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3.  Суть розробки, основні результати. 

(укр) 

      Розроблено методичні підходи до визначення структурних складових системи сталого 

економічного зростання для національної економіки та методику вимірювання рівня 

сталості розвитку адміністративно-територіальних одиниць, територій на значних 

проміжках часу. Проведено аналіз структури кількісних і якісних показників щодо оцінки 

стану та динаміки соціально-економічного розвитку областей та регіонів. Визначено їх 

взаємозв’язки та ступінь впливу на діяльність та розвиток територіальних систем і 

економіки країни. Представлено економіко-математичну модель, яка оцінює процес 

сталого економічного зростання з використанням диференційно-компаративного аналізу, 

індикативного підходу та динамічного моделювання. Визначено методичні засади 

забезпечення процесу функціонування сталого економічного зростання на основі 

моделювання динаміки макроекономічних показників з врахуванням соціально-

економічної складової суспільного розвитку. Розроблено сценарний підхід до 

моделювання стратегій розвитку адміністративно-територіальних одиниць з 

використанням імітаційного моделювання на основі нечітких множин. Визначено 

методичні підходи до пріоритетів розвитку реального сектору економіки України. 

Проведено відпрацювання економічних стратегій розвитку пріоритетних вітчизняних 

товарних ринків на базі національної політики створення конкурентних переваг, а саме 

розвиток факторів виробництва, яких не вистачає, при активній підтримці тих, що вже є. 

Розроблено пропозиції щодо застосування механізмів забезпечення прискореного 

розвитку визначених галузей та регіонів. Відпрацьовано алгоритм процесу прийняття 

управлінських рішень на основі результатів моделювання макроекономічних показників і 

реалізації цих рішень з використанням положень концепції сталого розвитку.  

(рус) 

      Разработаны методические подходы к определению структурных составляющих 

системы устойчивого экономического роста для национальной экономики и методика 

измерения уровня устойчивости развития административно-территориальных единиц, 

территорий на значительных промежутках времени. Проведен анализ структуры 

количественных и качественных показателей в оценке состояния и динамики социально-

экономического развития областей и регионов. Определены их взаимосвязи, степень 

влияния на деятельность и развитие территориальных систем и экономики страны. 

Представлена экономико-математическая модель, которая оценивает процесс устойчивого 

экономического роста с использованием дифференциально-сравнительного анализа, 

индикативного подхода и динамического моделирования. Определены методические 

основы обеспечения процесса функционирования устойчивого экономического роста на 

основе моделирования динамики макроэкономических показателей с учетом социально-

экономической составляющей общественного развития. Разработан сценарный подход к 

моделированию стратегий развития административно-территориальных единиц с 

использованием имитационного моделирования на основе нечетких множеств. 



Определены методические подходы к приоритетам развития реального сектора экономики 

Украины. Проведена отработка экономических стратегий развития приоритетных 

отечественных товарных рынков на базе национальной политики создания конкурентных 

преимуществ, а именно развитие факторов производства, которых не достает, при 

активной поддержке тех, что уже есть. Разработаны предложения по применению 

механизмов обеспечения ускоренного развития отраслей и регионов. Отработан алгоритм 

процесса принятия управленческих решений на основе результатов моделирования 

макроэкономических показателей и реализации этих решений с использованием 

положений концепции устойчивого развития. 

(англ) 

Methodological approaches to determine the structural components of sustainable 

economic growth for the national economy and methods of measuring the level of sustainability 

of the administrative units, areas for significant periods of time. The analysis of the structure of 

quantitative and qualitative indicators to assess the status and dynamics of socio-economic 

development of regions and regions. Defined their relationship and the degree of impact on the 

operations and development of local systems and the economy. Presented mathematical model 

that evaluates the process of sustainable economic growth using differential comparative analysis 

of indicative approach and dynamic modeling. The methodical principles of ensuring the 

functioning of sustainable economic growth based on modeling the dynamics of macroeconomic 

indicators, taking into account the socio-economic component of social development. Developed 

scenario approach to modeling strategies of administrative units using simulation modeling 

based on fuzzy sets. The methodical approaches to the priorities of the real economy of Ukraine. 

A working economic development strategies priority domestic commodity markets on the basis 

of national policies create competitive advantages, namely the production of growth factors that 

are missing, with the active support of those who already have. The proposals on the use of 

mechanisms to ensure the accelerated development of specified sectors and regions. Mechanism 

of decision-making on the basis of modeling macroeconomic indicators and implement these 

solutions using the provisions of the concept of sustainable development. 

 

 4.Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.  
 

5. Порівняння зі світовими аналогами. 

Порівнюючи з існуючими розробками (що фіксують статику економічних процесів), 

запропоновані концептуальні засади надають можливість здійснювати аналіз і 

моделювання економічного зростання з врахуванням динаміки макроекономічних 

показників на засадах концепції сталого розвитку. Відстеження та аналіз динамічних 

характеристик того чи іншого індексу надає змогу виявити причинно-наслідковий зв'язок 

(діяльність-результати). Дослідження економічної системи таких зв’язків є дієвим 

інструментарієм у науковому обґрунтуванні прийняття та реалізації управлінських рішень 

з метою вирішення проблем як кожного регіону, так і країни в цілому. 

     Виходячи з вищевикладеного, вважаємо відмінними рисами і перевагами отриманих 

результатів дослідження наступне: 

     - використання положень концепції  сталого розвитку до вирішення завдань 

дослідження, які включають аналіз існуючих напрацювань, розробку нових методик, 

динамічних моделей, алгоритму прийняття рішень з управління соціально-економічним 

розвитком країни та регіонів;  

      - застосування комплексу сучасних методів дослідження, а саме: диференційно-

компаративного аналізу, індикативного підходу, а також математичного апарату та  

методів економіко-математичного моделювання; 

     - сценарний підхід до моделювання стратегій розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць, зон техногенних катастроф з використанням імітаційного моделювання на 

основі нечітких множин;   



      - методичні рекомендації та пропозиції органам державної влади щодо використання 

методичного забезпечення    сталого економічного зростання України, регіонів, територій; 

підвищення рівня ефективності прийняття рішень у сфері управління;  

        - практичне застосування комплекту розробленої науково-методичної документації як 

в діяльності органів державного та місцевого управління, так і навчальному процесі.  

     Саме застосування сучасного інструментарію, новизна методичних підходів, моделей, 

проведення аналізу, розрахунків та оцінки стану та перспектив розвитку економіки 

держави визначають ринкову конкурентоспроможність представленої розробки.  

6. Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації 

проекту, терміни впровадження та окупності, показники). 

 Проведені дослідження мають економічну привабливість та практичну цінність, так 

як реалізація отриманих результатів моделювання макроекономічних показників з 

використанням концептуальних положень сталого розвитку надає керівникам державного 

і регіонального рівнів можливість об’єктивно оцінити стан та перспективи розвитку 

територій. Одержані результати НДР у вигляді методичних рекомендацій, моделей, 

сценарного підходу до моделювання стратегій розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць сприяють підвищенню рівня ефективності у сфері моделювання стратегії  

розвитку реального сектору економіки України. Отримані аналітичні та розрахункові 

матеріали дають оцінку щодо ресурсів, які необхідні для реалізації стратегії розвитку 

регіонів, а також пропонують механізми щодо підвищення економічної функціональності 

підприємств, адаптації їх до нових ринків, вимог зовнішнього середовища, зміни окремих 

принципів управління державою та економікою.  

     Ефективність впровадження розробленого методичного інструментарію  державними 

органами влади та органами місцевого самоврядування визначається можливістю вибору 

найбільш оптимального сценарію розвитку адміністративно-територіальних одиниць та 

територій, який розраховується на основі базових характеристик, існуючого потенціалу, 

можливостей інвестиційно-інноваційного розвитку та зростання продуктивності праці.   

Економічний ефект орієнтовно може  оцінений як 0,015 % приросту  обсягів виробництва 

продукції у процесі виробничо-комерційної діяльності підприємств областей і регіонів. 

  

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, 

організації). 

      Потенційними користувачами результатами НДР є Міністерство освіти і науки 

України, Фонд державного майна України, Міністерство економіки, Міністерство 

фінансів України, Комісії та Комітети Верховної Ради України, Державне агентство 

України з управління зоною відчуження, навчальні заклади.  

 

8. Стан готовності розробки (лабораторний або промисловий зразок, технічна 

документація, бізнес-план, готова до впровадження). 

         Результати завершеної НДР у вигляді пакету науково-методичної документації, 

математичних та комп’ютерних моделей, рекомендацій органам державної влади по 

використанню методичного інструментарію для розробки та оцінки різних сценаріїв 

розвитку країни та її регіонів з оцінкою їх ефективності повністю готові для 

впровадження.                                                                                                                                                    

 

9. Існуючі результати впровадження. 

     Результати роботи впроваджено в навчальний процес у вигляді нових лекційних курсів 

та циклів лабораторних робіт: новий розділ «Динамічне моделювання процесів сталого 

розвитку» дисципліни „Моделювання економіки”; новий розділ «Оцінювання динамічних 

ефектів міжнародного співробітництва» дисципліни „Міжнародне науково-технічне 

співробітництво”; новий розділ «Методика прийняття управлінських рішень на основі 

динамічного моделювання макроекономічних показників»  дисципліни „Стратегічне 

управління”, новий розділ «Стійкий інноваційний розвиток» дисципліни «Інноваційна 

політика». Проведено оновлення та вдосконалення лекційних курсів на основі включення 



макроекономічних показників до розділу «Динамічна модель сталого розвитку» 

дисципліни „Міжнародна економіка”; вдосконалення на основі динамічного моделювання 

розділу «Методика прийняття управлінських рішень» дисципліни „Методи прийняття 

управлінських рішень”.   

    Захищено 3 та підготовлено до захисту 2 докторські та 1 кандидатська дисертації, 

захищено 5 магістерських робіт, залучено 2 аспіранти та 7 студентів. 

    Апробація розроблених методик, моделей безпосередньо проводилась у  Фонді 

державного майна України. 

    Підготовлено рекомендації та пропозиції у Міністерство економіки, Міністерство 

фінансів України, Комісії та Комітети Верховної Ради України, Державне агентство 

України з управління зоною відчуження. 

 

10. Форма участі інвестора  (яка краща форма участі в реалізації результатів проекту 

інвестора: частка в проекті%, частка від прибутку%, інше) 

 Вважаємо кращою формою участі інвестора в реалізації результатів проекту у вигляді 

частки фінансування.   

 

11.Обсяг інвестицій  (необхідна для результатів проекту сума інвестицій в доларах 

США). 

   Необхідна для впровадження результатів проекту сума інвестицій в доларах США – 15 

тис. доларів. 

 

12.Мета інвестицій  (розширення бізнесу, створення нового підприємства, інше). 

Розповсюдження та широке впровадження розробки. 

 

13.Назва підрозділу, телефон, e-mail.  

НТУУ «КПІ», факультет менеджменту та маркетингу, НДЛ менеджменту, 

454-91-42, ndl fmm@kpi.in.ua 

 

14.Фото або декілька слайдів презентації з фото розробки в електронному вигляді 

(рекламного характеру).  

   

15.Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання (вагомі 

монографії, підручники, посібники, наукові статті, дисертації, інші публікації). 

       За результатами досліджень видано 5 монографій, 3 навчальних посібника з грифом 

МОН, опубліковано 52 наукових статті з них 43 у фахових виданнях; 3 у науково-

метричних баз даних WoS та/або Scopus; 6 – у зарубіжних виданнях, що входять до 

наукометричних БД); зроблено 25 доповідей на міжнародних конференціях.  
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Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, А. А. Мельниченко та ін. // наук. кер. акад. НАН 
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