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Аналіз моделі стабілізації «Пентагона» та її застосування у менеджменті на макро‐
та мікрорівні
Проблема нестабільності галузей, кластерів та держав впливає на економіку країн. Неминучі зміни
стали фактором стратегічного планування на кожному рівні. Як наслідок, існує потреба в
ефективному інструменті для оцінки стабільності на різних рівнях, що допоможе управляти цими
змінами. У цій статті було проаналізоване поняття макроекономічної моделі стабілізації
«Пентагона» для її застосування країнами ЄС у таких країнах з низьким та середнім рівнем доходу
як Україна. Аналіз даних дає нове розуміння оцінки ефективності державної політики. Модель є
багатообіцяючою не лише у сфері державного управління, а і в сфері менеджменту на макрорівні.
Автори дослідження пропонують запровадити мікроекономічну модель стабілізації «Пентагона»
на рівні підприємств.
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Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання,
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вимагає наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.
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Анализ модели стабилизации «Пентагона» и её применение в менеджменте на
макро‐ и микроуровне
Проблема нестабильности отраслей, кластеров и государство влияет на экономику стран.
Неминуемые изменения стали фактором стратегического планирования на каждом уровне. Как
следствие, существует потребность в эффективном инструменте для оценки стабильности на
разных уровнях, что поможет управлять этими изменениям. В данной статье было
проанализировано понятие макроэкономической модели стабилизации «Пентагона» для её
применения странами ЕС в таких странах с низким и средним уровнем дохода как Украина.
Анализ данных дает новое понимание оценки эффективности государственной политики. Модель
является многообещающей не только в сфере государственного управления, но и в сфере
менеджмента на макроуровне. Авторы исследования предлагают внедрить микроэкономическую
модель стабилизации «Пентагона» на уровне предприятий.
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