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У статті доведено доцільність застосу-
вання теорії функціональних систем під час 
управління економічною безпекою підпри-
ємства роздрібної торгівлі. Обґрунтовано 
відмінності загальносистемного підходу 
та теорії функціональних систем до дослі-
дження економічної безпеки підприємства. 
Запропоновано систему управління еконо-
мічною безпекою підприємства роздрібної 
торгівлі на основі управління функціональ-
ною системою.
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мічна безпека, підприємство, роздрібна тор-
гівля, функціональна система.

В статье доказана целесообразность при-
менения теории функциональных систем 
при управлении экономической безопасно-
стью предприятия розничной торговли. 
Обоснованы различия общесистемного 
подхода и теории функциональных систем 
к исследованию экономической безопас-

ности предприятия. Предложена система 
управления экономической безопасностью 
предприятия розничной торговли на основе 
управления функциональной системой.
Ключевые слова: система управления, 
экономическая безопасность, предприятие, 
розничная торговля, функциональная сис-
тема.

The author has proved the expediency of appli-
cation of the theory of functional systems in the 
process of managing the retail company eco-
nomic security. The author has substantiated 
distinctions between the theory of functional 
systems and the general system approach to 
research of the company economic security. The 
article contains suggestions regarding formation 
of a system for managing the retail company 
economic security based on functional system 
management. 
Key words: management system, economic 
security, company, retail trade, functional system.

Постановка проблеми. Досліджуючи методи 
управління соціально-економічними системами з 
кібернетичних позицій, можна стверджувати, що 
за певного розвитку цих методів зовнішні крите-
рії стають частиною систем управління. У цьому 
разі вихід системи замикається і вона переходить 
у режим саморозвитку [5]. При цьому головна 
мета системи перестає бути головним критерієм 
управління. За таких обставин доцільним буде 
дослідження управління системою економічної 
безпеки підприємства як функціональної системи, 
де по-іншому можна розглядати цілі системи та 
підвищувати роль системотворчого фактора. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Управління економічною безпекою підприємства 
в сучасних мінливих і непередбачуваних умовах 
господарювання є досить актуальною проблемою, 
дослідженню якої присвячено праці багатьох уче-
них, таких як: О.Р. Бойкевич [3], Т.Г. Васильцев [4], 
Н.Г. Калюжна [5], А.В. Козаченко [6], А.Н. Ляшенко 
[8], М.В. Чорна [10], та ін. Окремої уваги заслуго-
вують дослідження Є.І. Овчаренко [7], що відріз-
няються новим підходом до управління системою 
економічної безпеки підприємства, де система 
економічної безпеки розглядається як функціо-
нальна. Віддаючи належне науковій і практичній 
значущості праць авторів, зазначимо, що питання 
управління економічною безпекою підприємства в 
мінливих економічних умовах потребують постій-
ного вирішення та вдосконалення. Не є винятком 
і питання щодо управління системою економічної 
безпеки роздрібного торговельного підприємства.

Постановка завдання. Мета статті – довести 
доцільність застосування теорії функціональних 

систем П.К. Анохіна під час управління економіч-
ною безпекою підприємства роздрібної торгівлі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У загальній теорії систем системотворчим фак-
тором є мета системи, а позицію теорії функціо-
нальних систем вирізняє визнання системотвор-
чого фактора як результату діяльності системи. 
Тобто остаточна мета може бути сформована 
тільки в процесі функціонування системи після 
накопичення нею певного емпіричного досвіду. 
Об’єкт управління в кібернетичній моделі сис-
теми із застосуванням наявних інструментів і 
механізмів компенсує зміни, що відбуваються під 
впливом змінних. А якщо «гомеостатом системи 
є людина та вона ж визначає принципи функціо-
нування об’єкта управління, то працездатність та 
адаптивність системи будуть передусім залежати 
від людини-гомеостату, від її здібностей та вмінь 
використовувати той чи інший арсенал адаптацій-
них механізмів та інструментів» [7].

Процес накопичення та обробки інформації 
щодо функціонування системи в теорії функціо-
нальних систем називається «аферентним син-
тезом». Аферентний синтез є невіддільним еле-
ментом будь-якої системи за участю істоти та 
складається з чотирьох аферентацій:

а) мотиваційна аферентація (домінуюча у пев-
ний момент мотивація істоти);

б) ситуаційна аферентація (визначає вплив на 
формування мети від втручання зовнішніх і вну-
трішніх фонових факторів);

в) пускова аферентація (пов’язує певну дію з 
певним результатом дії в певний момент функціо-
нування системи);
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г) пам’ять (джерело аферентного синтезу, що 
коригує завдання поточного моменту на основі 
минулого досвіду істоти) [1].

Спираючись на положення теорії функціональ-
них систем, систему економічної безпеки підпри-
ємства роздрібної торгівлі можна розглядати як 
таку, що пристосовується до системи підприєм-
ства з метою підтримки динамічної рівноваги між 
дією системних функцій розвитку та безпеки. Вра-
ховуючи це, можна стверджувати, що система еко-
номічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі, 
її функціонування здебільшого спрямоване на про-
цес, а не на результат. За такого підходу головна 
роль належить людині. Для підприємства торгівлі 
це керівники підприємств, менеджери, працівники 
служби безпеки, адже лише людина зі своїми сві-
домістю, миттєвою реакцією здатна швидко при-
йняти рішення щодо створення, функціонування 
системи економічної безпеки підприємства [10].

Передусім теорія функціональних систем опе-
рує людиною, істотою, здатною до рефлексії. У 
теорії функціональних систем відкидається теза, 
що система – це впорядкована цілісна сукупність 
елементів. Елементи повинні впорядковуватися 
відповідно до визначеного критерію, який визна-
чить орієнтацію системи на заданий результат. 
Тобто для системи економічної безпеки роздріб-
ного підприємства торгівлі, з огляду на теорію 
функціональних систем, спочатку формується сис-
тема для досягнення заданого рівня економічної 
безпеки підприємства, потім формується критері-
альна база для оцінки досягнення результату, що 
надає можливість відбору необхідних компонентів 
(складових частин економічної безпеки підприєм-
ства) у системі та їх упорядкування. В основу впо-
рядкування складових частин системи покладена 
ідея пристосованого результату в певних умовах, 
що полягає у відборі ступенів свободи множини 
складників, щоб включити лише ті, які наближають 
систему економічної безпеки до отримання задо-
вільного результату – відповідного рівня економіч-
ної безпеки підприємства роз-
дрібної торгівлі. Таке рішення, 
як уже зазначалося в дослі-
дженні, може прийняти тільки 
людина, здатна до рефлексії 
та аферентації. Математизу-
вати такі рішення, як і мозок 
людини, практично немож-
ливо. З огляду на зазначене, 
слід розуміти, що у разі впливу 
загроз економічній безпеці під-
приємства необхідний присто-
сований результат може варі-
юватися, і кількість складників, 
які забезпечуватимуть безпеку 
торговельного підприємства, 
теж буде варіюватися, що й є 

головною відмінністю загальносистемного підходу 
та теорії функціональних систем.

Деякі аспекти теорії функціональних систем змі-
нюють поняття «система» (воно стає більш універ-
сальним) та принципи функціонування системи.

П.К. Анохін відкидає наявність таких складни-
ків, як «керуюча система», «об’єкт управління» 
та «вихід системи», що притаманні кібернетич-
ній системі. У дослідженні зазначається: «Звідки 
управляюча система дізнається, яким саме 
об’єктом їй потрібно управляти, якщо вона вже 
система? Адже щоб управляти чимось, потрібно 
мати адекватні зв’язки і співвідношення з керо-
ваним об’єктом» [2]. «Вихід» системи не можна 
пов’язувати з її результатом, адже саме результат 
зумовлює подальшу поведінку системи, а вихід не 
пов’язаний із ним параметрично [7].

Система економічної безпеки роздрібного під-
приємства як підсистема соціально-економічної 
системи «торговельне підприємство», в якій від-
буваються динамічні співвідношення та взаємодії, 
має значний вплив на підприємство. Вона забез-
печує торговельному підприємству стан дина-
мічної рівноваги між дією функцій розвитку та 
забезпеченням економічної безпеки. Тобто функ-
ціонування системи економічної безпеки торго-
вельного підприємства, в основу якого покладено 
здатність свідомості людини забезпечувати адап-
тивну поведінку, орієнтовано більше на процес, 
ніж на результат.

Щодо управління системою економічної без-
пеки роздрібного підприємства торгівлі як функці-
ональною системою, то на відміну від класичної 
процедури управління системою існує й іншій під-
хід, який, на нашу думку, доцільно застосовувати 
під час управління економічною безпекою торго-
вельного підприємства. Цей підхід запропоновано 
П.К. Анохіним як схема поведінкового акту у функ-
ціональній системі для досягнення пристосуваль-
ного ефекту системи, що вважають аналогом про-
цесу управління (рис. 1).
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Рис. 1. Функціональна система управління П.К. Анохіна [9]
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Головними механізмами функціональної сис-
теми управління П.К. Анохіна (рис. 1) є: афе-
рентний синтез, прийняття рішення й акцептор 
результату дій. Саме ці механізми й відрізняють 
функціональну систему управління від системи 
загальної теорії.

Саме аферентний синтез є першочерговою 
відмінністю в управлінні системою. Як відомо, у 
загальній теорії систем першочергово встановлю-
ється мета системи, і сама система будується на 
підставі цієї мети. Функціональна система сама 
визначає своє існування, за допомогою інструмен-
тів визначає необхідний результат свого функціо-
нування, а вже потім пов’язані з ним цілі. 

Механізм прийняття рішення забезпечує вибір 
на підставі інформації аферентного синтезу, тобто 
на підставі того, яким чином потрібно реалізову-
вати прийняте рішення. Мотивація – перша при-
чина дії з урахуванням використання пам’яті. 
Функція обстановочної аферентації – забезпе-
чення загальної підготовки до дії. Механізм пус-
кової аферентації включається як тільки у зовніш-
ньому середовищі з’являється те, що задовольняє 
потреби. Прийняття рішення – це вибір відповід-
них ступенів свободи складових частин у системі.

Акцептор результату дій програмує (передбачає) 
результат, що планується досягти, він знижує кіль-
кість ступенів свободи, визначає, що й як робити. 
Випереджається хід подій, активно планується пове-
дінка системи, а не пасивне реагування на стимул. 
Відповідна запланована програма дій щодо управ-
ління в цій системі є еферентним синтезом.

На підставі обраного напряму дії формується 
модель результатів дії та програма дії. У результаті 
такої діяльності система отримує зворотну афе-
рентацію, тобто зворотній зв’язок, інформацію про 
хід реалізації програми та результат дії.

Наявність трьох указаних головних механіз-
мів функціональної системи повністю пояснює 
поведінку системи, де серед елементів системи є 
людина.

Якщо спираючись на головні засади функціо-
нальної системи побудувати систему управління 
економічною безпекою торговельного підприєм-
ства, то метою для системи економічної безпеки 
торговельного підприємства буде здатність сис-
теми адаптуватися до зовнішнього та внутріш-
нього середовища підприємства, забезпечувати 
захист від загроз та утримувати стан динамічної 
рівноваги. Своєю чергою, виходи системи можуть 
бути другорядними цілями, а самим критерієм 
управління, з огляду на теорію функціональних 
систем, можуть бути складові частини системи 
економічної безпеки торговельного підприємства, 
задіяні в системі (рис. 2).

Тобто можна виокремити два основні критерії 
управління: перший – адаптивність і стійкість сис-
теми, другий – параметри виходу.

Ці критерії розподіляються між різними людьми, 
що є елементами системи, це: керівники підприєм-
ства, працівники служби безпеки підприємства та 
менеджери підрозділів підприємства.

За такого підходу функції управління поділя-
ються між людьми, що працюють кожен у своїй 
визначеній галузі, відповідно до складових час-
тин економічної безпеки торговельного підприєм-
ства. Тобто, наприклад, якщо потрібно прийняти 
рішення відносно кількості та якості товару на 
торговельному підприємстві, то рішення щодо 
управління буде приймати менеджер, відпові-
дальний за асортимент товару (товарний склад-
ник), якщо рішення щодо матеріально-технічного 
забезпечення – то особа, яка за це відповідає 
(матеріально-технічний складник), якщо потрібне 
рішення щодо роботи персоналу, то управлінське 
рішення за менеджером із персоналу (інтелекту-
ально-кадровий складник), правове рішення при-
ймають працівники юридичного відділу (правовий 
складник) тощо. Відповідно до функціональної 
системи управління, за параметри виходу від-
повідають менеджери підрозділів роздрібного 
торговельного підприємства, вони є особами, 
що приймають рішення щодо оптимізації функ-
ціонування господарюючого суб’єкта. На їхньому 
рівні таке рішення теж представлено ланцюж-
ком: «аферентний синтез – прийняття рішення – 
акцептор результату – зворотна орієнтувальна 
аферентація». При цьому безпосередній управ-
лінський вплив на менеджерів відбувається за 
рахунок рішень і дій керівників підприємства, що 
коригують їх діяльність та рішення відповідно до 
загальносистемних критеріїв управління. Сам 
керівник відповідає лише за загальносистемні 
параметри – адаптивність, стійкість і динамічну 
рівновагу. Для того щоб досягти головної мети 
існування системи – динамічної рівноваги сис-
теми загалом, – він лише регулює склад мене-
джерів на підставі їх професійної поведінки та 
ґрунтуючись на тому, що кожен із них використо-
вує під час управління основні механізми функці-
ональної системи: аферентний синтез, прийняття 
рішення, акцепції результату та пов’язаного афе-
рентного синтезу. За такої системи управління 
відбувається розподіл суб’єкта управління за 
всіма складовими частинами системи економіч-
ної безпеки підприємства роздрібної торгівлі.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, можна стверджувати, що система управ-
ління торговельним об’єктом, що має у своєму 
складі людей як об’єктів чи суб’єктів управління, 
може бути представлена сукупністю управлінських 
рішень, тобто поведінкових актів.

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають дослідження оцінювання системи управ-
ління економічною безпекою підприємства роз-
дрібної торгівлі.
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
APPROACHES TO THE FORMATION OF STAFFING BUSINESS HOTEL 
SECTOR OF UKRAINE

Стаття присвячена питанням дослідження 
сучасного стану управління персоналом під-
приємств готельного господарства України 
та розробці концептуальних засад щодо 
формулювання та обґрунтування підходів 
до  формування їх кадрового забезпечення. 
Через комплексне соціологічне дослідження, 
була проведена оцінка сутності, напрямів 
і специфіки управління персоналом даних 
підприємств у розрізі основних функцій та 
рівень задоволеності працею співробітни-
ків підприємств готельного господарства 
України.
Ключові слова: кадрове забезпечення, підпри-
ємства готельного господарства, персо-
нал, управління, підходи, концепція.

Статья посвящена вопросам исследова-
ния современного состояния управления 
персоналом предприятий гостиничного 
хозяйства Украины и разработке концеп-
туальных основ для формулирования и 
обоснования подходов к формированию их 
кадрового обеспечения. Через комплексное 

социологическое исследование, была про-
ведена оценка сущности, направлений и 
специфики управления персоналом данных 
предприятий в разрезе основных функ-
ций и уровень удовлетворенности трудом 
сотрудников предприятий гостиничного 
хозяйства Украины.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, 
предприятия гостиничного хозяйства, пер-
сонал, управление, подходы, концепція.

Article is devoted to the study of the current state 
of the hotel industry management personnel of 
enterprises of Ukraine and the development of 
the conceptual framework for the formulation and 
validation of approaches to the formation of their 
staffing. A comprehensive case study, assessed 
the essence, trends and specifics of the data 
of personnel management of enterprises in the 
context of the basic functions and the level of job 
satisfaction of employees of the hotel industry 
enterprises in Ukraine.
Key words: staffing, hotel enterprises, personnel, 
management, approaches, concept.

Тенденції сучасного розвитку економічної ситу-
ації в Україні характеризуються високим динаміз-
мом, активізацією структурних зрушень на користь 
сфери послуг, до яких належать і підприємства 
готельного господарства та загостренням конку-
рентної боротьби. Сучасний стан господарювання 
вітчизняних підприємств готельного господарства 
характеризується нестійкими тенденціями розви-
тку, що в основному обумовлено сезонними коли-

ваннями попиту і неможливістю створення запа-
сів специфічного продукту – готельної послуги, 
зростанням цін на послуги та недостатнім рівнем 
якості обслуговування при невисокій еластичності 
попиту за ціною, організаційним консерватизмом 
процесу управління, зокрема у сфері управління 
персоналом даних підприємств [2, с. 4-7]. Ситуа-
ція також ускладнюється нестабільністю зовніш-
нього середовища, неузгодженістю процесів, які 


