
ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ 

РОЗРОБКИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЖИТТЄЗДАТНОГО 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ 

В основу загальної методології розробки і функціонування інноваційного 

інтелектуального життєздатного управління економічними системами 

покладені окремі методології управління елементами економічної системи та їх 

зв’язками, що розроблені науковою школою під керівництвом чл.-кор. НАН 

України Лисенком Ю.Г.: 

1.  Методологія індикативного управління економічною безпекою 

національної економіки – дозволяє своєчасно оцінювати динамічні зміни 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ як держави, регіону, так і 

окремого підприємства та без невиправданих затримок виконувати аналіз стану 

системи за рахунок виявлення тенденцій і взаємозв’язків показників у динаміці 

(2013р.). 

2.  Методологія дослідження та моделювання економічної динаміки 

економічних систем – дозволяє визначати перспективи та можливі сценарії 

розвитку, розробляти комплекс адаптивних впливів, виявляти можливі резерви 

та корегувати політику, що реалізується (1994-2007 рр.). 

3.  Методологія ідентифікації складних економічних систем – дозво-

ляє виконати завдання нейродинамічної ідентифікації бізнес-процесів: на рівні 

державного регіонального підприємства, за допомогою методів аналізу й 

синтезу в сукупності з апаратом штучних нейронних мереж (2009-20012 рр.). 

4.  Методологія управління еколого-економічною безпекою – дозволяє 

виконати завдання розвитку національної економіки і економік регіонів шляхом 

активізації внутрішніх економічних процесів, що призводить до підвищення 

рівня соціально-економічного стану держави, регіону й окремого 

підприємства (2008-2014 рр.). 



5.  Методологія управління фінансовими ресурсами – дозволяє опти-

мально розподілити доходи державного і регіональних бюджетів (фондів), та 

для міжрегіонального перерозподілу фінансових ресурсів на економічні та 

соціальні програми (2002-2013 рр.). 

6.  Методологія управління ресурсним потенціалом – дозволяє ви-

значити потребу в ресурсах, а також приймати рішення щодо запобігання 

відхиленням виробничо-господарської діяльності від цільових вимог програми 

на рівні управління державними і регіональними програмами та підпри-

ємствами (1995-2010 рр.). 

7.  Методологія оцінки впливу корупції на функціонування економіки – 

дозволяє здійснювати діагностику, аналіз і оцінку рівня корупції, а також 

вживати заходи з метою мінімізації її негативних наслідків на соціально-

економічне середовище (2004-2017 рр.). 

8.  Методологія управління проектами – дозволяє здійснювати управ-

лінський контроль за виконанням проектів на всіх етапах, а саме: визначати 

виконавців, терміни виконання проекту, складати графік його реалізації і 

розрахувати необхідні ресурси (2001-2013 рр.). 

9.  Методологія планування потреби в спеціалістах – дозволяє визна-

чити оптимальний обсяг праці в державі, регіоні підприємстві та прогнозувати 

зміну кількості персоналу в майбутньому. Завдяки використанню цієї мето-

дології можливо знизити бюрократизацію системи урядування, визначити 

оптимальне співвідношення між окремими групами: операторами, адміністра-

торами, драйверами, топ-менеджерами) (2005-2012 рр.). 

10.  Методологія управління бюджетною освітою – дозволяє 

визначити оптимальний обсяг бюджетного фінансування підготовки фахівців, а 

також найбільш повно врахувати розміщення виробничих сил і визначити 

більш чіткі вимоги до підготовки випускників вищої школи (1998-2012 рр.). 



11.  Методологія управління життєздатністю економічних систем – 

дозволяє організувати систему так, щоб вона була б здатна безкінечно довго 

зберігати та підтримувати самостійне існування (2007-2009 рр.). 

12.  Методологія управління економічною безпекою – дозволяє виявити 

повний перелік загроз і вжити заходи щодо їх запобігання з метою захисту 

національних, громадських, державних та індивідуальних економічних ін-

тересів (1997-2017 рр.). 

13.  Методологія управління інтелектуальним потенціалом – дозволяє 

визначити перелік індикаторів оцінки інтелектуального потенціалу, на основі 

якої можна підвищити ефективність системи управління інтелектуальним 

потенціалом (2003-2012 рр.). 

14.  Методологія нейтралізації інституційних пасток в умовах 

ринків, що розвиваються, дозволяє діагностувати та вживати превентивні 

заходи щодо виникнення інституційних пасток, а також усувати негативні 

наслідки їх функціонування в умовах ринків, що розвиваються (2009-2017 рр.). 

15.  Методологія створення інформаційних систем за технологією 

«Хмарних обчислювань» – дозволяє стандартизувати інформаційні системи 

масового призначення та надати користувачам змогу користуватися сучасними 

і своєчасно відновленими технологіями без витрат на придбання та 

обслуговування інтелектуальних інформаційних продуктів. (2002-2017 рр.). 

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин і можливостей 

конкурентного вибору, коли адміністративні методи регулювання вже не 

працюють, змінюється роль систем управління економічними системами з 

адміністратора економічних відносин на одного з учасників, а використання 

перелічених методологій (1–15) надає змогу ефективно й оперативно виявляти 

та розв’язувати проблеми, що виникають на всіх етапах таких відносин. 


