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DEFINING OF SPATIAL AND TEMPORAL ATTRIBUTES OF THE ENTERPRISE
Статтю присвячено обгрунтуванню набору ідентифікаційних ознак економічних систем у про
сторовочасовому континуумі та визначенню на їх основі атрибутивних характеристик підприє
мства. Методологічною основою роботи стала неосистемна економічна парадигма, яка перед
бачає чітку детермінацію економічних систем з точки зору їх обмеженості в просторі та в часі. З
цією метою запропоновано власний підхід до структуризації простору та часу і виділено чоти
ри ідентифікаційних простори у горизонтальній та вертикальній площині та чотири ідентифіка
ційних періоди. Обгрунтовано та запропоновано набір ознак, за якими доцільно проводити ха
рактеризування систем. На їх основі з урахуванням структури економічного простору та часу
виділено атрибутивні характеристики підприємства та визначено чинники, що їх обумовлюють.
The paper is devoted to substantiation set of spatial and temporal identification features of
economic systems and to determination on their basis attributes of the enterprise. The
methodological basis of this work is the new neosystem economic paradigm that provides a clear
determination of economic systems in terms of their localization in space and in time. For this purpose
author's approach to space and time structuring is grounded, four identification subspaces in
horizontal and vertical planes as well as four temporal subperiods are allocated. The set of features
which are appropriated to systems characterizing is proposed. On this basis, taking into account the
structure of economic space and time, attributes of the enterprise are identified and the factors that
cause them are defined.
Ключові слова: економічний простір, економічний час, неосистемна парадигма, просторовочасові ат
рибутивні характеристики, підприємство.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом стрімке розповсюдження отримує
нова економічна парадигма, іменована її основополож$
ником Г. Клейнером, в різних джерелах "теорією ре$
сурсів організації системи економіки" [9], "структурною
теорією економічних систем" [11], "неосистемним підхо$
дом" [11], "неосистемною теорією" [10], "системною
економічною теорією" [10], "новою теорією економіч$
них систем" [18]. Неосистемна парадигма вносить у ро$
зуміння сутності економічних систем істотну суб'єктив$
ну складову — наявність стороннього спостерігача, з
точки зору якого здійснюється детермінація систем у
просторово$часовому континуумі. На підставі такої су$
б'єктивної детермінації виділяється чотири типи систем
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залежно від їх просторово$часової обмеженості: об'єкти
(системи, обмежені в просторі, але не обмежені в часі);
середовища (системи, не обмежені ані в просторі, ані в
часі); процеси (системи, не обмежені в просторі та об$
межені в часі); проекти (системи, обмежені і в просторі,
і в часі). Системи певного типу є ізоморфними та імовір$
но демонструють однакові властивості на всіх економі$
чних рівнях. Підприємство, як і всі інші економні су$
б'єкти, належить до систем об'єктного типу [9—12]. Па$
радигма є новою, її методологічне оформлення знахо$
диться на початковому етапі. В процесі проведення влас$
ного дослідження, присвяченого визначенню специфі$
ки формування економічної стійкості підприємств у кон$
тексті окресленої парадигми, ми стикнулись з недостат$
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ністю такої загальної просторово$часової детермінації
економічних систем.
За результатами теоретичного аналізу засад систе$
мотворення економічної стійкості було зроблено висно$
вок, що мінімальним економічно стійким утворенням є
тетрада — комплекс з чотирьох взаємодіючих систем
(підсистем), а обов'язковою передумовою є приблизно
однакова вираженість та паритет підсистем чотирьох
типів у її складі. Відповідно під час проведення еконо$
метричного дослідження підприємств машинобудівного
комплексу України нами висувалась гіпотеза про те, що
рівень економічної стійкості підприємства визначається
рівнем збалансованості внутрішніх підсистем чотирьох
окреслених типів — об'єктної, середовищної, процесної
та проектної. Гіпотеза опрацьовувалась за допомогою
технології "Data Mining" і була підтверджена шляхом виз$
начення статистичного взаємозв'язку отриманих резуль$
татів оцінювання рівня збалансованості з результатами
обчислення відомих фінансових коефіцієнтів, що вико$
ристовуються як загальноприйняті індикатори стійкого
нормального функціонування підприємств [20]. Наступ$
ним напрямом дослідження є формулювання методоло$
гічних засад управління стійкістю підприємств, яке повин$
но носити орієнтований на підтримання збалансованості
підсистем характер. Але стає ясно, що без врахування
структури економічного простору та часу і визначення в
ній ідентифікаційних характеристик систем, у першу чергу
об'єктного типу, до якого належить підприємство і інші
економічні суб'єкти, сформувати методологічні засади
управління неможливо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідницький інтерес до теорій економічного про$
стору та часу останнім часом зростає серед науковців,
але переважно має опосередкований характер. Серед
значної кількості економістів пострадянського просто$
ру, що приділяли їм увагу, доцільно виділити таких, які
зробили суттєвий внесок до виокремлення проблем вив$
чення фактору часу простору в окремий науковий на$
прям. Серед них Є. Балацький [1], О. Бияков [2], А. Гуль$
басов [5], Ю. Дерев'янко [6], С. Желаєва [7], Н. Новей$
кіна [15], А. Урунов [16], інші. Для визначення базових
положень неосистемної парадигми були використані
праці Г. Клейнера [8—11], М. Рибачука [19].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для вирішення окресленої проблеми, нами було ви$
сунуте завдання формування набору ідентифікаційних
ознак економічних систем, які дозволять детермінувати
їх в просторово$часовому континуумі, та визначення на
їх основі атрибутивних характеристик підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Всі економічні системи — об'єкти, середовища, про$
цеси та проекти — в просторі є представленими сукуп$
ністю взаємопов'язаних елементів. Елементи є просто$
ровими дискретними частинами системи, що утворюють
її просторову структуру. Вони можуть бути об'єднані за
різними ознаками в групи та підсистеми. В часі еко$
номічні системи є представленими послідовністю взає$
мопов'язаних станів. Стани є часовими дискретними

частинами економічної системи, що утворюють її часо$
ву структуру. Вони можуть бути об'єднані за різними
ознаками в етапи та фази. Ми дотримувались традицій$
ного для матеріалістів розуміння співвідношення про$
стору та часу через рух та розвиток систем [14]. У тако$
му розумінні простір та час є тісно пов'язаними, такими
що завжди взаємно доповнюють, але не завжди взаєм$
но замінюють один одного [13; 16]. В традиційній еко$
номіці в переважній більшості випадків простір викори$
стовується з метою фіксації пропорцій та ієрархії еле$
ментів економічних систем для визначення їх пара$
метрів, час — для визначення змін таких параметрів
Для формування набору ідентифікаційних ознак
систем у просторово$часовому континуумі, необхідно
з'ясувати структуру економічного часу та простору. При
проведенні структурування ми вживали терміни "іден$
тифікаційний час" та "ідентифікаційний простір". Іден$
тифікаційний простір — термін, що часто використо$
вується сучасними дослідниками для позначення підпро$
сторів загального економічного простору, в системі яких
здійснюється ідентифікація об'єкту аналізу (наприклад,
в [10; 15]). Синонімом цього терміну є також термін "про$
сторове поле" [17]. Ідентифікаційний період — термін,
що використовується для позначення періодів часу, в
межах яких здійснюється ідентифікація об'єкту аналізу
з урахуванням стабільності та мінливості його ознак (на$
приклад, у [2]). При виділенні просторових та часових
ознак ми дотримувались наступних принципів: принци$
пу релятивізму, що передбачає визначення "системи
координат" або ракурсу дослідження для їх фіксації;
принципу необхідності та достатності; принципу фрак$
тальності, що передбачає інваріантність економічних
систем одного типу за їх ідентифікаційними ознаками;
принцип компланарності, що передбачає аналогічність
просторових та часових ознак; принцип єдності ієрархій.
З урахуванням цих принципів в якості базових були ви$
користані такі ідентифікаційні ознаки систем, як розмір,
складність, швидкість, еластичність (розтяжність).
Концепція економічного простору широко застосо$
вується в найрізноманітніших контекстах, але традиційно
найчастіше — в регіональній економіці [5]. Наразі погля$
ди на економічний простір значно розширились, він вже
не ототожнюється виключно з територіальним, в напря$
му його дослідження використовуються різноманітні те$
оретико$методологічні підходи. Умовно вони можуть
бути поєднані в п'ять груп: окреслений вище територіаль$
ний підхід; процесний, за якого економічний простір роз$
глядається як сфера реалізації взаємовідносин економі$
чними суб'єктів; ресурсний, за якого він визначається як
простір, утворений фізичними та нефізичними об'єкта$
ми, що є джерелами економічних інтересів та відносин;
інформаційний, який передбачає формування економі$
чного простору інформаційними потоками, що циркулю$
ють між суб'єктами, які й визначають структуру просто$
ру; інституційний, який визначає його як сукупність ос$
новоположних інститутів, що утворюють базис для ви$
никнення соціально$економічних процесів, пов'язаних із
задоволенням потреб [16]. При цьому авторами дослід$
жуються різні види підпросторів (ідентифікаційних про$
сторів) у різноманітній їх комбінації в складі загального
економічного простру [3; 5; 7; 15]. Класифікація іденти$
фікаційних просторів, як власне і теоретико$методоло$

33

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
гічний підхід, якого дотримується автор, виокремлюєть$
ся у відповідності з метою, об'єктом та предметом досл$
ідження. Таке різнодумство є цілком виправданим та має
право на існування, але через нього в окресленому на$
прямі відсутня єдність поглядів.
Ми дотримувались найбільш розповсюдженого
трактування економічного простору як сукупності відно$
син та зв'язків, що виникають в процесі суспільного ви$
робництва та відтворення [5].
З огляду на матричну структуру економіки, яка ви$
будовується в контексті неосистемної методологічної
парадигми, визначення ідентифікаційних просторів не$
обхідно здійснювати за двома просторовими напряма$
ми — у горизонтальній (функціональній) та вертикальній
(адміністративній) площинах [8; 12]. У горизонтальній
площині реалізується функціональна взаємодія підприє$
мства з іншими економічними системами того ж самого
ієрархічного рівня в процесі його співпраці на ринку. У
вертикальній площині реалізується адміністративна
взаємодія підприємства з системами вищого (мезо$ та
макроекономічного) та нижчого (наноекономічного)
рівнів. Провівши аналіз набору традиційних характери$
стик економічних систем, вважаємо за доцільне виді$
лення наступних ідентифікаційних просторів:
— територіальний — детермінує обмеженість сис$
теми сукупністю територіально$географічних меж;
— ресурсний — детермінує обмеженість системи
сукупністю матеріальних та нематеріальних ресурсів;
— соціальний — детермінує обмеженість системи
сукупністю соціально$природних умов життєдіяльності,
— інституційний — детермінує обмеженість систе$
ми сукупністю формальних та неформальних норм, пра$
вил, інфраструктури.
На підставі проведеного аналізу з урахуванням
сформульованих вище принципів нами були виділені такі
просторові характеристики економічних систем:
1. Протяжність, яка фактично визначається межа$
ми системи в кожному з ідентифікаційних просторів і є
найбільш "природною" апріорною ознакою, викорис$
товуваною більшістю дослідників.
2. Просторова складність, що визначається струк$
турою просторово$розподілених елементів системи,
фіксується в кожен момент часу та включає такі скла$
дові, як кількість та різноманіття елементів, схема і сила
їх взаємодії, кількість зв'язків.
3. Інтенсивність, яка виявляється в швидкості обміну
ресурсами, факторами, продуктами між системою та її
оточенням в певному ідентифікаційному просторі і ви$
значається ступенем її просторової відкритості.
4. Просторова еластичність або розтяжність, що
відображає спроможність системи змінювати свою про$
тяжність та (або) ступінь відкритості в кожному з еко$
номічних просторів.
У трактуванні економічного змісту категорії часу,
при тому, що вона загальнонауково є чітко визначеною,
також спостерігаються досить суттєві відмінності. Він
розглядається як форма існування або відносин, су$
купність характеристик, міра систем, середовище їх
існування, тривалість взаємодії тощо [1; 4; 6; 16]. Уза$
гальнюючи різні концепції економічного часу, можна
виділити такі його властивості: економічний час не
збігається з астрономічним, що формально виражаєть$
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ся в розбіжності шкал їх відліку; швидкість течії часу в
кожному з економічних просторів може бути різною;
економічний час має відносну природу та не може існу$
вати без співвіднесення з соціально$економічними про$
цесами; час носить динамічний характер та змінюється
за періодами життя людства, оскільки залежить від до$
сягнень науки і техніки. Не викликає сумніву, що еконо$
мічний час чинить основний регулюючий вплив на фун$
кціонування економіки і з такої позиції може розгляда$
тись як визначальний системоутворюючий елемент еко$
номічного простору.
Ми погоджуємось з позицією авторів, які зазнача$
ють, що час відображає впорядкованість незворотної
послідовності економічних подій та спосіб її сприйнят$
тя й подання в економічній діяльності та пізнанні [1; 7].
Повне відображення часових аспектів економічних
подій залишається складною, на даний час багато в чому
не вирішеною задачею.
Більшість сучасних економічних парадигм передба$
чають проведення аналізу функціонування економічних
систем у розрізі трьох ідентифікаційних періодів — ко$
роткострокового, середньострокового та довгостроко$
вого. Інколи окремо виділяють найкоротший (миттєвий)
економічний період. Кожному з ідентифікаційних пе$
ріодів відповідає свій характерний набір економічних
механізмів та законів, а самим системам — відносна схо$
жість ознак та властивостей [1; 6]. Погоджуємось з до$
цільністю використання більш широкого набору іден$
тифікаційних періодів, а саме:
— миттєвий — детермінує час, протягом якого не$
можливо здійснити зміну жодного з факторів виробниц$
тва;
— короткостроковий — детермінує час, протягом
якого можливо здійснити зміну змінних факторів вироб$
ництва, проте неможливо змінити постійні;
— середньостроковий — детермінує час, протягом
якого можливо здійснити зміну всіх факторів виробниц$
тва, крім технологічних;
— довгостроковий — детермінує час, протягом яко$
го змінюється технологічна база виробництва.
Принцип фрактальності обумовлює необхідність
аналізування для кожної економічної системи двох видів
часу — зовнішнього та внутрішнього. Перебіг внутріш$
нього часу визначається швидкістю протікання внут$
рішніх процесів в ній, перш за все — обмінних. Зовнішній
час системи відображає швидкість протікання зовнішніх
процесів в просторі, до якого залучена система [3]. З
урахуванням сформульованих принципів нами були ви$
ділені такі часові характеристики економічних систем,
аналогічні зазначеним вище просторовим:
1. Тривалість, яка визначається як інтервал часу, на
якому може бути встановлена вичерпна специфічність
системи, і є апріорною часовою ознакою.
2. Темпоральність, яка відображає темп перебігу
внутрішнього часу системи, складність її часової струк$
тури, що може бути описана через послідовність миттє$
вих станів [4].
3. Активність, яка відображає співвідношення внут$
рішнього та зовнішнього часу системи, їх синхронність,
та визначається як швидкість реагування динаміки
внутрішніх процесів системи на зміну динаміки зов$
нішніх, рівень.
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ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ (ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ) ɉɥɨɳɢɧɚ

Таблиця 1. Просторова ідентифікація підприємства як системи об'єктного типу

ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɦɭ

ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ

ɪɨɡɦɿɪ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ

ɪɟɫɭɪɫɨɽɦɧɿɫɬɶ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ

ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ

ɪɢɧɤɨɜɚ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ,
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ

ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ

ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ,
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ

ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɪɟɫɭɪɫɿɜ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ

ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɢɧɤɨɜɢɯ
ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ

ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ

ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ
ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɿɫɬɶ

ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɰɢɤɥɿɜ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɨɛɿɝɭ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ

ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɬɚ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ
ɪɿɜɟɧɶ
ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ
ɤɚɞɪɿɜ

ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ

ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɬɭɩɿɧɶ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɢ

ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ

ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ

ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ
ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ

ɤɚɞɪɨɜɚ
ɩɨɥɿɬɢɤɚ,
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ
ɤɚɞɪɿɜ,
ɪɨɬɚɰɿɹ
ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɶ,
ɫɩɨɫɿɛ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ

ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ)

ɑɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ

ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɪɢɫɬɢɤɚ

ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ

ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ

ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ

ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɥɨɳ
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ,
ɫɬɭɩɿɧɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɪɢɜ’ɹɡɤɢ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ

ɪɟɫɭɪɫɧɨɦɭ

ɝɥɢɛɢɧɚ
ɤɚɧɚɥɿɜ ɨɛɿɝɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ,
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɪɟɫɭɪɫɿɜ

ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ

ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɦɭ

ɲɢɪɨɬɚ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɚ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ,
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɝɚɥɭɡɟɜɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ,
ɪɢɧɤɭ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɿɽɪɚɪɯɿɹ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɬɢɩ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
«ɚɞɦɿɧɪɟɫɭɪɫɭ»

Складено автором.

4. Часова еластичність або розтяжність, яка за ана$
логією з просторовою еластичністю відображає спро$
можність системи змінювати свою тривалість та (або)
активність.
Сформовані набори характеристик дозволяють про$
вести комплексну ідентифікацію економічних систем
чотирьох типів — об'єктних, середовищних, процесних
та проектних — у просторово$часовому континуумі, а
також визначити чинники, що обумовлюють значення
цих характеристик. Очевидно, що значення характери$
стик визначається окремо для кожного ідентифікацій$
ного простору в розрізі двох площин та кожного іден$
тифікаційного періоду. Однак при цьому треба врахо$
вувати, що особливості апріорної неосистемної таксо$
номії систем накладають певні обмеження на їх іденти$
фікованість. Так, для просторової ідентифікації необ$
хідною умовою є наявність у системи в більшій або
меншій мірі виражених просторових меж. Відповідно
апріорно повністю просторово$ідентифікованими є ло$
калізовані в просторі системи, до яких належать об'єктні
та проектні. Для часової ідентифікації необхідною умо$
вою є наявність у системи в більшій або меншій мірі вира$
жених часових меж, життєвого циклу, який охоплює
певний часовий період. Відповідно апріорно повністю
часово$ідентифікованими є локалізовані в часів систе$
ми, до яких належать процесні та проектні. Підприєм$
ство як система об'єктного типу є апріорно ідентифіко$
ваним у просторі та неідентифікованим в часі.
Тому наступним питанням, що логічно постає, є ви$
значення підстав для локалізації необмежених систем.
Аналіз показав, що це можна зробити, виходячи з особ$
ливостей реципієнтно$донорської взаємодії систем в
тетраді: необмежені системи виступають донорами пев$
ного ресурсу для обмежених, в свою чергу, їх реципієн$

ти забезпечують своїх донорів необхідним для прове$
дення аналізу та управління ідентифікаційним діапазо$
ном — межами, якими ці системи апріорно не володі$
ють. Звичайно, що точність ідентифікації системи в ме$
жах такого "штучного" діапазону є відносно нижчою,
ніж в межах апріорного діапазону, оскільки останній є
одразу очевидними та "відчутними" для спостерігача [8],
а "відчути" і побачити межі важко, їх визначення іден$
тифікаційні потребує проведення спеціального аналізу.
Це дозволяє зробити висновок, що на визначення
ідентифікаційного часу підприємства як об'єктної сис$
теми прямо впливають наявні часові межі проектної си$
стеми та опосередковано — процесної. Крім всього
іншого, така специфіка ідентифікованості підприємства
пояснює доцільність застосування проектного або про$
цесного підходів при проведенні традиційного економ$
ічно$управлінського аналізу та формуванні управлінсь$
кого інструментарію. Дійсно при проведенні аналізу
діяльності підприємства його часовий діапазон, періо$
дичність та відповідно характеристики підприємства в
кожному з періодів, зазвичай визначаються виходячи з
тривалості та фази реалізації інноваційно$інвестиційних
проектів та (або) економічних процесів, до яких залу$
чене підприємство.
Проаналізувавши специфіку підприємства на
підставі окреслених умовиводів, нами були виділені чин$
ники, що визначають характеристики підприємства в
кожному з чотирьох ідентифікаційних просторів в обох
площинах — функціональній (горизонтальній) та адмі$
ністративній (вертикальній), які узагальнено відображе$
но в таблиці 1. При цьому ми враховували відмінності
ступеня обмеженості підприємства в різних просторах.
В територіальному просторі підприємство має чіткі виз$
начені та жорстко зафіксовані просторові межі —
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Таблиця 2. Часова ідентифікація підприємства як системи об'єктного типу
ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɪɢɫɬɢɤɚ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ

ɦɢɬɬɽɜɢɣ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ

ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿɫɬɶ

ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ

ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ

ɪɢɬɦɿɱɧɿɫɬɶ
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ,
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ,
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ

ɟɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ

ɑɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ
ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɿ
ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ
ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ,
ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ,
ɰɢɤɥɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɞɢɫɤɪɟɬɧɿɫɬɶ, ɪɢɬɦɿɱɧɿɫɬɶ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɰɢɤɥɿɜ
ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ
ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ
ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɮɚɡɢ ʀɯ ɰɢɤɥɿɜ
ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɮɚɡɢ ʀɯ ɰɢɤɥɿɜ,
ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɮɚɡɢ ʀɯ ɰɢɤɥɿɜ, ɮɚɡɚ
ɮɚɡɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ
ɪɢɬɦɿɱɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ,
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ

ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ

ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ

ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ,
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ,
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ

ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ,
ɨɧɨɜɥɸɜɚɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ,
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ,
ɇȾȾɄɊ

ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɿɜ,
ɨɧɨɜɥɸɜɚɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ,
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ,
ɇȾȾɄɊ

Складено автором.

ступінь обмеженості системи є високим, а сама система
закритою. В інституційному просторі підприємство та$
кож має зафіксовані просторові межі, проте вони є менш
явними та більш рухливими — ступінь обмеженості си$
стеми є нижчим, а сама система частково відкритою. В
ресурсному та соціальному просторах просторові межі
є ще більш рухливими — і відповідно ступінь обмеже$
ності системи є ще більш нижчим, а ступінь відкритості
системи — вищим.
З таблиці видно, що просторові обмеження пози$
тивної економічної динаміки підприємства можуть бути
викликані особливостями структури факторів виробниц$
тва та її окремими негативними проявами такими, як
низький технологічний рівень, ресурсна та продуктова
асиметрія, складність та невідповідність організації, не$
забезпеченість кваліфікованими кадрами, територіальні
диспропорції розміщення виробництва тощо, які знижу$
ють рівень його просторових характеристик.
Також були виділені чинники, що визначають часові
характеристики підприємства в кожному з ідентифіка$
ційних періодів — миттєвому, короткостроковому, се$
редньостроковому та довгостроковому, які узагальне$
но відображено в таблиці 2.
Часові обмеження позитивної економічної динамі$
ки підприємства можуть бути викликані такими неспри$
ятливими явищами як дисбаланс фаз життєвого циклу
продукції та факторів виробництва; дисонанс ритміч$
ності господарських процесів, розбіжність їх динаміки
з динамікою ринкових процесів; невідповідність інно$
ваційних проектів технологічному рівню виробництва
тощо, які знижують рівень часових характеристик сис$
тем процесного та проектного типу. А часові характе$
ристики цих систем, їх динамічність та циклічність, як
було розглянуто вище, визначають часові характерис$
тики підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Просторово$часові характеристики підприємства
визначають характер його економічної динаміки, обу$
мовлюють можливість відтворювального функціонуван$
ня та розвиту підприємства зі збереженням при цьому
економічної стійкості. Виявлений характер "межеутво$
рення" систем ще раз підтвердив визначальне значен$
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ня, яке має при цьому структура підприємства, збалан$
сованість елементів його внутрішньої тетради та ком$
понентів зовнішніх тетрад, до яких воно залучене (більш
докладно механізм формування економічної стійкості
підприємства в тетраді висвітлено в [8; 12, 20]). Проте
ступінь "достатності" таких характеристик не може бути
визначений однозначно, принципово залежить від спе$
цифіки самого підприємства та його зовнішнього сере$
довища, тому потребує проведення спеціального при$
кладного аналізу.
У цілому, з'ясування структури економічного про$
стору та часу і проведена з її врахуванням ідентифіка$
ція атрибутивних характеристик підприємства в просто$
рово$часовому континуумі дозволяють перейти до фор$
мування методологічних засад управління економічною
стійкістю підприємств в контексті нової парадигми, на
розробку яких і будуть зорієнтовані наші подальші до$
слідження.
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