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 інформації не містять; 
 досить рідко показники нефінансового характеру є всеохоплюючими для цілого 

підприємства, простіше підібрати універсальні фінансові показники; 
 показники ефективності, а особливо нефінансові, постійно змінюються, при 

використанні з часом вони втрачають свою варіабельність, інколи досить швидко; 
 мотивація за кількома показниками ефективності досить складна. Якщо показники 

комбінуються за деякою формулою, персонал буде «підігравати» такій формулі. Якщо ж 
вони комбінуються суб’єктивно, працівники не зрозуміють взаємозв’язку між оціненою 
ефективністю та її мотивацією. 

Таким чином, системи оцінювання ефективності, які сьогодні застосовуються на 
підприємствах, базуються на поточних і минулих результатах, в той час як підприємців 
більше цікавлять майбутні перспективи та становище фірми. В свою чергу, оцінювання 
економічної ефективності, яка спрямована в майбутнє, має певну частку невизначеності, 
обсяг якої змінюється залежно від затримки (лагу) дії факторів, які впливають на оцінку, а 
також від мінливості зовнішнього середовища. З іншого боку, чим більше підприємство та 
складніше його організація, тим більш недосконалим є власне оцінювання  показників 
ефективності. Це виникає з декількох причин: розподіл праці стає більш інтенсивним, що 
викликає більшу потребу в спеціалізованих функціональних підрозділах; в свою чергу, 
привести до єдиної оцінки та порівняння нефінансові показники на рівні спеціалізованих 
підрозділів і фінансові на рівні бізнес-одиниць і компанії в цілому практично неможливо. 
Частково розглянуті питання вирішує збалансована система показників, але її застосування 
потребує адаптації до української економічної системи та специфіки окремих підприємств. 

Реалізація наведених положень щодо оцінювання системи управління ефективністю 
діяльності вітчизняних підприємств сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності на 
світовому ринку та високоефективному функціонуванню у довгостроковій перспективі. 

 
Метод “чорної скриньки” та його застосування в економічному моделюванні 

 
Киш Л. М., к.е.н., доцент, 

Вінницький національний аграрний університет 
 
Сучасний розвиток суспільства не можливо уявити без застосування методів 

моделювання. Особливо це стосується сфери управління різними системами, де основними є 
процеси прийняття рішень на основі одержуваної інформації. 

В загальному моделювання можна визначити як метод опосередкованого пізнання, при 
якому досліджуваний об'єкт-оригінал знаходиться в деякому відповідно з іншим об'єктом-
моделлю, причому модель здатна в тому чи іншому відношенні заміщати оригінал на деяких 
стадіях пізнавального процесу [1]. 

Моделювання характеризується цілеспрямованістю. Ціль – це суб’єктивний образ 
неіснуючого, але бажаного стану об’єкту (мається на увазі, що розглядаються прагматичні 
моделі)[3]. Лише в окремих випадках системи досягають поставленої цілі самотужки, тобто, 
використовуючи лише наявні у їх розпорядженні на даний момент можливості та засоби. 
Таким чином, при досягнені поставлених цілей перед cуб’єктоами господарювання постає 
проблемна ситуація. Логічно зробити висновок, що досягнення поставленої цілі можливе 
лише шляхом вирішення даної проблеми. Оскільки поняття соціально-економічні системи 
можуть мати у своєму складі  декілька різних підсистем (економічних, 
соціальних,виробничо-технічних), то вони, скріш за все, будуть мати декілька цілей. 

Одним з найпоширенішіх методів дослідження соціально-економічних систем є  так звана 
модель «чорної скриньки». В даному випадку в першу чергу вивчаються їх роль та 
функціонування, а її склад та структуру вивчають опосерековано, пере усім чере зовнішні 
зв’язки. 
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Рис. 1. Модель чорної скриньки 
Джерело [2]. 
 
Необхідно пам’ятати, що відносини системи з зовнішнім середовищем не можуть зникати, 

а діють незележно від дослідника, перешкоджаючи виченню поведінки системи та вибору 
найбільш важливих її входів та виходів. Тобто, входи і виходи можуть доповнюватись 
інформацією на розсуд дослідника. 

На даний момент час відомі два види «чорних скриньок». Перші є детермінованими, тобто 
їх поведінка відома, а другі – стохастичні і їх поведінка досліджується лише в процесі 
експерименту. При дослідженні соціально-економічних систем переважно застосовують 
“чорні скриньки” другого виду, оскільки самі дані системи є стохастичними.  

Теорія “чорної скриньки”досить ефективно застосовується в маркетингу, де отримала 
назву “модель поведінки споживача”. В даному випадку дослідник не зосереджується на ході 
думок споживача, а досліджує причино-наслідкові зв'язки між певними чинниками та 
реакцією покупця на них. Найбільш поширеними факторами даної моделі є продукт, його 
вартість, економічна ситуація в країні, проте дослідник може обирати їх на свій розсуд. Суть 
даної теорії полягяє в тому, що дослідник вважає, що вердик про купівлю є наслідком 
свідомого та розумного ходу міркувань покупця. Проте, насправді, в переважній більшості 
дані рішення приймаються на так званому “автоматі” та підсвідомо. 

Також, за допомогою методу “чорної скриньки” вирішується ряд проблем, що стосуються 
ефективності та інтенсифікації функціонування систем. Перш за все, це відноситься до 
питань ефективності та впровадження певних заходів чи новинок, оскільки вони на вході 
характеризуються на вході відомими затратами на впрвадження, а виході – виробництво 
продукції. Але, чинники, що здійснюють вплив  на результати діяльності системи 
встановлюються лише в процесі подальшого аналізу та при застосуванні методів 
економічного аналізу 

Таким чином, застосування моделі “чорної скриньки” в економіці є досить поширеним та 
ефективним в економічних дослідженнях, особливо в маркетингу і ефективності та 
інтенсифікації виробництва. 
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В процесі становлення засад соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні 
передбачається покращення рівня життя населення, його добробуту, підвищення 
платоспроможності кожного громадянина країни, і, безумовно, зменшення безробіття. Проте 
теперішні кризові явища в економічній та соціальній сферах негативно відображаються на 
рівні  
 



 

 

Наукове видання 
 
 
 
 
 
 

Матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції 
«Актуальні питання сучасної економіки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідальний редактор – Непочатенко Олена Олександрівна 
Відповідальний секретар – Мальований Михайло Іванович 

 
 

 
Видається в авторській редакції. Редакція не несе відповідальності за зміст 

матеріалів. Автори вміщених матеріалів висловлюють свою думку, 
яка не завжди збігається з позицією редакції. 

 
 

 
Коректура Л.М. Абрамець 

Комп’ютерне верстання М.І. Мальований 
 

 
Підписано до друку 04.01.2010. формат 60х90/16 

Папір офсет. Ум. арк. 10,8 
Тираж 300. Зам. №16 

 
Видавець і виготівник «Сочінський» 
20300, м. Умань, вул. Тищика, 18/19 

Свідоцтво: серія ДК №2521 від 08.06.2006 р. 
тел.: (04744) 4-64-88, 4-67-77 

e-mail: vizavi08@mail.ru 
 

 


