуванням їх сучасних особливостей.
В умовах сьогодення, одним із першочергових
завдань управління є обґрунтування, розробка та

formations. As a mathematical instrumentarium for predicting the level of
mobilization of resources of complex hierarchical systems in relation to management-process transformations, the apparatus of neural networks is used,
based on construction of a generalized regression model of perseptron to
develop preventive preventive management measures. Integrated indicators
of the intensity of management-process transformations of complex hierarchical production systems, which are based on the assessment of relevant
partial indicators that characterize the factors of the internal environment of
enterprise, integrated indices of the process and functional components and
the aggregated total index, are calculated. A matrix positioning of complex
hierarchical systems, depending on the intensity of transformations of the
functional and process components in certain ranges of changes, is provided.
The authors propose an algorithm for coordinating the measures for the
management-process transformations of complex hierarchical systems that
ensure the efficiency and flexibility of the management system as a whole
and allow for proposals as to coordination of managerial actions in the transformation process based on process-functional management.
Keywords: complex hierarchical systems, production systems, processfunctional management, modeling, management-process transformation,
resource mobilization, development intensity, coordination, management
innovations, positioning.
Fig.: 6. Tabl.: 3. Formulae: 1. Bibl.: 22.
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тельно управленческо-процессных преобразований использован аппарат нейронных сетей на основе построения обобщенно-регрессионной
модели персептрона для разработки превентивных предупреждающих
управленческих мер. Рассчитаны интегральные показатели интенсивности управленческо-процессных преобразований сложных иерархических производственных систем, которые основаны на оценивании соответствующих частных показателей, характеризующих факторы
внутренней среды предприятия, интегральных индексов процессной и
функциональной составляющих и агрегированного совокупного индекса, а также приведено матричное позиционирование сложных иерархических систем в зависимости от интенсивности преобразований по
функциональным и процессным составляющим в определенных диапазонах изменений. Предложен алгоритм координации мероприятий по
управленческо-процессных преобразованиям сложных иерархических
систем, которые обеспечивают эффективность и гибкость системы
управления в целом и позволяют сформировать предложения относительно координации управленческих действий в процессе преобразований на основе процессно-функционального менеджмента.
Ключевые слова: сложные иерархические системы, производственные
системы, процессно-функциональный менеджмент, моделирование,
управленческо-процессные преобразования, мобилизация ресурсов,
интенсивность развития, координация, управленческие инновации,
позиционирование.
Рис.: 6. Табл.: 3. Формул: 1. Библ.: 22.
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Однак дотепер не знайшли вичерпного вирішення завдання щодо активізації, інтенсивності перетворень
та швидкості мобілізації ресурсів, які забезпечують
системність і комплексність розвитку рівня менеджменту та виробництва як єдиного бізнес-процесу,
формування системи управління ним.
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М

ета дослідження – побудова системи менеджменту розвитку СІС запропоновано
здійснювати з урахуванням відповідних економічних законів, що визначають рівень розвитку
менеджменту, а також ряду специфічних принципів,
а саме: ієрархічності; координації; повноти виконання
функцій; первинності функціональної системи складних ієрархічних систем стосовно його системи управління; підпорядкованості системи управління структурі виробничої системи; транспарентності процеснофункціональних перетворень; інформаційної достатності; забезпечення соціальної захищеності суб’єктів
перетворень (працівників, менеджерів, власників).
Метою роботи є розробка концепції моделювання розвитку складних ієрархічних систем на засадах процесно-функціонального менеджменту на
прикладі великих машинобудівних підприємств Харківського регіону. Впровадження пропонованого інструментарію оцінювання управлінсько-процесних
перетворень дозволить:
 удосконалити методологію моделювання
управлінсько-процесних перетворень на засадах процесно-функціонального менеджменту
складних ієрархічних систем;
 виокремити фактори, що зумовлюють тенденції розвитку складних ієрархічних систем
і дослідити вплив факторів інноваційності на
інтенсивність управлінсько-процесних перетворень;
 реалізувати методичний підхід до оцінювання
рівня мобілізації ресурсів до процесно-функціональних змін;
 розробити методичні положення з визначення динаміки та інтенсивності процесів розвитку складних ієрархічних систем і напрямів їх
підвищення з урахуванням позиції виробничих систем у зовнішньому середовищі за рівнем інтенсивності;
 сформувати пропозиції з координації управлінських дій у процесі перетворень на засадах
процесно-функціонального менеджменту.
Об’єкт дослідження – процеси управління розвитком складних ієрархічних систем на прикладі
великих машинобудівних підприємств Харківського регіону. Предметом дослідження є теоретичні та
методичні положення та підходи, методи та моделі з
удосконалення управлінсько-процесних перетворень.
У роботі запропоновано розглядати управлінсько-процесні перетворення складних ієрархічних
систем як складний і нелінійний активний процес
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переходу складних ієрархічних систем у новий якісний стан за рахунок змін в організації бізнес-процесів, спрямованих на підвищення результативності
використання економічних ресурсів, внаслідок чого
забезпечується соціально-економічна ефективність
його діяльності та стабільність до негативного впливу з боку зовнішнього середовища [4; 12].
На основі теоретичних положень і засад процесно-функціонального менеджменту [4; 13; 14] та сучасної теорії управління складними системами [5; 15;
17; 19; 20] у роботі запропоновано концептуальну модель розвитку складних ієрархічних систем на основі управлінсько-процесних перетворень (УППСІС).
У запропонованій концептуальній моделі виділено
п’ять блоків управлінських дій, що відповідають визначеним підсистемам системи управління УППСІС
з урахуванням їх взаємозв’язку (рис. 1). У роботі
встановлено особливості управління УППСІС, притаманні циклічним процесам [3; 11; 19], що обумовлює доцільність періодичного коригування стратегії
УППСІС за умови наявності змін у внутрішньому та
зовнішньому середовищі.

Н

а основі узагальнення сучасних підходів до
формування системи управління розвитком
складних ієрархічних систем на засадах процесно-функціонального менеджменту запропоновано її структуру, до складу якої віднесено підсистеми:
формування цілей, інформаційно-комунікаційну, аналітичну, виконавчу та контролюючу, що передбачає
посилення зворотного зв’язку, що сприяє формуванню
проактивного попереджуючого управлінського впливу відносно змін факторів зовнішнього середовища.
Також в основі даної концепції запропоновано
рекомендації з фундаментального оцінювання ефективності системи управління розвитком, що ґрунтуються на розрахунку показників, які характеризують
часову тривалість затримок реакції системи на певні
події, що підвищує об’єктивність оцінки функціонування системи управління за її ключовою інформаційно-комунікаційною підсистемою.
У рамках концептуальної моделі передбачається дослідження особливостей умов розвитку складних ієрархічних систем, аналіз результатів управлінсько-процесних перетворень промислового виробничого комплексу регіону та визначення впливу
інноваційних факторів на УППСІС.
Отже, інноваційний процес – це комплекс взаємозалежних дій, які припускають виникнення нових
ідей і їх реалізацію в засобах і процесах управління,
призначених для практичного використання [2; 3; 15;
16]. Управлінсько-процесні перетворення складних
ієрархічних систем неможливі без інноваційної діяльності [5; 16]. Розглядаючи управлінські інновації
як один із головних факторів забезпечення ефективного процесно-функціонального розвитку, інноваційний процес варто представити у вигляді послідов-
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підсистема
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МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Блок
реалізації
стратегії
УППСІС

ності етапів [2; 5; 8], кожний з яких має певні вузлові
точки (рис. 2).
Досліджені в роботі умови розвитку складних
ієрархічних систем свідчать, що протягом останніх
років в Україні має місце активізація функціонування підприємницького середовища. З одного боку, це
сприяло здійсненню ефективних управлінсько-процесних перетворень, а з іншого – було їх наслідком,
що обумовлює необхідність подальшого вдосконалення методичного та модельного забезпечення
УППСІС, застосування якого сприяло б його активізації та інтенсифікації процесів.
У дослідженні виявлено латентні фактори, що
впливають на інтенсивність та якість УППСІС. Для
цього за допомогою методології багатовимірного
факторного аналізу [1] було проведено кількісну оцінку показників – індикаторів розвитку складних ієрар-
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хічних систем на основі управлінсько-процесних перетворень на прикладі машинобудівних підприємств
Харківського регіону на підставі їх статистичної звітності за період 2012–2018 рр. за двома напрямами:
1. Використання фінансових, матеріальних, трудових ресурсів (16 показників)
2. Інвестиційно-інноваційним (9 показників).
Досліджувану сукупність складних ієрархічних
систем було попередньо поділено на дві групи, а саме:
 машинобудівні підприємства, що здійснювали певні управлінсько-процесні перетворення протягом періоду, який аналізується;
 підприємства, що таких перетворень практично не здійснювали.
Результати реалізації моделей факторного аналізу в ППП Statistica [1; 10; 21] за даними двох виокремлених сукупностей за двома напрямами наведено в табл. 1.

ЕКОНОМІКА

Рис. 1. Концептуальна модель управління розвитком складних ієрархічних систем на основі управлінськопроцесних перетворень (УППСІС)
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перетворень СІС
Заключний етап

Рис. 2. Етапи розробки управлінської інновації
Таблиця 1
Результати факторного аналізу виявлення латентних факторів, що впливають на інтенсивність та якість УППСІС

ЕКОНОМІКА

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Назва факторів за результатами факторного аналізу, згідно з напрямами
Ресурсним (потенціал)

Інвестиційно-інноваційним

Виробничі ієрархічні сис
теми, що здійснювали пев
ні управлінсько-процесні
перетворення

Фактор 1 – ефективність використання обо
ротних засобів.
Фактор 2 – ефективність використання
основного та оборотного капіталу.
Фактор 3 – ефективність використання су
купного капіталу з позицій прибутковості.
Фактор 4 – ефективність використання
джерел фінансування.
Відсоток поясненої кумулятивної
дисперсії – 79,4%

Фактор 1 – тактичне використання активної
частини основних фондів і власних джерел
інвестування технологічної підготовки ви
робництва.
Фактор 2 – стратегічне використання
трудових ресурсів та інвестицій у напрямі
активізації інноваційної діяльності.
Відсоток поясненої кумулятивної
дисперсії – 86,1%

Виробничі ієрархічні сис
теми, що не здійснювали
управлінсько-процесних
перетворень

Фактор 1 – ефективність використання
основного та оборотного капіталу.
Фактор 2 – ефективність використання за
лучених джерел фінансування.
Фактор 3 – ефективність використання су
купного капіталу з позицій прибутковості.
Фактор 4 – ефективність матеріальних ви
трат у виробництві продукції.
Фактор 5 – забезпеченість основними фон
дами.
Відсоток поясненої кумулятивної
дисперсії – 74,9%

Фактор 1 – стратегічне використання тру
дових і фінансових ресурсів у напрямі про
ведення досліджень.
Фактор 2 – спрямованість інвестицій на
оновлення продукції, що виробляється.
Відсоток поясненої кумулятивної
дисперсії – 83,6%

Р

еалізована методологія факторного аналізу
результатів управлінсько-процесних перетворень на основі виявлених латентних зв’язків
і змінних, як у ресурсному, так і в інвестиційно-інноваційному напрямах, дозволяє зробити висновок про їх недостатню спрямованість на перспек-
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тиву інтенсифікації процесів розвитку, що вказує
на необхідність удосконалення розвитку процеснофункціонального менеджменту з метою підвищення
ефективності використання наявного ресурсного й
інвестиційно-інноваційного потенціалів складних
ієрархічних систем.
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де vij – коефіцієнт вагомості i-го показника j-ої складової; Xij – фактичне значення i-го показника j-ої
складової; Xeij – еталонне значення i-го показника j-ої
складової; n – кількість показників.
Для побудови діагностичної шкали рівня динамічності та інтенсивності мобілізації ресурсів до
управлінсько-процесних перетворень у роботі використано скориговану шкалу Харрингтона [8; 9] за
якою ідентифіковано низький, середній та високий
рівні мобілізації ресурсів для досліджуваної сукупності виробничих систем.
За результатами розрахунків (табл. 3) у 2018 р.
спостерігався високий рівень мобілізації ресурсів до
управлінсько-процесних перетворень, а отже, раціональним поєднанням її складових має 21 виробнича
система (більше 50% досліджуваної сукупності).

Н

естабільність умов господарювання виробничих систем потребує активного використання
в процесі управління превентивних заходів, а
отже, передбачення майбутнього. Як математичний
інструментарій прогнозування рівня мобілізації ресурсів складних ієрархічних систем до управлінськопроцесних перетворень використано апарат нейронних мереж [10; 21]. У процесі моделювання було визначено, що серед можливих моделей нейронних мереж найкраще відповідає основним вимогам (а саме,
показників адекватності: порівняно низька величина
помилки (0,022) та задовільне значення ефективності
(0,459)) узагальнено-регресійна модель персептрона.
За допомогою побудованих моделей здійснено прогнозування значень інтегральних показників рівня
мобілізації ресурсів складних ієрархічних систем.
На основі визначення індексів часткових показників оцінювання інтенсивності динаміки цих процесів, що наведені в табл. 2, та розрахунку інтегрального індексу як середньогеометричного для кожної
функціональної сфери складної виробничої системи
та кожної зі складових розраховано сукупний індекс
Iс – як показник інтенсивності перетворень УППСІС:
 значення Iс > 1 і його зростання в динаміці
свідчить про підвищення рівня інтенсивності
перетворень (фаза зростання);
 Iс = 1 – збереження рівня інтенсивності процесів (фаза стабілізації), відсутність розвитку;

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

У

раховуючи сутність поняття рівня мобілізації ресурсів складних ієрархічних систем до
управлінсько-процесних перетворень, відзначено доцільність використання для її оцінки функціональної (виробнича, маркетингова, фінансова, інвестиційна, інноваційна діяльність, персонал) і процесної (організація виробництва та його підготовки,
праці, управління, характеристика організаційної
структури) складових. Ґрунтуючись на визначених
складових оцінювання рівня мобілізації ресурсів
складних ієрархічних систем до управлінсько-процесних перетворень, пропонується така структурнологічна схема аналізу (рис. 3). Враховуючи, що рівень
швидкості мобілізації ресурсів складних ієрархічних
систем до управлінсько-процесних перетворень значною мірою впливає на ефективність управління,
розроблено методичний підхід до оцінювання та
аналізу швидкості складних ієрархічних систем до
мобілізації ресурсів з перетворень, яким передбачено
така послідовність дій:
1) формування системи часткових показників,
які відображають особливості та закономірності
кожної складової, що впливає на загальний рівень
мобілізації ресурсів системи до перетворень, а саме –
процесної (менеджмент) та функціональної (ресурси,
потенціал);
2) розрахунок значень часткових показників,
визначення їх ваги та еталонних значень (факторний
та експертний аналіз);
3) розрахунок загального інтегрального показника мобілізації ресурсів системи до управлінськопроцесних перетворень;
4) діагностування швидкості та інтенсивності
мобілізації ресурсів складних ієрархічних систем до
управлінсько-процесних перетворень.
Часткові показники для оцінювання рівня
швидкості мобілізації ресурсів складних ієрархічних

систем до управлінсько-процесних перетворень наведено в табл. 2.
Наведені в табл. 2 показники є стимуляторами
УППСІС. Загальний рівень швидкості мобілізації ресурсів складних ієрархічних систем до управлінськопроцесних перетворень визначається на основі інтегрального показника розвитку (Rg) за формулою (1)
[1; 8; 9; 11; 22], значення якого змінюється в діапазоні
від 0 до 1.
n
X ij
=
,
Rg ∑ vij ⋅
(1)
Xeij
i =1

ЕКОНОМІКА

На основі розрахунків доведено, що підвищення
ефективності управління УППСІС може бути досягнуто за умови створення системи безперервної реалізації інноваційних проектів за різними напрямами діяльності. Безперервність інноваційних перетворень
має об’єктивно обумовлений характер, тому що саме
адаптація до нестабільного зовнішнього середовища
передбачає пошук нових або оптимізацію використання вже наявних управлінських інновацій [16; 17].
Зростання мінливості зовнішнього середовища прискорює цикл розвитку системи управління УППСІС.
Концептуальна модель розвитку складних ієрархічних систем на основі управлінсько-процесних
перетворень (УППСІС) передбачає реалізацію методичного підходу до оцінювання рівня мобілізації ресурсів до процесно-функціональних змін і методичні
положення з визначення динаміки та інтенсивності
процесів розвитку, а також розробку відповідних координаційних управлінських дій.

389

Аналіз рівня мобілізації ресурсів до процеснофункціональних змін складних ієрархічних систем

Аналіз функціональної
складової рівня швидкості
мобілізації ресурсів
до перетворень складних
ієрархічних систем

Аналіз процесної складової
рівня швидкості
мобілізації ресурсів
до перетворень складних
ієрархічних систем

Формування системи показників
(локальних і агрегованих)
Визначення вагомості та еталонного
значення кожного з показників
Розрахунок інтегрального показника рівня швидкості
мобілізації ресурсів складних ієрархічних систем
до управлінсько-процесних перетворень
Визначення стратегії розвитку складних
ієрархічних систем на основі
управлінсько-процесних перетворень
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Рис. 3. Модель оцінювання рівня мобілізації ресурсів до процесно-функціональних змін
складних ієрархічних систем

 Iс < 1 – спад протягом ряду періодів – зниження рівня інтенсивності (фаза спаду).
Для позиціювання значень показників інтенсивності управлінсько-процесних перетворень розроблено матрицю позиціонування для досліджуваних
складних виробничих систем на основі інтегральних
показників за окремими складовими, а саме – процесною (рівень розвитку менеджменту) та функціональною (ресурсною) (рис. 4). Побудована матриця
позиціонування має чотири квадранти. Границі квадрантів визначаються на підставі значень, які може
приймати інтегральний показник інтенсивності перетворень за відповідними складовими.
Щодо позиціонування досліджуваних виробничих систем за динамікою інтенсивності перетворень
за процесною та функціональними складовими у
2012–2018 рр., слід відзначити, що перетворення мають нестійку, а коливальну тенденцію до змін. Однак
більшість складних ієрархічних систем за всі аналізовані періоди характеризуються зниженням інтенсивності перетворень як за процесною, так і за функціональною складовими (рис. 5).

Т

аким чином, отримані результати дослідження
свідчать, що їх використання на практиці дозволяє ідентифікувати відповідні фази інтенсивності розвитку з метою своєчасного формування
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відповідних превентивних управлінських впливів, що
випереджають можливу подію, а саме: підвищення,
зниження, збереження рівня інтенсивності розвитку
за процесною та функціональною складовими. При
цьому варто враховувати, що:
 Iпо-перше, управлінські структури мають
проводити не разовий моніторинг параметрів
внутрішнього середовища, а вести безперервний моніторинг їх динаміки з метою діагностики інтегральних показників інтенсивності
управлінсько-процесних перетворень. Для
реалізації даного класу задач доцільно використовувати розроблену матрицю позиціонування, і на основі визначення позиції складних ієрархічних систем приймати управлінські рішення;
 Iпо-друге, при розробці стратегічних, тактичних і оперативних планів управлінсько-процесних перетворень поєднання дій та заходів
за етапами повинно погоджуватися з періо
дами коливань управлінських і ресурсних
зрушень. Це буде сприяти підвищенню ефективності управлінської діяльності в періоди
переважно нерівноважного розвитку виробничо-економічних систем, особливо у фазах
депресії та кризи.
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Таблиця 2
Часткові показники оцінювання швидкості мобілізації ресурсів складних ієрархічних систем
№ з/п

Напрям

Показник

1. Функціональна складова швидкості мобілізації ресурсів до перетворень складних ієрархічних систем
1.1

Виробництво

Коефіцієнт фактичного використання виробничої потужності; темп зростання обсягів
виробництва

1.2

Маркетинг

Частка витрат на маркетинг і рекламу в загальному обсязі витрат на інновації; частка ви
трат на маркетинг і рекламу в загальному обсязі витрат на виробництво продукції; темп
зростання обсягів реалізації

1.3

Фінанси

Коефіцієнт виконання зобов’язань перед кредитно-фінансовими установами; коефіцієнт
своєчасності виплати заробітної плати співробітникам підприємства; коефіцієнти фінансу
вання потреби підприємства в основних фондах і оборотних коштах

1.4

Інновації

Частка працівників, які виконують науково-технічну роботу, у загальній кількості праців
ників; частка нової продукції в загальному обсязі виробленої продукції; частка вдоскона
леної продукції в загальному обсязі виробленої продукції

1.5

Інвестиції

Частка інвестицій у матеріальні активи в загальному обсязі інвестицій; частка інвестицій
у нематеріальний основний капітал у загальному обсязі інвестицій; частка інвестицій на
інновації в загальному обсязі інвестицій; частка інвестицій на інформатизацію в загально
му обсязі інвестицій

1.6

Персонал

Частка працівників, які закінчили ЗВО, у загальній кількості працівників; частка працівни
ків, які набули нові професії, у загальній кількості працівників; частка працівників, які під
вищили кваліфікацію, у загальній кількості працівників

2.1

Організація
виробництва

Коефіцієнт автоматизації процесу виробництва; коефіцієнт виробничої гнучкості

2.2

Організація
підготовки
виробництва

Коефіцієнт автоматизації процесу підготовки виробництва; коефіцієнт гнучкості підготов
ки виробництва

2.3

Організація
праці

Коефіцієнт стабільності кадрів; коефіцієнт організації праці на робочих місцях; коефіцієн
ти матеріальної, трудової, статусної мотивації

2.4

Організація
управління

Коефіцієнт регламентації посад; коефіцієнт повноти охоплення функцій управління; коефі
цієнт економічності системи управління; коефіцієнт надійності роботи апарата управління

2.5

Організаційна
структура

Коефіцієнт гнучкості структури; коефіцієнт спеціалізації структури; коефіцієнт регламента
ції структурних підрозділів; коефіцієнт орієнтації організаційної структури на ринок
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2. Процесна складова швидкості мобілізації ресурсів до перетворень складних ієрархічних систем

Таблиця 3
Групування досліджуваних виробничих систем за рівнем мобілізації ресурсів до управлінсько-процесних
перетворень у 2012–2018 рр.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Низький 0 ≤ Rg ≤ 0,26

0

0

0

0

0

0

0

Середній
0,27 ≤ Rg ≤ 0,49

22 (67,0)

20 (60,0)

11 (33,0)

9 (27,0)

13 (40,0)

13 (40,0)

12 (36,0)

Високий 0,5 ≤ Rg ≤ 1,0

11 (33,0)

13 (40,0)

22 (67,0)

24 (73,0)

20 (60,0)

20 (60,0)

21 (64,0)

Оскільки управлінсько-процесні перетворення
передбачають визначення строків реалізації окремих
заходів, встановлення дедлайнів та видів необхідних
робіт, виконавців цих робіт, обсягів матеріальних,
трудових і інвестиційних ресурсів, то всі дії (організаційно-економічні заходи щодо перетворень) необхідно погодити в часі й у просторі на основі механізму
координації [4; 5; 8] усїх процесів управління (рис. 6).
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К

оординація управлінських дій з управлінськопроцесних перетворень розвитку складних
ієрархічних систем передбачає використання спадного планування, у якому при переході від
змісту до планів внесення змін у діяльність підрозділів системи на кожному рівні ієрархії повинен бути
представлений закінчений план. Кожний план розширює деяку частину попереднього. У результаті за-

ЕКОНОМІКА

Кількість СІС, од. (% до загальної кількості досліджуваних)

Рівень мобілізації
ресурсів
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Значення інтегрального показника інтенсивності
перетворень за процесною складовою
(рівень менеджменту)

Значення інтегрального показника інтенсивності перетворень (розвитку)
за функціональною складовою
≤1
>1

>1

ДП «Завод «Електроважмаш», ВАТ «Укрелектромаш» (ХЕЛЗ),
ПРАТ «Завод «Південкабель», ПАТ «Електромашина»,
ПАТ «Харківський верстатобудівний завод», ПРАТ «Харківський
завод штампів та пресформ», ТОВ «Дергачівський завод
турбокомпресорів», ПРАТ «Лозівський завод
«Трактородеталь», ДП «Харківський електромеханічний
завод», ПАТ «Харківський тракторний завод», АТ «Турбоатом»,
ПАТ «Харківський підшипниковий завод», ПРАТ «Харківський
інструментальний завод», ТОВ «НВП «Турбоенергосервіс»

КП Машзавод
«Червоний промінь»,
ЗАТ «Харківський
велосипедний
завод»,
ПАТ «Завод
ім. Фрунзе»

≤1

ПАТ «Харківський завод Гідропривід», ТОВ «Харківський
завод агрегатних верстатів», ВАТ «Харківський дослідний
завод технологічної оснастки», ВАТ «Чугуївська паливна
апаратура», ВАТ «Харківський завод тракторних самохідних
шасі», ВАТ «Автрамат», ВАТ «Харківський завод
електромонтажних виробів», ПАТ «Харківський
електроапаратний завод»

ПРАТ «Харківський
авод «Оргтехніка»,
ПАТ «Точприлад»,
ПАТ «Завод
«Електромаш»

Рис. 4. Матриця позиціонування складних ієрархічних систем за відповідними значеннями інтегральних індексів
інтенсивності перетворень за процесною та функціональними складовими у 2018 р.
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Значення інтегрального показника
інтенсивності перетворень
за процесною складовою
(рівень менеджменту)
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Значення інтегрального показника інтенсивності перетворень (розвитку)
за функціональною складовою
≤1
>1
3
>1

Частковий перегляд заходів
за ресурсною складовою
щодо процесних перетворень

≤1

Необхідність комплексного
перегляду заходів
з управлінсько-процесних
перетворень

4
Відсутність необхідності перегляду
заходів з управлінсько-процесних
перетворень

1

2
Частковий перегляд заходів
щодо управлінських перетворень

Рис. 5. Матриця позиціонування за результатами визначення показників інтенсивності перетворень за процесною
та функціональними складовими

безпечується відповідний рівень деталізації виконання необхідних робіт. У координаційному управлінні
перетвореннями центральне місце займає процес
прийняття координаційних рішень, що характеризується тим, що цілепокладання протікає в ньому як
підпроцес формування соціально значущої проблемної ситуації, у якій виділяється стан погодженості,
а вибір вирішальної альтернативи здійснюється на
основі пріоритету спільного інтересу [6–8]. Застосування пропонованого комплексного інструментарію
моделювання дозволить підвищити ефективність
та швидкість управлінсько-процесних перетворень
складних ієрархічних систем.
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ВИСНОВКИ
На основі узагальнення сучасних підходів до
формування системи управління розвитком запропоновано концептуальну модель розвитку складних
ієрархічних систем на основі управлінсько-процесних перетворень (УППСІС), до складу якої віднесено
підсистеми: формування цілей, інформаційно-комунікаційну, аналітичну, виконавчу та контролюючу, що
передбачає посилення зворотного зв’язку та сприяє
формуванню проактивного управлінського впливу
відносно змін факторів зовнішнього середовища. Та
кож запропоновано інструментарій з оцінювання
ефективності системи управління розвитком склад-
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Розробка напрямів перетворень
за процесною та функціональною
складовими
Алгоритми координації
Реалізація напрямів перетворень
за процесною та функціональною
складовими

Зміст управлінськопроцесних
перетворень

Описання сутності управлінсько-процесних перетворень
(очікувані результати, терміни реалізації, цілі, характер,
форма, масштаби)

Структура управлінськопроцесних
перетворень

Описання характеру дій (організаційно-економічних
заходів) у внутрішній системі підприємства

Взаємодія управлінськопроцесних
перетворень

Розподіл дій (процесно-функціональних змін)
у внутрішніх системах і закріплення їх виконання
за визначеними структурними підрозділами
(призначення виконавців)

Алгоритм
імплементації
управлінськопроцесних перетворень
(з урахуванням їх
узгодженості)

Детальна характеристика дій (заходів), терміни їх
реалізації; потреба в ресурсах

Рис. 6. Алгоритм координації заходів з управлінсько-процесних перетворень складних ієрархічних систем
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МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Реалізовано матричну модель оцінки та аналізу динаміки інтенсивності управлінсько-процесних
перетворень складних ієрархічних систем і позиціонування в зовнішньому середовищі за рівнем інтенсивності відповідно до процесної та функціональної
складових.

О

тже, оскільки основою забезпечення ефективності та гнучкості системи управління
розвитком є координація управлінських дій
у процесі УППСІС, дана проблематика потребує розширення та подальших досліджень шляхом розробки
системи новітніх управлінських заходів у межах кожного з них за підсистемами, що дозволить узгодити
управлінські дії за рівнями, структурою, часовими
горизонтами та в цілому – за системою управління
розвитком складних ієрархічних систем.
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них ієрархічних систем, що ґрунтуються на визначенні
показників, які характеризують часову тривалість затримок реакції системи на певні події, що уможливлює
об’єктивність оцінки функціонування системи управління за її ключовою інформаційно-комунікаційною
підсистемою. Така модель дозволяє взаємоузгодити
відповідні підсистеми системи управління УППСІС і
завдання, що мають вирішуватися в кожній із них.
Проаналізовано фактори, що сприяють формуванню тенденцій розвитку складних ієрархічних
систем, і досліджено вплив факторів інноваційності
на цей процес. Визначено, що саме фактори інноваційності обумовлюють необхідність і забезпечують
результативність управління прогресивними управлінсько-процесними перетвореннями.
Розроблено методичний підхід до оцінювання
рівня мобілізації ресурсів складних ієрархічних систем до управлінсько-процесних перетворень. Визначення рівня мобілізації ресурсів забезпечить необхідну інформаційну базу та дозволить обґрунтовано
сформувати стратегію розвитку складних ієрархічних систем, розробити прогнози рівня мобілізації
ресурсів складних ієрархічних систем до управлінсько-процесних перетворень на підставі побудови
моделей нейронних мереж.
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