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Ячменьова В.М., Османова З.О.
У статті розкрито сутність понять «система», «підсистема» та «система
управління діяльністю підприємства». Наведено підсистеми управління діяльністю
підприємства та визначено їх елементи. Визначено місце та роль адаптації та
адаптивності в системі управління діяльністю підприємства.
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Сучасна економічна ситуація характеризується динамічними змінами у зовнішньому середовищі. Ринкові зміни, що характеризуються інтеграційними і глобалізаційними процесами істотним
чином впливають на процес взаємодії підприємства з зовнішнім середовищем. При цьому вплив з
боку другого постійно посилюється. В умовах невизначеності зовнішнього середовища особливої
актуальності і значущості набувають проблеми адаптації підприємства до нових умов, шляхом внесення необхідних змін до їх системи управління, яка є основою ефективної діяльності підприємства
і без якої неможливе не тільки функціонування і розвиток, але безпосередньо й існування підприємства.
Вивченню питань розвитку діяльності підприємства і безпосередньо системи управління нею
присвячені роботи багатьох вітчизняних і закордонних вчених. Серед них А. А. Бєляєв, Е. М. Коротков [1], Є. А. Смірнов [9], В. М. Ячменьова [13], Лафта Дж. К. [6] та інші. Але проблему адаптації як процесу й адаптивності, як властивості або характеристики системи управління діяльністю
підприємства досліджено недостатньо.
Метою нашого дослідження є визначення значущості, ролі та місця адаптації й адаптивності в
системі управління діяльністю підприємства.
Задля досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
– розкрити сутність понять «система», «підсистема», «система управління діяльністю підприємства»;
– виявити особливості підприємства як відкритої системи у агресивному середовищі;
– сформулювати нове бачення поняття «система управління діяльністю підприємства» та визначити роль процесів адаптації в системі управління діяльністю підприємства .
В основу дослідження буде покладений системний аналіз, в рамках якого об’єктом дослідження є діяльність підприємства, предметом буде виступати система управління діяльністю підприємства.
Різними авторами підприємство розглядається з різних позицій. Смирнов Є. А. [9], наприклад,
розглядає підприємство як процес, явище і як систему. Як процес підприємство — це сукупність
дій, що ведуть до освіти і вдосконалення взаємозв’язків між частинами цілого. Як явище — це
об’єднання елементів для реалізації програми і мети, що діє на підставі певних правил і процедур.
Як система, підприємство — це ціле, створене з частин та елементів для цілеспрямованої діяльності. Така система має вхід, внутрішнє середовище, вихід, зворотний зв’язок, зовнішнє середовище.
В рамках нашого дослідження будь-яке підприємство може бути представлене як деяка цілеспрямована система, яку можна досліджувати на основі положень системного аналізу. У такому розгляді виникає необхідність вивчення підприємства, як системи, тобто як набір основних елементів
і стосунків між ними.
Поняття «система» характеризує впорядкованість, цілісність і наявність певних закономірностей і зв’язків. Це поняття постійно використовується при необхідності опису того чи іншого об’єкту
або явища, що складаються з різних частин, володіють певними ознаками, властивостями, характеристиками і, що підкорюються певним законам функціонування. Поняття «система» вживається
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достатньо давно і має багато визначень. Їх аналіз показує, що визначення поняття «система» змінювалося за формою та змістом протягом тривалого часу. Так, Л. Фон Берталанфі [10] визначав систему як «комплекс взаємодіючих компонентів» або як «сукупність елементів, що знаходяться в певних
стосунках один з одним і з середовищем». Часом систему визначають як сукупність взаємодіючих
елементів. Ознаками системи є безліч складових її елементів, єдність головної мети для всіх елементів, наявність зв’язків між ними, цілісність, наявність структури та ієрархічності, відносна самостійність та наявність системи управління цими елементами [9]. Згідно економіко-математичному енциклопедичному словнику [12, с. 479], система — це безліч елементів, що знаходяться у взаємозв’язках, відношеннях, і завдяки цьому уособлюють певну цілісність. Згідно Великому економічному словнику [2, с.1017], система (від греч. systema — ціле, складене з частин, з’єднань) — безліч
взаємодіючих елементів, що знаходяться у зв’язках один з одним, та складають цілісне утворення.
Згідно системному підходу у підприємства, як відкритої системи, є певні особливості [6, 10, 11, 13]:
– відкритий характер по відношенню до зовнішнього середовища, в якості якого виступають конкуренти підприємства, постачальники, споживачі, законодавча і правова бази, економічна ситуація в державі, в цілому;
– динамізм — визначає здатність підприємства змінюватися, розвиватися, переходити з одного
якісного стану в інше, залишаючись при цьому системою;
– ієрархічність — характеризує можливість послідовного розчленування системи на складові її
компоненти зверху вниз — від складніших і більших систем до підсистем, компонентів і т.д.;
– цілісність (эмержентність) — припускає, що всі частини системи спрямовані на досягнення
єдиної мети і володіють деякими загальними властивостями, ознаками і поведінкою системи;
– стійкість — це здатність системи повертатися в стан рівноваги після того, як вона була з цього
стану виведена під впливом зовнішніх дій або факторів;
– саморегулювання — визначає здатність підприємства адаптуватися до змін, що відбуваються в
зовнішньому середовищі;
– самоорганізація — характеризує здібність системи виходити на новий рівень розвитку, и все
більше проявляти такі здібності, як здібність протистояти процесам зовнішнього середовища та
адаптуватися до нових умов, змінюючи, при необхідності свою структуру, зберігаючи при цьому певну стійкість;
– адаптивність — визначає здатність системи робити активні дії у відповідь на багатообразні дії
зовнішніх і внутрішніх чинників.
Більшість з розглянутих особливостей підприємства, як відкритої системи, є характеристиками
здібності підприємства до адаптації. Адаптація підприємства і системи управління його діяльністю,
зокрема, характеризуються ступенем відкритості підприємства по відношенню до зовнішнього середовища, динамізмом, ієрархічністю, рівнем стійкості, саморегулювання, самоорганізації та адаптивності. Наявність та ступінь розвитку кожної з цих характеристик забезпечує ефективну діяльність
підприємства, як системи. Ці характеристики підприємства можна перенести безпосередньо і на
систему управління його діяльністю, яка є основою успішної діяльності та розвитку підприємства.
Поняття «система управління» з різних підходів і точок зору багатьох авторів розглядається порізному. Інтерпретацію понять наведено у табл. 1.
В більшості випадків «система управління» визначається як комплекс або сукупність тих чи
інших елементів, підсистем, які є основою ефективної діяльності підприємства. Аналіз понять «система управління» показав, що при їх визначенні використовуються такі ключові слова: комплекс,
сукупність, впорядкована сукупність та набір інтегрованих застосувань. Представлені поняття «системи управління» є достатньо повними. Але, жоден з авторів не звертає увагу на таку ознаку
системи як здатність до адаптація, що розкриває її гнучкість, та «адаптивність», як властивість системи, тобто пристосування до нових умов.
В подальшому, нами система управління діяльністю підприємства буде визначатися як сукупність
підсистем управління діяльністю підприємства, кожна з яких складається з певних елементів і зв’язків
між ними, змістовність яких змінюється в процесі взаємодії з зовнішнім середовищем (тобто в процесі адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища, що змінюється).
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Таблиця 1
Інтерпретація поняття «система управління»
Автор/Джерело
Визначення
Економічна
Система управління економікою — комплекс взаємопов’язаних,
енциклопедія [5]
взаємодоповнюючих і узгоджених методів, форм і засобів
управління, що використовуються органами управління,
управлінським апаратом на макро- і мікрорівнях
В. М. Ячменьова, Система управління — сукупність взаємозв'язаних дій, принципів,
Г. М. Чернецова, методів, засобів, форм і процесів управління, необхідних для
О. Й. Сулима [13]
узгодження спільної діяльності людей
Є. А. Смірнов [9]
Система управління складається з чотирьох підсистем: методології,
процесу, структури і техніки управління і включає елементи: мета і
завдання управління; процес, методи, функції управління;
комунікації; закони і принципи управління; організаційні стосунки;
структура; технологи управління і рішення
Лафта Дж. Д. [6]
Організаційна система управління — це сукупність двох частин:
внутрішнього механізму управління організацією (норми, правила,
процедури) і механізму стосунків з зовнішнім середовищем (умови
і обмеження)
З. П. Румянцева [8]
Структура управління є впорядкованою сукупністю зв'язків між
ланками і працівниками, зайнятими вирішенням управлінських
завдань підприємства. У ній виділяють: елементи (ланки), зв'язки і
рівні
О. В. Зеленська, В. Під системою управління розуміється будь-який об'єкт, який
В. Голубєва, О. А. одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об'єднана на користь
Шлегель [5]
досягнення поставлених цілей сукупність різнорідних елементів
Вікіпєдія [3]
Система управління діяльністю підприємства — набір
інтегрованих застосувань, що дозволяють створити єдине
середовище для автоматизації планування, обліку, контролю і
аналізу всіх основних бізнес-операцій підприємства (виробництво,
фінанси, постачання, збуту, зберігання, технічне обслуговування)
Система управління діяльністю підприємства, як і підприємство в цілому, складається з підсистем і
елементів, що взаємодіють у процесі управління. Всі елементи системи управління взаємозв’язані між
собою, тобто зміна одного з них є результатом безпосередньої зміни всіх інших і, як наслідок системи
управління і підприємства, в цілому. Між всіма елементами системи управління діяльністю підприємства існують двосторонні і багатобічні зв’язки, що викликають зміну поведінки людей і підприємства.
Під поняттям «підсистема» Волкова В. М. та Ємел’янова А. А. [10] мають на увазі те, що виділяється
відносно незалежна частина системи, яка володіє властивостями системи і, зокрема, має підціль, на
досягнення якої орієнтована підсистема, а також інші властивості — властивості цілісності, комунікативності і тому подібне, визначені закономірностями систем. Кібернетичний підхід до розподілу системи
управління виділяє дві взаємозв’язані підсистеми: що управляє (суб’єкт управління) і керовану (об’єкт
управління) [13]. За суттю та роллю елементів в системі управління виділяють чотири підсистеми: методологія управління, процес управління, структура управління, техніка управління [13]. Згідно теорії
Гласиер, структура управління складається з чотирьох підсистем: виконавчої, апеляційної, представницької і законодавчої. Кожна з цих підсистем виконує функції, що відповідають своєму призначенню, і
в той же час їх функції частково перетинаються і взаємодіють одна з одною [11].
В рамках нашого дослідження пропонується розглядати систему управління діяльністю підприємства як сукупність наступних підсистем (рис. 1): виробнича підсистема, фінансово-економічна підсистема, інноваційна підсистема, кадрова підсистема, маркетингова підсистема. У кожну з наведених
підсистем входять елементи управління діяльністю підприємства, згруповані в чотири групи —
структура управління, методологія управління, процес управління, техніка і технологія управління.
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Наведені підсистеми та елементи управління діяльністю підприємства формують внутрішнє
середовище підприємства, що знаходиться у постійному взаємозв’язку з зовнішнім середовищем.
При зміні ситуації у зовнішньому середовищі для ефективної діяльності підприємства виникає необхідність пристосування системи управління діяльністю підприємства до нових умов та правил,
що висуває зовнішнє оточення. Здібність системи управління діяльністю підприємства до адаптації
перш за все залежить від рівня адаптації кожної з її підсистем управління та їх елементів, зокрема.
В попередній статті нами було визначено, що адаптивність — це характеристика соціальноекономічної системи, необхідна для визначення характеру та ступеню структурних змін на певному
рівні; а адаптація — процес, необхідний для забезпечення ефективної діяльності соціально-економічної системи і її елементів в нових умовах, орієнтованих на глобалізацію економіки й інші глобальні
зміни зовнішнього середовища. Ці визначення можуть використовуватися задля характеристики
адаптації та адаптивності безпосередньо системи управління діяльністю підприємства.
ВИСНОВКИ
1. Проведений аналіз поняття «система управління» доводить, що в більшості випадків система
управління визначається як комплекс або сукупність тих чи інших елементів, підсистем, які є основою ефективної діяльності підприємства.
2. Сформульовано поняття «система управління діяльністю підприємства», яке в подальшому
буде визначатися як сукупність підсистем управління діяльністю підприємства, кожна з яких складається з певних елементів і зв’язків між ними, змістовність яких змінюється в процесі взаємодії з
зовнішнім середовищем (тобто в процесі адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища,
що постійно змінюється).
3. Наведена структура системи управління діяльністю підприємства, що складається з п’яти підсистем: виробничої, фінансово-економічної, інноваційної, кадрової та маркетингової.
4. Визначено, що адаптація відіграє важливу роль в системі управління діяльністю підприємства,
тому що дозволяє під час змін зовнішнього середовища пристосовуватися кожній з підсистем системи управління та підприємству, в цілому, до нових умов, які висуває зовнішнє оточення.
5. Визначено, що адаптація системи управління діяльністю підприємства — це процес, необхідний для забеспечення ефективної діяльності підприємства та його системи управління в нових
умовах орієнтованих на зміни зовнішнього середовища. Визначено, що адаптація системи управління діяльністю підприємства безпосередньо залежить від рівня адаптивності елементів кожної з
підсистем управління діяльністю підприємства.
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