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Обґрунтування актуальності проблеми. Кожна соціально-економічна 

система являє собою складну систему, в якій десятки і тисячі економічних, 

технічних та соціальних процесів взаємодіють один з одним, постійно 

змінюються під впливом зовнішніх умов, включаючи науково-технічний 

прогрес. У таких умовах управління соціально-економічними та виробничими 

системами стає найскладнішим завданням, що вимагає спеціальних методів та 

ресурсів. Одним з основних методів є моделювання - це один з 

найпоширеніших способів вивчення процесів та економічних явищ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

У науковій літературі велика увага приділяється приділено питанням 

моделювання компаній з метою підвищення ефективності виробництва. При 

цьому ставиться завдання, щоб як об'єкт, так і його модель володіли 

системними ознаками. Системний підхід дозволить вирішити проблему 

побудови моделі складної системи з урахуванням всіх факторів і 

взаємозв'язків, пропорційне їх значимості на всіх етапах дослідження системи і 

побудови моделі.  

Формулювання мети роботи. 

Мета цієї роботи в тому, щоб найбільш відкрито розказати про 

моделювання економіки в підприємстві, що є однією з головних ланок 

побудови самого підприємства. У статті описуються методологічні підходи до 

моделювання економічного стану компанії. Визначено та представлено 

аспекти, завдання, методи та результати моделювання економічного 

потенціалу підприємства. Економіко-математичне моделювання економічного 

потенціалу включає в себе комплекс математичних методів.  

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих 

результатів. 

Процес моделювання передбачає три елементи, що складають систему: 

1. предмет дослідження (аналітик); 

2. об'єкт дослідження; 

3. модель, яка опосередковує зв'язок між вивченим предметом та предметом 

навчання (аналітик). 

Конструкція шаблону включає в себе чотири етапи: 

1) створити систему економічних показників моделі об'єкта; 

2) бізнес-дослідження; 

3) знання предмета. Знання моделі необхідно змінити, враховуючи 

характеристики досліджуваного предмета. 
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4) практична перевірка знань, отриманих через моделі знань, та їх 

використання для побудови об'єкта в управлінських цілях. 

Виходячи з фаз моделювання, ми можемо припустити, що моделювання є 

циклічним процесом. 

Виділяють статичні та динамічні системи. Стан статичної системи 

залишається постійним. Динамічна система змінює свій стан з часом. Через 

існування системи в навколишньому світі розрізняють дві складові: систему та 

зовнішнє середовище. Система пов'язана з зовнішнім середовищем двома 

способами: зовнішнє середовище впливає на систему через вхідні системи, і 

система впливає на зовнішнє середовище через його виходи. Справді, складна 

(корпоративна) система може мати величезний обсяг усіх видів входів і 

виходів. 

Через характер відносин із системним середовищем вони поділяються на: 

- закриті (замкнені) системи, поведінка яких обмежується лише 

внутрішньою структурою системи та процесами, що містяться в ній; 

- відкриті (open) - це системи, поведінка яких визначається з урахуванням 

взаємодії з зовнішнім середовищем; а в зовнішньому середовищі 

робиться посилання на набір об'єктів, які не є елементами цієї складної 

системи, але взаємодія з ними враховується під час вивчення. 

Компанія є складною системою, тому її можна описати багатьма 

способами. Один із способів описати рівень управлінських процесів - це 

інформація. Компанії отримують певну кількість інформації за одиницю 

часу, яка перетворюється на процеси, що відбуваються в рамках бізнесу. 

Економічна система існуватиме лише тоді, коли її елементи взаємодіють 

один з одним через потік інформації. Сама система ділиться на дві 

області: 

 фактичний потік товарів (їх виробництво, розподіл, обмін та 

споживання) характеризуються фізичними та фізичними змінами; 

 управління, в якому потоки інформації (спостереження, передача та 

обробка інформації) описуються контрольних змінних. 

Економічна система є частиною системи вищого порядку - соціально-

економічної системи. Це складна імовірнісна та динамічна система, яка 

охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних 

благ. Звідси випливає, що економічна система є складною і відкритою 

системою (рис. 1).  

Кожна компанія є всеохоплюючою економічною та виробничою системою 

з багатоплановою діяльністю:  

 комплексне вивчення ринку (маркетингова діяльність); 

 інноваційна діяльність (НДДКР, впровадження технологічних, 

організаційних, управлінських та інших інновацій у виробництві); 

 виробнича діяльність (виробництво продукції, використання 

будівельних робіт та послуг, розробка асортименту продукції та обсяг 

відповідного ринку); 
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 ділова активність на ринку (організація та стимулювання реалізації 

продукції, послуг, ефективної реклами); 

 

 
Рис. 1. Формальний опис взаємодії економічної системи з зовнішнім 

середовищем 

 

 виробнича логістика (постачання сировини, комплектуючих виробів, 

що постачають всі види електроінструменту, машини, контейнери та 

ін); 

 економічна діяльність підприємства (все планування, оцінка, облік та 

звітність, організація та заробітна плата, бізнес-аналіз тощо); 

 соціальна діяльність (підтримання належного рівня умов праці та 

тривалості життя робочої сили, створення соціальної інфраструктури 

для компанії, включаючи власні квартири, їдальні, медичні послуги та 

дошкільні заклади для дітей тощо). 

Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в 

даному напрямку. 

У статті висвітлено деякі особливості, пов'язані з процесом моделювання 

економічного потенціалу компанії. З інформаційної точки зору, компанія є 

складною динамічною системою, що характеризується великим обсягом, 

інтенсивністю та спрямованістю інформаційних зв'язків між підсистемами та 

елементами, а також зовнішніми середовищами.  
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