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ВСТУП
У сучасних умовах, коли економіка України намагається

подолати наслідки кризи, коли вчені всього світу шукають
шляхи більш стабільного соціально(економічного розвитку,
саме підприємництво як система з потужним потенціалом
може стати локомотивом цього розвитку. Але реалізація по(
тенціалу підприємництва залежить, насамперед, від того,
наскільки ефективним буде управління — як на рівні країни,
так і на рівні регіонів і кожного окремого підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Дослідженню питань управління підприємництвом при(

свячені численні праці українських вчених, зокрема необх(
ідно відмітити Г. Білоус, З.Варналій, В. Геєця, М. Долішньо(
го, С. Дригу, Я. Жаліло, Е.Лібанову.

Однак слід зауважити, що питання вибору та науково(
го обгрунтування методів управління стратегічним розвит(
ком взагалі, зокрема підприємництва, залишаються актуаль(
ними та потребують окремого дослідження.

РЕЗУЛЬТАТИ
Автором в попередніх працях розглядались питання

застосування системного підходу до управління розвитком
підприємництва [1], а саме — як управління соціально(еко(
номічною системою, що складається з множини взаємопо(
в'язаних елементів, які функціонують у зовнішньому сере(
довищі, що потребує врахування як ендогенних, так і екзо(
генних аспектів управління. Головним орієнтиром при уп(
равлінні розвитком підприємництва має стати забезпечен(
ня життєздатності [2] як окремих підприємств, так і систе(
ми підприємництва в цілому. Складові життєздатності —
надійність, стійкість, живучість та вмотивованість до роз(
витку — віддзеркалюють різні аспекти підприємництва, які
потребують відповідних методів і форм управління.

Сучасна наука управління пропонує широкий спектр
методів управління, заснованих як на традиційному кібер(
нетичному підході [3], так і сучасних підходах, зокрема си(
нергетичному [4] та рефлексивному [5].

Кожен з означених підходів реалізує специфічні функції
та механізми управління, ефективність яких залежить не
стільки від обсягу зусиль, що докладаються суб'єктом уп(
равління, скільки від особливостей об'єкта управління та
відповідності обраного методу управління цим особливос(
тям.

Під управлінням в кібернетиці розуміється "функція
організованих систем, яка забезпечує збереження їх струк(
тури та системоутворювальних властивостей, організацію
відношень елементів, підтримку режиму діяльності, реалі(
зацію програм розвитку та досягнення визначених цілей"
[3]. Процес управління розглядається як вплив на систему
з метою зміни її поведінки.

Реалізація кібернетичного управління вимагає існуван(
ня системи управління, в якій обов'язково присутні суб'єкт
та об'єкт управління, зворотній зв'язок, який враховує ре(
зультати діяльності об'єкта при прийнятті рішень суб'єктом
управління.
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Створення означеної системи управління підпорядко(
ване умовам існування, які фактично встановлюють не(
обхідні властивості елементів системи управління. До умов
існування системи управління відносяться організованість,
різноманіття, динамічність, існування прямих та зворотних
зв'язків, наявність цілі управління, керованості об'єкту уп(
равління.

У ситуації, коли умови існування кібернетичної систе(
ми управління виконуються, можна застосовувати різні види
управління, зокрема жорстке управління, регулювання,
адаптивне та антисипативне управління [6]. Якщо жорстке
управління фактично відійшло в минуле разом з адмініст(
ративно(командною системою управління економікою краї(
ни, то регулювання залишається актуальною формою уп(
равління в ринковій економіці [7].

Виникає питання, чи задовольняє підприємництво як
складна соціально(економічна система вищеозначені умови.

Елементи підприємництва як системи можна розділити
на три основні групи (рис.1):

— множину підприємств малого та середнього бізнесу,
які фактично є активними економічними агентами та у су(
купності утворюють багатоагентну систему;

— сукупність державних органів і установ, органів
місцевого самоврядування, які опікуються функціонуван(
ням та розвитком підприємництва;

— невпорядковану сукупність громадських організацій,
до складу яких входять як представники першої, так і дру(
гої групи.

Органи державної влади та місцевого самоврядування
мають найбільш стійку ієрархічну структуру, вони фактично
претендують на роль суб'єкта управління, але відсутність ме(
ханізмів та важелів прямого управління діяльністю окремого
підприємства обмежує вибір форм і методів управління. Що
стосується сукупності підприємств, то вони є багатоагентною
системою, в якій основною формою взаємодії є опосередко(
вана [8]. Кожне підприємство є складною економічною систе(
мою, яка здійснює управління власною діяльністю, тобто
підприємство, з одного боку, є суб'єктом управління, а з іншо(
го — підпорядковується державному регулюванню, тобто є
об'єктом управління. Підприємство або група підприємств,
спільно чи окремо з органами державного управління та місце(
вого самоврядування можуть бути засновниками недержав(
них громадських організацій (НГО), яким вони делегують певні
функції щодо взаємодії з зовнішнім середовищем. НГО, підпо(
рядковуючись засновникам, здійснюють вплив на діяльність
органів державного управління.

Таким чином в цій складній системі неможливо відокре(
мити елементи, які є керуючими, від керованих елементів,
тобто умова організованості, а саме — віднесення елементів
системи до суб'єкта або об'єкта управління, не виконується.

Підприємництво характеризується високим рівнем
різноманіття станів, динамічністю, але проблематичним на
сьогодні є існування прямих та зворотних зв'язків, оскіль(
ки не визначені пріоритетні напрями розвитку підпри(
ємництва та механізми стимулювання тих підприємств, які
роблять найбільший внесок саме в ці пріоритетні напрями.
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Особливо вражаючою є відсутність цілі управління, яка
в системному аналізі визначається як наперед відомий ре(
зультат усвідомленої діяльності. Як вже зауважувалось в
працях автора [9], в Україні не існує стратегії розвитку
підприємництва, а відповідно не існує якісних та кількісних
орієнтирів розвитку.

Не забезпечується для підприємництва і умова керова(
ності, під якою розуміється наявність у керуючої підсисте(
ми множини управляючих впливів, серед яких знайдеться
такий, що за обмежену кількість кроків приведе систему до
бажаного стану.

Таким чином особливості підприємництва не дають змо(
ги застосовувати до управління його розвитком методів
кібернетичного підходу.

Синергетичний підхід до управління є альтернативою
кібернетичному, він під управлінням фактично розуміє ство(
рення таких умов діяльності системи, за яких вона була б
життєздатною [2; 10], тобто здатною підтримувати власне
існування та розвиватись. При цьому вважається, що роз(
виток — це процес, який характеризує незворотну, спря(
мовану, закономірну зміну системи та є її універсальною
властивістю [11]. Розвиток економічної системи неможли(
вий без відповідного потенціалу, зокрема ресурсного забез(
печення, та мотивації до розвитку.

Як суб'єкт розвитку підприємництво на сьогодні має
недостатній потенціал та низький рівень вмотивованості.
Так, у 2009 році 39,9% малих підприємств були збитковими,
середній рівень заробітної плати працівників малих
підприємств складає всього 58,5% від середнього по еко(
номіці. Немає мотивуючого впливу і система податків, що
стягуються з суб'єктів підприємництва [12].

Збільшення потенціалу розвитку підприємництва вима(
гає розробки державної стратегії, основними завданнями
якої були б створення інституційного середовища, визначен(
ня напрямів та сценаріїв розвитку та спрямування держав(
ної фінансової підтримки у пріоритетні напрями. Важливим
є також включення регіональних механізмів стратегічного
планування та підтримки розвитку підприємництва [9].

Особливою проблемою є підвищення вмотивованості
підприємців до саморозвитку, який би відповідав як загальній
стратегії, так і його індивідуальним інтересам. Для вирішен(
ня цієї проблеми доцільно застосовувати методи рефлексив(
ного управління. Автор теорії рефлексивного управління В.
Лефевр визначив його як "процес передачі підстав для прий(
няття рішень одним з персонажів іншому" [5].

Основним інструментом рефлексивного управління є
формування "образів" тих елементів і підсистем, з якими
необхідно здійснювати взаємодію. У системі підпри(
ємництва це вимагає забезпечення побудови та підтримки
трьох основних типів образів. Перший — це образ підприє(
мства як типового представника множини підприємств, у
"свідомості" органів державного управління, цей образ не(
обхідно застосовувати для аналізу реакції підприємств на

регулюючі впливи, що дасть змогу оцінити їх
ефективність до прийняття відповідних рішень.
Для формування цього образу необхідно
здійснювати опитування та вибіркові обстежен(
ня підприємців за спеціально розробленими про(
грамами в режимі моніторингу.

Другий — це ідеальний образ підприємства в
його власній свідомості, орієнтир для розвитку.
Відповідальність за формування цього образу несуть
науковці, які займаються прогнозуванням перспек(
тив розвитку економіки, та державні посадовці, які
відповідають за регулювання розвитку підприємниц(
тва. Для формування образу підприємці мають от(
римувати своєчасну прозору інформацію щодо інно(
ваційних напрямів діяльності, рентабельності різних
видів економічної діяльності, стратегічних напрямів
розвитку економіки, що визначені на регіональному
рівні та рівні країни, програмах підтримки тощо.

І третій — це образ ідеальної з точки зору
підприємництва влади, який формується в "ко(
лективній свідомості" недержавних громадських
організацій та доводиться до відома представ(
ників влади з метою наближення реального ста(
ну влади до ідеального.

Формування означених образів та порівнян(
ня їх з реальними елементами системи підприєм(
ництва стане підгрунтям для прийняття адекват(
них рішень щодо стратегічного управління роз(
витком підприємництва.

ВИСНОВКИ
Аналіз особливостей підприємництва як складної со(

ціально(економічної системи демонструє обмеженість зас(
тосування кібернетичного підходу до управління та перс(
пективність розробки та впровадження методів синергетич(
ного та рефлексивного управління.
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Рис. 1. Схема взаємодії основних груп елементів підприємництва


