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1. СИСТЕМА ТА СИСТЕМНИЙ 
АНАЛІЗ 

 
1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  

ПРО СИСТЕМИ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 
 
Організовані економіко-соціальні суспільства людей (у вигляді держав, 

колективів підприємств тощо) можна розглядати як окремі складні 
системи, які складаються з підпорядкованих підсистем. 
Особливу роль серед подібних систем відіграє держава, яка є 

надсистемою по відношенню до галузей, підприємств, установ та 
інших колективів людей. Спрямованість політики держави знаходить 
суттєвий відбиток у діяльності підпорядкованих їй підсистем. Економіка 
США, Японії та інших держав досягла вражаючих успіхів саме за 
рахунок використання системного аналізу для держави, який вимагає 
встановлення конкретних цілей та відповідних стимулів для їх досягнення 
для усіх учасників виробничого процесу. 
Люди, усі без винятку, намагаються своєю працею підвищити власний 

добробут, який залежить від результатів роботи системи. Тому метою 
економіко-соціального суспільства людей як системи є його забезпечення 
предметами споживання та підвищення добробуту. 

На даний час наука управління стає все менш гуманітарною 
(менш мистецтвом) й все більш технократичною (більш ремеслом 
або наукою). Зараз, у принципі, не існують управлінські задачі, для яких 
не розроблені чи не можуть бути розроблені кількісно обґрунтовані рішення 
чи математичні моделі. Тільки фактор часу може виправдовувати 
застосування заходів управління великомасштабним виробництвом 
послуг, які базуються на принципі «Підлога – Стеля – Палець», або 
«Досвід – Палець». 
Нові методи управління застосовують: кібернетичні підходи до 

управління соціально-технічними системами; математичні методи теорії 
автоматизованого регулювання та методи систем підтримки прийняття 
управляючих рішень (СППУР). Для цього застосовуються такі дисципліни, 
як «Дослідження операцій», «Теорія прийняття рішень», «Теорія нечітких 
систем», «Теорія корисності», «Математична економіка», «Математичне 
моделювання соціально-економічних процесів», «Кібернетика», «Теорія 
автоматизованого регулювання», «Економетрика» тощо. Розглядаються 
математичні моделі: макроекономіки (опис економіки держави в цілому з 
урахуванням укрупнених показників); мікроекономіки (опис взаємодії 
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структурних і функціональних складових, опис окремого елемента в 
ринковому середовищі); прогнозування та регулювання економіки 
(держави, галузі, підприємства); рівноважні моделі (звичайно на макрорівні); 
прикладні моделі (оптимізація конкретного економічного процесу з 
метою прийняття практичного рішення – звичайно на мікрорівні); статичні 
та динамічні моделі. 
Якщо раніше людина ставила вимоги до системи підтримки прийняття 

управляючих рішень (СППУР), то тепер СППУР як кібернетична система 
(система штучного інтелекту), у свою чергу, ставить вимоги до 
характеру мислення людини. 
Це означає, що людина вже створила систему штучного інтелекту 

як повноправний об’єкт, і це повинно знаходити відбиток у навчанні. 
Системи штучного інтелекту вимагають від людини: високої 

культури роботи з поняттями; міждисциплінарного мислення; розуміння 
ролі абстракцій; здатність створювати, утримувати та змінювати великі 
понятійні системи; бути спроможним синтезувати абстракції, забезпечуючи 
в умовах гострих протиріч коректну інтерпретацію понятійних схем; 
користуватись ЕОМ; знати різні алгоритмічні мови і програмувати; 
складати математичні моделі виробничих процесів; знаходити оптимум 
серед сукупності альтернативних рішень (у «лабіринті» рішень); розвивати 
інтелект, уявлення, креативність мислення та візуалізацію; працювати 
з абстракціями; засвоювати методи швидкого відновлення сил та 
розслаблення від психічного стресу тощо. І не кожна людина відповідає 
вказаним вимогам, які висуває штучний інтелект. 
Володіння лише апаратом ДО не розв’язує у повному обсязі проблем 

управління системою, і його доповнюють іншими методами систем 
підтримки прийняття управляючих рішень (СППУР), наприклад, методами 
концептуального мислення, згідно з якими рішення завжди має 
альтернативи, а кожна альтернатива розглядається як інструмент, який 
можна змінювати для отримання оптимального рішення. 
Дисципліна «Дослідження операцій» (ДО) застосовує множину 

математичних методів для розв’язання практичних задач управління 
системи. Але в методах ДО не розглядаються питання про синергетичний 
ефект управління від складання «припустимих» похибок кожного з 
обраних методів; не має належного відображення організація роботи 
та вплив стимулів на її виконання; не відображуються соціально-
економічні умови виробництва; не розглядаються процеси в надсистемі 
тощо. Наприклад, неможливо ефективно керувати підприємством без 
урахування процесів, які відбуваються в надсистемах – у державі та у 
фінансовій сфері. 
Яскравим підтвердженням математизації керування є створення 

в ряді держав так званих «електронних урядів» (про це заявлено в тому 
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числі й в Україні). Подібний підхід забороняє захист ідей без їх наукового 
кількісного технократичного обґрунтування. 

Причиною недостатнього благополуччя окремих держав та під-
порядкованих їй колективів людей є недостатній рівень культури в 
матеріальному та духовному сенсі [1]. 

Матеріальною основою культури держави є рівень розвитку техніки, 
технологій, промисловості, сільського господарства; знання, вміння та 
здоров’я робітників. За американським економістом Г.С. Беккером, 
«запаси» освіти, професійно-інтелектуальний потенціал суспільства, здоров’я 
населення складають приблизно 75 % багатства економіки США [2]. 

Духовною основою культури держави є ідеологія – система 
релігійних, політичних, економічних, правових, соціальних, моральних, 
філософських поглядів, відношень, ідей та теорій, у яких відображається 
ставлення до людей, до соціальної дійсності та природи. Державна 
ідеологія втілюється в життя керівними органами через закони, примусові 
органи, релігію, систему навчання, органи інформації, моральні норми тощо. 
У пострадянському просторі склалась ідеологофобія внаслідок 

надзвичайно жорстокої репресивної спрямованості ідеології держави 
проти основних свобод: людина повинна була висловлюватись, діяти й 
думати лише дозволеним чином – «по-державному», робітники не могли 
вільно переміщуватись (у них забирали паспорти), репресивний апарат 
створював «трудові армії» з рабів тощо [1]. 
Між тим саме ідеологія визначає основні цілі розвитку суспільства й 

людини і тому має першочергове значення для суспільства. Неправильна 
ідеологія є особливо небезпечною для держави (приклад – крах 
фашистських режимів Германії, Італії). Відсутність ідеології означає 
відсутність цілей та стихійний пошук шляхів розвитку, що пов’язано зі 
значними втратами ресурсів та часу. 
Заважають розробці та удосконаленню науково обґрунтованої ідеології 

[1; 71]: 
– негативні дії керівників та «осіб впливу»;  
– створення кланів «еліти» з нав’язуванням суспільству своїх цілей; 
– «егоїзм ієрархічних рівнів», визначений Черчменом, згідно з 

яким реальні системи служать не цілям, для яких вони створені, а цілям 
персоналу цих систем. Приклади «жадібних» тенденцій захоплення 
«прав домінування» з матеріальним підґрунтям та укріпленням своїх 
позицій у чиновницьких структурах влади: хабарництво; державні 
установи – для кланів, а не для держави (це майже узаконено і скромно 
йменують «лобіюванням»); навчальний заклад – для адміністрації та 
викладачів, а не для студентів; лікарня – для лікарів, а не для хворих; 
магазин – для продавців, а не для покупців. І питання полягає лише в 
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тому, як поводити себе із системою, «егоїзм» якої виходить «за рамки 
розумного»; 

– обмеженість суспільних умов підтримки фахових здібностей, 
ефективності праці, таланту людей та «покарання» за їх відсутність. Ця 
обмеженість суттєво залежить від розподілу багатства в суспільстві, 
державної політики, системи соціального захисту, доступності освіти, 
підтримки багатодітних сімей, боротьби з безробіттям та зубожінням 
населення; 

– недооцінка наукового забезпечення. Висуваються та захищаються 
ідеї з посиланням не на розрахунки, а лише на вітчизняний та 
закордонний «досвід» та цитати. Управління повинне будуватись на 
методології системного аналізу, вивчення ситуацій, урахування зворотних 
зв’язків, поступового переходу від описових уявлень до розрахункових 
математичних моделей розвитку соціально-економічних систем. Потрібно 
не лише «знаходити і лікувати слабкі місця» – треба знаходити та 
знищувати причини їх появи; 

– негативні наслідки традицій (на Русі споконвіку чим вищий 
ранг адміністратора, тим вище його бажання стати над законом; 
«телефонне право»). 
Розробка та корекція науково обґрунтованої ідеології є центральною й 

дуже складною проблемою, яку треба розв’язати суспільству та державі. 
Велику шкоду розвитку культури наносить: 
1. Недооцінка моральних якостей робітника в порівнянні з його 

кваліфікацією. На даний час в Україні моральне виховання та його оцінка 
відстають від системних потреб суспільства. Моральні принципи 
суспільства (виховання людей) стають важливими чинниками 
виробничого процесу. Не береться до уваги твердження Платона 
«Корисно лише те, що є справедливим». Хоча справедливість – це 
моральна, а не економічна категорія, але економіка без неї не може 
ефективно працювати. Потрібні «справедливі правила гри». Експерти 
Світового банку назвали «пасткою нерівності» бідність, безробіття 
та недоступність освіти. Вони вважають, що «справедливість та 
розквіт економіки йдуть поряд». В економіці також давно діє такий 
моральний принцип, як «довіра» до партнерів. Брак «довіри» може 
викликати фінансову кризу (наприклад, брак довіри до долара США). 

2. Низький рівень матеріальної бази виробництва – основи культурного 
розвитку. 

3. Відносне зубожіння населення. Активна протидія змінам існуючого 
стану в середовищі промисловців відбувається за твердженнями: 
«безробіття – благо, яке прискорює структурну перебудову»; «низькі 
зарплати – конкурентна перевага»; «у бідності винні самі бідняки» тощо. 


