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Аналіз проблеми. Очевидна проблема в умовах глобалізації бізнесу і приско-

рення темпів змін на всіх рівнях – розробка засобів активного прогнозування ро-
звитку систем різних  рівнів – від локальних до глобальних ринків. Активне про-
гнозування – це розробка таких моделей, що не стільки відтворюють реальність, 
скільки відтворюють дійсні механізми, що визначають поведінку системи. Такі 
моделі дозволяють  експериментувати предметно над віртуальною реальністю 
для пошуку катастрофічних режимів і режимів виживання та сталого розвитку 
виробничої системи. Проблема прогнозування розвитку соціо-техніко-
економічних систем породжує конгломерат взаємопов’язаних проблем.  

Постановка задачі. Сьогодні елементарним об’єктом управління для вироб-
ника і рітейлера є не конкретний продукт, а модельний ряд продуктів одного 
класу – «лінійка продуктів». Лінійка продуктів є одночасно цілісним об’єктом і 
системою окремих продуктів. Зміна характеристик окремого  продукту спричи-
няє зміни позицій інших елементів. Задачі управління лінійками продуктів виро-
бника і рітейлера є різними. Моделювання лінійки продуктів є чисто технічними 
задачами  для технічних об’єктів – виробництв і продуктів виробництва.  

Результати розробки моделей.  За основу розробки взята базова модель  «N 
виробників, L продуктів лінійки, K споживачів», в яку були включені модулі ло-
кального і глобального управління.  Локальне управляння – зміна конструкції  і 
технології, що зменшують собівартість  або підвищують цінність даного продук-
ту. Проведено дослідження, приклад яких подано на рисунку.  

 
Висновки. Отримано і випробувано моделі управління складним  розподіле-

ним об’єктом – лінійкою  продуктів – новим класом динамічних систем. 

rtPk
 Темп навчання споживачів (власний досвід + обмін )  ob 1.5
амплитуда "збурень" лінійки продуктів ashy .03  

rtPk
 Темп навчання споживачів (власний досвід + обмін )  ob 0.03
амплитуда "збурень" лінійки продуктів ashy 0.03  

  Процес перерозподілу темпів 
продаж при малих локальних збурен-
нях та темпах інформаційного обміну. 
За початковий стан взято «ідеальний» 
розподіл продаж на незбуреній лінійці. 
Цей розподіл є відображенням розпо-
ділу доходів споживачів.     

 
  При збільшення темпу навчання 

споживачів (Інтернет та ін.) спочатку 
«випадають» дрібні виробники, потім – 
середні (кроки 30-40 процесу моделю-
вання). На ринку залишається чотири 
великих виробника, що витісняють ін-
ших.  

 
Бачимо, що досить спрощена модель 
досить точно відображує минуле і до-
сить реалістично майбутнє. 


