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ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ФІЛОСОФІЇ УПРАВЛІННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

PRINCIPLES OF SYSTEMIC APPROACH IN THE PHILOSOPHY  
OF REGIONAL COMPETITIVENESS MANAGEMENT

У статті розглянуто методичні підходи до розуміння структури системного підходу до управ-
ління регіональною конкурентоспроможністю. Системний характер управління регіональною 
конкурентоспроможністю повинен відповідати сучасним викликам науки та техніки, прогнозним 
та плановим розрахункам, мати на меті вирішення не лише економічних, а й соціальних проблем 
регіону. Зокрема, визначено, що ключовими принципами з погляду обґрунтування ключових під-
ходів до сталого конкурентоспроможного розвитку територіальних комплексів під час складання 
стратегії розвитку та моделювання економічних процесів є: принцип системності та комплек-
сності, принцип цілісності, принцип множинності, принцип складності, принцип функціональності. 
Усі характеристики елементів в системі, її структури, зв’язків між параметрами системи проявля-
ються в кінцевому підсумку у виконанні тієї чи іншої функції, що забезпечує гнучкість поведінки 
системи, принцип оптимізації розвитку системи, принцип інтегральності.

Ключові слова: регіональна конкурентоспроможність, методологія, принципи системного під-
ходу, регіональне управління, філософський підхід, синергетичний ефект.

В статье рассмотрены методические подходы к пониманию структуры системного подхода к 
управлению региональной конкурентоспособностью. Системный характер управления регио-
нальной конкурентоспособностью должен отвечать современным вызовам науки и техники, про-
гнозным и плановым расчетам, иметь целью решение не только экономических, но и социальных 
проблем региона. В частности, определено, что ключевыми принципами с точки зрения обоснова-
ния ключевых подходов к устойчивому конкурентоспособному развитию территориальных ком-
плексов при составлении стратегии развития и моделировании экономических процессов явля-
ются: принцип системности и комплексности, принцип целостности, принцип множественности, 
принцип сложности, принцип функциональности. Все характеристики элементов в системе, ее 
структуры, связей между параметрами системы проявляются в конечном итоге в выполнении той 
или иной функции, что обеспечивает гибкость системы, принцип оптимизации развития системы, 
принцип интегральности.

Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, методология, принципы системного 
подхода, региональное управление, философский подход, синергетический эффект.

The article deals with the methodical approaches to understanding the structure of the systemic 
approach of regional competitiveness management. The systemic nature of regional competitiveness 
management should be in line with the modern challenges of science and technology, meet predictive 
and planned calculations, aim at solving not only economic but also social problems of the region. 
In particular, it is determined that the key principles from the point of view of substantiation of key 
approaches to sustainable competitive development of territorial complexes in developing a strategy 
for the development and modeling of economic processes are: the principle of systemality and integ-
rity, the principle of integrity, the principle of plurality, the principle of complexity, the principle of func-
tionality – all the characteristics of elements in system, its structure, links between system parameters 
are manifested ultimately in the performance of one or another function that provides flexibility ove-
dinky system, the principle of optimization of the system, the principle of integral. Understanding the 
methodology of the system approach is necessary at the beginning of the study of any object, since the 
true understanding of the management of the integral characteristic of the system – in this case – the 
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competitiveness of the region is impossible. The development of theoretical rules, concepts, principles 
of management of the region as an economic system in order to increase its competitiveness, taking 
into account philosophical approaches, should aim not only at theoretical and methodological analysis 
of the region as an object of management, but also the formation of approaches to creating conditions 
for the creative development of intellectual potential its inhabitants. The human potential of the region 
is the subject of management, as it is an integral part of the organizational structures of the region's 
management, the consumer of services and products of the region, the producer of the corresponding 
gross domestic product. The system approach to competitiveness allows to take into account the syn-
ergy effect, which is determined by the property of the system as a whole to possess a set of properties 
that is not equal to the sum of the properties of its components (the property of the nonadditivity of 
the system), but is much larger. This creates favorable conditions for the development of a strategy for 
increasing the competitiveness of the region.

Key words: regional competitiveness, methodology, principles of system approach, regional man-
agement, philosophical approach, synergetic effect.

Постановка проблеми. Розуміння проблеми 
підвищення конкурентоспроможності, форму-
вання дієвих інструментів управління ресур-
сами регіону неможливе без застосування 
гносеологічного підходу (суб’єкт-об’єктного) 
та обґрунтування методологічних принципів. 
Відповідність сучасного комплексу заходів з 
управління конкурентоспроможністю повинна 
ґрунтуватися на стандартах управління терито-
ріями, соціальними системами в умовах адек-
ватного врахування впливу глобалізаційних та 
інформаційних чинників на розвиток регіонів.

Традиційна гносеологічна проблематика 
включає в себе більш широкий соціокультур-
ний контекст та, відповідно, більш широку сис-
тему понять [1].

Філософський складник у завданнях з еко-
номічного управління створює необхідний 
фундамент для формування стратегії розвитку 
та не може бути упущеним у будь-якому дослі-
дженні. 

Методологічні дослідження можливостей 
застосування законів філософії та її підходів в 
економіці та управлінні зустрічаються ще в робо-
тах Платона (праця «Держава» – про теорію роз-
витку та формування держави) та Аристотеля 
(учень Платона, праці «Політика», «Афінська 
політія»), стверджуючи та обґрунтовуючи перші 
принципи системного підходу до управління. 

Платон, будучи учнем Сократа, у своїй праці 
значну увагу приділяв механізму управління 
державою за допомогою ситуаційного підходу. 
Характеризуючи населення держави, особливе 
місце відводилося ієрархії станів, ділення яких 
відбувалося за функціями, які вони викону-
вали (робітники, воїни, правління). «У тому-то й 
полягає помилка нашого часу і тому-то недоо-
цінюють філософію, що за неї беруться не так, 
як вона того заслуговує», – писав Платон ще 
в античні часи. Проте використання саме ідей 
античних філософів для розроблення страте-
гії розвитку конкурентоспроможності регіонів 
дає змогу в процесі вивчення виокремити кон-

цептуальні принципи побудови системи регі-
онального розвитку. Переплетення філософії 
та економіки, соціології та політики становить 
найважливіший об’єкт дослідження в контек-
сті вироблення стратегії конкурентоспромож-
ності, оскільки, як нами було визначено раніше 
[2], саме поняття «конкурентоспроможність» 
формується на синтезі понять та категорій, 
що характеризують регіональний розвиток. 
Визначення [3] достатньо великої кількості 
чинників, що впливають на регіональну кон-
курентоспроможність, та ресурсів, необхідних 
для її забезпечення, становлять певний каркас 
невирішених завдань для забезпечення ста-
лого розвитку територій на основі її конкурен-
тоспроможності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження управління будь-яким об’єктом 
економічної системи повинно брати свій поча-
ток «на соціально-філософському рівні, на 
рівні таких загальнонаукових дисциплін, як 
системний аналіз, синергетичний підхід, і таких 
спеціальних дисциплін, як соціологія, еконо-
міка, психологія» [4, c. 74]. Так, специфікою 
сучасного філософського осмислення управ-
ління є включення управління як проблеми в 
людино-розмірні об'єкти постнеокласичної 
науки, перегляд підстав соціально-гуманітар-
них наук, відхід від традиційних парадигм, що 
зв'язують управління з виконавчою функцією 
влади, технологіями її здійснення, розгляд 
проблем керованості і прогнозування соціаль-
них процесів у широкому соціально-культур-
ному контексті [5]. «Для системного підходу і 
синергетики характерно розгляд управління 
як складного системного об'єкта, функціону-
вання якого включає в себе елементи самоор-
ганізації» [6, c. 62].

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Сьогодні потребує 
подальшого вивчення методологія системного 
підходу з урахуванням філософських принци-
пів управління конкурентоспроможністю регі-
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ону, у тому числі уточнення принципів, на яких 
базується управління інтегральними показни-
ками регіональної економіки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення принци-
пів системного підходу у філософії управління 
конкурентоспроможністю регіонів. Оскільки 
будь-яка стратегія формується виходячи з клю-
чових принципів, то застосування досвіду мір-
кувань античних філософів щодо управління 
державою дає змогу більш повно та ґрунтовно 
підійти до визначення принципів управління 
регіоном.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найважливішою передумовою вивчення еко-
номічних відносин є визнання їх нерозривного 
зв'язку з усіма іншими взаєминами в суспіль-
стві. Із цього випливає, що, хоча економічна 
наука вивчає той бік суспільних відносин 
людей, який відображає їхню участь у суспіль-
ному виробництві, аналіз цих відносин можли-
вий лише на основі цілісного розгляду функціо-
нування всього соціального організму [7].

Тобто комплексний розгляд будь-якого еко-
номічного процесу не може ґрунтуватися лише 
на аналізі самої економіки, для цього необхідно 
досліджувати всю систему суспільних відносин. 
Цей тезис має особливий сенс під час розгляді 
всієї системи суспільних відносин у регіоні 
стосовно формування його конкурентоспро-
можності. Загальна взаємопроникліcть, вза-
ємозамінність ресурсів визначає багато варі-
антів розвитку регіональної економіки, який 
визначається соціальними, технологічними, 
інформаційними, науковими, зовнішньоеконо-
мічними чинниками тощо. Кількісно результат 
таких взаємовідносин повинен ураховуватися 
показником конкурентоспроможності.

Значну увагу теорія системи оптимального 
функціонування економіки приділяє питанням 
функціонування господарського механізму [8].

Системний характер управління регіональ-
ною конкурентоспроможністю повинен від-
повідати сучасним викликам науки та техніки, 
прогнозним та плановим розрахункам, мати 
на меті вирішення не лише економічних, а й 
соціальних проблем регіону. Використання як 
системного, так і програмно-цільового підходу 
становить основний методологічний інстру-
ментарій формування стратегії розвитку регі-
ону, підвищення його конкурентоспромож-
ності на основі синергетичного ефекту.

Виокремлення принципів системного під-
ходу важливе з погляду обґрунтування ключо-
вих підходів до сталого конкурентоспромож-
ного розвитку територіальних комплексів під 
час складання стратегії розвитку та моделю-
вання економічних процесів.

1. Принцип системності та комплексності 
полягає у тому, що всі елементи системи пови-
нні розглядатися в комплексі, оскільки, знаходя-
чись у тісному зв’язку, вони впливають один на 
одного та їх об’єднані позитивні ефекти призво-
дять до комплексного синергетичного ефекту. 
Майбутні будь-які дії в системі повинні також 
мати системний та комплексний характер, 
оскільки складний механізм системи повинен 
піддаватися, відповідно, системному впливу.

2. Принцип цілісності повинен виражатися у 
набутті цілісного ефекту під час взаємодії із сис-
темою. Про це необхідно пам’ятати під час пла-
нування результату взаємодії із системою. Як 
сам вплив, так і результат впливу повинні ґрун-
туватися на можливості управління та коректу-
вання параметрів управління на основі цілісного 
принципу, на основі роботи із системою.

3. Принцип множинності описує багатоварі-
антність параметрів системи, на які може бути 
чинено вплив. Та існує багатоваріантність пара-
метрів і багатоваріантність наслідків управ-
ління та можливостей коректування отриманих 
результатів.

4. Принцип складності стверджує, що сис-
тема має складну організаційну структуру 
функціонування, складається з декількох рівнів 
взаємопов’язаних елементів. Прогрес розвитку 
системи неодмінно пов'язаний із підвищенням її 
складності, оскільки збільшення обсягу інфор-
мації неодмінно призводить до підвищення 
варіативності елементів системи, зв’язків між 
ними. Складність системи, що розвивається, 
призводить до підвищення ступеню її організації 
та складності її розуміння відповідно.

5. Принцип функціональності – усі харак-
теристики елементів у системі, її структури, 
зв’язків між параметрами системи проявля-
ються в кінцевому підсумку у виконанні тієї чи 
іншої функції, що забезпечує гнучкість пове-
дінки системи. 

6. Принцип оптимізації розвитку сис-
теми – гнучкість системи забезпечує варіатив-
ність управлінських дій із метою оптимізації 
функціонування системи під час виконання 
різних умов (під час програмування цільової 
функції розвитку системи).

7. Принцип інтегральності полягає в інте-
гральній характеристиці системи, тобто еле-
менти настільки пов’язані між собою певним 
законом, що зміна впливу або перерозподіл 
характеристик елементів призводить до змін 
між пов’язаними елементами так, що інтеграль-
ний показник системи залишається незмінним.

Розуміння методології системного підходу 
необхідне на початку дослідження будь-якого 
об’єкта, оскільки істинне розуміння управління 
інтегральною характеристикою системи, у 
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даному разі конкурентоспроможністю регіону, 
неможливе (рис. 1).

Розроблення теоретичних правил, концеп-
цій, принципів управління регіоном як еко-
номічною системою для підвищення її конку-
рентоспроможності повинно мати на меті не 
лише теоретико-методологічний аналіз регіону 
як об’єкта управління, а й формування підхо-
дів до створення умов для творчого розвитку 
інтелектуального потенціалу його мешкан-
ців. А. Файоль писав: «Треба вміти оперувати 
людьми. Це важке мистецтво, яка потребує 
вдумливості, досвіду, рішучості і почуття міри» 
[9, c. 31]. «Будь-яка зміна стану є інформацією, 
і сама інформація завжди тягне за собою зміну 
стану системи» [10].

Висновки з даного дослідження. Системний 
підхід до конкурентоспроможності дає змогу 
враховувати ефект синергії. Він визначається 
властивістю системи як цілого володіти сукуп-
ністю властивостей, що не дорівнює сумі власти-
востей її компонентів (властивість неадитивності 
системи) [11, c. 37]. Ефект синергії полягає у тому, 
що «ефективність функціонування системи не 
дорівнює сумі ефективності функціонування 
її підсистем (компонентів). За налагодженої 
позитивної взаємодії підсистем (компонентів) 
досягається позитивний ефект синергії – ефект 
взаємодії, до отримання якого повинні прагнути 
управлінці» [12, c. 107]. Це створює сприятливі 
умови для розроблення стратегії підвищення 
конкурентоспроможності регіону.

Рис. 1. Методологія системного підходу  
до управління регіональною конкурентоспроможністю 

Джерело: розроблено автором
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