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Обґрунтування актуальності проблеми. Моделювання інноваційних 

систем (ІС) пропонується розглядати як процес упорядкування організаційних 

компонент у взаємозв’язку і взаємодії для підвищення їхньої адаптогенності, 

стійкості, результативності та ефективності. Оскільки предметом моделювання 

ІС можна вважати систему їхніх стійких характеристик та цілей, де важливими 

є процес і результат моделювання, то модель ІС має охоплювати прогнозування 

основних змінних ІС, бути тим засобом, яким управлінці мають надавати 

необхідного окреслення поведінці працівникам ІС та впливу на них. До 

основних організаційних змінних ІС пропонується віднести: складну 

організаційну структуру (у вигляді дерева цілей, структурних та 

функціональних схем); динамічну систему показників, що характеризують 

стани діяльності ІС, зокрема систему показників ефективностей, яку 

забезпечують системи обліку та аналізу; математичні моделі та інтелектуальні 

програмно-технічні комплекси щодо оцінювання та прогнозування результатів 

діяльності ІС, прийняття оптимальних рішень, що можуть бути реалізовані у 

вигляді інтелектуальної інтегрованої управлінської інформаційної системи; 

систему компенсацій (стимулювання та оплати праці, стратегію кар’єри тощо). 

Все це зумовлює актуальність моделювання ІС, яке б охоплювало усі рівні 

організації ІС у взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізування дослідження та 

публікації вітчизняних та зарубіжних авторів з проблем моделювання 

інноваційних та соціально-економічних систем загалом, зокрема Большакова А 

С. (2000), Євенка Л.І. (1983), Лавінського Г.В. (1988, 1989), Б.З. Мільнера 

(1975), Ц. Петрі (Pétrie, 1992), Г.Фаделя, М.Фокса, М.Грунінгера (Fadel, Fox, 

Gruninger, 1994), Р. Густаса (Gustas, 2003), Д. Крогсті (Krogstie, 2008) та інших, 

дозволяє дійти висновку, що сучасні підходи до моделювання ІС зумовлюють: 

моделювання організаційної та функціональної структури ІС; вивчення 

варіантів щодо реінжинірингу ІС, їхньої гнучкості, адаптогенності та стійкості 

до умов зовнішнього середовища; розроблення напрямів та підходів щодо 

ситуаційного вибору системних характеристик. Таким чином, моделювання ІС 

має ґрунтуватися на використанні моделей усіх підсистем ІС у їхній взаємодії 

та у взаємодії із зовнішнім середовищем для досягнення поставлених цілей, що 

зумовлює системність моделювання загалом. 

Мета роботи: запропонувати підхід до вирішення проблем моделювання 

інноваційних систем. 

Основний матеріал. Інноваційні системи характеризуються сукупністю 

взаємозв’язаних структур (підсистем), зайнятих виробництвом і 
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комерціалізацією інноваційних продуктів та продукції, у їх склад, відповідно, 

входять підсистеми які: виробляють інноваційну політику; спрямовані на 

забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності необхідними ресурсами; 

приймають безпосередню участь у процесі створення, комерціалізації та 

практичного використання нових знань; в умовах глобалізації: посилюють 

інтеграційні процеси між системами створення, трансформації та практичного 

використання нового знання; здійснюють аналіз міжнародних потоків знань; 

організовують експорт-імпорт технологій, патентів, ліцензій, технологічні 

альянси між фірмами-резидентами різних держав, міжнародну торгівлю 

консалтинговими послугами, прямі іноземні інвестиції, спільні міжнародні 

інноваційно-інвестиційні проекти, публікації тощо. 

При моделюванні ІС (S) зазначені підсистеми (SSi, i=1,2,…,N) 

пропонується описувати вісьмома множинами системних компонент, а  саме:  Е 

– множина елементів; V – множина показників, притаманних елементам 

множини E, для множини показників V доцільно виділити дві підмножини: Vj – 

підмножина імен показників; Zj – підмножина значень показників, що 

змінюються у часі; W – множина станів системи, елементи якої визначаються 

значеннями показників (підмножина Zj), згідно їх імен (підмножина Vj), у 

фіксований момент часу – множина T; F – множина функцій (дій, операцій), що 

забезпечують перехід системи від початкового стану до головної мети; С – 

множина цілей функціонування системи; R – множина відношень, що містить 

підмножини відношень між самими множинами та між елементами кожної із 

зазначених множин. 

Між даними множинами системної моделі існують наступні види 

відношень:   R (E,Vj)  –  відношення  відповідності,  яке  ставить  у відповідність 

кожному  елементу  множини  Е  деяку  вибірку  із  Vj;   R  (Vj,Zj)  –  відношення 

відповідності між заданим іменем показника та конкретними його значеннями у 

момент  часу  t;  R  (Zj,W)  –  відношення,  яке  ставить  у  відповідність кожному 

елементу множини Zj підмножину значень елементів множини W у момент часу 

t; R (W,F) – відношення порядку, яке задає послідовність виконання функцій 

(дій, операцій) у процесі досягнення головної мети С0. 

Мета, своєю чергою, може формуватися як вимога щодо досягнення 
конкретних значень показників чи станів ефективності підсистем ІС та 

ефективного виконання певних функцій ІC загалом. Тобто, моделюючи ІС, 

необхідно виділити такі обов’язкові множини компонент [2,3,5], які б 

забезпечували повноту моделі (1): 
 

M s  E 1 , E 2 ,..., E i ,..., E N ,V 1 ,V 2 ,...,V i ,...,V N ,W 1 ,W 2 ,...,W i ,...,W N , 
SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS 

 
SSN 

F SS1  , F SS2  ,..., F SSi  ,..., F SSN  , C SS1  , C SS2  ,...,C SSi  ,...,C SSN  , R SS1  , RSS2  ,..., R SSi  ,..., R , 

R(SS1 , SS2 ), R(SS1 , SS3 ),..., R(SSi, SSi 1 ),..., R(SSi 1 , SSi ),..., R(SSN , SSN 1 ). 

 

 
(1) 
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Наведені закономірності структуризації та функціонування підсистем ІС є 

початковими правилами щодо виділення системи елементів та атрибутів моделі 

ІС. З точки зору повноти системної моделі ІС, на верхніх рівнях декомпозиції 

обов’язковим є розгляд у взаємозв’язку таких об’єктів: 
 

Е  Е SS1 , Е
SS2  ,..., E

SSi  ,..., Е
SSN  . , (2) 

 

При декомпозиції елементів множини Е, для кожного елемента 

(E SS1  , E SS2  ,..., E SSi  ,..., E SSN  ) із множини (2), пропонується виділити весь набір 

системних компонент – {V,Z,W,F,С,R}. Наступна декомпозиція елементів (2) та 

їхніх компонент залежить від виду досліджуваної підсистеми SSi, де i = 

1,2,…,N. Спільною для них усіх є ієрархічність структуризації. Це можна 

формалізувати описом на теоретико-множинній мові у вигляді дерева 

взаємовідношень, яке може бути абстрактним рівнем ієрархічної моделі ІС, де 

задаються одиниці їх характеристик та взаємовідношення між ними. Тому це 
буде шестиверствне дерево, де перший граф ( G  ) – граф елементів, другий ( G  ) 

Е V 

– граф показників, третій ( G   ) – граф значень показників, четвертий ( G   ) – граф 
Z W 

станів, п’ятий ( G ) – граф функцій (дій та операцій), шостий ( G ) – дерево 
F C 

(граф) цілей. Даний шестиверствний граф може задавати правила формування 

системної моделі будь-якої ІС [1,4]. Тому модель ІС пропонується подавати у 

вигляді графа, де на рівні першої верстви можуть розміщуватися ієрархічні 

структури усіх підсистем ІС та зовнішнього середовища. Для графічного 

подання усіх верств графа ІС пропонується використовувати елементи макро-, 

мезо- та мікрорівня ІС. Елементи множин E SS1  , E SS2  ,..., E
SSi  ,..., E 

SSN
 

(граф G ) 

вказують на верхній рівень декомпозиції ІС та, відповідно, можуть бути  

описані трирівневими графами. 

Висновки дослідження та перспективи подальшого розвитку. 

Запропонований підхід до моделювання ІС вказує на те, що ІС доцільно 

розглядати як складні системи із сукупністю взаємозалежних підсистем та 

елементів, їхньою структурою, стратегічною та операційною діяльністю, 

зорієнтованою на досягнення проміжних цілей та головної мети в умовах ринку 

та постійних впливів мінливого зовнішнього середовища. Даний підхід до 

моделювання ІС може знайти широке застосовування для моделювання, 

проектування, побудови та перебудови ІС різних рівнів організації, різного 

роду складних систем загалом, що потребує подальших наукових досліджень. 
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