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Анотація 

В статті наведені сутності, якими користуються при аналізі сучасної складної 

системи (об’єкт, система, модель) та викладено основні поняття, для проведення 

аналізу такої системи: досвід, паттерни та цілі. Представлені основні риси сучасного 

суспільства як динамічної системи та етапи аналізу цілей, принципи системного 

підходу до аналізу цілей складної системи. Наведені приклади моделей сучасних 

складних систем: система життєзабезпечення висотної будівлі, система освітньо-

кваліфікаційних рівнів вищої освіти, система керування інноваційним розвитком 

промислового підприємства. 

 

Annotation 

This paper presents entities used in contemporary complex system analysis (object, 

system, model) and exposes basic concepts for analyzing such systems: experience, patterns 

and objectives. It outlines the main features of modern society as a dynamic system, stages of 

the objective analysis and system approach principles for the analysis of the objectives of 

complex systems. The examples of contemporary complex systems are given: high-rise 

building environmental support system, academic level of higher education system, 

innovation-driven growth of industrial development control system. 

 

Ключові слова: об’єкт, системний аналіз, складна система, модель системи, цілі, 

паттерни. 

Key words: object, systems analysis, complex system, model of the system, objectives, 

patterns. 

 

Вступ 

 

Сучасний світ – це сукупність зазвичай складних систем (технічних, соціальних, 

біологічних тощо), які знаходяться у певній взаємодії. Прийняття рішень в природних 

та штучних середовищах відрізняються. Як зазначає Панов А.Ф., в середовищі 

природних алгоритмів рішення приймається методом спроб та помилок (методом 

перебору можливих варіантів розв’язків), а в середовищі штучних алгоритмів – із 

використанням евристичних методів, які, в свою чергу, діляться на аналітичні, логічні, 

графічні та комбіновані [1, с. 127]. 

Перша ситуація має місце в природі, друга – в сферах людської діяльності. 

Прикладом використання методу спроб та помилок вважають процес виникнення 

біологічного життя на Землі, де широко використовувався метод природного відбору, 

який і є методом спроб та помилок. Цей метод є простим, може функціонувати при 

відсутності методів синтезу, проте він дуже неефективний з точки зору витрат 
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матеріальних та часових ресурсів. Але природа при синтезі будь-яких об’єктів 

(біологічних організмів включно) використовувала та використовує саме цей метод. 

Природі немає потреби турбуватися про ефективне використання матеріальних 

ресурсів, оскільки браковані об’єкти повертаються до неї у вигляді сировинних 

матеріалів. А часовий фактор її цікавить мало, оскільки на цю роботу їй надаються 

мільярди років. 

Основні принципи дослідження складних об’єктів розглядаються при вивченні 

студентами навчальної дисципліни «Системний аналіз». Важливість цієї дисципліни 

полягає, в першу чергу в її універсальності, тобто можливості застосування для 

розв’язання задач аналізу, проектування та управління не тільки в технічних, але і в 

суспільних, біологічних, фінансових системах і т. ін. Звідси і необхідно виводити 

основні принципи викладання даної дисципліни у вищих навчальних закладах. 

 

1. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

 

На сьогодні є достатньо багато підручників, де розглядається основні принципи 

функціонування складних систем. Зокрема, принципи розробки та прийняття рішень в 

сучасних складних системах розглянуті Романовим В.Н. В праці [2, с. 80] автор 

наводить підходи до структуризації процесу прийняття рішення та методи для 

розв’язання задачі оптимізації. Наведено застосування нечітких множин при 

розв’язанні задачі оптимального вибору.  

Принципи побудови моделей систем та питання перевірки адекватності моделей 

висвітлені також Антоновим А.В., [3, с. 77]. Автор також робить аналіз можливої 

невизначеності та чутливості моделі, розглядає її можливі протиріччя, досліджує 

ресурсні можливості (часові, матеріальні, енергетичні).  

Докладно процес проектування процесу (системи) розглянуто Дж. ван Гігом. 

Зокрема, в роботі [4, с. 137] виділено три фази: формування стратегії або попереднього 

планування, оцінювання та реалізації. Кожна фаза може бути розкладена на кроки, 

сукупність яких представляє загальний процес проектування системи. Формування 

стратегії передбачає: визначення проблеми, дослідження світосприйняття споживачів 

та проектувальників, визначення цілей, пошук і розробку варіантів. Оцінювання 

передбачає визначення результатів, критеріїв, вимірювальної шкали та моделі 

вимірювань, оцінювання варіантів, процес вибору. Реалізація зазвичай буває найбільш 

важкою фазою проектування системи, яка іноді закінчується поразкою. Керування 

системою передбачає порівняння вихідних сигналів з наявними стандартами. 

Колодницьким М.М. [5, с. 31, 347] в основу позначення математичної моделі 

покладено поняття математичної структури і весь математичний апарат подається як 

приклади того чи іншого типу математичних структур: числових систем, алгебраїчних 

систем, функціональних відношень тощо. Для кожного типу математичних структур 

явно виділяється перелік задач обчислювального характеру. Тобто відомий 

математичний апарат подається з точки зору топології математичних моделей – 

переліку математичних структур та набору відповідних для них обчислювальних задач.  

Джонс Дж. К. запропонував системний погляд на загальні методи інженерного 

конструювання та проектного аналізу, виклав концепцію “штучного середовища 

майбутнього” на основі системного підходу із залученням нових методів планування, 

організації, оптимізації та стимулювання творчих процесів [6, с. 74, 258]. 

Таким чином, в сучасній літературі, присвяченій системному аналізу, 

розглядаються зазвичай абстрактні схеми і моделі без конкретного застосування, в той 

же час недостатньо уваги приділяється аналізу реальних складних систем (технічних, 

економічних, екологічних) та їх вплив на сучасне суспільство. 
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2. Визначення актуальності проблеми 

 

Суспільство представляє собою складну динамічну систему, що розвивається 

самостійно та складається з підсистем (сфер суспільного життя). Коли говорять про 

моделювання системи, то оперують трьома основними поняттями: 

1) об’єкт – той реальний предмет, процес, який необхідно вивчити або описати; 

2) система – об’єкт, процес, в якому беруть участь елементи, пов’язані деякими 

зв’язками і відносинами; 

3) модель – результат відображення досліджуваного об’єкта, системи в відомих для нас 

компонентах і правилах. 

Перед сучасною людиною щодня виникають нові задачі, які потрібно вирішувати з 

мінімальними втратами. Наведемо характерні риси (ознаки) суспільства як динамічної 

системи: динамізм (можливість зміни з плином часу як суспільства, так і окремих його 

елементів); комплекс елементів (підсистем, соціальних інститутів), які взаємодіють між 

собою; самодостатність (здатність системи самостійно створювати і відтворювати 

умови, необхідні для власного існування, виробляти все необхідне для життя людей); 

інтеграція (взаємозв’язок всіх компонентів системи); самоврядність (реагування на 

зміни в природному середовищі та світовому співтоваристві). 

 

3. Системні дослідження як засіб розв’язання проблем 

 

Системні дослідження починаються з визначення актуальності проблеми. 

Проблема –це ситуація що вимагає розв’язку. Як правило, проблема з’являється при 

відхиленні фактичного стану справ від прогнозованого стану (заданої мети). 

Найчастіше проблеми можуть виявитися надуманими, тому розгортати дорогі системні 

дослідження слід обґрунтовано. Аналізуючи проблему, слід звертати увагу на наступні 

моменти: 

– виявлення проблеми; 

– точне формулювання проблеми; 

– аналіз структури проблеми; 

– аналіз розвитку проблеми (в минулому і майбутньому); 

– знаходження проблем, пов’язаних з досліджуваною, без урахування яких вона не 

може бути вирішена; 

– виявлення можливості розв’язання проблеми. 

Після підтвердження актуальності проблеми формулюється мета дослідження. При 

цьому задається питання: «Що ми хочемо отримати в результаті дослідження?». 

Наприклад, слід підвищити ефективність функціонування підприємства, збільшити 

прибуток на 10%, і т. п. Всі подальші дії будуть визначатися поставленою метою. 

Як відомо, системний аналіз – це сукупність певних наукових методів і 

практичних прийомів розв’язання різноманітних проблем, що виникають у всіх сферах 

цілеспрямованої діяльності суспільства, на основі системного підходу та подання 

об’єкта дослідження у вигляді системи. Характерним для системного аналізу є те, що 

пошук кращого рішення проблеми починається з визначення та впорядкування цілей 

діяльності системи, при функціонуванні якої виникла ця проблема. При цьому 

встановлюється відповідність між цими цілями, можливими шляхами вирішення 

проблеми, яка виникла, і необхідними для цього ресурсами. Проблемами, які можна 

ефективно вирішити тільки з використанням системного аналізу, наприклад, є: 

проблеми екології, сучасної вищої освіти, транспортні проблеми великих міст, 

демографічні проблеми, система охорони здоров’я, система міжнародних відносин, 

збройні конфлікти тощо. 
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4. Система та її властивості 

 

4.1. Визначення системи 

 

Система – це процес, тому не важливо, з якого моменту починати аналізувати 

систему. Все в ній є взаємозв’язаним, тому незалежно від вибору стартової точки 

необхідно пройти весь контур зворотного зв’язку (рис.1). При дослідженні системи 

починають з подій, які здаються найбільш важливими [7, с.171].  
 

Паттерн 

Досвід  

Структура 

системи 

Події, що 

повторюються 

 
Рис. 1. Досвід та паттерни 

 

Вони свідчать про наявність певного паттерну (шаблону, зразку), закономірності 

поведінки, в них міститься головний сенс. Необхідно відокремити події, що 

повторюються. Це важлива ознака того, що вони з’явились внаслідок дії певного 

визначального системного механізму. Одна подія може означати що завгодно. Якщо ця 

подія відбудеться двічі, це теж може бути співпадінням, але якщо подія повторилась 

тричі, це вже закономірність. На рівні окремої події здатність особистості впливати на 

ситуацію може бути незначною. Але якщо ми можемо розгледіти паттерн, ми зможемо 

знайти можливість побудувати модель структури системи та визначити положення 

точки прикладення важелю, що дасть можливість змінити структуру, і як наслідок – 

майбутні події. 

 

4.2. Етапи дослідження системи 

 

Далі необхідно виокремити на системній діаграмі елементи, які можуть, зростати, 

або спадати. Якщо елемент не може бути змінений, на нього неможливо впливати. 

Також у відповідності з метою необхідно визначити межі системи, часовий горизонт 

моделювання та людей – учасників системи.  

За О’Коннором Дж., кожна система має свою мету (ціль), якій підкоряються всі 

алгоритми та події, що трапляються в процесі функціонування системи [7, с. 191]. Є два 

механізми, за результатами яких відбувається зниження рівня цілей. По-перше, цілі 

можуть підлаштовувати під існуючий рівень, а не наближати його до них, результатом 

буде застій, а не удосконалення. Стан речей, який раніше здавався неприйнятним, може 

перетворитись в норму. Звикання – це ознака деградації цілей, коли те, що раніше 

здавалось неприйнятним, тепер сприймається як норма. Це відбувається іноді на рівні 

цілих держав, коли, наприклад, населення звикає до високого рівня інфляції чи 

безробіття. На рис. 2 представлений архетип цілі, що дрейфує.  
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Різниця між 

дійсними та 

бажаними 

результатами 

         Ціль Обставини, що 

сприяють 

зниженню рівня 

цілі 

Поточний 

стан 

   Коригування 

цілі 

+ 

+ 
- 

+ 

- 

+ 

 
Рис. 2. Цілі, що дрейфують 

 

Нижній врівноважувальний контур описує дії, що здійснюються для зменшення 

різниці між бажаним та дійсним станами. Дрейф цілей вниз породжує верхня 

врівноважувальна петля. Різниця між бажаним та дійсним станами створює тиск до 

зниження рівня цілі, а не до її досягнення. Чим більшим є тиск, тим більшою є 

ймовірність того, що рівень цілі буде знижений до фактичного стану речей. Тоді ми 

звикаємо до зниженого рівня здоров’я та матеріального стану, наші цілі, відповідно, 

дрейфують вниз.  

В системних термінах, чим більшою є різниця між дійсним та бажаним станами, 

тим більшою є спокуса знизити рівень цілі чи штучно дати їй нове визначення. Чим 

більше знижений рівень цілі, тим меншою стає різниця між дійсним та бажаним 

станами. Як цьому можна завадити? Цілі дрейфують, коли стандарти встановлюються 

за попередніми досягненнями, а не у відповідності з баченням майбутнього. Дрейфу 

цілей вгору або вниз можна завадити, якщо встановлювати стандарти за межами 

системи, наприклад, бізнесу краще орієнтуватись на галузеві стандарти, а не на 

попередні показники підприємства. Вивчення процесу формування і аналізу структур, 

цілей і функцій управління показало, що це – складний, ітеративний процес, що 

вимагає уточнення ознак структуризації, класифікаторів за цими ознаками, зміни їх 

послідовності, обговорення варіантів структури і внесення змін до вихідних 

класифікаторів. 

Навіть при використанні однієї і тієї ж методики різні фахівці, як правило, 

формують різні варіанти структури, що обумовлено проявом закономірності цілісності 

на кожному рівні ієрархічної структури. При зіставленні варіантів структури, 

узгодженні думок експертів необхідно забезпечити швидку повторюваність 

формування нових, уточнених структур, що потребує багато ресурсів. Все це зумовило 

необхідність пошуку шляхів автоматизації формування та аналізу структур, цілей і 

функцій, що дозволило б скоротити час на отримання структури, не знижуючи при 

цьому ступеня повноти. Таким чином, дослідження процесу формування та аналізу 
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цілей і функцій призводить до обґрунтування принципової необхідності розробки 

автоматизованих процедур діалогового типу з розвиненим призначеним для 

користувача інтерфейсом, що і є в даний час актуальним завданням системного аналізу. 

Важливою і малодослідженою проблемою сучасного системного аналізу є 

проблема створення систем, що самоорганізуються, Дослідження цієї проблеми на 

основі синергетичної концепції дозволили отримати формальні моделі для технічних і 

біологічних систем. Однак для соціально-економічних систем поки ці результати 

можуть використовуватися тільки як пояснювальні моделі, які допомагають зрозуміти 

принципи самоорганізації, і актуальною залишається задача розробки формалізованих 

моделей систем, що самоорганізуються. 

 

4.3. Моделі сучасних великих систем 

 

Розглянемо приклади моделей сучасних складних систем. На рис. 3 зображена 

спрощена структурна схема системи керування висотною будівлею, яка в своєму складі 

містить багато підсистем: вентиляції, опалення, водопостачання та каналізації, 

пожежної безпеки, контролю деформації будівлі, система контролю коливань будівлі 

тощо.  
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Рис. 3. Спрощена структурна схема системи життєзабезпечення висотної будівлі 

 

Окремо виділені системи енергопостачання: робоча та резервна, а також аварійна, 

яка живить найбільш важливі системи (вентиляції, пожежної безпеки та деякі інші) та 

системи (підсистеми) аварійного освітлення та оповіщення. Дані всіх систем через 

загальну шину надходять до оператора, а робота всіх систем відображається на 

окремому екрані (на рисунку не показано), таким чином оператор має можливість 

спостерігати за роботою всієї системи та окремих її складових в реальному масштабі 

часу.  

На рис. 4 представлена схема освітньо-кваліфікаційних рівнів системи вищої освіти 

України. Як видно із схеми, кожен співробітник освітньої сфери повинен мати 

відповідний рівень кваліфікації, що надає йому право працювати в освітній сфері 

обраного напрямку.  



 
 

285 

Сучасна концепція інженерно-педагогічної освіти України припускає наявність в 

структурі діяльності інженера-педагога два взаємозв’язаних і самостійних види 

професійної діяльності – професійно-педагогічної і професійно-інженерної. 
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Рис. 4. Освітньо-кваліфікаційні рівні та кваліфікації випускників вищих навчальних 

закладів інженерно-педагогічного профілю 

 

Як вважають Пермінова А. та Тархан Л.З. за п’ять років навчання у ВНЗ сучасний 

студент повинен не тільки засвоїти інженерні знання, але і навчитися трансформувати 

їх в педагогічні системи [8, c. 5; 9, c. 173]. Система інженерно-педагогічної освіти дає 

можливість сформувати розвиненого фахівця, який поєднує в собі інженерні і 

педагогічні уміння, здатний вирішувати технічні задачі, проектувати і конструювати 

технічні вироби, розуміти проблеми сучасної психології, економіки, організовувати 

навчальний процес в професійному навчальному закладі, виховувати молодь, бути 

керівником. Отримані знання і уміння в процесі підготовки допоможуть реалізуватися 

студентові як конкурентоспроможній особистості в змінних умовах життя. 

В структурно-параметричній моделі керування інноваційним розвитком уявного 

промислового підприємства вертикально-інтегрованої структури [10, с. 27] в якості 

основних керованих параметрів в цій моделі розглядаються: 

– склад інноваційних проектів промислових підприємств вертикально інтегрованої 

структури; 

– значення локальних економічних ефектів інноваційного розвитку кожного 

промислового підприємства; 

– інвестиційні можливості здійснення інноваційної діяльності кожним 

підприємством в рамках ліміту інвестиційних ресурсів на розвиток інноваційної 

діяльності вертикально інтегрованої структури; 

– час здійснення етапів інноваційної діяльності кожним підприємством у рамках 

заданого тимчасового інтервалу. 

 

Заключення 
 

Поведінка складних систем сучасного світу може бути описана лише завдяки 

системному підходу, який передбачає опис системи з отриманням моделі, визначення 
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цілей, формалізацію процедури прийняття рішення. Всі керовані (замкнуті) системи 

мають мету, досягненню якої підпорядкована вся діяльність системи. Сучасні 

виробничі процеси (бізнес-процеси) орієнтовані на реалізацію досить складних 

залежностей і на отримання прибутків. Опис системи (бізнес-процесу) передбачає 

наявність зворотних зв’язків, що дозволяє керувати поведінкою системи з мінімізацією 

втрат. Вся діяльність системи підпорядкована власним цілям та лежить в межах 

окремих паттернів, що дозволяє робити поведінку системи максимально 

прогнозованою. 
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