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SYSTEM�ORGANIZATIONAL APPROACH TO RESEARCH OF DEVELOPMENT
OF THE CONSUMER COOPERATION OF UKRAINE

Статтю присвячено обгрунтуванню методологічної конструкції системноNорганізаційного підходу до дослідження
розвитку споживчої кооперації України. Розглянуто методологічний алгоритм щодо системного підходу дослідженN
ня розвитку споживчої кооперації України, модифікований з урахуванням вирішення проблеми системноNаналітичN
ного дослідження системних параметрів споживчої кооперації України. Подано загальну процедуру раціонального
рішення організаційноNдієвих завдань та методологічні орієнтири вибору оптимальних рішень на кожному з етапів
цієї процедури. Пояснено з точки зору загальної теорії організації наскрізні принципи системноNорганізаційного
підходу до дослідження розвитку споживчої кооперації України. Показано взаємозв'язок принципів оптимального
вибору проектних рішень на кожному з етапів організаційноNдієвої процедури. Науково сформовано і визначено
методологічні принципи забезпечення оптимального характеру дослідницьких дій на кожному з етапів системної
процедури дослідження розвитку споживчої кооперації України.

The article is devoted to substantiation of methodological construction of systemNorganizational approach to research
of development of the Consumer Cooperation of Ukraine. The main formative factor in the systemNorganizational approach
is the need for the methodological provision of optimal design, management and development of consumer cooperation.

In the theoretical representations and approaches of different authors to the systemNorganizational study of consumer
cooperation, fragmentation, disconnection, and lack of conceptual unity are observed in the reflection of its system
parameters. This fact convinces us that the absence of a theoretically substantiated methodological apparatus of a systemN
organizational approach to the study of the development of consumer cooperation in Ukraine remains extremely relevant
to this day.

The optimal form of such a methodological apparatus is to construct it in the form of complementary unity of the
systematic procedure of research and methodological principles that direct the process of its implementation in accordance
with systemic laws. The system procedure should set the direction of the study, which is appropriate to the nature of
consumer cooperation and the interrelation of its basic system parameters. Methodological principles should ensure the
optimal character of the research actions at each stage of the systematic procedure.

Based on the above, we can conclude that in complementary combination with the categorical apparatus, and in
some cases independently, the separate principles can be used in the process of solving a number of applied systemN
organizational problems. This approach can be applied during the peer review of the construction and transformation of
complex systems of different classes. Finally, the proposed approach can be used as a general guideline in the direct
organizational activity of Ukraine's consumer cooperation.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основним формоутворювальним чинником

за системно&організаційного підходу є потре&
би методологічного забезпечення оптимально&
го проектування, управління і розвитку спо&
живчої кооперації. Для цього необхідними
умовами є, по&перше, загальна процедура ра&
ціонального рішення організаційно&дієвих зав&
дань і, по&друге, методологічні орієнтири вибо&
ру оптимальних рішень на кожному з етапів цієї
процедури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У теоретичних представленнях і підходах

різних авторів до системно&організаційного
дослідження споживчої кооперації у відобра&
женні її системних параметрів спостерігають&
ся фрагментарність, незв'язаність, відсутність
концептуальної єдності [1—6]. Цей факт пере&
конує в тому, що відсутність теоретично об&
грунтованого методологічного апарату систем&
но&організаційного підходу до дослідження
розвитку споживчої кооперації України до
цього дня залишається надзвичайно актуаль&
ною.

Оптимальною формою такого методоло&
гічного апарату представляється побудова його
у вигляді взаємодоповнюючої єдності систем&
ної процедури дослідження і методологічних
принципів, що спрямовують процес її реалізації
відповідно до системних закономірностей. Си&
стемна процедура повинна задавати напрям
дослідження, адекватний природі споживчої
кооперації і взаємозв'язку її основних систем&
них параметрів. Методологічні принципи по&
винні забезпечувати оптимальний характер
дослідницьких дій на кожному з етапів систем&
ної процедури.

Thus, the results of the aforementioned scientific researches will contribute to the development of a methodological
approach to the development of consumer cooperation in the economy of Ukraine and maybe a further development of
the methodology of modern management theory.

Ключові слова: системно�організаційний підхід, споживча кооперація, розвиток соціаль�
но�економічних систем, методологічний апарат, системні параметри, циклічний комплекс,
методологічний алгоритм.

Key words: system�organizational approach, consumer cooperation, development of socio�
economic systems, methodological apparatus, system parameters, cyclic complex, methodological
algorithm.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Головною метою цієї роботи є визначення

циклічного комплексу дослідницьких етапів та
обгрунтування методологічного апарату сис&
темно&організаційного підходу до досліджен&
ня розвитку споживчої кооперації України. У
даному комплексі роль системної процедури
дослідження повинен виконувати методоло&
гічний алгоритм системного підходу, модифі&
кований з урахуванням вирішення проблеми си&
стемно&аналітичного дослідження системних
параметрів споживчої кооперації України.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі результатів, які були отримано в
авторських роботах [7—9], обгрунтуємо сис&
темно&організаційний підхід до дослідження
розвитку споживчої кооперації, який передба&
чає комплекс дослідницьких етапів.

У процесі, який продемонстровано на ри&
сунку 1, роль шуканої процедури розвитку
споживчої кооперації виконує системний
підхід, інтерпретований в організаційно&дієво&
му розрізі. Роль орієнтирів вибору оптималь&
них рішень на кожному з етапів цього проце&
су виконують виокремлені із загальної теорії
організації наскрізні принципи системно&
організаційного підходу, а послідовна реалі&
зація цих етапів дозволяє отримати шуканий
проектний образ розвитку споживчої коопе&
рації, націленої на вирішення актуальних про&
тиріч.

Отже, розглянемо більш грунтовно прин&
ципи оптимального вибору проектних рішень
на кожному з етапів процесу дослідження роз&
витку споживчої кооперації України. Слід заз&
начити, що основними принципами організа&
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ційної оптимізації, інваріантних для усіх
розділів загальної теорії організації, є: фоку&
сованість дій, комплексність, виокремлення
вирішальної ланки, поетапність перетворень,
організаційна гнучкість. Перші три положен&
ня конкретизують принцип системності основ&
ним чином в аспекті зв'язку, два інші — в ас&
пекті розвитку.

1. Фокусованість дій, тобто максимальне
зосередження усіх приватних дій споживчої
кооперації на досягненні загальної мети (ви&
рішення актуальних протиріч). Це основний
принцип системно&організаційного підходу,
що виражає засадничу умову організаційної
оптимізації споживчої кооперації. Щоб за&

безпечити фокусованість дій системи спо&
живчої кооперації в розвинених випадках не&
обхідно:

 а) зосередження функціональних цілей усіх
рівнів на досягненні загальної (глобальної)
мети споживчої кооперації. На рівні функцій
аналогом цієї вимоги є розвинений у працях
М. Сетрова принцип зосередження функцій [2,
с. 58];

б) розмежування функцій між компонента&
ми конструкції методом орієнтації кожного з
них на реалізацію відносно завершеного циклу
взаємопов'язаних дій, що забезпечують досяг&
нення певного цільового результату. Виділен&
ня підсистем під реалізацію відносно автоном&

Рис. 1. Процес дослідження розвитку споживчої кооперації України

Джерело: [8; 9].
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них функціональних циклів, орієнтованих на
досягнення кінцевих цільових результатів, за&
безпечує найбільш чітке розмежування функ&
ціональних завдань у структурі споживчої коо&
перації, усуває протиріччя і неузгодженості,
неминучі у процесі виконання окремих фраг&
ментів функціонального циклу різними підси&
стемами, найточніше фокусує кожну з підсис&
тем на досягненні глобальної мети споживчої
кооперації;

в) узгодженість дій явної і латентних
структур споживчої кооперації. Зазначимо,
що розрізнення цих структур і дослідження
впливу їх співвідношення на функціонуван&
ня системи проводить А. Уйомов [3, с. 98].
Явну структуру він розуміє як системоутво&
рювальне відношення. Латентні — це струк&
тури, які не задовольняють це відношення.
Наприклад, якщо явною виступає формаль&
на (виробнича) структура колективу, то со&
ціальна, вікова й інші будуть по відношенню
до неї латентними. На думку А. Уйомова,
"...Відповідність явної і латентних структур
систем є умовою їх оптимального функціо&
нування" [3, с. 203]. У контексті принципу дії,
що фокусує, оптимізаційний ефект цієї відпо&
відності зумовлений тим, що водночас явна і
латентні структури діють "в унісон", що по&
силює сфокусованість, а отже, і ефективність
споживчої кооперації;

г) сумісність і скорегованість компонентів
споживчої кооперації. Слід зазначити, що
сумісність означає здатність компонентів взає&
модіяти без взаємних перешкод і взаєморуйну&
вання [3, с. 67]; скорегованість — здатність ком&
понентів до стикування один із одним у процесі
спільного функціонування. Ці умови забезпе&
чують структурно&функціональну єдність спо&
живчої кооперації, без якої неможлива фоку&
сованість її дій на вирішенні актуальних про&
тиріч;

г) відповідність спрямованості "ціннісно&
мотиваційного поля" споживчої кооперації та
ціннісних регулювальників підсистем її загаль&
ної цільової орієнтації. Це умова фокусова&
ності істотна для вищих класів систем, яким
властиві ціннісні форми дії регуляції на підси&
стеми, що функціонують із високою мірою
автономності.

2. Комплексність. Цей принцип включає такі
аспекти:

1) усебічність дій на споживчу кооперацію
з урахуванням якісних особливостей і взаємо&
зв'язку її сторін. За рахунок одночасного охоп&
лення усіх істотних аспектів споживчої коопе&
рації передбачено забезпечити:

а) включення максимуму чинників, що роб&
лять вклад у досягнення мети;

б) нададдитивне зростання інтенсивності
та глибини дії: вплив кожного з чинників
здійснюється на сприятливому фоні, створе&
ному іншими чинниками, що взаємнопідси&
лює їх ефект, підвищує глибину перетворен&
ня;

в) взаємокоординовані дії на всі істотні
аспекти споживчої кооперації, які посилюють
цілеспрямованість і збалансованість перетво&
рень. "Проведення окремих... навіть найпра&
вильніших заходів не дасть належної віддачі,
якщо вони... ізольовані… Узяті ззовні системи,
можуть суперечити одна одній і не приводити
до очікуваного ефекту" [3, с. 19];

2) взаємодоповнювальне поєднання різ&
них форм і способів дії на споживчу коопе&
рацію. Досвід показує, що застосування од&
нотипних, шаблонних підходів не може забез&
печити високий ефект. Кожен окремий спосіб
дії, навіть дуже ефективний, має не лише
сильні, але й слабкі сторони. Тому ізольова&
не його застосування, особливо в ситуаціях
боротьби, дозволяє споживчій кооперації
адаптивно перебудуватися, ослабити дію або
навіть зовсім її відхилити, використовуючи її
обмеженість і слабкі сторони. У разі ж взає&
модоповнювальної комбінації різних спо&
собів дії розширюється діапазон сильних яко&
стей, частково або повністю взаємокомпен&
суються недоліки. Це забезпечує нададди&
тивність ефекту, підвищує його надійність,
ускладнює можливості протидії. Ефект ком&
бінованої дії може бути додатково посилений
шляхом раптових змін використовуваних по&
єднань, що знижує здатність супротивної
сторони до опору, дозволяє захопити насту&
пальну ініціативу. Особливо важлива така
тактика у разі необхідності перелому неспри&
ятливих тенденцій розвитку споживчої коо&
перації;

3) взаємодоповнювальне поєднання еле&
ментів споживчої кооперації. Досягнення фун&
кціональної додатковості компонентів — осно&
ва гармонійності та досконалості споживчої
кооперації, фокусованості та результативності
її дій. Наприклад, у науці давно помічено, що
дослідницькі колективи, кадровий склад яких
характеризується взаємодоповнювальним по&
єднанням усіх необхідних для дослідницького
процесу типів фахівців ("генератор ідей", "кри&
тик", "ерудит", "організатор", "виконавець"),
здатні функціонувати більш цілеспрямовано,
продуктивно та надійно, ніж колективи, в яких
такого поєднання немає, або воно неповне.
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3. Виокремлення "вирішальної ланки". "По&
трібно вміти знайти в кожному моменті ту
особливу ланку ланцюга, за яку потрібно усі&
ма силами вхопитися, щоб утримати весь лан&
цюг і підготувати перехід до наступної ланки..."
[4, с. 13]. Ідея "вирішальної ланки" спричинена
закономірною для споживчої кооперації фун&
кціональної нерівноцінністю різних елементів
і зв'язків, різного ступеня їх впливу на кінце&
вий результат. "Вирішальні ланки" — це такі
пункти споживчої кооперації, де першочерго&
вий додаток зусиль може дати найбільший
ефект. Роль цього принципу тим значніша, чим
складніше розв'язати проблему і чим гостріше
відчутний дефіцит ресурсів. Принцип вирішаль&
ної ланки органічно доповнює принцип комп&
лексності, вказує практичні способи його реа&
лізації. Виокремлення вирішальної ланки доз&
воляє вирішити протиріччя між складністю зав&
дання одночасного охоплення усіх аспектів
споживчої кооперації й обмеженістю можли&
востей і ресурсів суб'єкта пізнання або управ&
ління. Відповідно до цього принципу раціональ&
ний спосіб дій в умовах браку засобів для од&
ночасної гармонійної дії на всі сторони спо&
живчої кооперації полягає у визначенні таких
завдань, яким необхідно приділити найбільше
уваги та ресурсів і вирішити в першу чергу, та
відокремленні тих, які мають другорядний ха&
рактер. Найбільш актуальними типами "вирі&
шальної ланки", що вимагають першочергових
зусиль, є:

а) тип "слабкої" ланки, що обмежує можли&
вості та стримує розвиток споживчої коопе&
рації;

б) тип "провідної" ланки, що суттєво впли&
ває на підвищення функціональності або при&
скорення розвитку ряду інших ланок і спожив&
чої кооперації;

в) тип "масової" ланки, тобто елементів, що
багаторазово повторені, або операцій, навіть
незначне поліпшення яких може дати ефектив&
ний результат за рахунок багатократного на&
копичення малих ефектів.

4. Поетапність розвитку (перетворення)
споживчої кооперації. Цей принцип вказує
оптимальний спосіб розподілу зусиль у часі
в процесі якісного перетворення споживчої
кооперації. Таке перетворення, особливо
якщо воно має глибокий, переломний, харак&
тер, істотно змінює положення, взаємозв'яз&
ки та функції різних підсистем, що викликає
значний опір, організаційні конфлікти та пе&
решкоди. У цих умовах спроби здійснити пе&
ретворення разовим актом за принципом "усе
або нічого" неминуче призведуть до різкої

протидії інерційних сил, здатних дестабілізу&
вати або навіть дезорганізувати систему спо&
живчої кооперації. Крім того, процес якісно&
го перетворення ніколи не може бути по&
вністю передбачений і завжди супроводже&
ний як несподіваними перешкодами, так і не&
передбаченими можливостями вдосконален&
ня споживчої кооперації. Тому найраціо&
нальніше здійснювати розвиток (перетворен&
ня) поетапно, починаючи з найбільш доступ&
них і легкоздійсненних змін, нарощуючи на
кожному новому етапі масштаби перетворень
і зрушення в цілеорієнтації. Це дозволить
уникнути значної інерційної протидії і вод&
ночас дасть можливість удосконалювати по&
етапно тактику розвитку з урахуванням но&
вих прогресивних можливостей і неминучих
перешкод.

Щоб реалізувати принцип поетапності не&
обхідно на практиці сформувати критерії оп&
тимального поділу процесу перетворення на
окремі етапи, визначення їх складу, структури,
раціональних меж. Разом із загальним кри&
терієм "від простих перетворень до складні&
ших", а також критеріями межі оптимального
компромісу між перетворювальними зусилля&
ми та протидійними чинниками додатково вка&
жемо такі оптимізаційні критерії [8, с. 153—
155]:

а) результатом здійснення кожного з
етапів має бути цілісний, функціонально за&
вершений комплекс взаємодоповнювальних
об'єктів, здатних до автономного функціону&
вання;

б) кожен із етапів повинен створювати базу
для нарощування комплексу перетворень ви&
щого якісного рівня. Цілі попередніх етапів
повинні сприяти досягненню мети наступних
етапів;

в) на кожному новому етапі необхідно ут&
римувати позитивні форми та тенденції попе&
редніх етапів і долати негативні. Зокрема, слід
поєднувати складні форми вищого рівня роз&
витку з простими та надійними елементами, що
виникли на нижчих стадіях і демонструють
ефективність. "Поєднання сучасної складної
техніки з простим і дешевим устаткуванням для
виконання простих робіт — цей принцип еко&
номічної гнучкості заслуговує на найпильнішу
увагу";

г) щоб подолати труднощі, дискоордина&
цію та інші негативні наслідки прогресуючої
диференціації споживчої кооперації під час
переходу на вищі етапи розвитку, необхідно
систематично виокремлювати в ускладненій
структурі, групи однорідних або тісно взаємо&



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2020

15

пов'язаних елементів і створювати спеціалізо&
вані підсистеми виробництва або управління
кожної з таких груп. Виокремлення спеціалі&
зованих виробництв для насичення усього на&
ціонального господарства подібними загаль&
ними компонентами, так само як і необхідність
спеціальних систем управління групами одно&
рідних або тісно взаємопов'язаних галузей —
важливі чинники прогресивного руху еконо&
міки;

г) розвиток кожного нового етапу доціль&
но здійснювати не фронтально, а шляхом ви&
переджального просування лідерських підси&
стем споживчої кооперації, що мають найви&
щий організаційний потенціал освоєння про&
гресивних способів функціонування й кінце&
вих продуктів. Цим підсистемам необхідно
створювати пріоритетні можливості, підпо&
рядковувати їм відсталі підсистеми для при&
скорення розвитку останніх і як додаткове
джерело ресурсів. Розгортання інших підсис&
тем із урахуванням досвіду піонерного освоє&
ння, накопиченого за рахунок тих, що лідиру&
ють, може прискорити темпи розвитку спо&
живчої кооперації загалом.

5. Організаційна динамічність споживчої
кооперації, тобто гнучкість і мобільність її кон&
струкції і керівних підсистем, що забезпечує
оптимізуючу адаптацію у разі зміни умов фун&
кціонування і розвитку. Антиподом динаміч&
ності є організаційна "жорсткість", що пород&
жує застійні явища, пригніченість розвитку,
різке падіння ефективності споживчої коопе&
рації у разі зміни внутрішніх і зовнішніх умов.
Щоб досягти організаційної динамічності, не&
обхідно закласти в концепцію споживчої коо&
перації такий комплекс функціональних якос&
тей:

1) "гнучкість" конструкції, тобто: а) здат&
ність змінювати структурну конфігурацію спо&
живчої кооперації (без порушення організа&
ційної схеми) в усьому діапазоні можливих
функціональних застосувань; б) можливість
змінювати склад підсистем споживчої коопе&
рації і тактик їх функціонування у разі зміни
умов середовища і в процесі розвитку спожив&
чої кооперації. Такі якості дозволять безболі&
сно адаптувати споживчу кооперацію до вико&
нання різних функціональних завдань, підви&
щать її стійкість до ситуаційних змін і здатність
до розвитку;

2) адаптивність підсистем споживчої коопе&
рації, що управляють, до зміни умов функціо&
нування і розвитку. Здатність споживчої коо&
перації у стислі терміни змінювати стан і спо&
соби функціонування як власних підсистем, так

і керівних об'єктів — важливий показник її
організаційної якості;

3) мобільність реакцій самоорганізації спо&
живчої кооперації на дисфункції будь&якої
локалізації. Загальним методом формування
цієї якості є розвиток у ланках керованої підси&
стеми споживчої кооперації та в підсистемах
керівного об'єкта ціннісних регулювальників
самоналаштування на оптимальні режими фун&
кціонування і можливості організаційного про&
гресу в розвитку. Створення механізмів анало&
гічної дії має особливе значення для спожив&
чої кооперації, якій через значну автономність
і активність самоорганізації підсистем, чис&
ленність і різнохарактерність спонтанних змін
властиві, з одного боку, надзвичайна різно&
манітність можливих дисфункцій, а з іншого —
наявність безлічі джерел блокування і спотво&
рення сигнальної інформації. Це залучає до
процесу подолання порушень не лише управ&
лінські ланки, але і виробничі, всю споживчу
кооперацію. Оскільки дисфункціональні відхи&
лення зашкоджують безпосередньо інтересам
конкретних виконавців і підрозділів, вони
відразу виявляють такі відхилення і вимагають
їх усунення.

Такі виокремлені основні принципи сис&
темного підходу в його праксеологічному
(організаційному) ракурсі. Їх роль — служи&
ти орієнтирами оптимального вибору цілей,
функцій, конструкцій, стратегій і тактик роз&
витку споживчої кооперації. Ці принципи у
поєднанні з системним підходом становлять
ядро праксеологічного апарату діалектичної
логіки розвитку споживчої кооперації. Вони
відображають вузлові вимоги оптимізації спо&
живчої кооперації та діяльності з її створен&
ня як в аспекті зв'язку, так і в аспекті розвит&
ку. Механізм взаємодії цих принципів у про&
цесі планування організаційно&перетворю&
вальної діяльності можна поетапно відобра&
зити так: усвідомивши сутність споживчої ко&
операції, визначити способи дії на її вагомі
сторони з урахуванням специфіки та взаємоз&
в'язків; виокремити вирішальні ланки дії, що
потребують зосередження основних зусиль й
уваги; знайти найбільш раціональний спосіб
поетапного розподілу перетворювальних дій
у часі; передбачити досягнення організаційної
гнучкості створюваної або перетворюваної
споживчої кооперації до можливих змін ре&
жимів функціонування і особливостей різних
стадій розвитку; нарешті, урахувавши всі ці
критерії, визначити оптимальний спосіб сфо&
кусованої концентрації дій у просторі та часі
на вирішення актуальних протиріч. Така в най&
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загальніших рисах логіка взаємодії розгляну&
тих принципів у процесі організаційного мис&
лення й діяльності.

ВИСНОВКИ
З наведеного вище можна зробити такі вис&

новки, що у взаємодоповнювальному поєднанні
з категоріальним апаратом, а у ряді випадків і
самостійно, виокремлені принципи можна ви&
користати у процесі розв'язання ряду приклад&
них системно&організаційних проблем, зокре&
ма для побудови "дерева цілей" розвитку спо&
живчої кооперації, розробки методик діагнос&
тичного аналізу та системного опису територ&
іально&галузевих органів управління спожив&
чої кооперації, побудови якісного оптимізац&
ійного алгоритму вибору комплексних завдань
споживчої кооперації, визначення методолог&
ічних орієнтирів створення прогресивної тех&
нології, розробки системних критеріїв форму&
вання організаційних якостей, системних прин&
ципів розвитку споживчої кооперації тощо.
Цей підхід можна застосувати в ході експерт&
них оцінок проектів побудови та перетворення
складних систем різних класів. Нарешті, про&
понований підхід може бути використано як
загальні рекомендації в безпосередній органі&
заційній діяльності споживчої кооперації Ук&
раїни.

Таким чином, результати вищезазначених
наукових досліджень сприятимуть розробці
методологічного підходу до розвитку спожив&
чої кооперації в економіці України і можуть
бути подальшим розвитком методології сучас&
ної теорії управління.
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