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Ще в античні часи багато філософів намагалися визначити поняття, близьке до сучасної
системи ( systema - ціле грецькою). Найбільш відомий як систематизатор всіх сучасних йому
знань один із стовпів давньогрецької філософії Аристотель Стагірит ( 384-321 р. до н.е.):
саме він створив філософську систему класифікації наукових дисциплін, в основі яких
лежали логіка і метафізика. Крім нього такі спроби більш-менш успішно робили
Н. Коперник (1473-1543), Ф. Бекон (1561-1626), Г. Гегель (1770-1831).
Основна ідея системного підходу до пізнання була сформульована Блезем Паскалем
(1623-1662), який стверджував, що неможливо осягнути частину без знання цілого. Теорія
Паскаля лягла в основу характерного переконання в тому, що властивості, основні риси,
закони розвитку і функціонування таких об'єктів однозначно або, принаймні, вирішальним
чином детермінуються властивостями утворюють їх елементів. З цієї точки зору послідовне
опис відповідних елементів і їх властивостей розглядалося, в кінцевому рахунку, як
еквівалентне опису системного об'єкта в цілому. Подібний підхід до вивчення складних
об'єктів у свій час був не тільки виправданий, але здавався єдино можливим, до того ж при
вирішенні ряду завдань він довів свою корисність. Підхід цей, що зводить властивості цілого
до властивостей елементів, називається редукціоністскім. Він не піддавався сумніву до кінця
XIX століття, а в сфері управління - до середини XX століття.
Однак у сорокові роки нашого століття, вирішуючи надскладну управлінське завдання
при реалізації проекту "Манхеттен" зі створення атомної бомби американці переконалися в
нездатності редукционистских методів. Вперше в практичному управлінні був застосований
підхід, що отримав назву системного. Нові методичні установки стверджували, що ціле
(система) не тільки не детермінується однозначно властивостями його елементів або їх груп,
але, навпаки, самі елементи детермінуються цілим і лише в його рамках отримують своє
функціональне пояснення і виправдання, як би "право на існування". Метод швидко знайшов
себе, і його значення і роль підтверджується словами видатного сучасного вченого,
економіста зі світовим ім'ям В. Леонтьєва: "Щоб прогнозувати розвиток економіки, потрібен
системний підхід. Економіка кожної країни - це велика система, в якій багато різних видів
діяльності, і кожна з них щось виробляє...
Кожна ланка, компонент системи може існувати тільки тому, що воно отримує щось від
інших".
Що ж таке система і чому саме системний підхід до управління забезпечує
максимальну безпеку цього процесу?Постійне внесення змін в законодавчо-нормативні акти
бухгалтерського та податкового обліку роблять питання формування облікової політики в
Україні і досі є актуальними.
До них відносяться:
- складність об'єкта, тобто наявність у ньому помітних складових частин;
- цілісність об'єкта, тобто наявність якихось відносин, зв'язків між цими частинами, які
утримують їх у цілісному стані;
- здатність ділитися на частини (компоненти, підсистеми);
- об'єкт повинен бути елементом системи вищого порядку;
- об'єкт повинен утворювати особливу єдність із середовищем.
Система як цілісність набуває нових властивостей, якісні характеристики, що не
містяться окремо в утворюють її елементах. Поняття системи, безумовно, описує деякий
ідеальний об'єкт. З точки зору його зовнішніх властивостей такий об'єкт виступає як безліч
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елементів. На природу яких не накладається ніяких обмежень, крім одного: для даної
системи ці елементи є неподільними одиницями.
Сутність системи в її статиці розкривається шляхом виявлення і з'ясування структури,
вираженої за допомогою закономірних зв'язків і відносин. Структура характеризує систему з
боку стійкості, якісної визначеності. Це важлива, але недостатня характеристика. Сутність
системи в її динаміці розкривається через аналіз функцій кожного елемента й осягнення
функціонування і тенденцій розвитку системи в цілому. Структура і функції є невід'ємні
сторони кожної системи, і тільки в їх єдності розкривається її суть.Соціальні системи
утворюють особливий клас систем. Головним елементом цих систем будь-якої категорії
складності (від сім'ї до країни і людства в цілому) є людина зі своїми потребами та
інтересами, своїм баченням світу, своїми ціннісними орієнтаціями. Системоутворюючі
чинники в соціальних системах мають свої особливості.
Спільність цілей у соціальній системі складніше, ніж просто механічне їх збіг.
Об'єднавшись у силу яких-небудь своїх інтересів, маючи у зв'язку з цим наміри вирішувати
саме свою певну проблему, люди змушені для цього вирішувати вже загальну задачу всього
об'єднання, тобто добиватися чогось такого, що прямо в їх особисті інтереси могло і не
входити. У цьому полягає головна особливість соціальної системи: створюючи її з однією
метою, ми змушені вирішувати і деякі нові завдання. Можливості системи ширше, ніж
проста сума можливостей складових її елементів. Це властивість обумовлює особливий
ефект, заради якого створюється більшість систем.
Таким чином, можливості системного аналізу роблять управлінський працю значно
ефективніше і раціональніше. При значному зростанні обсягів управлінської інформації,
особливо у зв'язку з бурхливим розвитком глобальних інформаційних мереж, такого роду
можливості набувають вирішального значення для забезпечення безпеки функціонування
систем через управління ними.
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