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Наразі технологічні кластери є однією з найбільш розповсю-
джених структур серед складних технічних систем. До них належать, 
наприклад, такі різнорідні об’єкти як групи компаній та суперком-
п`ютери. Традиційне економічне розуміння кластеру як взаємозаміню-
ваного елементу самодостатньої локалізованої сфери виробництва та 
послуг певного напряму вказує на важливість дослідження та по-
дальшої оптимізації надійнісних характеристик його елементів та від-
повідних внутрішніх зв’язків. Зазначимо, що взаємозамінюваність клас-
терів означає високий рівень конкуренції між ними, а конкуренто-
спроможність окремого кластера може бути досягнута лише при га-
рантовано високій продуктивності його діяльності [1]. Остання ж може 
бути досягнута лише при стабільно високій надійності роботи кожної з 
ланок кластеру, класифікованих за сегментами галузі, що ними об-
слуговуються. Для підвищення надійності можуть використовуватись, 
крім традиційного методу – підвищення якості обладнання та про-
грамного забезпечення, також методи алгоритмічної та структурної 
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надлишковості. В обох випадках розглядається діяльність системи 
«кластер-галузь» під впливом (випадкового) потоку подій, здатних по-
рушити заплановану послідовність її операцій [2, 3]. 

Алгоритмічна надлишковість для такої ситуації означає мож-
ливість використання альтернативних шляхів забезпечення функціо-
нування кластеру або(та) відповідних сегментів обслуговуваної галузі- 
наприклад, зовнішніх ресурсів (імпорту) або ж резервів, які підпоряд-
ковані структурам вищих рівнів. У такому випадку визначається (не-
випадкова) послідовність моментів часу з якими пов’язуються відпо-
відні опціони, що можуть носити характер, наприклад, форвардних або 
ф’ючерсних контрактів, у тому числі з відкритою датою. Зазначимо, 
що, поряд із запропонованим алгоритмом, може використовуватись і 
алгоритмічна надлишковість, яка ґрунтується на можливості багато-
разового повторення певної дії (реалізації обчислювального алго-
ритму, виконання процедури тестування тощо) аж до досягнення бажа-
ного результату, такий підхід є традиційним (і прийнятним), перш за 
все,для комп’ютерних систем, але може бути використаний і у деяких 
інших випадках. 

Структурна ж надлишковість означає наявність дублюючих ла-
нок у контурах дослідження (створення незалежних груп дослідників), 
розробки (паралельна діяльність груп розробників), планування (ви-
роблення альтернативних програм діяльності кластера для кожного із 
можливих сценаріїв), виробництва (створення резервних виробничих по-
тужностей), логістики (аналіз доступних шляхів надійного забезпечення 
ресурсами та надання замовникам належних товарів та послуг). Також 
до задач, які вирішуються методами структурної надлишковості, нале-
жать задачі фінансового забезпечення діяльності кластеру, у тому числі 
уникнення касових розривів, диверсифікації, виявлення та викорис-
тання тимчасово не задіяних ресурсів. 

Принциповим моментом створення математичної моделі ста-
більного функціонування кластеру є побудова вкладеного ланцюга 
Маркова, що описує зміни режимів його функціонування під впливом 
зовнішніх та внутрішніх факторів. Статистичні дослідження дозво-
ляють, у кожному конкретному випадку, встановлювати параметри ри-
зиків (зовнішніх і внутрішніх), що пов’язані з діяльністю кластера. Це 
робить можливою постановку та розгляд оптимізаційних задач які 
стосуються досягнення встановленого рівня надійності системи при 
мінімальних капіталовкладеннях та прийнятного рівня надійності при 
фіксованих капіталовкладеннях. У випадку використання алгоритміч-
ної надлишковості розглядаються як традиційні методи паралельних 
реалізацій, так і методи, пов’язані з використанням альтернативних про-
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грамних (управлінських) рішень. При використанні структурної над-
лишковості реалізуються різні варіанти мажоритарних процедур: 

– просте «голосування» елементів кластеру; 
– «голосування» з вибуванням елементів відносно низької ефек-

тивності (надійності); 
– «голосування» з розділенням на групи. 
В усіх випадках принциповим є розгляд системи у динаміці з не-

знижуваним коефіцієнтом готовності протягом визначеного періоду часу. 
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Імовірнісний характер будівельного виробництва, що виявля-

ється дією великої кількості випадкових факторів на хід виконання 
будівельно-монтажних робіт при зведенні об'єктів житлового будів-
ництва призводить до відхилення фактичної тривалості робіт від ве-
личини, що проектується. Це, в більшості випадків, призводить до 
несвоєчасного введення житлових будинків в експлуатацію і втрат, що 
пов'язані з простоєм фронту робіт, простоєм бригад робітників, а та-
кож платою за користування банківським кредитом. Як свідчить досвід 
[2, 3], тривалість виконання будівельно-монтажних робіт у більшості 
випадків, здійснюється із застосуванням детермінованих методів, що 
не ураховують імовірнісний характер будівельного виробництва. Ме-
тодики [1, 4–6], що тим чи іншим чином при визначенні тривалості 
будівельно-монтажних робіт ураховують імовірнісний характер буді-
вельного виробництва, орієнтовані на організацію будівництва в умо-
вах централізованого планування адміністративно-командної системи 


