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– проведення політики впровадження дійсно ринкового механізму, 
основою якого є зацікавленість усіх робітників у якісній праці; 

– підтримка високих вимог до фахових та моральних якостей 
членів суспільства; 

– створення справедливих стимулів для праці (встановлення 
пропорцій між прибутком власника та сукупною зарплатою робітників, бо 
найбільш істотний стимул для праці – економічний; реальний соціальний 
захист робітників від зменшення чи невидачі зарплати, необґрунтованого 
звільнення тощо); 

– керування системою соціального захисту щодо отримання освіти, 
пенсійного забезпечення, медичного обслуговування; 

– сприяння вивезенню за кордон готової високотехнологічної 
продукції, бо вивезення сировини закріплює економічне відставання; 

– переорієнтація розподілу багатства, яке створюється працею 
всього суспільства за рахунок податкової, митної, інвестиційної політики 
та правил взаємодії суб’єктів економіки (у вигляді законів, указів, 
постанов тощо); 

– створення умов для руху робочої сили; 
– уведення податкових пільг для малого та середнього бізнесу, 

який є своєрідною «лабораторією» перевірки нових ідей у виробництві; 
– перерозподіл податків із збільшенням їх на спекулятивні операції 

та велику власність; 
– підтримка науки, винахідництва, наукових досліджень; 
– підтримка випуску наукоємної високотехнологічної продукції; 

контроль над ефективністю проектованого і діючого виробництва та його 
відповідністю світовому рівню (за кордоном ці вимоги стандартизовані 
державою) тощо. 

 
1.3. ДЕЯКІ ВИЗНАЧЕННЯ СТОСОВНО СИСТЕМИ 

ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 
 
Ціль системи – це пов’язана з її функціонуванням обрана сукупність 

найліпших на даний час кількісних і якісних показників системи та її 
підсистем. 

Система є їєрархічною сукупністю структурно і функціонально 
взаємопов’ язаних внутрішніх компонент та зовнішніх компонент 
надсистеми, у якій внутрішні компоненти можуть змінювати свою 
кількість, функції, організацію, структуру, зв’язки, розподіл інформації 
та ресурсів для оптитмізації внутрішніх і зовнішніх взаємодій у 
досягненні глобальної мети, спроектованої на цілі внутрішніх компонент 
та на самозбереження (у тому числі в умовах катастроф).  
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Об’єкти системи можуть бути матеріальними (підприємства) чи 
абстрактними (створеними людською думкою – поняття, гіпотези, 
теорії тощо).  
Ми будемо розглядати моделі задач ДО, які застосуються в цівільних 

АСУП. АСУП належать до кібернетичних систем, що є більш вузьким 
поняттям у порівнянні з «системами»: кібернетична система цілком 
визначена та формалізована, і в ній процеси розглядаються з кількісного 
боку з використанням лише логічної компоненти при моделюванні 
інтелекту. 

Кібернетична система – це ієрархічна керована сукупність структурно і 
функціонально взаємопов’язаних компонент (підсистем), які за рахунок 
обміну інформацією та ресурсами визначають точний і вчасний 
оптимальний алгоритм (порядок, послідовність, місце в просторі, час, 
організація) взаємодії між собою та навколишнім середовищем і мають 
загальну сукупність кінцевих, глобальних, з абсолютним пріоритетом 
цілей, які спроектовані на функції цілей кожної компоненти. 
Система характеризується єдністю структури, функцій та емерджентності. 
На даний час визнано існування теорії систем у широкому та вузькому 

сенсі (використані погляди Л. фон Берталанфі, 1962) [1]: 
1. Загальна теорія систем (метатеорія), яка стосується методології 

дослідження усіх існуючих конкретних систем. 
2. Спеціальні, конкретні, часткові системні теорії – системологія, 

кібернетика, синенергетика (розвиток систем різної природи), системний 
підхід, системний аналіз, дослідження операцій, системотехніка тощо. 
Таким чином, оптимізація роботи конкретних систем (підприємств, 
установ та держав) на основі методів кібернетики, системного підходу, 
системного аналізу, дослідження операцій засновуються на методології 
спеціальних системних теорій. 

Системний аналіз – це логічно пов’язана сукупність теоретичних 
та емпіричних знань з математики, природничих наук та досвіду розробки й 
експлуатації складних систем, орієнтованих за певними умовами на 
підвищення обґрунтованості рішення конкретної проблеми та визначення 
оптимальних дій, пов’язаних з алгоритмом (простором, часом, послідовністю 
дій та організацією) роботи системи. 
Витоки системного аналізу, його методологічні концепції лежать у 

тих дисциплінах, які займаються проблемами прийняття рішень: 
теорії операцій та теорії управління. 
Системний рівень належить до найвищого рівня ієрархії процесу 

проектування складних систем. Він мало формалізований і часто замість 
математичного моделювання використовуються приклади конкретних 
реалізацій, традиційні рішення, неформальні методи проектування. 
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Задачам системного аналізу властиві невизначеність, суперечливість, 
багатокритеріальність, багатофакторність, недостатня формалізованість. 

Системний аналіз розглядає ряд проблем, які можна поділити на 
три класи [3]: 

1. Добре структуровані (well-structured), або кількісно сформульовані 
проблеми. Для їх розв’язання використовуються методологія дослідження 
операцій (лінійне, нелінійне, динамічне програмування; теорія систем 
масового обслуговування; теорія ігор тощо). 

2. Неструктуровані (unstructured), або якісно виражені проблеми, 
для яких кількісні залежності невідомі. Для їх аналізу можна використати 
теорію нечітких систем. 

3. Слабо структуровані (ill-structured), які вміщують якісні елементи 
та маловідомі невизначені сторони, що мають тенденцію домінувати. 
Для розв’ язання слабо структурованих проблем використовується 
методологія системного аналізу; систем підтримки прийняття рішень; 
практичний досвід; особливості та переваги різних методів наукового 
аналізу. 
Усі три класи проблем системного аналізу можуть існувати паралельно 

в одній складній системі (наприклад, в АСУП). 
Основні етапи системного аналізу радянської науки [1]: виявлення 

проблеми; визначення мети; збір інформації; розробка максимальної 
кількості альтернативних шляхів розв’язання проблеми; фільтрація 
альтернатив; побудова математичної моделі, програми чи сценарію 
альтернатив; оцінка витрат реалізації альтернативних рішень; обрання 
однієї альтернативи в якості рішення; керування впровадженням рішення. 
У системному аналізі використовують сукупність таких процедур: 

цільові, ситуаційні, інформаційні, структурно-функціональні, організаційно-
процедурні, техніко-економічні [4]. При цьому техніко-економічні 
процедури призначені для визначення соціально-економічної і техніко-
економічної ефективності функціонування системи і, як обов’язковий 
елемент, використовують методи ДО, бо класичні задачі ДО для 
АСУП виконують розрахунок прибутку, рентабельності, витрат тощо в 
системі (для усього підприємства), або для її підсистем [5]. 

Системна методологія охоплює сукупність різних методів, алгоритмів, 
пакетів прикладних програм і повинна відповідати принципам: системної 
погодженості, процедурної повноти, інформаційної узгодженості, 
функціональної раціональності (з точок зору досягнення технічних, 
соціальних, економічних, технологічних, інформаційних, ергономічних, 
моральних, юридичних потреб) тощо [4]. 
Звичайно процеси в погано організованих підприємствах не є 

оптимальними з погляду вимог системного аналізу, бо системний 
виграш є більшим за виграш сукупності виграшів кожного її окремого 
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компонента за рахунок миттєвого розподілу інформації стосовно прийняття 
рішень. Ефективність загальної автоматизації може до 10 разів перевищувати 
ефект від впровадження автоматизації окремих компонентів автоматизованих 
систем управління (АСУ), автоматизованих систем управління підпри-
ємством (АСУП), інтегрованих автоматизованих систем управління 
(ІАСУ) та систем автоматизованого проектування (САПР). 

Системний підхід полягає в оптимізації функціонування всієї 
системи в цілому і звертає увагу на недостатність і навіть шкідливість 
рішень, отриманих при аналізі лише частки компонент системи і без 
урахування взаємодії із зовнішнім середовищем. Будь-яку систему 
потрібно розглядати не лише як об’єднання власних підсистем, а як 
підсистему ще більшої зовнішньої надсистеми з урахуванням впливу 
ієрархічно вищої надсистеми на дану систему. Якщо в результаті 
системного аналізу досягнуті лише позитивні наслідки, то вже одне 
це має викликати настороженість, бо абсолютизувати один напрям і 
недооцінювати інші напрями означає вузьке, неглобальне, несистемне 
мислення. Пріоритетними стають розумні компроміси між різними 
потребами системи і можливостями їх задоволення [6]. 
Алгоритми системного аналізу за їх складністю умовно (і досить 

приблизно) діляться на два класи: 
– до класу складності Р (polynomial) належить множина 

алгоритмів, час роботи яких порівняно малий і слабо залежить від 
розміру вхідних даних n. Ці алгоритми можна «практично» розв’язати 

за поліноміальний час, коли оцінка часу роботи ∑
=

=
K

j

j
jT nAO

0

 не 

перевищує багаточлена від розміру вхідних даних n, де n – довжина 
входу, чи складність входу (наприклад, для факторіалу «n!» це число «n»); 
К – деяка константа, яка не залежить від довжини входу «n». 

– до класу складності NP (non-determistic polynomial) належить 
клас Р та алгоритми, час розв’язання яких експоненційно залежить від 
розміру входу, і тому вони є неефективними для великих входів «n». 
У NP-задачі виділили підклас, який назвали «NP-повними задачами». 

Тут слово «повний» означає «який є найбільш яскравим представником, і 
тому вказує на найбільш тяжкі до розв’язання задачі NP». До NP-повних 
задач входять: задача комівояжера, задача наплічника, виконання булевих 
формул тощо (є підстави вважати, що вони «практично» не розв’язуються 
за поліноміальний час). Згідно з розповсюдженою гіпотезою не існує 
ефективних алгоритмів для розв’язання NP-повних задач. Для NP-
повних задач не знайдені поліноміальні Р-рішення, але разом з тим 
не доведено, що такі рішення не існують. 
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Проблема «Р = NP» виникла у 1971 р. і до цього часу є складною 
проблемою обчислень. 
Для більшості дискретних та комбінаторних NP-повних задач 

математичного програмування можна отримати розв’язок повним перебором 
можливих варіантів, який є точним, але й частковим, бо практично не 
придатний для розв’язання за поліноміальний час задач великої складності. 
Багато NP-повних задач досі взагалі не має розв’язку (наприклад, немає 
доведення, що застосований алгоритм дасть розв’язок за термін не 
більше заданого). Якщо будь-яка задача має NP-повний алгоритм 
розв’язку, то цей алгоритм намагаються замінити на P-алгоритм для 
окремих випадків, або на евристичний алгоритм, наближений до 
оптимального (але самі ці задачі залишаються NP-повними). 
Л. Хачіян довів, що задачі лінійного програмування (ЛП) входять 

до Р-класу. Особливе місце займає задача про потік у мережі: хоча 
вона належить до підкласу задач ЛП та одночасно до задач дискретної 
оптимізації, але для неї доведений факт існування ефективного розв’язку. 


