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Бізнес-адміністрування є достатньо новим  поняттям і тому, перш ніж 

аналізувати особливості  цього економічного процесу, необхідно визначити 
сутність вказаного терміну. 

Серед публікацій де міститься аналіз бізнес-адміністрування як 
економічної категорії, варто особливо відзначити роботи Т.А. Войнаренка, 
Т.І. Світличної,  Д.О. Гонтаренського, Н.З. Арабаджийскі та О.В. Замазій. 

Проаналізувавши роботи іноземних та вітчизняних науковців, можна 
зробити висновок, що розуміння сутності та принципів бізнес-
адміністрування організацій в ринкових умовах стає важливим інструментом 
управління бізнесом в умовах нестабільного конкурентного бізнес-
середовища. 

В умовах непередбачуваності і швидкості змін світової економічної 
системи, слід звернути увагу на провідні компанії світу, які проводять 
адаптацію підходів відповідно до ринкового середовища – турбулентності. 
Така бізнес-одиниця, як підприємство, повинна бути готова до термінової 
адаптації, а також створити передумови для розширення діяльності в 
турбулентності. 

На думку Філіпа Котлера та Джона Касліоне, турбулентність у бізнесі 
визначається як непередбачувані та швидкі зміни у внутрішньому та 
зовнішньому середовищах організації, які впливають на її діяльність. 

Більшість науковців дотримуються думки, що турбулентність у бізнесі 
визначається як непередбачувані та швидкі зміни у внутрішньому і 
зовнішньому середовищах організації, які впливають на її діяльність. І ця 
непередбачуваність посилюється у міру розвитку глобалізаційних процесів.  

Дослідження особливостей економічної турбулентності на українських 
підприємствах є необхідним, оскільки неточна ідентифікація сутності 
економічної турбулентності першопричин кризи загрожує неправильним 
вибором антикризових заходів.  
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Основною задачею бізнес-адміністрування на підприємстві є 
можливість оцінки і контрольованості параметрів діяльності всіх учасників 
господарських процесів в організації, оперативність реакції на зміни 
зовнішніх параметрів функціонування бізнесу. 

Орієнтування на провідні компанії та професіоналізм у міжнародному 
менеджменті дає змогу підприємствам України успішно функціонувати на 
внутрішніх ринках та глобальному бізнес-середовищі. 

Як принципи бізнес-адміністрування в умовах турбулентної політики 
можна виділити: системність; процесний підхід; розмежування функцій і 
повноважень; оперативність; можливість оцінки і контрольованість 
параметрів діяльності всіх учасників; орієнтація на зміну конкурентного 
середовища і розвиток технологій. 

Розуміння сутності, принципів бізнес-адміністрування організацій в 
умовах турбулентної економіки дає з однієї сторони чітке уявлення про 
складність задач, які постають перед підприємствами в сучасних умовах 
господарювання, а з іншої, – дають змогу використати бізнес-
адміністрування, як інструмент менеджменту для функціонування малих 
підприємств України за умов фінансової кризи, обмеженості матеріальних і 
фінансових ресурсів, входження у світову економічну систему як 
рівноправних і професійних партнерів і достойних конкурентів. 
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Детерминированные параметры не зависят от вероятностного 

характера системы и определяются как величины, заранее и полностью 
обусловленные и не подвержены случайностям; вероятностные параметры 


