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тчизняних менеджмент-консультантів. Активізація діяльності вітчизняних консал-
тингових компаній, удосконалення конфігурації консалтинґового ринку за типами
його продуктів, споживачами та продуцентами сприятимуть підвищенню рівня бі-
знес-культури та розвитку конкуренції в країні.
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Вивчення об’єктів та явищ навколишнього світу як систем покликало до життя
новий напрям у науці — системний підхід. Відомо, що із загальнонаукового погля-
ду підходом до вирішення певної проблеми вважають спосіб обґрунтування мето-
дології її розв’язання, тобто стартовий момент у її вирішенні. Тому на сьогодніш-
ній день системний підхід справедливо вважається методом, що має
загальнонаукове значення. Водночас, таке широке розуміння даного поняття при-
зводить до різних його трактовок, що істотно різняться між собою. Єдине, у чому
прослідковується узгоджена думка різних авторів, полягає у визнанні складності як
головної сутнісної характеристики системних об’єктів, задля дослідження яких і
був розроблений системний підхід.

З цього приводу варто також зауважити, що особливості функціонування рин-
кового механізму в економічній системі суспільства також сприяє всебічному
ускладненню взаємодії окремих економічних систем на різних рівнях ієрархії даної
глобальної системи. Як наслідок, ускладнюються не тільки самі об’єкти дослі-
дження — економічні системи різних рівнів ієрархії, — але і система вертикальних
та горизонтальних зв’язків між ними та в їх межах, де окремі складові також мо-
жуть розглядатися як підсистеми нижчого рівня із власними цілями, ресурсами,
потребами, зв’язками тощо. Додамо до цього, що у маркетинговій теорії та практи-
ці до даної складної моделі також уводиться необхідність усебічного врахування
дії чинників бізнес-довкілля, серед яких ключову роль відіграє споживач як
центральна фігура всіх без винятку ринкових процесів. У теорії систем такий вплив
називають зовнішнім збудником, що спричиняє необхідність постійних змін у від-
повідних системах шляхом впливів їх керівної системи на керовану.

Завдяки такому підходу система не розчленовується, у ній відтворюються осно-
вні складові елементи, що можуть видозмінюватися залежно від поставлених ці-
лей. Останні, у свою чергу, корегуються відповідно до вимог навколишнього біз-
нес-середовища. Водночас, як ми вже зазначали, маркетинґова практика
неодноразово доводила, що саме зовнішнє середовище є визначальним для діяль-
ності фірми в ринкових умовах. Для цього варто лише пригадати кількість товарів-
новинок, приречених на комерційний провал, незважаючи на їх глибоке технічне
та якісне опрацювання. Тому наведемо два визначення, які, на нашу думку, відтво-
рюють сучасне розуміння системи, зокрема і з погляду маркетинґової науки:

Система — це множина елементів, що складають єдність, зв’язків і взаємодій
між ними та зовнішнім середовищем, що створюють властиву даній системі ціліс-
ність, якісну визначеність і цілеспрямованість (В. І. Мухін) [1, с. 9].

Система — це цілісний комплекс взаємопов’язаних компонентів, що має особливу
єдність із зовнішнім середовищем і що являє собою підсистему системи вищого по-
рядку (глобальної). Єдність системи із зовнішнім середовищем визначає її взаємо-
зв’язок із дією об’єктивних економічних законів (Ф. А. Фатхутдінов) [2, с. 135].

Відтак можемо стверджувати, що з позицій маркетинґу система менеджменту
економічного суб’єкта виконує, окрім традиційних функцій планування, організа-
ції, мотивації та контролю, ще й функції розподілу обмежених ресурсів серед своїх
структурних підрозділів та делегування відповідних повноважень керівникам ниж-
чих ланок управління згідно зі ступенем важливості завдань, що поставлені на да-
ний момент перед ними.

Іншими словами, нині системний підхід у пізнанні властивостей та об’єктів на-
вколишнього світу зводиться до охоплення всієї сфери пізнання. За своєю сутністю
це прямо протилежно зосередженню уваги на певному окремому складовому елеме-
нті, що входить до аналізованої сфери. Системний підхід виник як реакція на бурх-
ливий розвиток аналітичних підходів у науці. Отже, він забезпечує можливість прое-
ктувати нові дослідження на ґрунті того, що якісно різні об’єкти мають схожі
властивості. Однією з важливих його цілей є здатність пояснити навіть той матеріал,
який був задуманий та отриманий дослідником без жодного системного підходу.
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Найхарактернішою рисою системного підходу є те, що в дослідницькій роботі не
може бути аналітичного вивчення часткового об’єкта без точної ідентифікації його
ролі у великій системі, до якої він входить як органічний елемент.

Наведемо найпоширеніші його тлумачення [3, с. 152]. Отже, системний під-
хід — це:

 інтеґрація, синтез, розгляд різних боків явища чи об’єкта (А. Хол);
 адекватний засіб дослідження і розробки не будь-яких об’єктів, які довільно

називають системами, а лише таких, які є органічними цілими (С. Оптнер);
 вираження процедур представлення об’єктів як систем і способів їх розробки

(У. Садовський);
 широкі можливості для отримання найрізноманітніших оцінок і думок, перед-

бачає пошуки найрізноманітніших варіантів виконання тієї або іншої роботи із
подальшим вибором оптимального варіанта (Д. Бурчфілд);

 прямо протилежний розчленовуванню складної задачі на частини. Навпаки,
при цьому свідомо розширюється й ускладнюється задача, доки усі суттєві взаємо-
зв’язки не включаються у її розгляд (Ю. Черняк);

 підхід до дослідження об’єкта (проблеми, явища, процесу) як до системи, у
якій виділено елементи, внутрішні та зовнішні зв’язки, що найістотнішим чином
впливають на досліджувані результати його функціонування, а цілі кожного еле-
мента визначені виходячи із загального призначення об’єкта [1, с. 60].

Зауважимо також, що спочатку термін «системний підхід» асоціювався із мето-
дологічним напрямком філософії; проте з часом його почали використовувати у
більш прикладному аспекті як синонім поняття комплексний підхід. На практиці
для реалізації системного підходу необхідно передбачити виконання такої послі-
довності дій [1, с. 61]:

― формулювання завдання дослідження;
― виявлення об’єкта дослідження як системи із навколишнього середовища;
― встановлення внутрішньої структури системи та виявлення зовнішніх її зв’язків;
― постановка цілей перед елементами виходячи з очікуваного результату фун-

кціонування усієї системи загалом;
― розробка моделі системи та проведення на ній досліджень.
Тож ми можемо говорити про те, що системний підхід як загальнонауковий ме-

тод досліджень використовується для вирішення задач, що мають характер систе-
мних, коли об’єкт дослідження подається у вигляді системи. Загалом же системні
задачі можуть бути двох типів: системного аналізу чи системного синтезу.

Задача системного аналізу передбачає визначення властивостей системи за ві-
домою їй структурою, а задача системного синтезу — визначення структури сис-
теми за її властивостями. Іншими словами, це задача створення нової структури,
яка повинна бути наділеною бажаними властивостями, а задача системного аналізу
— дослідження властивостей вже наявного об’єкта.

При цьому організації як системи не можуть вивчатися окремо від їх учасників,
тому що коли, наприклад, люди є елементами системи, то вони можуть або сприя-
ти, або заважати реалізації її призначення. Людський фактор робить системи менш
прогнозованими та керованими порівняно з механічними аналогами (штучно ство-
реними системами). Отже, і сама поява та розвиток методів системного аналізу ви-
кликані новими рисами в тих проблемах, які наука має розв’язувати в сучасних
умовах, а саме:

― зростання масштабу проблем, які підлягають розв’язанню (наприклад, гло-
балізація) та зростання взаємного їх взаємного впливу;

― великий ризик неефективних витрат та втрат — а це приводить до вимоги
ретельно обґрунтовувати відповідні рішення;

― необхідність правильної постановки цілей та формування програми їх досяг-
нення.



ВЧЕНІ ЗАПИСКИ. ВИП. 11 57

Зауважимо, що у спеціальній літературі зустрічається узгоджена думка з при-
воду сутності системного аналізу. У найбільш узагальненому вигляді його
сприймають як методологію розв’язання проблем, що базується на структуриза-
ції систем і кількісному порівнянні альтернатив; це логічно пов’язана сукупність
теоретико-методологічних положень із царини математики, природничих наук, а
також досвіду розробки складних систем, що забезпечує підвищення обґрунтова-
ності вирішення конкретної проблеми [4, с. 19—20]. При цьому у відповідних
процесах широко використовується як математичний апарат теорії систем, так і
інші кількісні та якісні методи математичної логіки, теорій прийняття рішень,
ефективності, інформації, нечітких множин, а також методів штучного інтелекту
і методів моделювання. Додамо також, що загальні закономірності функціону-
вання і властивості систем з управлінням виступають предметом вивчення сис-
темного аналізу. Системний аналіз відрізняється від інших методів дослідження
тим, що:

― враховує принципову складність об’єкта, що досліджується;
― бере до уваги розгалужені та стійкі його взаємозв’язки з оточенням;
― враховує неможливість спостереження низки властивостей об’єкта та до-

вкілля;
― ґрунтуючись на відомих властивостях складних систем, дозволяє виявити

нові конкретні властивості та зв’язки об’єкта дослідження;
― на відміну від інших методів, у яких точно визначені об’єкти, включає як

один з важливих етапів визначення об’єкта, його знаходження чи конструювання;
― у центрі уваги системного аналізу — пошук перетворення складної пробле-

ми на низку простіших, а далі — у послідовність задач, для яких існують методи їх
розв’язання.

Цілком зрозуміло, що системний аналіз не протиставляється іншим методам
аналізу проблем та прийняття рішень. Новим є синтез у єдиній методології пев-
ного взаємопов’язаного кола понять, методів і прийомів, які раніше використо-
вувалися розрізнено у розв’язанні окремих, часткових проблем. Цей комплекс
системних понять і методів поширюється на нові сфери — планування та управ-
ління. Сила системного аналізу в тому, що він дозволяє розкласти складну про-
блему на компоненти аж до формулювання конкретних задач, для яких існують
методи розв’язання. Водночас завдяки його застосуванню зберігається цілісність
досліджуваної проблеми, а тому системний аналіз може ефективно застосовува-
тися для розв’язання складних проблем, пов’язаних із діяльністю людей. Загаль-
ний підхід до вирішення складних проблем управлінського змісту можливо пред-
ставити у циклічній формі (рис. 1).

Оцінка зняття
проблеми

Декомпозиція
Досліджувана система
(загальне уявлення)

Аналізована система
(деталізоване уявлення)

Синтезована система

Пропонована фізична система

Аналіз

Синтез

Реалізація
Оцінка системи

Фізична система, що включає
практичну проблему

Рис. 1. Загальний підхід до розв’язання проблеми у системному аналізі [4, с. 66]



ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА58

Як бачимо, кінцевим результатом розв’язання проблеми методами системного
аналізу буде корегування певної системи, у межах якої виникла проблема, що по-
требувала свого вирішення. Окрім цього, у згаданих процесах дослідники оперу-
ють такими загальнонауковими методами досліджень, як аналіз, синтез, декомпо-
зиція. У деталізованішому вигляді найпоширеніші підходи до вирішення проблем
методами системного аналізу знаходимо у роботах Ф. І. Перегудова, Ф. П. Тара-
сенко, В. І. Спицнаделя, С. Янга та ін. [5, с. 276; 3, с. 239]. Узагальнивши погляди
різних авторів, ми отримуємо можливість твердити, що загалом вони корелюють із
маркетинґовою концепцією діяльності підприємства в умовах ринку, яка також до-
сліджує питання прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності бізнес-
довкілля. Тому ми можемо говорити, що сучасні управлінські підходи істотним
чином були сформовані під впливом різних напрямів, наукових шкіл і течій, у ме-
жах яких досліджувалися питання застосування системного аналізу до вирішення
складних проблем управлінського змісту. Саме тому коротко розглянемо та уза-
гальнимо головні принципи застосування системного аналізу, які широко предста-
влені у спеціальній літературі [3, с. 217; 4, с. 62 та ін.].
Принцип кінцевої мети. Аналіз слід проводити шляхом з’ясування основної ме-

ти досліджуваної системи, яка впливає на її основні властивості, показники та кри-
терії оцінки. При синтезі систем будь-яка спроба зміни або вдосконалення повинна
оцінюватися крізь призму досягнення кінцевої мети.
Принцип вимірювання. Для визначення ефективності функціонування системи

треба розглядати її як підсистему більшої системи і проводити оцінку зовнішніх
властивостей досліджуваної системи щодо цілей та завдань надсистеми.
Принцип еквіфінальності. Система може досягти необхідного кінцевого стану

за різних початкових умов і різними шляхами.
Принцип єдності. Одночасний розгляд системи як цілого і як сукупності елеме-

нтів. Принцип зорієнтований на «погляд усередину» системи, на розчленовування
її зі збереженням цілісних уявлень про систему.
Принцип зв’язності. Виявлення зв’язків як між елементами системи, так і з її зо-

внішнім середовищем. Систему слід розглядати як складову іншої системи (супер-
системи чи надсистеми).
Принцип модульної побудови. Можливість замість частини системи досліджувати

сукупність її вхідних і вихідних дій (абстрагування від надмірної деталізації).
Принцип ієрархії. Корисне визначення ієрархії частин і їх ранжування, що

спрощує розробку системи і встановлює порядок її розгляду.
Принцип функціональності. Пріоритет функції над структурою: будь-яка струк-

тура тісно пов’язана із функцією системи та її частин. Тому, надаючи системі нові
функції, необхідно переглядати і її структуру, а не намагатися втиснути нову фун-
кцію в стару схему. Виконувані функції складають процеси, тому доцільно розгля-
дати окремо процеси, функції та структури. У свою чергу, процеси зводяться до
аналізу матеріальних й інформаційних потоків, а також потоків енергії та відповід-
них змін станів системи.
Принцип розвитку. Урахування можливостей змін у системи, її здібності до роз-

витку, адаптації, розширення, заміни складових елементів, накопичення інфор-
мації. Необхідність урахування історії розвитку системи і наявних тенденцій як ос-
нови для визначення закономірностей її функціонування та розвитку.
Принцип децентралізації. Поєднання в складних системах централізованого та

децентралізованого управління. При цьому міра централізації повинна бути за мо-
жливості мінімальною для забезпечення досягнення потрібної мети.
Принцип невизначеності. Необхідність урахування невизначеностей та випад-

ковостей у системі. Система може бути такою, що структура, функціонування або
зовнішні дії не повністю визначені та не підкоряються законам, описаним у теорії
ймовірностей.
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Як вже попередньо зауважувалося, представлені принципи мають загальнонау-
ковий характер і наповнення. Одначе для безпосереднього застосування на практи-
ці необхідне їх наповнення конкретним змістом стосовно особливостей предмета
дослідження. У такому випадку ми можемо говорити про те, що залежно від конк-
ретної ситуації чи ступеня складності досліджуваної проблеми ступінь важливості
окремих із перерахованих принципів може суттєво варіюватися. Як наслідок, істо-
тним чином можуть відрізнятися і функції системного аналізу.

У загальному вигляді у теорії системного аналізу В. С. Анфілатов, А. А. Ємельянов
та А. А. Кукушкін пропонують розглядати їх у вигляді трирівневого дерева функцій,
представленого нами на рис. 2. Не вдаючись до розгляду окремих компонентів
представленої схеми, що становлять предмет окремих досліджень, лише зауважи-
мо, що на етапі декомпозиції системи досягається її загальне представлення, на
етапі аналізу формується деталізованіше представлення системи та її структурних
елементів, а та етапі синтезу дослідник повинен розробити заходи щодо вирішення
конкретної проблеми. По суті, вони, як правило, стосуються змін в окремих функ-
ціях системи (або у термінах маркетингової науки — бізнес-процесах). Водночас,
як ми вже зауважували, зміни у функціональній складовій системного аналізу по-
винні також стосуватися змін і в її структурному плані.

Структура системного аналізу
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Рис. 2. Дерево функцій системного аналізу [4, с. 67]

Тому нам також необхідно розглянути питання, пов’язане з алгоритмом прове-
дення системного аналізу з урахуванням представлених вище принципів його про-
ведення. З цього приводу відразу зауважимо, що у спеціальній літературі ще й до
сьогодні немає єдиного бачення такого алгоритму, тому досить нечасто можливо
зустріти і його концептуальне бачення. Водночас різні автори, як, наприклад,
Ф. І. Перегудов та Ф. П. Тарасенко, зауважують, що для цього є об’єктивні підста-
ви, пов’язані із творчим характером деяких стадій проведення системного аналізу,
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які практично неможливо формалізувати (наприклад, мозковий штурм на етапі ге-
нерування ідей) [5, с. 334].

На нашу думку, при розгляді концепцій застосування системного підходу в ана-
лізі складних систем, якими сьогодні є фірми різних галузей економіки, важливо
пам’ятати ось про що. В основу сучасного наукового підходу до управління покла-
дено системний метод, який, у свою чергу, істотним чином вплинув як на планову,
так і на виконавчу складову системи управління, підвищивши рівень наукового за-
безпечення прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності ринкового
середовища.

Із цього приводу варто пригадати слова відомого американського вченого
Д. Кліланда, який писав: «Цінність системного принципу для управління під-
приємством можливо зрозуміти, розглянувши два аспекти роботи керівника. По-
перше, він намагається досягнути максимальної ефективності своєї організації, не
допустити, щоби приватні інтереси якогось одного елемента зашкодили загально-
му успіху. По-друге, він повинен досягати цього в умовах організаційного середо-
вища, яке завжди включає цілі, що суперечать одна одній» [6, с. 32—33]. На нашу
думку, такі підходи ще не набули достатнього поширення у маркетинговій теорії та
практиці (особливо у контексті застосування маркетингового інструментарію). Ця
обставина, у свою чергу, формує перспективний вектор для наших подальших нау-
кових пошуків у напрямі посилення теоретичного базису маркетингової науки за-
галом та прийняття обґрунтованих управлінських рішень зокрема.
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