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ВСТУП
З точки зору теорії управління сучасні господарські

системи, в тому числі підприємства, є складними утворен$
нями. Осмислення процесів їх діяльності потребує вихо$
ду за межі схем раціональності класичної науки, а отже,
залучення уявлень про нелінійність та біфуркаційність
розвитку. Метапарадигмальними орієнтирами для дослі$
дника в такому випадку повинні стати підходи постнекла$
сичної науки, зокрема синергетика. Аналіз діяльності
підприємств у сучасних умовах не може бути здійснений
винятково шляхом виявлення лінійних зв'язків поміж про$
цесами в зовнішньому і внутрішньому середовищі, фор$
малізованих як фактори. Натомість виникає об'єктивна
необхідність залучення підходу, що визначає вплив подій
як дискретних фактів середовища на зміну динаміки та
спрямованості розвитку підприємства. Основи вчення си$
нергетики представлені в роботах І. Пригожина, І. Стен$
герс та Г. Хакена [1; 2]. Застосування принципів синер$
гетики в економічній науці пропонують Л. Євстігнєєва,
Р. Євстігнєєв, Г. Клейнер, О. Раєвнєва, Н. Касьянова та
багато інших [3—6].

Сучасні теоретичні та практичні розробки в напрямі
розвитку підприємств формують основу для подальшого
дослідження актуальних питань динамічності та адекват$
ності процесу управління умовам швидкозмінного сере$
довища.

Постановка задачі полягає в обгрунтуванні необхід$
ності накопичення подієвого ресурсу підприємства в умо$
вах складних нелінійних процесів розвитку. Підгрунтям
даного дослідження слугують загальні методологічні на$
станови системної теорії, теорії хаосу та синергетики.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Розвиток підприємства залежить від певних законо$

мірностей, а також факторів та подій зовнішнього та внут$
рішнього середовища. Процес розвитку підприємства пе$
редбачає наявність двох стадій, а саме: еволюційну та ре$
волюційну, "тобто постійно переходить зі стійкого стану
в нестійкий" [6, с. 155]. Стійкість, як здатність системи збе$
рігати параметри в певній області, утворюється шляхом
адаптації системи до змін, що виниклих в результаті стриб$
ка (революції) зовнішніх та внутрішніх факторів.

Як відомо, парадигма є системою понять, яка вира$
жена в концептуальних положеннях, схемах та відобра$
жає відмінні особливості об'єкта дослідження, необхідні
для розробки моделі постановки проблеми, а також ви$
бору й обгрунтування застосування відповідних методів
та засобів для її вирішення [5, с. 160]. Відповідно до си$
нергетичної парадигми, існує три ключові принципи, що
можуть бути застосовані у дослідженнях діяльності
підприємств: нелінійність розвитку; багатоваріантність,
альтернативність розвитку; здатність підприємства до
якісного розвитку [6, с. 167].

Моменти, коли відбуваються значні події в зовнішнь$
ому середовищі, призводять до зміни траєкторії розвит$
ку підприємства. В таких ситуаціях управління може
здійснюватися на основі самоорганізації як "природної
організаційної енергії"[1, с. 644], тобто "шляхом створен$
ня умов, які сприяють правильному вибору нової траєк$
торії розвитку системи, отриманню якнайкращої позиції
з мінімальними зусиллями та витратами" [6, с. 170].

У залежності від траєкторії розвитку, яку обирає
підприємство, відбувається перехід до іншого стану, для
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якого характерна наявність зворотних зв'язків. Петля по$
зитивного зворотного зв'язку збільшує навіть слабкі, обу$
рюючи дії до гігантських, сприяючи тим самим якісному
стрибку системи [6, с. 172], в той же час, зумовлена наяв$
ністю "каталізаторів", тобто компонентів, що стимулюють
певні процеси в системі та пов'язують вибір шляху з попе$
реднім станом [2, с. 19—20]. Каталізатори та попередні
стани притягують систему до певної гілки розвитку. Якщо
ж присутні негативні зв'язки, то відбувається відштовху$
вання відповідних гілок.

Подієвий підхід передбачає накопичення ресурсу подій
(події як дискретні факти зовнішнього та внутрішнього се$
редовища змінюють структурні конфігурації підсистем
підприємства), оскільки вони, хоча і мають нелінійний і дис$
кретний характер, є стереотипними і здатні повторюватись
та розвиватись у часі. Одні й ті ж самі події або типи подій
можуть призвести до абсолютно різного впливу на траєк$
торію та стратегію розвитку підприємства. Так, наприклад,
машинобудівна галузь України протягом останні десятиліть
неодноразово обирала енерго$ та ресурсовитратні шляхи
розвитку, ігноруючи більш ефективні методи.

З розвитком підприємства здійснюється накопичення
подій, результатів незворотних змін. Наслідки змін, що їх
вносять різні події в функціонування систем, призводять
до виникнення певних протиріч, що зумовлюють динаміку
розвитку. Основною властивістю протиріччя, на думку О.
Раєвнєвої, виступає його спрямованість, яка виявляється в
таких характеристиках, як широта,глибина і темпо$
ральність. Широта протиріччя являє собою просторову ха$
рактеристику, оскільки викликає виникнення протиріч у
різних сферах діяльності підприємства, що відображаєть$
ся в появі ефекту резонансного збудження. Глибина ха$
рактеризує виникнення похідних протиріч всередині окре$
мо взятої сфери і відображає ефект накопичення [5, с. 118].

Події здатні чинити як стабілізуючий вплив, що сти$
мулює розвиток підприємства, так і дестабілізуючий, що
може призвести до ліквідації системи. Дестабілізуючий
вплив призводить до швидкого неконтрольованого зрос$
тання ентропії системи. Аналіз джерел виникнення різно$
манітних впливів у практиці вітчизняних підприємств
свідчить про те, що періодичні впливи займають пріори$
тетну частку у внутрішніх впливах підприємства, в той час
як основним джерелом флуктуацій, що проявляються сто$
хастично, виступає зовнішнє середовище підприємства,
рівень нестабільності якого визначається дисипативними
процесами, що відбуваються на макрорівні [5, с. 112].

Одним з принципів існування підприємства є нерівно$
важність, що передбачає утворення "внутрішньої ентропії

(різноманітних управлінських впливів), обсяг якої не$
обхідний для локалізації зовнішніх впливів, що праг$
нуть зруйнувати систему (потік негативної ентропії)"
[5, с. 112]. Прикладами зовнішніх позитивних впливів
можуть бути зменшення податкового навантаження в
результаті прийняття нового Податкового Кодексу, а
негативних — зменшення купівельної спроможності
споживачів і підвищення цін сировини. Внутрішніми по$
зитивними впливами виступають оптимізація грошових
потоків та ефективна політика кредитування, а нега$
тивними — неефективна дивідендна політика, необг$
рунтоване збільшення виробничих потужностей.

Сукупний вплив зовнішніх та внутрішніх подій
відображається в наступних ефектах: резонансного
збудження, позитивного зворотного зв'язку, накопи$
чувальному (кумулятивному) [5, с. 115].

Ефект резонансного збудження відображає чут$
ливість системи до односпрямованих впливів зовніш$
нього та внутрішнього середовища, внаслідок чого не$

значні зовнішні флуктуації, що узгоджуються з внутрішн$
іми властивостями системи, чинять значний вплив на її
розвиток.

Позитивний зворотний зв'язок полягає в багаторазо$
вому посиленні дуже слабких флуктуацій на визначено$
му етапі розвитку системи, здатних викликати революційні
перетворення в ній. Наявність зворотного зв'язку в про$
цесі управління дає можливість усунути навіть ті дії, при$
рода яких невідома або які важко передбачити. Регуля$
тор зі зворотним зв'язком реагує як на зміну стану входу
системи, так і на зміну внутрішньої її структури. Тільки за
наявності зворотного зв'язку в процесі управління мож$
на управляти складними стохастичними системами.

Механізм управління для систем, що самоорганізу$
ються, відрізняється наявністю двох контурів зворотних
зв'язків (рис. 1).

У першому контурі (рис. 1) оперативна інформація за$
безпечує стійкість системи (негативний зворотній зв'язок).
У другому контурі здійснюється цілеспрямований відбір
інформації, на основі якої відбувається зародження но$
вих структур (позитивний зворотний зв'язок). Саме нако$
пичення інформації є основою розвитку систем. Термін
"негативний зворотний зв'язок" пояснюється тим, що ро$
зузгодження між заданим і дійсним значеннями виходів
є позитивним, тоді як дія зворотного зв'язку має проти$
лежний знак. Негативний зворотний зв'язок зменшує ро$
зузгодження в системі і сприяє стабілізації результатів.
Позитивний зворотний зв'язок, навпаки, збільшує розуз$
годження в системі та призводить до нестійкої роботи.

Залежно від характеру зв'язку між елементами сис$
теми і подіями, що відбуваються в ній, розрізняють де$
терміновані та стохастичні системи. В детермінованій си$
стемі зв'язки між елементами і подіями мають однознач$
ний характер. У стохастичній же системі, на відміну від
детермінованої, зв'язки між елементами і подіями мають
неоднозначний характер: одні й ті ж зміни елементів сис$
теми у кожному окремому випадку можуть привести до
різних подій. Проте і тут немає місця хаосу   зв'язки між
елементами і подіями існують у формі закономірностей
ймовірності. Разом з тим, на практиці строго детерміно$
ваних систем не існує, тому правильніше визначити де$
терміновані системи як окремий випадок, у яких імо$
вірність очікуваної події близька до одиниці.

Формування накопичувального (кумулятивного)
ефекту розвитку підприємства полягає в тому, що часом
незначна флуктуація викликає ланцюг наслідків, кожен з
яких все більш істотний в порівнянні з попереднім. У ре$
зультаті відбуваються якісні структурні зміни у фінансу$
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Рис. 1. Механізм управління системи,
що самоорганізується

* Джерело: [6, с.183].
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ванні, виробництві, маркетингу та інших складових
підприємства, які спрямовані на збільшення його вартості.
У ході реалізації кумулятивного ефекту вирішуються на$
ступні завдання:

— удосконалення виробничої діяльності та структу$
ри підрозділів підприємства;

— підвищення ефективності використання всіх видів
ресурсів   фінансових, людських, матеріальних;

— створення організаційних структур та ідеології гос$
подарювання, які адекватні стратегічним цілям підприє$
мства й забезпечують стратегічну ефективність бізнесу в
мінливому конкурентному середовищі;

— формулювання і впровадження в щоденну прак$
тику нового образу підприємства як серед його співробі$
тників, так і в зовнішньому середовищі [6, с.178].

Зазначені вище ефекти мають безпосередній зв'язок
зі стадіями циклу розвитку системи. Залежно від стадії і
фази свого розвитку підприємство піддається різним
флуктуаціям, які до визначеної межі може нейтралізува$
ти, що свідчить про стійкість його структури протягом ево$
люційного періоду та про високі адаптивні властивості.
Проте, якщо флуктуації приймають форму резонансного
збудження або їх сила перевищує силу стабілізуючих си$
стем, настає момент, коли зміна параметрів функціону$
вання системи призводить до стрибкоподібного перехо$
ду в якісно інший стан, на новий атрактор розвитку. У
цьому випадку індикатором подібної поведінки системи
виступає точка біфуркації — точка розгалуження варіантів
розвитку, яка характеризується не тільки передумовами
створення нової дисипативної структури, але і корінною
зміною її функціонування [5, с. 115].

Основними характеристиками подій виступають дже$
рело виникнення та сила впливу. В свою чергу, сила впли$
ву визначає можливість адекватної реакції системи у
відповідності з наявними та потенційними ресурсами, в
той час як джерело виникнення — ступінь керованості
протиріччями, що є результатами виникнення певних
подій.

Система завжди розвивається в бік стаціонарного ста$
ну, в якому генерація ентропії (або безладдя) зведена до
мінімуму. Іншими словами, система мінімізує свої пото$
ки, функціонуючи гранично близько до стану рівноваги
[7, с. 197—198].

При формуванні стратегії розвитку підприємства на
основі подієвого підходу необхідно дотримуватись пев$
них методичних прийомів:

— науково$прикладне обгрунтування місії підпри$
ємства, що грунтується на реалізації можливостей, вра$
хуванні обмежень та складностей;

— визначення та прогресивне вдосконалення мети
розвитку підприємства, спрямованої на значні, зростаючі
та прибуткові сегменти ринку. Завдання полягає в тому,
щоб визначити і спробувати підкорити нові сегменти рин$
ку, які враховують усі рушійні сили, що діють на ринках,
де працює підприємство;

— розвиток і постійне вдосконалення бізнес$моделі,
що відображає мету діяльності підприємства. Поряд із мо$
деллю бізнесу розробляється набір проектів і програм,
спрямованих на її реалізацію для ефективного впровад$
ження ціннісної пропозиції; створення концепції стратегії
для її успішної реалізації. Структури, системи і процеси
повинні неодмінно відповідати вимогам ринку;

— складання і реалізація плану дій з метою забезпе$
чення ефективного інвестування згідно з місією під$
приємства. Подієвий підхід як динамічний підхід включає
постійні дискретні зміни. Вирішенню питання врахування
всіх складових сприятиме детальне планування з ураху$

ванням усіх аспектів підприємства та реалізації можливо$
стей. Важливим у цьому випадку є повний контроль над
ситуацією і залучення наявних ресурсів для виконання на$
мічених проектів і програм, важливих для досягнення
стратегічних цілей;

— формування спрямованості всіх учасників стратегії
на досягнення стратегічних цілей [6, с. 178—179].

Безперервність і послідовність цілей є ключовою для
впровадження стратегії. Оскільки жодне підприємство не
спроможне контролювати своє зовнішнє оточення, а рин$
ки і конкуренти постійно змінюються, то важливими скла$
довими ланками стратегії повинні бути регулярне і систе$
матичне впровадження змін, що є частиною будь$якої
ефективної стратегії та вдосконалення мети революцій$
ного розвитку, яка є центральною в стратегії з точки зору
подієвого підходу.

З метою якісного розвитку промислових підприємств
у сучасних умовах пропонується використання стратегії
на основі подієвого підходу, сутність якої полягає в:

— революційному розвитку;
— реалізації активних змін, які зосереджені у проти$

ставленні підприємства зовнішньому середовищу;
— формуванні в умовах неможливості прогнозуван$

ня змін середовища.

ВИСНОВКИ
Стратегія, створена на основі подієвого підходу, є

інструментом формування довгострокового розвитку
підприємства в умовах невизначеності за рахунок нако$
пичення внутрішнього та зовнішнього подієвого ресурсу
підприємства. В результаті цього виникає можливість як$
існого стрибку в розвитку та виходу на якісно новий рівень
функціонування.

Обгрунтування необхідності застосування підходу,
що визначає розвиток підприємства як сукупність струк$
турних змін під впливом потоку подій, полягає в накопи$
ченні ресурсу подій як дискретних фактів зовнішнього та
внутрішнього середовища, що відображаються на струк$
турних елементах системи та змінюють конфігурації відпо$
відних підсистем. Подальший інтерес становить розроб$
ка подієвого підходу як елемента сучасної теорії управл$
іння підприємством.
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