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COMPLEX APPROACH TO DETERMINATION OF MANAGEABILITY OF ECONOMIC
FUNCTIONING IN INNOVATIONORIENTED DEVELOPMENT OF MACHINE BUILDING
ENTERPRISES
Статтю присвячено розкриттю та обгрунтуванню комплексного підходу до визначення керо
ваності економічним функціонуванням в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств ма
шинобудування, на основі виявлення реакції економічної віддачі на нарощену економічну силу
у забезпечувальних, відтворювальних, розширено та інноваційно відтворювальних процесах,
виражених у проміжних та загальних економічних результатах діяльності підприємства маши
нобудування. Запропоновано структуру визначення інтегрального показника економічної сили
та економічної віддачі. Обгрунтовано результати коспектрального аналізу періоду впливу на
копиченої економічної сили функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку на рівень
економічної віддачі, а також наслідки досліджуваного функціонування за ступенем керованості.
The article is devoted to disclosure and substantiation of a complex approach to determination of
manageability of economic functioning in the innovationoriented development of machine building
enterprises, based on the detection of the reaction of the economic impact on the expanded economic
force in the providing, reproduction, expanded and innovative reproductive process, expressed in
the intermediate and overall economic performance results of the machine building enterprises. There
was proposed the structure of determination of integral indicator of economic strength and economic
returns. The author substantiated the results of cospectral analysis of the impact period of
accumulated economic force of functioning in the innovationoriented development on the level of
economic returns and consequences of the in vestigated functioning by the degree of manageability.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

поставлених цілей. Керованим економічним функціону*
Керованість економічними системами є провідною ванням в інноваційно орієнтованому розвитку підпри*
умовою їх функціонування й розвитку, що обумовлює ємств машинобудування як складних динамічних систем
дієздатність, активність та функціональність в отриманні є функціонування, за якого набувається здатність пе*
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реходити зі стану в стан при зміні вхідних і керуючих
впливів. Крім того, за одночасності функціонування та
розвитку, вхідні впливи є проявом економічного інте*
ресу суб'єктів зовнішнього середовища підприємства,
поглинуті та трансформовані в активатори діяльності.
Керуючими впливами за економічних процесів функ*
ціонування з урахуванням застосування об'єктного уп*
равління, як "управління показниками результатів / ста*
ну обраних об'єктів управління відповідно до встанов*
лених до них вимог [1]", є підвищення чи зниження еко*
номічних показників, рівень яких дозволяє отримувати
позитивні економічні результати.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

[6]. Відповідно такому тлумаченню, економічною силою
економічного функціонування в інноваційно орієнтова*
ному розвитку є здатність до саморозвитку, яка фор*
мується завдяки об'єднанню економічних сил, що утво*
рюється на кожному фазисі функціонування завдяки
прогресивній зміні економічних показників компонент*
них середовищ середовищної системи підприємства
машинобудування з урахуванням їх збалансованості.
Під керованістю напротивагу управлінню як дії
на об'єкт управління [7] розуміється реагування об'єкту
управління на таку дію [7]. Якщо розглядати нарощену
економічну силу як керуючий вплив, то характеристи*
ками цільових станів, тобто реагування, є рівень отри*
маної економічної віддачі. Вхідними імпульсами при
цьому вважаємо результати виконання економічних
функцій функціональними середовищами економічної
системи підприємства виражені в зміні економічних по*
казників. Єдність економічної сили кожного компонен*
тного функціонального середовища формує економіч*
ну силу комплексної середовищної системи у розріз фаз
економічного функціонування в інноваційно орієнтова*
ному розвитку й економічної віддачі (рис. 1). Відповід*
но комплексний показник рівня економічної сили (ЕС)
за окремим фазисом функціонування підприємства в
інноваційно орієнтованому розвитку (ЕФвІОР) розрахо*
вуватиметься як:

Керованість економічними системами в процесі їх
функціонування та підходи до її визначення розгляда*
ються вченими на макро* та мікрорівні. Для виявлення
змісту керованості економіки як системи А.Б. Белоус
розглядає її на взаємозв'язках підсистем, конкретизу*
ючи існуючі правила впливу і реагування, економічні ін*
тереси учасників управлінських відносин [2, с. 90]. О.В. За*
руба пропонує підходи до виявлення керованості еко*
номічним розвитком території [3]. А.І. Сластяніковою
проведено дослідження щодо управління ресурсним
потенціалом керовано*організаційного розвитку підпри*
ємства [4], А.А. Юрковим — процесів і механізмів інно*
3
Em ,Tn
Em ,Tn
ваційного розвитку промислового підприємства як еко*
EC P
BȿɎɜȱɈɊ P
ECPEkmHi,Tn ,
номічної системи [5]. В продовження окреслених до*
k
k
i 1
сліджень, набуває актуальності формування комплекс*
E
,
T
ного підходу до визначення керованості економічним
де ȿɋ PRm n — показник рівня економічної сили
функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку
функціонування підприємства на окремому фазисі еко*
підприємств машинобудування.
номічного функціонування в інноваційно орієнтовано*
му розвитку в визначений період спостереження;
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Метою статті є розкриття та обгрунтування комплек*
сного підходу до визначення керованості економічним
функціонуванням в інноваційно орієнтованому розвит*
ку підприємств машинобудування, на основі виявлення
реакції економічної віддачі на нарощену економічну
силу у забезпечувальних, відтворювальних, розширено
та інноваційно відтворювальних процесах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічне функціонування в інноваційно орієнто*
ваному розвитку підприємств машинобудування відбу*
вається за синхронного перебування економічної сис*
теми в вертикально структурованих фазисах (забезпе*
чення, відтворення, розширене відтворення, інновацій*
не відтворення), в процесі чого акумулюється економі*
чна сила, сформована на основі економічних дій само*
розвитку та самоорганізації, виражених в прирості
відповідних економічних показників. Цільовим резуль*
татом будь*якої діяльності є отримання позитивного
економічного результату, що виражається через приріст
економічної віддачі, утворюваної завдяки продуктив*
ності, рентабельності, підвищення вартості підприєм*
ства і т.ін. Як зазначає А.Л. Вугальтер, економічна сила
є дією, що змінює напрям процесу; збільшує (зменшує)
економічний параметр, що характеризує рух; протидіє
опору економічного середовища і сама представляє
такий опір; вимагає вкладень або є результатом витрат

ȿɋ PERmHi,Tn — показник рівня економічної сили функціо*

нування комплексної функціональної середовищної
системи (виробничої, управлінської, фінансово*інвести*
ційної) підприємства на окремому фазисі економічного
функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку
в визначений період спостереження; BȿɎɜȱɈɊ

E m , Tn
Pk

—

показник рівня збалансованості стрімкості прогресив*
ної зміни параметрів оцінки економічного функціону*
вання в інноваційно*орієнтованому розвитку підприєм*
ства машинобудування на окремому фазисі економіч*
ного функціонування в інноваційно*орієнтованому роз*
витку, що визначається на основі математичного інстру*
ментарію [8] з використанням векторів, опису стрімкість
прогресивної зміни показників динаміки параметрів
оцінки економічного функціонування в інноваційно*орі*
єнтованого розвитку досліджуваного підприємства
машинобудування та еталонного економічно функціо*
нального підприємства (рівень кращого значення, що
встановлюється на основі аналізу не менше 20 підпри*
ємств та періоду дослідження як мінімум10 років). Па*
раметрами оцінки у даному контексті є значення абсо*
лютного ланцюгового приросту для лінійно нормалізо*
ваних значень (на діапазоні значень окремо для кожно*
го підприємства) за окремим економічними показника*
ми*покажчиками виконання економічних функцій; H i —
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позначення комплексної функціональної середовищної
системи підприємства (H1 — виробничої, H 2 — управлі*
нська, H 3 — фінансово*інвестиційна); Pk — позначення
фазису економічного функціонування в інноваційно
орієнтованому розвитку; Tn — рік оцінювання, в пері*
оді оцінювання, Tn  T ; E m — позначення окремого
підприємства машинобудування,E m  E.
Інтегральний показник економічної сили за еконо*
мічного функціонування в інноваційно орієнтованому
розвитку за комплексом фазисів розраховується як:
4

¦ EC

Em ,Tn

EC

k 1

Em ,Tn

.

Pk

Інтегральний показник рівня економічної віддачі від
економічного функціонування в інноваційно орієнтова*
ному розвитку визначається (з урахуванням математич*
ного інструментарію [9]) як:
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— інтегральний показник рівня еко*

номічної віддачі від економічного функціонування в ін*
R

новаційно орієнтованому розвитку;

BȿɎɜȱɈɊ

Em ,Tn
Pk

—

показник рівня збалансованості стрімкості прогресив*
ної зміни параметрів оцінки економічного функціону*
вання в інноваційно*орієнтованому розвитку підприєм*
ства машинобудування на фазисі економічної віддачі;

>d

@

Kt ,Em ,Tn R
ent

— значення абсолютного ланцюгового

приросту для лінійно нормалізованих значень (на діа*
пазоні значень окремо для кожного підприємства) за
окремим економічним показником економічної віддачі;

>d @

Kt R
ideal

— рекомендоване (бажане) значення абсо*

лютного ланцюгового приросту економічних показ*
ників; H i — позначення комплексної функціональної
середовищної системи підприємства (H1 — виробничої,

H 2 — управлінська, H 3 — фінансово*інвестиційна); V j
— позначення функціонального середовища; Pk — по*
значення фазису економічного функціонування в інно*
ваційно орієнтованому розвитку; — рік оцінювання, в
періоді оцінювання, Tn  T ; E m — позначення окремого
підприємства машинобудування, E m  E.
Економічне функціонування підприємства в інно*
ваційно орієнтованому розвитку характеризується пев*
ною поведінкою функціональної середовищної систе*
ми підприємства в динаміці одночасного функціонуван*
ня та розвитку. Таку поведінку визначає траєкторія
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зміни рівня економічної сили та економічної віддачі,
та їх залежність. Як зазначається в [10, с. 173], розг*
ляд процесу як причини змін у системі полягає у взає*
модії процесів між собою, два гармонічних (синусоі*
дальних) коливання однієї частоти завжди когерентні,
результатом таких когерентних впливів є поява мак*
ропроцесу, що забезпечує розвиток системи в зада*
ному напрямі [10]. Встановлення керованості економ*
ічноим функціонування потребує виявлення реакції
економічної віддачі на економічні результати підви*
щення/скорочення економічної сили за кожним струк*
турним фазисом, як характеру ступеня інновативності
розвитку. З метою окресленого аналізу доцільно ви*
користати метод спектрального аналізу Фурье та по*
будову періодограм. Періодограму можна розгляда*
ти як графік залежності потужності процесу (квадрат
амплітуди) від частоти, а циклічність вихідних даних —
визначити за піками періодограми: великий пік в об*
ласті деякої частоти свідчить про наявність відповід*
ної гармонічної компоненти в спектральному розкла*
данні автокореляційної функції, чим він вищий, тим
більш високу роль частота має в описі процесу [11,
c.14]. На основі використання пакету Statistica 12.0 та
його функції аналізу Time Series виконано ко*спект*
ральний аналіз досліджуваної залежності. Як параметр
оцінювання використано особливості поведінки пара*
метра ко*спектральної щільності (Cross Density), який
відображає величину та період впливу незалежної
змінної — рівень економічної сили (Х) на залежну
змінну — рівень економічної віддачі (Y). В таблиці 1
наведено параметри отриманого розкладу часових
рядів для фазису забезпечення та економічної віддачі
на відповідні ряди Фурьє для підприємства машинобу*
дування (умовно позначеного Е12), що складаються з
п'яти гармонік з періодами коливань, відповідно, у 10,
5, 1/3, 2.5 та 2 роки, а також результати крос*спект*
рального аналізу.
На рисунку 2 наведено відповідні графіки за резуль*
татами ко*спектрального аналізу впливу рівня економі*
чної сили (незалежної змінної) функціонування в інно*
ваційно орієнтованому розвитку на окремому фазисі на
рівень економічної віддачі (залежної змінної).
Так, з урахуванням періодичності досліджуваних
процесів, для досліджуваного підприємства період впли*
ву накопленого рівня економічної сили на економічну
віддачу на фазисі забезпечення склав приблизно 2,5
років, оскільки максимум співпадіння значень спектрів
часових рядів рівня економічної сили та рівня економі*
чної віддачі прийшлось на коливання, що відбуваються
з частотою 0,4. Тобто можна стверджувати, що зміни
рівня економічної сили, які відбулися завдяки виконан*
ню економічних функцій й наявній динаміці вкладень
економічних ресурсів у процеси забезпечення економі*
чного функціонування, достатньо швидко відбивають*
ся на рівні економічної віддачі. За результатами крос*
спектрального аналізу для фазису відтворення цей пе*
ріод складає приблизно 2,5 років, а для фазисів роз*
ширеного та інноваційного відтворення — 5 років. За
більш глибшого аналізу за використання значень ко*
спектральної щільності, можна стверджувати, що най*
більш доцільними є процеси підвищення економічної
сили підприємства на фазисі забезпечення, однак дос*
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Рис. 1. Процедура визначення інтегрального показника економічної сили функціонування
підприємства в інноваційно орієнтованому розвитку
Примітка: ІСН — інноваційне середовище нематеріальних активів; ІСМ — інноваційне середовище матеріальних активів;
СВП — середовище виробничих потужностей; СФО — середовище фінансового обігу за виробництвом; СпвС — суб'єктне про*
мислово*виробниче середовище; СІС — суб'єктне середовище; БС — бізнес*середовище; СС — середовище інноваційного спри*
яння; СФЕБ — середовище фінансово*економічної безпеки; СвФІз — середовище внутрішнього фінансово*інвестиційного забез*
печення; ІПС — інвестиційно*партнерське середовище; БСфв — бізнес*середовище фінансових відносин.
Джерело: складено автором.

татньо високий рівень і на фазисах орієнтованих без*
посередньо на інноваційно орієнтований розвиток —
відтворення та розширеного відтворення. Напротивагу
цього підприємства, досліджуване підприємство (Е2), за

короткого періоду впливу економічної сили, сформо*
ваної на фазисі забезпечення та відтворення відповідно
до значень ко*спектральної щільності (0,012 та *0,015),
зв'язок вкладень в економічну силу з економічною
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Таблиця 1. Результати значень крос!спектрального аналізу впливу рівня економічної сили
функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку на фазисі забезпечення на рівень
економічної віддачі

ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ (X)

Ʉɨ-ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɚ
ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ

0,019
0,032
0,060
0,089
0,092

0,000
0,155
0,298
0,142
-0,082

0,000
-0,265
0,232
0,233
-0,127

0,277
0,412
0,525
0,383
0,171

-0,069
-0,095
-0,082
0,019
0,073

5

0,50

2

0,011

0,000

0,075

0,000

0,000

0,082

0,066

ɋɢɧɭɫ (Y)

0,000
0,069
-0,105
-0,016
-0,149

Ʉɨɫɢɧɭɫ (Y)

0,000
-0,034
-0,033
0,131
-0,077

ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ (X)

10,
5
3,3
2,5

ɋɢɧɭɫ (X)
Sine

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40

Ʉɨɫɢɧɭɫ (ɏ)

0
1
2
3
4

ɉɟɪɿɨɞ

ɑɚɫɬɨɬɚ

Ɂɚɥɟɠɧɚ ɡɦɿɧɧɚ – ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɜɿɞɞɚɱɿ (Y)

ʋ ɝɚɪɦɨɧɿɤɢ

ɇɟɡɚɥɟɠɧɚ ɡɦɿɧɧɚ – ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɫɢɥɢ (ɏ)

Джерело: складено автором за розрахунками Statistica 12.0.

віддачею є низьким, і навіть спричинює зворотній вплив,
знижуючи її рівень. Це свідчить про дивергенцію керо*
ваності економічним функціонуванням для задоволен*
ня економічного інтересу підприємства, вираженого в
економічній віддачі. Крім того, період впливу у 5 років
на фазисі інноваційної віддачі не відзначається високим
рівнем зв'язку з економічною силою. Залом відповідно
дослідженню (табл. 2) на підприємствах машинобуду*
вання, що здійснюють діяльність за ІV*м технологічним
укладом спостерігається вищий вплив економічної сили
на економічну віддачу на фазисі відтворення, що
свідчить про вищу керованість еволюційними процеси

інноваційно орієнтованго розвитку, за V*м в основному
орієнтуються на підвищення економічної сили на фазисі
інноваційного відтворення.
У загальному керованість економічного функціону*
вання підприємства в інноваційно орієнтованому роз*
витку грунтується на керованості інноваційно орієнто*
ваним розвитком та стійкістю економічного функціону*
вання. Під такою керованістю розуміємо ступінь коре*
ляції між вхідними й вихідними сигналами підприємства
як складної динамічної системи. Оскільки така система
має затримку реакції на зміну вхідного сигналу, то взає*
мна кореляційна функція між часовими рядами значень

Рис. 2. Результати ко!спектрального аналізу впливу рівня економічної сили функціонування
в інноваційно орієнтованому розвитку на окремому фазисі на рівень економічної віддачі
на досліджуваному підприємстві (Е12): а) на фазисі забезпечення, б) на фазисі відтворення;
в) фазисі розширеного відтворення; г) на фазисі інноваційного відтворення
Джерело: складено автором за розрахунками Statistica 12.0.
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Таблиця 2. Результати крос!спектрального аналізу впливу рівня економічної сили на окремому
фазисі на рівень економічної віддачі функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку
підприємств машинобудування
Ɏɚɡɢɫ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ

Ɏɚɡɢɫ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ

Ɏɚɡɢɫ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ

Ɏɚɡɢɫ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

Ʉɨ-ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ
Ɏɚɡɢɫ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ

Ɏɚɡɢɫ
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ

Ɏɚɡɢɫ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ

Ɏɚɡɢɫ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

ɍɦɨɜɧɟ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ

ɉɟɪɿɨɞ

ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ȱV-ɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɭɤɥɚɞɨɦ
ȿ2
ȿ3
ȿ4
ȿ 10
ȿ 11
ȿ 12
ȿ 15
ȿ 19
ȿ 20
ȿ1
ȿ5
ȿ9
ȿ 13
ȿ 14
ȿ 16
ȿ 17
ȿ 18
ȿ6
ȿ7
ȿ8

0,012
-0,015
0,012
2
2p
10
5
-0,002
0,194
0,043
10
10
3,33
5p
5
10
10
10
0,101
0,058
0,007
10
10
5
5
0,034
0,182
0,046
2,5
2
5
5
0,070
0,129
0,183
2,5
2,5
5
5
0,073
0,231
0,084
5
2
10
10
0,023
0,012
0,083
0,046
0,102
0,011
3,33
3,33
10
2p
-0,009
0,024
-0,012
10p
10
10p
5
ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ V-ɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɭɤɥɚɞɨɦ
0,105
-0,012
10
2,5
5p
10
0,305
2
2,5
5
2,5
0,119
0,261
0,071
3,33
5
3,33
2
0,031
0,064
0,043
10
10
2,5
2
0,023
0,013
0,013
10
10
10
2
0,022
0,020
0,022
2
5
3,33
2
0,002
0,118
0,008
2
2
3,33
3,33
0,026
0,051
0,039
3,33
3,33
10
10
0,104
0,073
0,010
ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ȱV-ɦ ɬɚ V-ɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɭɤɥɚɞɨɦ
2,5
2,5
2
10
0,020
0,047
0,035
3,33
5
5
3,33
0,109
0,079
0,032
10
2,5
10
10
0,055
0,013
0,061

0,032
0,028
0,048
0,067
0,354
0,068
0,027
-0,002
0,006
0,059
0,283
0,034
0,021
0,096
0,021
0,089
0,031
0,012
0,185
0,280

Джерело: складено автором за розрахунками Statistica 12.0.

рівня економічної сили та рівня економічної віддачі є
оцінкою ступеня такої керованості. Чим більше значен*
ня взаємної кореляції, тим більша зміна економічної
віддачі під впливом накопиченої економічної сили.
Попередньо визначені інтегральні показники еконо*
мічної сили та економічної віддачі в кожному з 10 років
дослідження (2015—2006) утворюють часові ряди. Як
відомо, для вивчення зв'язків між часовими рядами xt
и y t користуються взаємною кореляційною (крос*коре*
ляційною) функцією [12https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%*
D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%*
D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_*
%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%*
D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0], rxy (W ), яка є
множиною коефіциєнтів парної кореляції між рядами
xt и yt , що зрушені в часі відносно одне іншого на W
інтервалів часу [12]. Зсув, якому відповідає найбільший
коефіцієнт кореляції, має найменування часового
спізнювання, або часового лага. Оскільки для різних
підприємств машинобудування найбільшому коефіціє*
нту кореляції відповідає різне значення лагу, взято як
уніфіковане значення — W 1.
Іншим аспектом керованості економічним функці*
онуванням в інноваційно орієнтованому розвитку до*
речно вважати стійкість. Причому дослідження не ви*
являють однозначної залежності між керованістю й
стійкістю системи [13]. Кожне підприємство реагує на
внутрішні й зовнішні економічні й виробничі процеси,
входить у стадії різких коливань і періодів стагнації й
інертності. Тому будемо розглядати ці дві характерис*

тики (керованість інноваційно орієнтованим розвитком
і стійкість функціонування) як два незалежних пара*
метри ураховуючи [14]. Для оцінювання стійкості ви*
користаємо поняття ентропії дискретного числового
ряду у вейвлет*аналізі сигналів (припускаємо, що ча*
совий ряд значень для кожного підприємства — це
сигнал про його функціонування) [15]. Визначення по*
казників здійснювалось для нормалізованих значень
інтегральних показників з використанням пакету
MatLAB R2012 та реалізованої в ньому функції went*
ropy (WaveletToolbox).
У якості оцінки стійкості економічного функціону*
вання в інноваційно орієнтованому розвитку викорис*
тано співвідношення оцінок ентропій за інтегральними
показником економічної сили та інтегральними показ*
никами економічної віддачі для утворених рядів за дос*
лідженням у 10 періодів, що визначає ступінь волатиль*
ності економічної віддачі у відповідь на волатильність
економічної сили, тобто є оцінкою стійкості:
R

C Em

( IEm
(

IU
Em

,

де C Em — стійкості економічного функціонування в
інноваційно орієнтованому розвитку.
У результаті визначення значень, підприємства ма*
шинобудування розташовано на площині "Стійкість еко*
номічного функціонування (співвідношення значень ен*
тропій) — керованість інноваційно орієнтованим роз*
витком (коефіцієнт взаємної кореляції)" (рис. 3).
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Рис. 3. Розташування підприємств машинобудування "Стійкість економічного функціонування
(співвідношення значень ентропій) — керованість інноваційно орієнтованим розвитком
(коефіцієнт взаємної кореляції)"
Джерело: складено автором.

За результатами аналізу можна зробити наступні
висновки. Підприємства, для яких коефіцієнт взаємної
кореляції (rI EC I Eȼ (W 1) ! 0,5) мають встановлену коре*
ляцію між зміною значень рівня економічної сили та еко*
номічної віддачі, а для підприємств з rI EC I Eȼ (W 1) ! 0,7
ця кореляція є сильною. Це означає, що економічна
віддача на таких підприємствах машинобудування сут*
тєво залежить від вкладень в розвиток економічної сили,
з лагом в один рік, що свідчить про наявність керова*
ності інноваційно орієнтованим розвитком. Для
підприємств з значеннями співвідношення значень ент*
ропії в межах 1,0*1,5, їх економічне функціонування в
інноваційно орієнтованому розвитку відбувається в умо*
вах подібної волатильності зміни економічної сили та
економічної віддачі, що характеризує певну стійкість
підприємства. Зокрема такими підприємствами як наве*
дено на рисунку 3 є Е9, Е14, Е4, Е5, E11, Е3, Е12. Слід
зазначити, що на них простежується і вищий рівень
зв'язку економічної сили з економічною віддачею на
фазисах розширеного та інноваційного відтворення.
Між тим значення стійкості менше/ рівне 1 вказує на
відсутність впливу волатильності економічної сили на
економічну віддачу, а значення більше/рівне 1,5 —
на існування наднормових режимів такого впливу, в тому
числі, при C Em t 2.5 — на підвищену несталість еконо*
мічної віддачі під час впливу змін рівня економічної сили.

ВИСНОВКИ
Таким чином, керованість економічним функціону*
ванням в інноваційно орієнтовному розвитку підпри*
ємств машинобудування виражається через реагуван*
ня отриманої економічної віддачі на вплив нарощеної
економічної сили в результаті належного виконання
економічних функцій функціональною середовищною
системою підприємства. Запропонований комплексний
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підхід до її визначення, дозволяє виявляти реакції еко*
номічної віддачі на нарощену економічну силу у забез*
печувальних, відтворювальних, розширено та інновац*
ійно відтворювальних процесах. Аналіз проведених
досліджень надав можливість обгрунтувати, що підприє*
мства, які мають вищий рівень зв'язку економічної сили
з економічною віддачею на фазисах розширеного та
інноваційного відтворення, мають і вищий рівень керо*
ваності економічним функціонуванням в інноваційно
орієнтованому розвитку.
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