
Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 6 (11) 2017

195195Економіка та управління підприємствами

Удк 658.21

ПРИЧИННО-СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ  
ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ СИНТЕЗ  

ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В МЕНЕДЖМЕНТІ

CAUSALLY-SYSTEM ANALYSIS  
AND INTERDISCIPLINARY SYNTHESIS  

AS INNOVATIVE APPROACH ARE IN MANAGEMENT

Ціпуринда В.С.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту,
київський національний торговельно-економічний університет

У статті запропоновано інноваційний підхід на основі причинно-системного аналізу та міждисциплі-
нарного синтезу наук до вирішення проблем розвитку підприємств в умовах швидкоплинних змін їх зовніш-
нього середовища. Розглянуто питання поетапного розвитку підприємства відповідно до універсальних 
діалектичних закономірностей розвитку систем. Розглянуто вплив закономірностей на циклічний розви-
ток, на узгодження внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Розкрито інноваційний підхід 
до управління розвитком підприємства, який є динамічним процесом поєднання 4-х етапів реалізації су-
купності управлінських функцій. Це передбачає необхідність осмислення та адаптації фундаментальних 
положень управління до нинішніх особливостей узгодженого розвитку систем від Макро- до Мікросвіту.

Ключові слова: інноваційний підхід, причинно-системний аналіз, міждисциплінарний синтез наук, узго-
джений розвиток систем, причинно-наслідкові взаємозв’язки, релятивні параметри розвитку.

В статье предложен инновационный поход на основе причинно-системного анализа и междисциплинар-
ного синтеза наук к решению проблем развития предприятий в условиях быстротекущих изменений их 
внешней среды. Рассмотрены вопросы поэтапного развития предприятия в соответствии с универсаль-
ными диалектическими закономерностями развития систем. Рассмотрено влияние закономерностей на 
цикличное развитие, на согласование внутренней и внешней среды предприятия. Раскрыт инновацион-
ный подход к управлению развитием предприятия, который представляет собой динамический процесс 
соединения 4-х этапов реализации совокупности управленческих функций. Это предусматривает необхо-
димость осмысления и адаптации фундаментальных положений управления к нынешним особенностям 
согласованного развития систем от Макро- к Микромиру.

Ключевые слова: инновационный подход, причинно-системный анализ, междисциплинарный синтез 
наук, согласованное развитие систем, причинно-следственные связи, релятивные параметры развития.

In the article, innovative approach is offered on the basis of cause and system analysis and interdisciplinary 
synthesis of sciences to the decision of problems of development of enterprises in the conditions of fleeting changes 
of their environment. Issues of stage-by-stage development of enterprise in accordance with universal dialectical 
laws of development of systems are examined. Influence of laws of development on the cyclic development, on the 
concordance of the internal and external environment of the enterprise is considered. The innovative approach to 
the management of the enterprise development, which represents a dynamic process of combination of 4 stages 
of implementation of a set of administrative functions, is considered. It envisages the necessity of many-sided com-
prehension and adaptation of basic factors of management to the present features of the concerted development of 
systems from Macrocosm to Microcosm.

Keywords: innovative approach, cause and system analysis, interdisciplinary synthesis of sciences, concerted 
development of systems, cause-and-effect relations, intercommunications, relative parameters of development.

Постановка проблеми. сучасні умови еко-
номічного розвитку ставлять перед його ініці-
аторами завдання організації безперервного 
процесу нарощування конкурентних переваг 
у всіх напрямах ресурсного забезпечення, впро-
вадження нововведень та відповідної гнучкої 

системи управління, яка стимулює розвиток 
кожної організації і яка потребує узгодження 
діяльності на всіх рівнях взаємодії із зовнішнім 
середовищем. Постійне розширення матері-
альних потреб людини на всіх рівнях потребує 
і постійного розширення ресурсів, які, як відомо, 
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обмежені в планетарному масштабі. відповідно, 
тут криється головна проблема світового розви-
тку, зокрема розвитку технології менеджменту, 
оскільки світові соціально-економічні кризи все 
більше зростають і за своєю глобальністю, і за 
частотою повторення.

новий підхід до управління можливий тільки 
на базі ґрунтовних наукових досліджень, що 
передбачає необхідність багатогранного осмис-
лення та адаптації фундаментальних положень 
стратегічного управління до нинішніх особли-
востей узгодженого розвитку систем від Макро- 
до Мікросвіту.

Постановка та вирішення цих завдань вима-
гають новітнього інструментарію управління 
узгодженим розвитком підприємств як відкри-
тих систем. універсальний характер та діапа-
зон інноваційного розвитку припускають вико-
ристання передових досягнень різних сфер 
наукового знання, вимагають ґрунтовного при-
чинно-системного аналізу та міждисциплінар-
ного синтезу. це завдання особливо актуально 
на сучасному етапі соціально-економічного роз-
витку держави, коли обумовлено нові форми 
взаємодії різних суб’єктів господарювання між 
собою, що вимагає їх ефективного вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
вивчення підходів до узгодженого розвитку під-
приємств як систем у зовнішньому середовищі 
як результату їх взаємовідносин із довкіллям 
вивчав а.а. богданов – один із засновників сис-
темного аналізу [1, с. 78].

вивченню підходів до вдосконалення сис-
теми управління узгодженим розвитком під-
приємств як систем присвячена достатня кіль-
кість наукових робіт зарубіжних та вітчизняних 
вчених. багатоваріантні підходи до вирішення 
проблем управління узгодженим розвитком 
підприємств представлені в наукових працях 
л.Д. беклемишева, л.к. Голишева, в.і. Маєв-
ського, р. нельсона, в.а. Полякова, а.М. орє-
хова та інших вчених [2; 4; 6; 7; 8].

в.і. вернадський відзначав, що соціальна 
прогресивна еволюція також підкоряється цій 
закономірності «ноонізації», яку можна назвати 
загальносвітовим законом зростання за рахунок 
зростання суспільного інтелекту, що підтвер-
джує механізм соціально-природної еволюції 
з переходом біосфери у ноосферу [3, с. 68].

л.к. Голишев визначає систему як середовище, 
в якому відбуваються події і проходять процеси, 
обумовлені спільним функціонуванням певного 
набора об’єктів (елементів), що містять керований 
об’єкт (керована система); керуючий орган (керу-
юча, регулююча система); зовнішнє середовище 
[4, с. 14]. автор також наводить трактування від-
критої системи, з якої «у процесі еволюції можуть 
виключатися окремі елементи і включатися нові 
без порушення її системних властивостей». При 
цьому елементи системи взаємодіють із зовніш-
нім середовищем, що також є системою, яка може 
бути визначена як складна.

вплив сучасного суспільства на розвиток 
виробничих сил вивчав а.н. Гумільов [5]. окре-
мим питанням інноваційного розвитку складних 
соціально-економічних систем приділяли увагу 
в.і. Маєвський [6], р. нельсон [7]. теоретичним 
аспектам системного моделювання соціально-
економічного розвитку та вивченню організа-
ційно-економічного механізму інноваційного 
управління підприємством присвятив свої дослі-
дження в.а. Поляков [8].

застосування міждисциплінарного синтезу 
у соціально-економічних науках, на відміну від 
аналізу, як вважає а.М. орєхов, дає можливість 
охопити предмет дослідження у його цілісності 
та виявити його внутрішні протиріччя [9].

на думку а. субетто, узгоджений розвиток 
є основою особливої властивості прогресив-
ної еволюції, що супроводжується зростанням 
складності та кооперування систем, а саме 
їх властивості накопичувати інтелект, тобто 
«ноонізації», що походить від грецького кореня 
«ноо», який означає «розум» [10]. Питання 
методології еволюційного розвитку соціально-
економічних систем та стадіальний характер 
їх сучасних криз вивчали в.М. тарасевич [11], 
а.а. чухно [12].

однак усі питання узгодженого розвитку 
систем різного рівня не отримали належного 
причинно-системного висвітлення. отже, пред-
метне поле концептуального обґрунтування 
узгодженого розвитку є науковою проблемою, 
вирішення якої має велике значення в гносео-
логічному і практичному аспектах.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Модернізація еконо-
міки – це кардинальна зміна характеру функці-
онування економічної системи, що забезпечує 
динаміку нарощування її інноваційного потен-
ціалу Для сучасної економіки україни це потре-
бує узгодженості стратегій на основі досягнень 
науки, міждисциплінарного синтезу її різних 
галузей для застосування у соціально-еконо-
мічній сфері.

однак ще не досконально вивчено вплив 
закономірностей на циклічний розвиток таких 
соціально-економічних систем, як підприєм-
ство, вплив їх на розкриття творчого потенці-
алу персоналу, пріоритетів та цінностей кожної 
людини для розвитку внутрішнього і зовніш-
нього середовища підприємства, що обумов-
люють розвиток суспільства та глобальної при-
родної метасистеми і тим самим впливають на 
соціально-економічні процеси.

Подальше вивчення впливу діалектичних 
закономірностей розвитку систем на причинно-
наслідкові взаємозв’язки розвитку підприєм-
ства, їх впливу на системні основи трансфор-
маційних процесів у економічному просторі 
суспільства обумовило вибір мети дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). на основі викладеного можна сфор-
мулювати завдання дослідження, яке полягає 
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у визначенні пріоритетів та інструментів при-
чинно-системного аналізу та міждисциплінар-
ного синтезу як інноваційного підходу в менедж-
менті до узгодженого розвитку підприємства 
у зовнішньому середовищі згідно з дією діалек-
тичних законів природи.

Для цього недостатньо тільки професійних 
знань сучасного менеджменту, оскільки важ-
ливо поєднати дію діалектичних законів при-
роди та управління життєдіяльністю підприєм-
ства. тому управління соціально-економічними 
процесами буде ефективним тоді, коли вра-
ховуватимуться не тільки основні економічні 
закони, але й первинні (діалектичні) закони роз-
витку природи. сучасний стан екології, історія 
економічних криз тому є підтвердженням.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. ще в 1931 р. видатний австрійський 
математик к. Гедель довів «теорему про непо-
вноту та відносну одночасність розвитку явищ 
і процесів». із неї випливає, що жодна система 
не може бути до кінця пізнана зсередини, не 
маючи ієрархічного зв’язку з іншими системами 
вищого порядку, тому не існує повної формаль-
ної теорії, де були б доведені всі теореми, тобто 
у кожної системи завжди є ще більша система, 
яка надає їй параметри розвитку, а також існу-
ють менші системи (підсистеми) як елементи 
структури даної системи, які визначають її влас-
тивості та умови розвитку [2, с. 52].

тому перш за все у керівника повинно форму-
ватися розуміння того, що діяльність організації 
як системи обумовлена потрійністю причинно-
наслідкових зв’язків у 3-х релятивних параме-
трах, а саме часі, просторі та ресурсах (енергії). 
ця закономірність виявляється і в потрійності 
побудови кожного суб’єкта управління, об’єкт 
управління якого повністю віддзеркалює його 
потрійну структуру. При цьому, відповідно до 
закономірності «Подібності і спадкоємності», 
встановлюється першочергова потрійність 
у подальшому розвитку системи: формування 
цілей, вибір засобів їх досягнення та саме досяг-
нення результату як наслідок діяльності (рис. 1).

таким чином, керуюча причина розвитку 
(суб’єкт управління) та керований наслідок 
(об’єкт управління) мають також потрійну струк-
туру, тому з урахуванням перехідного (узгоджу-
вального) процесу між ними завжди формуються 

7 структуроутворюючих рівнів взаємовідносин 
організації та зовнішнього середовища.

тобто оскільки кожна система є тривимір-
ною, розвивається у просторі, часі (циклі) з чітко 
визначеними своїми ресурсами (енергія), тобто 
надалі накопичує свій енергетичний потенціал 
за рахунок ефективного управління, то ця три-
вимірність утворює завжди сім структурних 
рівнів взаємодії системи в надсистемі (зовніш-
ньому середовищі) та систему взаємодії (пря-
мого і зворотного, або причинно-наслідкового 
тривимірного зв’язку з підсистемами), де рівень 
1–7 – просторовий вимір, тобто рівень розвитку 
у просторі; 2–6 – енергетичний вимір, тобто нако-
пичення енергії системи за рахунок розвитку 
багаторівневих синергетичних взаємозв’язків; 
3–5 – часовий вимір, тобто управління життє-
вим циклом системи. рівень 4 є перехідним, 
тобто рівнем виходу на новий рівень за рахунок 
переходу кількісних накопичень в якісні, іннова-
ційні перетворення (рис. 2).
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Рис. 2. Сім рівнів причинно-наслідкових 
взаємовідносин організації із зовнішнім 

середовищем

При цьому рівні повинні бути взаємно 
узгодженими та рівномірно розвинутими: 
рівень 1–7 – узгодження стратегії розвитку 
підприємства та його структури; 2–6 – узго-
дження філософії і політики розвитку підпри-
ємства та комунікацій між його підсистемами; 
3–5 – узгодження колективного фактору та інди-
відуального. рівень 4 є перехідним рівнем, 
який характеризує вихід підприємства на новий 
рівень за рахунок переходу від кількісних нако-
пичень в якісні зміни.

отже, головною організаційною проблемою 
керівника є розбудова умов для узгодження цілей 

  1

    2

3

1. Формування цілей (причини діяльності)

2. Вибір засобів досягнення цілей

3. Досягнення результату (наслідок діяльності)

Рис. 1. Причинно-наслідкові зв’язки в управлінні діяльністю організації
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організації на семи рівнях її функціонування 
в зовнішньому середовищі та адекватного розу-
міння цих цілей кожним працівником (табл. 1).

Діалектичні закономірності розвитку систем 
у природі від макросвіту до мікросвіту універ-
сальні і дають можливість зрозуміти загальний 
розвиток соціально-економічних систем. Між-
дисциплінарні дослідження дають змогу роз-
ширити рамки розуміння діяльності системи 
у зовнішньому середовищі. будь-яка інша від-
крита система (країна, міжнародне співтовари-
ство) має сім рівнів структури взаємовідносин 
у довкіллі, які повинні бути узгоджені. на жаль, 
вони не завжди узгоджені, через що й виника-
ють системні кризові явища на всіх рівнях.

у динаміці розвитку організації внаслідок 
прояву причинно-наслідкових зв’язків між рів-
нями системи 1–7; 2–6; 3–5; та 4–41 циклічно 
проявляються 4 етапи її розвитку: структуро-
утворення та адаптація до зовнішнього серед-
овища – 1-й етап; розвиток комунікацій між 
підрозділами до оптимального рівня – 2-й етап; 

управління процесами внутрішнього розвитку 
та розвитком зовні – 3-й етап; самоуправління 
в організації та перехідний процес її в нову 
якість (у більш якісну структуру або руйнація 
організації як системи, яка не змогла досягти 
необхідного ступеня зовнішньої та внутрішньої 
інтеграції – 4-й етап) (рис. 3).

звідси випливає, що інноваційний підхід до 
управління розвитком підприємства є проце-
сом поєднання 4-х етапів реалізації сукупності 
управлінських функцій, а саме функцій ціле-
встановлення і планування (1-й етап), організа-
ції узгоджених взаємозв’язків між підрозділами 
(2-й етап), мотивації до узгодженої колективної 
діяльності (3-й етап), контролю діяльності еле-
ментів структури у єдиному ритмі підприємства 
(4-й етап), що й дає можливість формувати кон-
курентні переваги.

Перелік і систематизування законів і зако-
номірностей розвитку систем досі здебільшого 
базувалися на емпіричних дослідженнях 
та досягненнях економіки й менеджменту, тобто 

таблиця 1
Взаємоузгоджені рівні функціонування підприємства у його зовнішньому середовищі

№ рівня Характеристика рівня

7 відповідальність за соціально-економічний та екологічний стан зовнішнього середовища, 
на основі чого формуються головна мета, місія організації.

6 участь у міжнародній інтеграції за принципами еволюційного розвитку систем, на основі 
чого формуються філософія, політика організації, мотивація діяльності.

5 інтеграція з іншими організаціями за умови свідомої еволюційно-розвиваючої діяльності 
суспільства, на основі чого обумовлюється активність організації.

4 творчі взаємовідносини організації із зовнішнім середовищем регіону на принципах 
взаємної корисності, на основі чого формується імідж організації.

3
управління розвитком взаємозв’язків між структурними підрозділами організації на 
принципах узгодженості ієрархії та синергії, на основі чого формується оптимальна 
система управління організацією.

2
Формування необхідних взаємозв’язків між структурними підрозділами організації на основі 
взаємного доповнення, взаємодопомоги, внаслідок чого формується оптимальна система 
комунікацій в організації.

1
забезпеченість персоналу оптимальними умовами для творчого розкриття їх можливостей 
та здібностей, а також реалізації цілей в результаті діяльності, на основі чого формуються 
оптимальна структура організації та її основні засоби.

Перехід до нового циклу

 
1-й етап – адаптація до умов 
зовнішнього середовища і 
розвиток структури

2-й етап – розвиток 
комунікацій та горизонтальних 
взаємозв’язків у структурі (між 
підрозділами організації до 
оптимального рівня)

4-й етап – перехідний етап
у нову якість за рахунок 
інноваційного 
накопичення змін

3-й етап – етап 
розширення ринкового 
простору та інтеграційних
зовнішніх взаємозв’язків

Рис. 3. Чотири етапи розвитку організації
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здебільшого на дослідженнях індуктивного 
методу, що звужує поле і глибину дослідження. 
Пропонуємо систематизацію та взаємозв’язок 
між закономірностями розвитку систем струк-
турувати на основі міждисциплінарного синтезу. 
оскільки управління (упорядкування явищ) – це 
узгодженість розвитку усіх форм життя, тобто 
різнорівневих систем, то воно й повинно буду-
ватися на основі діалектичних законів природи.

якщо моделювати діяльність підприємства на 
основі міждисциплінарного синтезу наук, то слід 
мати на увазі, що, як і будь-яка інша система, під-
приємство починає своє існування з дії закону 
боротьби і Єдності Протилежностей, або закону 
Полярності. цей закон визначає інволюційно-
еволюційний цикл, коли на «інволюційному» 
етапі протилежності створюють напруженість 
для подальшого розвитку системи, а на «ево-
люційному» – можливості інтеграції її підсистем 
для виходу на новий, більш якісний рівень, що 
стимулює інноваційний розвиток. це означає, 
що одночасно в системі розвиваються полярно 
її внутрішній світ і зовнішній світ (для підприєм-
ства – його внутрішнє і зовнішнє середовище).

на наступному етапі побудови системи 
зв’язків у її зовнішньому середовищі вона 
зустрічає іншу, у якої теж є (своє внутрішнє 
середовище) внутрішній світ і яка також вибу-
довує свої зв’язки із зовнішнім середовищем. 
таким чином, обумовлено, що всі системи 
вчаться узгоджувати свої інтереси, цілі, місію. 
вступає в силу дія 2-го закону – закону Поді-
бності і спадкоємності (Повторення). цей закон 
визначає повторення закономірностей розвитку 
структури системи та динаміки процесів розви-
тку в її підсистемах, а також використання будь-
якою системою досвіду попередніх своїх циклів 
чи досвіду інших систем.

за певного узгодження цілей та інтересів дві 
системи обов’язково народжують 3-ю, тобто 

спільне коло інтересів, бізнес, технологію спіль-
ної діяльності тощо. це вже дія 3-го закону – 
закону збереження енергії. цей закон відіграє 
роль у збереженні відповідності витрат енергії 
на діяльність до енергії на подальший розвиток 
системи та визначає причинно-наслідкові зв’язки 
рівнів системи. При цьому зберігається дія і попе-
редніх законів Полярності та Подібності.

таким чином, в динаміці розвитку систем 
видно, що послідовно народжуються відповідні 
стилі (етапи) управління: авторитарний, що 
пов’язаний з диктатурою законодавця (1-й закон), 
демократичний, що пов’язаний з делегуванням 
частини своїх повноважень (2-й закон). і, як 
тільки виникають спільні узгоджені дії, наступає 
3-й етап управління – ліберальний (3-й закон). 
за дією цього закону розширюється простір 
спільної діяльності систем, для підприємств від-
бувається розширення сегменту ринку.

важливо відзначити, що ці етапи відобра-
жають індивідуальний розвиток, узгодженість 
взаємозв’язків та управління взаємодіями, 
що на 4-му етапі повинно досягти резонансу, 
трансформації систем за рахунок переходу 
із кількісних накопичень в якісні. це вже дія 
4-го закону – закону циклічності, що обумов-
лює періодичність прояву економічних систем 
і процесів у господарському житті суспільства 
чи підприємства протягом певних періодів часу. 
економічні цикли класифікуються згідно зі сфе-
рою дії (виробничих сил, економічних відно-
син, відтворювальних процесів), тривалості, 
рівня і масштабу дії. Перші 3 закони формують 
структуру системи, а 4-й закон формує дина-
міку її розвитку в часі, що потребує включення 
в систему управління представників усіх під-
систем, тобто формування самоврядування 
вищого рівня, і система досягає 4-го етапу та дії 
4-го закону, коли формується повнота прояву 
системи у просторі та часі.

 

Рис. 4. Чотири стадії розвитку підприємства у процесі 
формування його інноваційного та інтелектуального потенціалу
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існує і 5-й етап, який відповідає 1-му етапу, але 
в новому циклі. це вже дія 5-го закону – закону 
альтернативності, який означає, що повинно 
йти одночасно розширення внутрішнє, а не 
тільки зовні, що означає поглиблення внутріш-
ніх взаємозв’язків в системі, що невідворотно 
приводить до вдосконалення управління розви-
тком підсистем. тому найважливішими пріори-
тетами та інструментами подальшого розвитку 
соціально-економічних систем, зокрема під-
приємств, є узгодження внутрішніх та зовнішніх 
процесів. Для цього потрібна особлива рівно-
вага поглиблення внутрішнього життя кожної 
системи та її зовнішньої взаємодії, що стосу-
ється і підприємства.

таке підприємство здатне формувати новий 
простір свого прояву в більш стиснутий період 
часу та народжувати новизну й ефективність, 
входити в новий простір без конфліктів, а з ура-
хуванням інтересів кожного суб’єкта в ньому. 
коли підприємство займається внутрішнім вдо-
сконаленням, то воно не конкурує з іншими, а 
шукає нові можливості реалізації на ринку.

згідно із закономірностями циклічного і вза-
ємоузгодженого розвитку систем пропонуємо 
схему поетапного узгодженого розвитку під-
приємства на основі інноваційного підходу 
з використанням досягнень міждисциплінар-
ного синтезу наук, який відображає єдність ета-
пів отримання знань, інформатизації (аналізу) 
та використання знань у практиці інноваційних 
перетворень (синтезу) для виходу на якісно 
новий рівень розвитку (рис. 4).

на рис. 4 видно, що, відповідно до загальних 
закономірностей розвитку систем, що підтвер-
джується загальновідомою формулою а. енш-
тейна (E mc= 2 ), 1-а і 2-а стадії розвитку (стадії 
аналізу) кожної соціально-економічної системи 
відображають її зародження за формулою  

(m E
Cñòð
ïî÷

1 2
= ). Формування первинної інфра-

структури (mcnh1 ) відбувається відповідно до 
мети, що означає структуроутворення з вну-
трішніми взаємозв’язками між структурними 
елементами) за рахунок застосування первин-
ної енергії (усіх видів ресурсів) для узгодженого 
цілеспрямування і зменшення ступеня хаотич-
них зв’язків (рівня ентропії – C 2 ).

тобто 1-а стадія є зародженням, що означає 
формування основних підсистем організації з її 
елементів відповідно до місії організації, глобаль-
ної стратегічної мети її еволюційного розвитку.

2-а стадія є стабілізацією, що означає 
вдосконалення структури організації з відпо-
відними вертикальними та горизонтальними 
взаємозв’язками між її підсистемами та еле-
ментами їх структур. тобто це налагодження 
внутрішніх взаємозв’язків між її підрозділами, 
які знають своє місце і роль у загальній системі, 
з відповідним вирівнюванням прямого і зворот-
ного зв’язку в управлінні.

завершення 1-ї і 2-ї стадій означає повне вза-
ємоузгодження цілей та інтересів усіх підсистем 
підприємства як на мікрорівні, так і державою на 
макрорівні. інакше кожна система приречена на 
занепад і руйнацію.

3-я і 4-а стадії розвитку (стадії синтезу) 
соціально-економічної системи відобража-
ють розширення інтеграційних процесів як у її 
внутрішньому середовищі, так і в зовнішньому  
( 2

2зв cnhE m C= ∗  ).
3-я стадія – стадія підйому, що означає 

управління індивідуальною активністю, про-
дуктивністю та функціональністю підсистем 
на основі колективної стратегії діяльності 
організації як системи. це посилення соці-
ально-економічних інтеграційних, синергетич-
них зв’язків ( Eçâ ) підрозділів не тільки у вну-
трішньому середовищі, але й у зовнішньому. 
При цьому сама структура ще більш упоряд-
ковується (mñòð2 ), а хаотичні зв’язки ще більш 
зменшуються (C2).

4-а стадія означає вихід системи на новий 
якісний рівень, а не занепад, що відбувається за 
рахунок об’єднання підсистем організації в єди-
ний ритм діяльності для привнесення в суспіль-
ство (зовнішнє середовище організації) товарів 
та послуг, які стимулюють розвиток суспільства. 
це також входження організації в узгоджений 
ритм розвитку зовнішнього середовища, що 
надає організації покращення її адаптивності 
(конкурентоспроможності) і корисності суспіль-
ству. на мікрорівні, відповідно до закономірнос-
тей розвитку систем, цей процес означає пере-
хід руху електрона навколо атомного ядра від 
S-орбіти на P-орбіту, тобто на якісно новий 
рівень розвитку. входження організації в єдиний 
ритм розвитку із зовнішнім середовищем – це 
також чітке врівноваження нею 3-х факторів, 
а саме індивідуального (дотримання своїх 
особистих інтересів і цілей для свого розви-
тку), колективного (дотримання та узгодження 
своїх інтересів і цілей, а також інтересів і цілей 
партнерів, споживачів, постачальників) і соці-
ального (дотримання інтересів і цілей розвитку 
суспільства).

Висновки. отже, кожне підприємство має 
бути відкритою системою, яка невпинно розви-
вається, а для досягнення ефективного розви-
тку воно повинно покладатись на структурно-
динамічну систему узгодженого розвитку усіх 
складових елементів, універсальну систему 
управління, яка забезпечує його оптимальну 
діяльність на всіх етапах розвитку (структуро-
утворення, розвиток горизонтальних зв’язків 
між підсистемами, управління ієрархічними 
зв’язками та трансформаційним виходом на 
більш високий якісний рівень розвитку), систему 
управління і самоврядування, які розкривають 
ініціативу та відповідальність людини за розви-
ток підприємства. Дослідження, які проведені на 
підприємствах різних форм власності в україні, 
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росії та Польщі з участю автора, виявили ці осо-
бливості і проблеми в розвитку цієї тенденції. 
Підсумовуючи результати аналізу ефективності 
діяльності підприємств, зауважимо, що чим 

вище рівень узгодженості комплексу складових 
елементів підприємства, тим більше у нього 
конкурентних переваг для здійснення ефектив-
ної діяльності і розвитку.
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