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МОДЕЛЬ СППР ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ  
В ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 

 
На сьогодні у світі спостерігається зростання рівня недовіри до 

оприлюднених міжнародними установами рейтингів країн, брендів, 
товарних марок тощо. Зазначимо, що рейтинги перетворились на 
об’єкти маніпуляцій, вони все частіше мають замовний характер, 
формуються під впливом зацікавлених суб’єктів. Указані проблеми 
найбільш яскраво окреслились у період світової фінансово-еконо-
мічної кризи, коли необ’єктивними виявились високі результати 
рейтингування низки країн світу, які прагнули зберегти високі по-
зиції рівня соціально-економічного розвитку, що не дало змоги ін-
весторам передбачити загрозу банкрутства своїх капіталовкладень в 
економіку цих країн. Така ситуація зумовлюється насамперед не-
прозорістю та незрозумiлiстю методичного забезпечення процедур 
рейтингування, що не дає змоги відстежити параметри та iнстру-
ментарiй, які взяті за основу для формування рейтингових списків. 
У таких умовах важливим завданням стає формування обґрунтова-
ного та уніфікованого науково-теоретичного підґрунтя з метою удо-
сконалення та розвитку методико-прикладних засад рейтингування, 
зокрема в напрямку систематизації й структуризації способів рей-
тингового оцінювання залежно від зовнішніх i внутрішніх умов фу-
нкціонування досліджуваних суб’єктів господарювання [1]. 

Для інвесторів, насамперед, важливо отримати свіжі, прозорі, 
достовірні дані про об’єкт інвестування, про зовнішні та внутрішні 
фактори соціально-економічного середовища, які прямо чи опосе-
редковано впливають на нього, змінюючи кон’юнктуру ринку. Для 
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цього необхідна така інформаційна технологія обробки даних, яка 
дасть можливість отримувати показники соціально-економічного та 
природно-кліматичного характеру з першоджерел: сайт Світового 
банку, ООН, Всесвітньої метеослужби, тощо. Особливо актуальним 
є отримання даних стосовно всіх країн світу (а не лише тієї, для якої 
готується інвестування). Схематичне представлення інформаційної 
технології підтримки прийняття рішень при прогнозуванні інвесту-
вання для країн світу показане на рис. 1: 
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Рис. 1. Структура ІТ ППР при інвестуванні в інноваційні проекти 

Задачі, які повинна вирішувати СППР: 
1) аналіз інформації стосовно досліджуваного об’єкту; 
2) надання альтернативних методів визначення ефективності 

інвестування в інноваційні проекти; 
3) визначення критеріїв ефективності інвестування в іннова-

ційні проекти; 
4) обґрунтування альтернатив для особи, яка приймає рішення 

(ОПР) [2]. 
Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень щодо 

інвестування в інноваційні проекти базується на таких методах: 
кластерний, факторний, кореляційно-регресивний аналіз та екс-
пертному оцінюванні. 

Експертне оцінювання здійснюється групою експертів у галузі 
економіки, фінансів, інвестування, природно-кліматичного сере-
довища. Згідно концептуальної схеми ІТ ППР кожен із експертів 
має зареєструватись у системі для подальшої ідентифікації. Для 
висловлення своєї думки, експерт заповнює заздалегідь підготов-
лену анкету щодо у сфері соціально-економічного, природно-
кліматичного чи інвестиційного розвитку [3].  

Таким чином експертне оцінювання стає прозорим (ОПР може 
дізнатись думки експертів, переглянувши збережену у системі 
анкету). 
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Рис. 2. Схема ІТ ППР при інвестуванні в інноваційні проекти 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖНИХ МІР СКЛАДНОСТІ  

У ПРОГНОЗУВАННІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 
 

Наявність непередбачуваних фінансових криз (глобальна 
фінансова 2008-2010 рр., китайська 2015-2016 рр.) є в першу чергу 
свідченням кризи методології моделювання, прогнозування та 
інтерпретації сучасних соціально-економічних реалій. Доктрина 
єдності наукового методу стверджує, що для вивчення подій у 
соціально-економічних системах застосовні ті ж методи і критерії, 
що і при вивченні природних явищ. Значних успіхів вдалося досяг-
ти у рамках міждисциплінарних підходів і теорії самоорганізації — 
синергетики, яка за класифікацією Г. Малинецького [1] знаходиться 
на порозі четвертої парадигми. Новий міждисциплінарний напрям 
дослідження складних систем, який отримав назву теорії складних 
мереж (complex networks) і поклав початок нової мережної пара-
дигми синергетики. Він вивчає характеристики мереж, враховуючи 
не тільки їх топологію, але й статистичні властивості, розподіл ваг 
окремих вузлів і ребер, ефекти розповсюдження інформації, 
стійкість (robustness) і т. п. [2]. Мережна парадигма стала 
домінуючою при дослідженні складних систем оскільки дозволяє 
ввести не існуючі для часового ряду нові кількісні міри складності 
[3]. Більш того, мережна парадигма забезпечує адекватну підтримку 
основних концепцій Індустрії 4.0. 

Раніше нами було введено різні кількісні міри складності для 
окремих часових рядів, зокрема: алгоритмічні, фрактальні, хаос-
динамічні, рекурентні, неекстенсивні, нереверсивні та ін. 
Суттєвою перевагою введених мір є їх динамічність, тобто 
можливість відстежувати у часі зміну обраної міри та 
порівнювати з відповідною динамікою вихідного часового ряду. 
Це дозволило нам співставити критичні зміни динаміки системи, 
що описується часовим рядом, з характерними змінами конкрет-
них мір складності. Виявилось, що кількісні міри складності реа-


