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ті фундаментальної системної характеристики підприємства 
пропонується розглядати його життєздатність, під якою розумі-
ється здатність системи продовжувати своє функціонування в 
умовах невизначеності та збурень зовнішнього і внутрішнього 
середовища. Характеристика життєздатності системи визнача-
ється такими системними характеристики як стійкість та адап-
тивність.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНОГО ПІДХОДУ  
ДО РАНЖУВАННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ФАКТОРІВ  

TOWS-АНАЛІЗУ 
 
Ефективне функціонування вітчизняних підприємств в умовах 

кризових явищ, які притаманні розвитку української економіки, 
вимагає приділення уваги до розбудови методів стратегічного 
планування діяльності компаній. Новітні наукові розробки у на-
прямі стратегічного планування діяльності підприємств стосу-
ються не лише формування нових підходів та методів плануван-
ня, а і у адаптації вже існуючих до вимог сьогодення. 
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Одним з перспективних напрямів стратегічного планування 
діяльності компанії є застосування методу SWOT-аналізу, який 
орієнтується на здійснення оцінювання сильних та слабких сто-
рін з вивченням впливу можливостей та загроз у діяльності орга-
нізацій. SWOT-аналіз відноситься до експертних методів, тому, у 
пов’язаних з ним наукових дослідженнях, зустрічається різнома-
ніття підходів до вимірювання та оцінювання рівня значущості 
його факторів. Так у роботі [1] відзначається важливість експерт-
ного оцінювання такого рівня та пропонується спосіб його ура-
хування під час побудови ефективних стратегічних планів розви-
тку підприємств, у роботі [2] зосереджено увагу на кількісному 
вимірюванні значущості характеристик SWOT-аналізу із застосу-
ванням методу парних порівнянь та методу рангового аналізу 
тощо. 

SWOT-аналіз орієнтується на планування стратегічної діяль-
ності компаній, але для підприємств не менш важливим є розбу-
дова методів оцінювання минулих, поточних та майбутніх станів 
його розвитку, які залежать від заздалегідь сформованих планів. 
Таким інструментарієм є TOWS-аналіз, який був уперше запро-
понований у 1982-тому році [3]. Ідея TOWS-аналізу полягає у 
циклічному застосуванні інструментарію SWOT-аналізу для оці-
нювання, результатів виконання стратегічного плану розвитку 
підприємства. 

Поєднання засобів, які зарекомендували себе у SWOT-аналізі, 
з можливостями TOWS-аналізу дає змогу отримати ефективні 
знаряддя менеджменту організацій в основі яких знаходиться кі-
лькісне вимірювання значущості різноманітних факторів впливу 
на діяльність підприємств. Доповідь присвячено поєднанню ре-
зультатів процесу експертного оцінювання значущості кожного з 
показників TOWS-аналізу з фактичними результатами діяльності 
підприємств. 

Експертному оцінюванню підлягають фактори TOWS-аналізу. 
Результати експертного оцінювання пов’язуються зі значенням 
показника рентабельності власного капіталу підприємства. Рен-
табельність власного капіталу підприємства розраховується із за-
стосуванням даних звіту про фінансові результати та даних з ба-
лансу підприємства. 

Наприклад, якщо кількість факторів у названих групах є одна-
ковою і дорівнює n  — то можна отримати n4  сумарних експе-
ртних оцінок кожного з факторів, який бере участь у TOWS-
аналізі, як це показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Матриця фіксування результатів TOWS-аналізу 

У комірках, які є перетином рядків та стовпчиків матриці, вка-
зуються значення відповідних експертних оцінок впливу обраних 
факторів. Для подальшого регресійного аналізу важливим є су-
марна оцінка кожного з факторів, яку можна отримати склавши 
значення комірок відповідних стовпів або рядків даної матриці. 

Зібравши, за період проведення TOWS-аналізу, дані про зміну 
рентабельності власного капіталу підприємства можна виконати 
регресійний аналіз впливу на дану рентабельність зазначених фа-
кторів TOWS-аналізу. У побудованій множинній регресії у якості 
екзогенних змінних виступають значення сумарних експертних 
оцінок впливу кожного із факторів TOWS-аналізу. Ендогенною 
змінною виступає значення показника рентабельності власного 
капіталу підприємства. Отримані вагові коефіцієнти при кожній 
екзогенній змінній вкажуть на значущість кожного із факторів 
TOWS-аналізу у діяльності підприємства, що дасть змогу вико-
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нати відповідне ранжування. Вільний член буде показником яко-
сті отриманих оцінок TOWS-аналізу. Чим меншим є значення ві-
льного члену у регресійній моделі — тим повніше описують по-
казники TOWS-аналізу ситуацію, яка аналізується. З іншого боку 
значення вільного члену може вказувати на наявність джерела, 
яке суттєво впливає на результати моделювання, але не врахова-
но в якості фактору TOWS-аналізу. 
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СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ  
АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНИХ МОДЕЛЕЙ 

 
В сучасних наукових дослідженнях ефективним інструмента-

рієм вирішення проблем, які виникають в складних економічних 
системах, де проведення експериментів з реальними об’єктами 
практично неможливе, стало імітаційне моделювання. Цей ін-
струментарій по суті є аналогом експерименту в економіці, соці-
ології, екології, при вирішенні задач оптимізації і планування в 
бізнесі. Імітаційне моделювання, як окремий клас економіко-
математичних моделей, охоплює досить широкий спектр методи-
чних підходів та способів комп’ютерної симуляції. Одним з інно-
ваційних напрямів є агентно-орієнтоване моделювання — клас 
обчислювальних моделей для симуляції дій та взаємодії автоно-
мних агентів.  


