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АНОТАЦІЯ 

монографії «Синергетичний менеджмент підприємств» 

 

Нові ідеї, якщо їх ретельно не проробляти, завзято не захищати  

й не „пробивати”, просто нікому ні про що не скажуть. 

Й. Шумпетер 

 

Ось вже кілька десятиліть вітчизняна економічна наука активно формує 

науково-методологічні засади управління розвитком підприємств та інших ви-

робничих структур в умовах підвищеної складності, невизначеності і динамізму 

зовнішнього середовища. Проведено безліч різноманітних досліджень окремих 

видів, механізмів і систем управління, обґрунтовано цілу низку відповідних пі-

дходів, моделей і концепцій. 

Вихідним моментом переважної більшості цих концепцій є розуміння не-

обхідності побудови таких систем управління, які б своєчасно реагували на 

швидкі зміни умов діяльності підприємств, ефективно ліквідували (нейтралізу-

вали) певні загрози і використовували можливості, що відкриваються. Але реа-

лізація цього завдання часто спирається на лінійне мислення і жорсткі моделі 

організації систем менеджменту, коли відповіддю на ускладнення зовнішніх 

чинників є розростання управлінських структур і посилення управлінських ва-

желів. Однак останнє спричиняє додаткові витрати, зниження оперативності, 

проблеми комунікативного плану і врешті-решт обумовлює погіршення ефек-

тивності системи управління в цілому. До того ж таке реактивне управління 

блокує пошук й реалізацію інших стратегічних альтернатив. 

Разом з тим, нинішні науковці – дослідники і розробники управлінських 

теорій – вже не можуть ігнорувати той факт, що останнім часом у парадигмі 

наукового пізнання відбулися кардинальні зрушення, виникли і поширюються 

новітні методологічні орієнтири і підходи. Тому традиційні завдання якісного 

оновлення механізмів управління виробничо-економічними системами у сучас-

них умовах набувають нової актуальності, вимагають залучення нових дослід-

 



ницьких платформ і формування нових точок зору.  

Значні концептуально-методологічні можливості в контексті розвитку су-

часної теорії і практики менеджменту підприємств відкриває синергетичний 

підхід.  

Синергетика формує нову матрицю бачення систем різної природи як 

складноорганізованих об’єктів і розглядає рушійні сили, механізми і закономі-

рності еволюційних процесів. Її основу становить явище самоорганізації, яке 

полягає у формуванні впорядкованих макроскопічних структур шляхом колек-

тивної взаємодії мікроскопічних елементів за відсутності впорядковуючого 

впливу ззовні. Синергетична методологія дозволяє глибше проникати у сут-

ність, властивості та закономірності перехідних процесів, вивчати нелінійні 

траєкторії і біфуркаційні механізми, передбачувати можливі сценарії розвитку, 

досліджувати особливості колективної поведінки і формувати системи управ-

ління, які ґрунтуються на внутрішніх механізмах самоорганізації. 

Синергетика вже довела свою світоглядну цінність і методологічний по-

тенціал у дослідженнях принципів і закономірностей поведінки різних систем. 

Що ж стосується використання синергетичного підходу в управлінні економіч-

ними системами, то тут результати дещо скромніші. Автор намагається запов-

нити цю прогалину й обґрунтувати методологічну та прикладну значущість си-

нергетики в рамках конкретної економічної проблематики. 

Вихідним моментом дослідження є розуміння сучасних підприємств як 

складноорганізованих, відкритих, нерівноважних, нелінійних виробничо-

економічних систем, що самоорганізуються. Саме таке бачення підприємств і 

становить, на думку автора, перспективну основу розробки науково-

методологічних засад реформування й розвитку сучасних систем управління.  

Стрижневою ідеєю даного монографічного дослідження є авторська кон-

цепція синергетичного менеджменту, або організованої синергії в управлінні 

підприємствами.  

Синергетичний менеджмент не можна вважати новою альтернативою 

традиційній системі менеджменту. Це скоріше нове управлінське мислення, що 

 



ґрунтується на розумінні сучасних світоглядних позицій про системно-

синергетичні закономірності розвитку складних систем, і реалізується шляхом 

формування новітньої управлінської методології та застосування системи від-

повідного методичного інструментарію. 

Обґрунтування концептуально-методологічних засад синергетичного ме-

неджменту підприємств становить першу, і головну, мету цього дослідження. Її 

послідовному досягненню присвячено чотири розділи першої частини моно-

графії. 

У першому розділі проаналізовано розвиток методології дослідження 

складних систем і показано, що виникнення і поширення синергетики є логіч-

ним етапом її еволюції. При розкритті сутності синергетичного підходу, його 

базових категорій і закономірностей особливу увагу приділено явищу самоор-

ганізації як головному феномену синергетичної теорії.  

Наводячи широке коло наукових джерел, присвячених застосуванню си-

нергетичного підходу у природничих, технічних, суспільних та гуманітарних 

галузях знань, автор переслідував додаткову мету – акцентувати увагу наукової 

спільноти на методологічних ресурсах синергетики і перспективах її застосу-

вання у нових наукових сферах і предметних областях.  

Другий розділ присвячений вивченню основних концепцій сучасної 

управлінської парадигми і пошуку серед них джерел синергетичного менедж-

менту. Навіть поверховий огляд популярних сучасних концепцій менеджменту, 

зокрема стратегічного, маркетингового, логістичного, інноваційного, адаптив-

ного, антикризового, корпоративного, соціальної відповідальності бізнесу і т. 

ін. дозволив стверджувати, що практично усі вони у той чи інші спосіб викори-

стовують певні елементи і принципи синергетичного підходу. Але завдання 

більш високого, інтегрального, порядку полягає у створенні цілісної концепції 

синергетичного управління, яка б розвивала і збагачувала класичну теорію ме-

неджменту на системно-синергетичній платформі. Обґрунтування таких конце-

птуальних засад і міститься у третьому та четвертому розділах, які є ключови-

ми. 

 



У третьому розділі розкрито особливості підприємств як складнооргані-

зованих дисипативних виробничо-економічних систем та можливості моделю-

вання процесів їх самоорганізації. Подальша логіка дослідження побудована на 

розумінні того, що вихідним елементом будь-якої системи управління є визна-

чення цільової спрямованості діяльності. Отже, важливою складовою системи 

синергетичного менеджменту є запропонована концептуальна модель цілепола-

гання, що відображає авторське бачення ключових проблемних питань форму-

вання системи цілей підприємства і ґрунтується на принципах синергетичної 

взаємодії основних зацікавлених груп. 

Ядро системи синергетичного менеджменту становить концепт організо-

ваної синергії. Остання розглядається автором як результат організованої само-

організації виробничо-економічних систем, тож ключовим завданням організа-

ційної функції синергетичного менеджменту визначено організацію умов і про-

цесів позитивної самоорганізації.  

Які передумови необхідно створити для самоорганізації виробничо-

економічної системи? Вивчення аналогічних підходів при проектуванні техніч-

них систем дозволило автору визначити ряд універсальних передумов для фор-

мування синергетичних властивостей систем будь-якої природи і доповнити їх 

положеннями, специфічними для виробничо-економічних систем. При цьому 

особливу увагу приділено синергетичній природі інновацій і ролі інноваційної 

діяльності в системі синергетичного управління підприємствами. 

Запропоновані підходи набувають своєї завершеності й викристалізову-

ються у вигляді цілісної концепції синергетичного менеджменту підприємств. 

Взаємозв’язок між основними складовими системи синергетичного менеджме-

нту представлено у вигляді структурно-функціональної моделі. Показано, що 

разом зі зміною концептуальних підходів до реалізації організаційної функції, 

певних трансформацій зазнають й інші класичні функції менеджменту, які у ав-

торській трактовці представлені як синергетичне планування, мотивація само-

організації і синергетичний контролінг. 

Логічним дослідницьким кроком є розробка науково-методичного забез-

 



печення вдосконалення системи управління підприємствами на засадах органі-

зованої синергії, що викладено у четвертому розділі монографії. Значну роль у 

вирішенні методичних аспектів імплементації синергетичного управління по-

кликана відігравати система методів, інструментів і принципів його організації. 

Обґрунтовано можливість та методологічний потенціал фрактального підходу 

при впровадженні концепції організованої синергії. В якості прикладного ін-

струменту розроблено методичний підхід до оцінювання синергетичних ефек-

тів, що містить процедуру і матрицю оцінки.  

Ґрунтуючись на загальновідомому філософському принципі наукового пі-

знання, який стверджує, що критерієм істини є суспільна практика, автор для 

підтвердження запропонованих теоретико-методологічних положень звертаєть-

ся до пошуку й аналізу синергетичних аспектів розвитку промислових підпри-

ємств і апробації своїх конкретних рекомендацій для вдосконалення управління 

окремими підсистемами. Така ціль визначає логіку і композицію другої частини 

монографії, яка складається з двох розділів. 

Об’єктом практичної частини дослідження є підприємства хімічного ком-

плексу України, тож визначення сучасного стану, проблем й тенденцій розвит-

ку галузі, а також аналіз практики застосування інструментів внутрішнього та 

зовнішнього синергізму в управлінні підприємствами хімічної промисловості 

складають зміст п’ятого розділу монографії. Вивчення особливостей форму-

вання та розвитку українських та російських хімічних холдингів дозволило дій-

ти висновку, що одним з головних напрямків забезпечення довгострокових 

конкурентних переваг структуроутворюючих підприємств галузі є розробка і 

реалізація інтеграційних стратегій з високим синергетичним потенціалом. 

В якості ще одного інструменту самоорганізації підприємств запропоно-

вано економіко-математичну модель адаптивного управління виробництвом та 

збутом хімічної продукції. Практичну значущість і ефективність впровадження 

моделі в оперативному плануванні виробничої програми великого хімічного пі-

дприємства підтверджено багаторічними результатами її застосування. 

Окремий акцент зроблено на питаннях синергетичного управління інно-

 



 

ваційним розвитком підприємств хімічної промисловості, що становить зміст 

шостого розділу. Вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду використання 

сучасних форм довгострокової інтеграції в інноваційних системах хімічної 

промисловості дозволило запропонувати  ряд конкретних організаційних варіа-

нтів синергетичної інтеграції  з урахуванням інноваційного середовища певного 

промислового регіону. 

Розуміючи синергетику як міждисциплінарну філософію і виступаючи за 

організовану самоорганізацію систем різної природи, автор також демонструє 

можливості синергетичної методології у застосуванні до технічних систем і 

пропонує інноваційну систему техніко-технологічного оновлення хімічних ви-

робництв.  

В цілому у даній монографії викладено авторське бачення нового напря-

мку розвитку методології управління сучасними виробничо-економічними сис-

темами мікрорівня в світлі синергетичної теорії складних систем, що нині акти-

вно розвивається. Автор розуміє наукову значущість, вагомість і складність по-

рушеної проблеми і розглядає сукупність обґрунтованих і представлених у мо-

нографії положень і результатів як попередню заявку на її розв’язання у конце-

птуальному і прикладному плані. 

 

 

 

 

 


