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Анотація. У сучасних умовах глобалізації 
проблема забезпечення ефективності інфор-
маційно-аналітичної діяльності в міжнарод-
них відносинах набуває суттєвої актуально-
сті. Вирішення зазначеної проблеми потребує 
системного підходу, що дасть змогу сформу-
вати наукове підґрунтя для прийняття стра-
тегічних рішень з управління ефективністю 
аналітичної обробки міжнародної інформації. 
Із метою вирішення зазначеної проблеми за-
пропоновано визначення домінантних чин-
ників впливу на ефективність  міжнародних 
відносин, установлення тенденцій у розвитку 
та формування стратегії, спрямованої на під-
вищення ефективності міжнародних відносин 
на довгострокову перспективу. 

Статтю присвячено вирішенню завдання 
з формування системи аналітичної обробки 
міжнародної інформації. Проведено дослі-
дження щодо наукових підходів та розуміння 
сучасними вченими понятійного апарату, який 
стосується термінів «система» та «системний 

підхід». Запропоновано структуру системи 
аналітичної обробки міжнародної інформації. 
Запропонована система складається з підсис-
теми формування організаційно-аналітичної 
основи, підсистеми визначення взаємозв’яз-
ків, підсистеми моделювання та підсистеми 
прийняття стратегічних рішень.

Ключові слова: міжнародна інформація, 
аналітичні технології, система, математичні 
моделі, чинники, економічні взаємозв’язки, 
тенденції розвитку. 

Постановка проблеми. Питання підви-
щення ефективності міжнародних відносин 
у сучасних умовах глобалізації набувають 
суттєвої актуальності як на світовому, так і 
на внутрішньому ринку.

Нестабільність навколишнього сере-
довища, швидке і безперервне зростання 
обсягу інформації, розширення й розгалу-
ження зв’язків на ринку, ускладнення вну-
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трішньої структури об’єктів управління та 
посилення конкурентної боротьби поста-
вили питання необхідності звернення до 
проблеми забезпечення ефективності інфор-
маційно-аналітичної діяльності в міжнарод-
них відносинах.

 Вирішення зазначеної проблеми потре-
бує системного підходу, що дасть змогу про-
вести ґрунтовні дослідження та сформувати 
наукове підґрунтя для прийняття стратегіч-
них рішень з управління ефективністю ана-
літичної обробки міжнародної інформації, 
визначення тенденцій у міжнародних від-
носинах, визначення домінантних чинників 
впливу на формування стратегії, спрямова-
ної на підвищення ефективності міжнарод-
них відносин на довгострокову перспективу. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Відповідно до зазначеної проблеми 
проведемо дослідження щодо наукових під-
ходів та розуміння вченими понятійного апа-
рату, який стосується термінів «система» та 
«системний підхід». Зокрема, американський 
учений Т. Парсонс відзначив, що система – 
це поняття, яке розкриває взаємозалежність 
між складовими частинами, елементами та 
процесами, та зробив акцент на  «правильно-
сті» у відносинах між елементами системи. 
Водночас учений відзначив, що кожен з еле-
ментів є найпростішою складовою частиною 
системи та одночасно може виступати як 
підсистема зі своєю сукупністю елементів 
[1]. Досліджуючи економічну діяльність під-
приємства, англійські вчені зазначають, що 
система – це взаємодіючий інформаційний 
механізм економічної діяльності підприєм-
ства, що характеризується багатьма причин-
но-наслідковими взаємодіями [2].

О.В. Кустовська під системою розуміє 
сукупність усіх необхідних знань, інформа-
ції, матеріальних засобів і способів їх вико-
ристання, організації діяльності людей [3]. 
О.Є. Остапчук визначає систему як сукуп-
ність взаємопов’язаних елементів, що має 
вхід, вихід, зв’язок із зовнішнім середо-
вищем та зворотний зв’язок [4]. Б.І. Холод 
говорить про систему як про сукупність 
взаємопов’язаних елементів для досягнення 
певної мети [5]. Ю.В. Бех та А.І. Слєпцов 
розглядають систему як сукупність об’єктів з 

їх відносинами та зв’язками. На думку авто-
рів праці [6], система проходить у своєму 
розвитку саме такі етапи: виникнення, ста-
новлення та через нововведення та іннова-
ції перетворення. Учені наголошують, що в 
основу методології системних досліджень 
покладено системний підхід, який спрямо-
ваний на дослідження системи будь-якої 
міри складності.

Поряд із цим учені вважають, що єдиного 
визначення категорії «системний підхід» 
немає та іноді це поняття трактується широко 
і неоднозначно. Зокрема, з урахуванням спе-
цифіки системного підходу Н.В. Фоміцька 
спрямовує дослідження на розкриття ціліс-
ності об’єкта та механізмів, що її забезпе-
чують, із виявленням різноманітних типів 
зв’язків складного об’єкта та зведенням їх 
до загальної теоретичної картини [7]. 

В.М. Попов, В.С. Кас’янов та І.П. Сав-
ченко [8] надають розуміння системного 
підходу з філософського погляду, що являє 
собою напрям методології наукового піз-
нання й соціальної практики, в основу якого 
покладено вивчення об’єктів як систем. 
Автори наукових робіт [8; 9] наголошують 
на сутності системного підходу, який поля-
гає у тому, що всі елементи системи та всі 
операції мають розглядатися як одне ціле та 
у взаємозв’язку один з одним [9].

В.А. Скуратівський та М.Ф. Шевченко 
вважають доцільним досліджувати систему 
з погляду двох підходів: аналітичного, що 
спрямований на поділ цілого на частини та 
дослідження кожної з них окремо, та ціліс-
ного, що досліджує систему в єдності всіх 
її частин. Вчені зазначають, що підхід до 
вивчення системи має полягати саме у син-
тезі, тобто у поєднанні частин із виявленням 
системних властивостей [10]. А.Б. Гур’янов, 
О.А Гришко та О.В. Кустовська вважають 
системний підхід одним із головних напря-
мів методології спеціального наукового 
пізнання [3; 11]. Поряд із цим автори праці 
[11] акцентують увагу на зовнішнє оточення 
та на дослідження внутрішньої структури з 
урахуванням сукупності взаємопов’язаних 
компонентів.

На думку О.Є. Остапчука, системний 
підхід дає змогу дослідити всі складові еле-
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менти та характеристики організації як сис-
теми, основними з яких є характеристики 
входу, процесу, виходу [4]. Є.М. Борщук уза-
гальнює теоретичні і методологічні резуль-
тати системних досліджень та вважає, що 
розвитком ідей системного підходу є саме 
синергетика, яка дає змогу дослідити про-
цеси самоорганізації [12]. 

Теоретичні та методологічні питання 
системних досліджень сформували під-
ґрунтя побудови систем управління склад-
ними об’єктами. Зокрема, Н.Г. Калюжна 
пропонує систему управління за результа-
тами узагальнення організаційного досвіду, 
формою прояву якого є організаційні сто-
сунки між її елементами, тобто між суб’єк-
том та об’єктом управління [13]. Автори 
наукових праць [14–16] досліджують про-
блему забезпечення конкурентоспроможно-
сті з використанням сучасних технологій та 
визначенням стратегічних пріоритетів.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вітчизняними та 
закордонними вченими приділено значну 
увагу питанням використання системного 
підходу, формування систем управління та 
обробки інформації на різних рівнях наці-
ональної економіки. Зокрема, результати 
теоретичних та прикладних аспектів з дослі-
дження систем і системного аналізу викла-
дено у наукових працях [1–3; 6; 9; 10–13 та 
ін.]. Учені використовують системний під-
хід до формування управлінських рішень 
та побудови систем управління сучасними 
підприємствами [4; 5 та ін.]. Зазначено осо-
бливості застосування системного підходу 
на рівні державного управління та менедж-
менту [7; 8 та ін.]. У наукових публікаціях 
учені досліджують питання обробки еконо-
мічної, фінансової та соціологічної інформа-
ції з метою прийняття ефективних рішень та 
стратегічного управління [7; 10; 11; 13 та ін.]. 
Актуальними залишаються при цьому кіль-
кісні та аналітичні методи обробки інфор-
мації під час формування систем управління 
різних рівнів.  

Поряд із цим проведений аналіз нестабіль-
ності навколишнього середовища в сучас-
них умовах економічної глобалізації дає 
змогу констатувати, що питання зазначеної 

проблематики потребують подальших дослі-
джень. Зокрема, особливої актуальності на- 
буває питання використання системного під-
ходу до формування стратегічних рішень на 
підґрунті аналітичної обробки  міжнародної 
інформації.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є формування системи аналітичної обробки 
міжнародної інформації.

Виклад основного матеріалу. Із метою 
формування системи аналітичної обробки 
міжнародної інформації доцільно визначити 
основні проблеми та цілі. У ході проведення 
досліджень визначено основні проблеми та 
цілі з підвищення ефективності міжнарод-
них відносин. Із метою вирішення сукуп-
ності завдань стратегічного спрямування 
вважаємо за доцільне створення багаторів-
невої системи формування заходів із підви-
щення ефективності використання та ана-
літичної обробки міжнародної інформації в 
аспекті реалізації стратегічних цілей і пріо-
ритетів економічного розвитку. 

Формування рішень із підвищення ефек-
тивності міжнародних відносин пропону-
ється здійснювати на підґрунті системного 
підходу. Для формування заходів розро-
блено систему аналітичної обробки міжна-
родної інформації, яка складається з чоти-
рьох підсистем: підсистеми формування 
організаційно-аналітичної основи, підсис-
теми визначення взаємозв’язків, підсистеми 
моделювання та підсистеми прийняття стра-
тегічних рішень (рис. 1). 

Процедура прийняття стратегічних рі- 
шень, спрямованих на підвищення ефек-
тивності міжнародних відносин, припу-
скає формування системи показників щодо 
здійснення комплексної оцінки розвитку 
економіки на глобальному рівні та оцінки 
міжнародних відносин. В основі проведення 
досліджень покладено визначення домі-
нантних чинників впливу на ефективність 
міжнародних відносин із метою побудови 
багатофакторних економіко-математичних 
моделей. Передбачено використання комп-
лексу аналітичних процедур, методів та 
моделей економіко-математичного моделю-
вання, а також методів нечіткого моделю-
вання.
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Підсистема формування організаційно-а-
налітичної основи передбачає формування 
структурованих баз міжнародної інформа-
ції та визначення показників для кількісної 
оцінки розвитку економіки на глобальному 
рівні та кількісної оцінки міжнародних  
відносин.  

Підсистема визначення взаємозв’язків 
поєднує комплекс багатофакторних матема-
тичних моделей, які сформовані внаслідок 
визначення домінантних чинників впливу на 
ефективність міжнародних відносин. Підси-
стема моделювання ефективності міжнарод-
них відносин ґрунтується на запропонованій 
концептуальній моделі та передбачає вико-
ристання сформованої системи показників та 
методології нечіткого моделювання. Перед-
бачено здійснювати моделювання динаміки 

розвитку в результаті використання методів 
прогнозування.

Підсистема прийняття стратегічних 
рішень ґрунтується на формуванні рішень 
із підвищення міжнародних відносин. Фор-
мування рішень потребує використання 
аналітичного інструментарію та створення 
аналітичної основи на підґрунті отрима-
них результатів моделювання економічного 
розвитку та ефективності міжнародних 
відносин за різними сценаріями. Моделю-
вання ефективності міжнародних відно-
син за різними сценаріями пропонується 
здійснити на підґрунті розробленого ана-
літичного інструментарію, який поєднує 
розроблену імітаційну модель та комплекс 
багатофакторних економіко-математичних  
моделей.

Рис. 1. Структура системи аналітичної обробки міжнародної інформації
Джерело: авторська розробка

База міжнародної інформації

Показники оцінки 
економіки на глобальному 

рівні

Показники оцінки 
міжнародних економічних 

відносин

Підсистема визначення взаємозв'язків
Визначення домінантних факторів впливу 

на ефективність міжнародних відносин

Визначення тенденцій в міжнародних відносинах

Підсистема моделювання
Моделювання ефективності міжнародних відносин

Моделі прогнозування

Методологія нечіткого моделювання

Моделювання динаміки розвитку

Підсистема прийняття стратегічних рішень, спрямованих 
на підвищення ефективності міжнародних відносин

Підсистема організаційно-аналітичної основи
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Висновки і пропозиції. Використання 
запропонованої системи аналітичної об- 
робки міжнародної інформації дає змогу 
сформувати аналітичну основу для обґрун-
тування рішень із підвищення ефективності 
міжнародних відносин. 

За результатами моделювання за різними 
сценаріями на основі сформованої аналітич-
ної основи, визначення впливових чинників 
та рівня їхнього впливу пропонується розро-
бити заходи з підвищення ефективності між-
народних відносин.
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Аннотация. В современных условиях глобализации проблема обеспечения эффективности инфор-
мационно-аналитической деятельности в международных отношениях приобретает существенную ак-
туальность. Решение указанной проблемы требует системного подхода, что позволит сформировать на-
учную основу для принятия стратегических решений по управлению эффективностью аналитической 
обработки международной информации. С целью решения данной проблемы предложено определение 
доминантных факторов влияния на эффективность международных отношений, установление тенден-
ций в развитии и формирование стратегии, направленной на повышение эффективности международ-
ных отношений на долгосрочную перспективу. 

Статья посвящена решению задачи по формированию системы аналитической обработки междуна-
родной информации. Проведены исследования научных подходов и понимания современными учены-
ми понятийного аппарата, который касается терминов «система» и «системный подход». Предложена 
структура системы аналитической обработки международной информации. Предложенная система со-
стоит из подсистемы формирования организационно-аналитической основы, подсистемы определения 
взаимосвязей, подсистемы моделирования и подсистемы принятия стратегических решений.

Ключевые слова: международная информация, аналитические технологии, система, математиче-
ские модели, факторы, экономические взаимосвязи, тенденции развития.

Summary. In the current context of globalization, the problem of ensuring the effectiveness of information 
and analytical activities in international relations is becoming increasingly important. The solution of this prob-
lem requires systematic approach, which will be able to form the scientific basis for making strategic decisions 
to manage the efficiency of analytical processing of international information. In order to solve this problem, it 
has been proposed to determine the dominant factors of influence on the effectiveness of international relations, 
to establish trends in the development and formation of a strategy aimed at increasing the effectiveness of inter-
national relations in the long term.

The article is devoted to solving the problem of forming a system of analytical processing of international in-
formation. Research about the scientific approaches and the comprehension of the conceptual apparatus related 
to the terms «system» and «system approach» by modern scientists has been conducted.

The structure of the system of analytical processing of international information has been offered. The pro-
posed system consists of subsystem for the formation of organizational and analytical framework, subsystem for 
determining relationships, subsystem for modeling and subsystem for strategic decision-making.

The formation of analytical information is based on the proposed system of indicators. The subsystem of 
determining the relationships combines a set of multifactor mathematical models which are formed as a result 
of determining dominant factors, influencing the international relationships. The subsystem of modeling the 
efficiency of the international relationships is based on the developed conceptual model and involves the use of 
the proposed system of indicators and methodology of fuzzy modeling.

The subsystem of decision making is based on the formation of decisions to increase the international eco-
nomic relationships. 

The use of the proposed system allows forming the analytical basis for substantiation of management deci-
sions to improve the international economic relationships.

Keywords: international information, analytical technologies, system, mathematical models, factors, eco-
nomic relationships, development trends.


