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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности управления разви-

тием предприятий в современных условиях хозяйствования. 
Разработана графическая модель планирования развития 
предприятия в условиях неопределенности. Сформирована 
обобщенная схема процессноориентированного управления 
развитием предприятия. Предложена типология бизнеспро-
цессов по уровням управления.
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АNNOTATION
The article considers the peculiarities of the development of 

enterprises in the modern business environment. The graphical 
model of enterprise development planning under uncertainty is 
developed. The grand scheme of processoriented management 
of enterprise development is formed. The typology of business 
processes under management levels is proposed.

Keywords: planning, enterprise development, project, 
process. uncertainty.

Постановка проблеми. В умовах посилення 
глобалізаційних викликів і зростання неви-
значеності середовища функціонування кар-
динально змінюються вимоги до інструментів 
управління розвитком підприємств [1]. У рин-
ковій економіці на зміну прагненням підпри-
ємств до збільшення обсягу виробництва, що 
потенційно призводить до максимізації прибут-
ку, визначальною стає парадигма задоволення 
вимог споживачів, які в кінцевому результаті 
збільшують їх лояльність та прив’язаність до 
продукції, а отже забезпечують довгострокові 
перспективи для розвитку бізнесу.

Це передусім актуалізує пошук дієвих ме-
тодів розвитку підприємств і їх адаптацію до 
сучасних ринкових умов. Незважаючи на наяв-
ність значної кількості підходів, а також ши-
рокий інтерес науковців до цієї тематики, за-
лишається актуальною проблема розроблення 
методів для отримання найбільшої ефективнос-
ті їх втілення в практику виробничо-господар-
ської діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню використання проектного менедж-
менту в управлінні розвитком підприємств та 
формуванню інструментів оцінювання їх рівня 
присвячено ряд робіт вітчизняних і зарубіжних 
науковців, а саме: С. Бушуєва, Н. Бушуєвої, 
В. Верби, В. Рача, І. Чумаченка, Н. Чухрай та 
інших. Теоретичні засади розвитку підприємств 
досліджені в працях таких науковців, як Б. Ан-
друшків, І. Ансофф, В. Вітлінський, П. Друкер, 
О. Кузьмін, Л. Мельник, О. Мельник, Ю. Пого-
релов, В. Пономаренко, О. Раєвнева, О. Тридід, 
Й. Шумпетер та ін.

Дослідженню процесно-орієнтованого управ-
ління присвячено роботи ряду науковців, серед 
яких варто відзначити: Б. Демінга, М. Маклако-
ва, М. Роттера, В. Рєпіна, С. Тупкало, Дж. Чам-
пі, Л. Чернобай, В. Єфімова та ін. Незважаючи 
на прискіпливу увагу науковців до даної тема-
тики, теоретичні засади розвитку вітчизняних 
підприємств на основі впровадження системи 
процесно-орієнтованого управління в управлінні 
розвитком підприємств залишаються актуальни-
ми й потребують подальших досліджень. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
формування моделі планування розвитку орга-
нізації в умовах невизначеності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогодні серед найпоширеніших підходів до 
управління розвитком підприємств можна від-
нести системний, ситуаційний, функціональ-
ний, процесний та проектний. При цьому такі 
підходи досить часто розглядаються відокрем-
лено й сфокусовано на одній концепції, але в 
процесі їх впровадження переважно дотриму-
ються принципів системного підходу для забез-
печення їх дієвості. 

У сучасних умовах здійснення виробничо-
господарської діяльності перед підприємствами 
постають проблеми врахування та адекватного 
реагування на високий рівень невизначеності та 
динамічності зовнішнього середовища, склад-
ності ефективного управління підприємством 
у нестійких економічних умовах, забезпечення 
ефективності обраних інструментів менеджмен-
ту при здійсненні інновацій [4, c. 1-2]. У зв’язку 
з цим природнім є прагнення підприємств до 
оптимізування власної діяльності та підвищен-



779Глобальні та національні проблеми економіки

ня якості продукції, що виражається в серти-
фікації та дотриманні міжнародних стандартів 
групи ISO 9000:2000. Ці стандарти висунули на 
перший план процесний підхід, що у подальшо-
му призвело до впровадження процесно-орієн-
тованого управління на підприємствах.

Вітчизняні науковці [2-8] розробили теоре-
тичні засади та методики управління бізнес-
процесами, окреслили теоретичні аспекти сут-
ності бізнес-процесів. В. Верба слушно зазначає 
необхідність гармонізації процесного й проек-
тного підходів з метою досягнення найкращих 
результатів розвитку підприємств [2]. З цією 
метою пропонується виокремлення переваг 
кожного методу й запровадження процесного 
бачення для управління проектами розвитку. 
Про доцільність використання саме проектно-
орієнтованого управління інноваційним роз-
витком організацій наголошує С. Бушуєв. Зо-
крема проекти інноваційного розвитку націлені 
не лише на зміни в межах проектних цілей на 
короткому проміжку часу, але й у довгостро-
ковій перспективі з метою забезпечення проак-
тивного розвитку організації [3]. Незважаючи 
на зауваження М. Марченка, що в практичній 
діяльності підприємств проектний менеджмент 
знаходить лише фрагментарне відображення, 
у сфері розвитку підприємств доцільним є пе-
рехід до використання інноваційних систем 
управління. Такі системи базуються на поєд-
нанні бізнес-процесів управління організацією 
з проектно-орієнтованим підходом до управлін-
ня програмами розвитку підприємств, що ство-
рює передумови для впровадження інновацій-
них змін [3]. 

Розглянувши та проаналізувавши розроблені 
методи управління розвитком підприємств, від-
значимо доцільність використання проектно-
орієнтованого підходу як ефективного інстру-
менту розвитку підприємств у мінливих умовах 
їх функціонування. Проектний менеджмент дає 
можливість забезпечити сталий (еволюційний), 
а часом і революційний розвиток підприємств, 
його урівноваженість та керованість шляхом 
розроблення й впровадження інноваційних про-
грам розвитку. 

У науковій літературі немає єдиного підходу 
до розуміння поняття розвитку підприємства, 
проте узагальнивши описані в літературних 
джерелах [1-6] можна запропонувати таке трак-
тування поняття розвиток: «Процес кількісних, 
якісних і/або структурних змін стану соціаль-
но-економічної системи та/чи її функціонуван-
ня для досягнення встановленого бачення й 
мети, що зумовлюються мінливістю факторів 
внутрішнього й зовнішнього середовища».

У роботах [1;4;9] розвиток характеризується 
невизначеністю напрямів та результатів змін. У 
праці [3, с. 294-295] наголошується, що фор-
мування проектів розвитку підприємства почи-
нається зі створення бачення, яке характеризу-
ється достатньо високим рівнем невизначеності 
й охоплює три аспекти, а саме:

- організаційний аспект розвитку;
- технічний аспект розвитку;
- управлінський аспект розвитку.
Безумовною перевагою такого підходу є окрес-

лення напрямів розвитку та моделі невизначе-
ності розвитку організації. Але в цій роботі авто-
ри розглядають проект, як процес, спрямований 
на отримання кінцевого продукту в організації, 
що вплинуло на зміст виокремлених аспектів. У 
випадку ж промислових підприємств доцільно 
виділити три напрями розвитку, а саме – потен-
ціал, функціонування та результативність.

Вітчизняні науковці відзначають, що діяль-
ність українських підприємств наявні певні не-

Рис. 1. Графічна модель планування розвитку 
підприємства в умовах невизначеності

Джерело: розроблено автором
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доліки, серед яких варто відмітити [5, c. 1-7]: 
відсутність або недосконалість організаційної 
структури управління підприємством; переваж-
не застосування функціонального підходу до 
управління підприємствами та пряма орієнта-
ція на отримання короткострокового прибутку, 
що породжується нехтуванням довгострокових 
перспектив. Для певних підприємств характер-
ним є зниження лояльності працівників, що 
позначається на продуктивності праці, якості 
продукції та сервісу, стагнація розвитку під-
приємств, а також низька адаптивність та недо-
статня інтеграція з зацікавленими сторонами у 
веденні бізнесу.

Впровадження процесно-орієнтованого під-
ходу до управління підприємствами дає змогу 
позбутися ряду з цих недоліків. Як зазначають 
К.С. Безгін та І.В. Гришина в роботі [6, с. 6] 
процесний підхід має ряд переваг, порівняно з 
функціональним підходом, що здатні виріши-
ти проблеми вітчизняної промисловості з метою 
сприяння її сталого розвитку та утвердження 
соціальної відповідальності в бізнесі.

Серед вагомих переваг процесно-орієнто-
ваного підходу виділяють [6; 7]: орієнтацію 
на постійне вдосконалення якості бізнес-про-
цесів та продукції; використання інтеграції 
відносин для стратегічної взаємодії з партне-
рами; неперервність навчання та підвищен-
ня рівня компетенції працівників, а також 
збільшення їх лояльності; сталий розвиток 
організації; підвищення рівня соціальної 
відповідальності;можливість комплексного 
оцінювання рівня розвитку підприємства на 
основі збалансованої системи показників (ін-
дикаторів); розвиток конкурентних переваг 
шляхом розроблення й впровадження бізнес-
проектів і програм; зниження ризику функці-

онування підприємства в умовах неповної ін-
формаційної визначеності. 

Враховуючи вище наведене було розроблено 
графічну модель планування розвитку підпри-
ємства на засадах використання проектних та 
процесно-орієнтованих підходів (рис. 1).

Впровадження процесно-орієнтованого 
управління на вітчизняних підприємствах при-
зводить до [4-9]: удосконалення організаційної 
структури управління; оптимізування бізнес-
процесів та зміщення наголосу з обсягів ви-
робництва на якість продукції; стандартизації 
й сертифікації системи менеджменту підпри-
ємства; утвердження соціальної відповідальнос-
ті та зміни підходів до мотивації працівників; 
втілення проектного управління в діяльності 
підприємств; перехід від інерційного до гнуч-
кого й активного розвитку підприємств; інте-
грування партнерських взаємозв’язків з усіма 
зацікавленими сторонами; налагодження ефек-
тивних комунікацій, як у внутрішньому, так 
і з зовнішнім середовищем, що виражається у 
використанні сучасних інформаційних систем 
та налагодженні діалогу «працівник-керівник-
споживач», створенні системи постійного само-
вдосконалення.

Проведені дослідження показали, що в на-
уковій літературі методи процесно-орієнтовано-
го управління при достатній деталізації їх ти-
пологічних ознак не завжди відображають такі 
істотні ознаки, як рівень управління та група 
бізнес-процесів [10; 12; 13].

Щодо рівнів управління, то дотримуючись 
[11; 14] пропонуємо виділити 4 рівні, а саме: 
системний, процесний, підпроцесний й мікро-
процесний рівні управління (рис. 2). Відсутність 
загальновизнаної типології бізнес-процесів при-
звела до появи ряду підходів до їх побудови. 
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середовище

Внутрішнє 
середовище

Процеси Підпроцеси Мікропроцеси
…
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1. Аналізування 
підпроцесу
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2.1. Формування 
мікропроцесів
2.2.Цілі підпроцесу
2.3. Обмеження 
мікропроцесів
тощо

3. Контролінг  
мікропроцесів

1.Системний аналіз

2. Прийняття 
стратегічних рішень:
2.1. Формування 
процесів
2.2. Цілі 
підприємства
2.3. Обмеження 
процесів тощо
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процесів

1. Аналізування 
процесу

2. Прийняття 
тактичних рішень:
2.1. Формування 
підпроцесів
2.2. Цілі процесу
2.3. Обмеження 
підпроцесів
тощо

3. Контролінг
підпроцесів

Рис. 2. Загальна схема процесно-орієнтованого управління розвитком підприємства
Джерело: розроблено автором
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При усій різноманітності існуючих підходів 
виокремлення двох груп процесів – основні (ви-
робничі процеси) та допоміжні (ті, що підтри-
мують бізнес-процеси) є найбільш поширеним 
[8-14].

На підставі вищезазначеного та з урахуван-
ням особливостей процесу управління на запро-
понованих рівнях виокремлено види інструмен-
тів до управління розвитком підприємств, які 
наведено в таблиці 1.

Висновки з проведеного дослідження. Посту-
пове впровадження та сертифікація підприємств 
на відповідність міжнародним стандартам якості 
ISO 9000:2000, впровадження стандарту управ-
ління соціальною відповідальністю ISO 26000 зу-
мовлюють необхідність використання процесно-
орієнтованого підходу до управління розвитком.

Відзначимо, що планування розвитку під-
приємства в умовах невизначеності охоплює 
сфери проектного, і процесного менеджменту, 
обліково-аналітичного та організаційного їх за-
безпечення. Саме синтез цих підходів дозволяє 
мінімізувати вплив невизначеності на ефектив-
ність отриманих результатів щодо розвитку під-
приємства. 
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Таблиця 1
Типологія бізнес-процесів та інструментів управління розвитком підприємств

Групи бізнес-
процесів Види бізнес-процесів Інструменти

1. Системний рівень управління

1. Допоміжні 
(спрямовуючі)

1. Аналізування зовнішнього й внутріш-
нього середовищ
2. Розроблення стратегії розвитку
3. Моніторинг та координування процесів
4. Інші

Методи стратегічного аналізу та плануван-
ня
Методи прогнозування
Методи оцінювання конкурентоспромож-
ності
Методи моделювання життєвого циклу про-
дукції
Алгоритми аналізування та координування 
процесів

 2-3. Процесний та підпроцесний рівні управління

1. Основні

1. Процес збуту
2. Процес розроблення продукції (послуг)
3. Процес виробництва
4. Процес ресурсного забезпечення
5. Процес поточного планування
6. Процес управління результатами
7. Інші

Методи проектного менеджменту
Методи оптимізації збуту
Методи оптимального планування виробни-
цтва продукції
Методи оптимізації логістичних потоків
Методи оптимізації запасів сировини й 
матеріалів
Методи управління змінами

2. Допоміжні
(підтримуючі)

1. Процес управління кадрами
2. Процес управління фінансами
3. Процес управління інформаційними сис-
темами й технологіями
4. Процес управління якістю
5. Процес збереження навколишнього се-
редовища
6. Процес взаємодії із зовнішнім середови-
щем
7. Інші

Методи відбору та розміщення кадрів
Методи оптимізації фінансових потоків
Методи управління якістю
Методи оптимізації соціально відповідаль-
ної діяльності

4. Мікропроцесорний рівень управління

1. Основні

1. Оперативне управління розробленням 
продукції
2. Оперативне управління виробництвом
3. Оперативне управління ресурсним забез-
печенням
4. Оперативне управління збутом
5. Інші

Алгоритми оперативного планування, ана-
лізування, контролювання.

Джерело: складено за [9-19]
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