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У роботі визначено перспективним для використання в управлінні економічною стійкістю підприє
мства системнопроцесний підхід. Запропоновано концептуальну схему системнопроцесного управ
ління економічною стійкістю підприємства. Визначено мету запропонованого підходу, досліджено
його методологічне підгрунтя, концепти, методичний інструментарій, процедуру реалізації та резуль
тати.
In this paper systemprocess approach is definitely promising for use in managing economic stability of
the enterprise. It was suggested a conceptual diagram of systemprocess management of enterprise economic
stability. The work has defined the goal of the proposed approach, it investigates the methodological
foundations, concepts, methodological tools, process implementation and results.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамічність розвитку ринкових відносин супровод
жується активним формуванням нових вимог до стійко
го і ефективного функціонування промислових
підприємств. Тому дослідження управління економіч
ною стійкістю машинобудівних підприємств на основі
системнопроцесного управління має ключове значен
ня. Системнопроцесне управління або системнопро
цесний менеджмент — сучасний напрямок теорії менед
жменту та теорії організації, що розвивається, грун
тується на загальній теорії систем, теорії інформації,
кібернетиці, нелінійній динаміці. Включає в себе понят
тя "системний підхід", що вимагає відповідно системно
го мислення, і "процесний підхід", які, в принципі, не
роздільні, бо ніяких "систем" без утворюючих їх "про
цесів" бути не може [1]. Цей підхід є перспективним для
використання в управлінні економічною стійкістю
підприємства (ЕСП) та новим шляхом забезпечення
ефективного функціонування організацій.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у дослідження питання управління
економічною стійкістю підприємств присвячені праці
таких науковців, як С.Н. Анохін [7], В.В. Максимов [11],
В.А. Василенко [12], В.Л. Іванов [13] та інших. Однак
питання щодо застосування системнопроцесного
підходу до управління економічною стійкістю підприє
мства машинобудування потребують подальших дослі
джень.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Системнопроцесне управління вказує на те, що про
цеси відбуваються тільки в системах, а система існує,
оскільки існують процеси. Поняття "система" і "процес"
в системнопроцесному управлінні мають більш глибо
кий зміст, ніж зазвичай [2].
З огляду на зазначене, системнопроцесне управлі
ння економічною стійкістю — це сукупність таких еко
номічних явищ, як система та процес, в якій процеси за
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Рис. 1. Концептуальна схема системно)процесного управління економічною стійкістю підприємства

Джерело: запропоновано автором.
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безпечення економічної стійкості відбуваються у кон
турі системи управління ними, а система управління еко
номічною стійкістю існує завдяки змістовності процесів
не як безпосередньо управління, а як її наслідок.
Сутність процесу — це перехід об'єкта чи явища з стану
з одними характеристиками (початковими) до стану з
іншими — (кінцевими) [2].
Метою застосування системнопроцесного управл
іння (рис. 1) є забезпечення функціональної рівноваги
підприємства та трансформації рівнів його економічної
стійкості.
Методологічне підгрунтя становлять відповідні
принципи підходу та зазначені теорія системнопроцес
ного моделювання, системноінтеграційна концепція,
еволюційна теорія підприємства, на основі яких визна
чено концепти системнопроцесного управління еконо
мічною стійкістю.
Для розуміння змісту системнопроцесного управ
ління визначимо концепти такого підходу:
1) Процеси забезпечення економічної стійкості
відбуваються в контурі системи управління ними, яка
існує та функціонує через призму процесів, що є її на
слідками управління.
Застосування властивостей системи в контексті си
стемнопроцесного управління пояснимо на основі си
стемноінтеграційної концепції Г.Б.Клейнера, яка є си
стемним інтегратором виробничих ресурсів, навмисних
очікувань та інтересів внутрішніх та зовнішніх учасників
діяльності фірми та описує внутрішнє системне середо
вище фірми як сукупності базових внутрішніх функціо
нальних підсистем [3, с. 28].
2) Забезпечення паритету економічної стійкості че
рез управління ЕС промислового підприємства завдяки
реалізації управлінських впливів на забезпечення
стійкості окремих підсистем господарськоекономічної
діяльності.
Управління економічною стійкістю промислового
підприємства за змістовністю можна визначити як уп
равління стійким функціонуванням та розвитком еко
номічної системи, яка формується через інтеграцію
стійкості окремих підсистем підприємства, досягнутих
завдяки функціональній системності бізнеспроцесів,
тобто формується паритет економічної стійкості [2].
Саме забезпечення такого паритету і має на меті сис
темнопроцесне управління економічної стійкості
підприємства.
3) Використання рекурсивної моделі управління, де
стадії управління ЕС визначаються не як функції, а як
процеси для забезпечення функціональної рівноваги
підприємства в динамічних умовах зовнішнього середо
вища.
Під час системнопроцесного управління економіч
ною стійкістю має застосовуватись рекурсивна модель
управлінського процесу. Така модель застосовується
для розуміння природи управлінського циклу, що пе
редбачає аналіз поточного стану об'єкта управління і
планування його бажаного результату в кожний окре
мий момент часу [4], стадії процесу управління (плану
вання, організації, мотивації, контролю) розглядають
ся не як управлінські функції, притаманні певному су
б'єкту управління, а як об'єктивно існуючі і необхідні
процеси, протяжні у часі і спрямовані на зменшення
ентропії зовнішнього середовища.
Тому у контексті системнопроцесного управління
економічною стійкістю за рекурсивної моделі, зміст
кожного системного контуру процесів управління еко
номічною стійкістю буде визначатись змістом поперед
нього контуру. І відповідно до [4] характер кожного ета
пу буде залишатись інваріантним: аналіз — визначення
поточного стану, планування — визначення необхідно
го стану, організація — приведення у відповідність по
точного необхідному стану.
4) Еволюція бізнеспроцесів у системній функціо
нальності та системній гармонізації для трансформації
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рівнів ЕСП та переходу усієї економічної системи на
новий етап через причиннонаслідковий зв'язок.
Відповідно до системноінтеграційної теорії [5], яка
знаходиться в руслі еволюційної концепції, випливає
оскільки діяльність підприємства здійснюється залеж
но від комбінації відносно стійких першочергових еле
ментів, що входять до складу підсистем підприємства і
дискретно змінних залежно від потоків подій [6], сис
темнопроцесне управління спроможне забезпечити
трансформацію стану економічної стійкості підприєм
ства за її рівнями через еволюцію бізнеспроцесів за
безпечення економічної стійкості у їх системній конфі
гурації завдяки управлінському впливу.
Системнопроцесне управління передбачає систем
ну гармонізацію бізнеспроцесів забезпечення економ
ічної стійкості. Гармонія (погоджуваність, збалансо
ваність) — не статичне і не локальне, а динамічне та
інтегральне поняття. Гармонічна економіка — це фор
ма організації економічної діяльності, за якої досягаєть
ся інтегральна просторовочасова збалансованість і
цілісність системи за умови стійкого еволюційного роз
витку [6]. Гармонічність як властивість системнопро
цесного управління економічною стійкістю полягає в
такому управлінні системою управлінських циклів
бізнеспроцесів забезпечення економічної стійкості че
рез збалансованість та дотримання відповідності пев
ному рівню економічної стійкості.
Окреслення основних концептів системнопроцес
ного управління економічною стійкістю промислового
підприємства надало можливість визначити його як су
купність та інтеграцію принципів, методів, технологій,
інструментів управління, що забезпечує паритет еконо
мічної стійкості підприємства на основі рекурсивної
моделі управлінського процесу та системної функціо
нальності і гармонізації бізнеспроцесів її підсистем. У
ньому враховано також їх еволюцію для досягнення
трансформаційного переходу на вищий рівень економі
чної стійкості зі збереженням цілісності системи в умо
вах динамічного розвитку.
Системнопроцесне управління забезпечується та
кими елементами:
1) дерево процесів. Особливістю системнопроцес
ного підходу до управління економічною стійкістю
підприємства є те, що сукупність зв'язків систем і про
цесів утворюють саме "дерево процесів". Дерево про
цесів розкриває причиннонаслідковий зв'язок між
будьякими подіями, дозволяючи оптимізувати розта
шування точок контролю на дереві процесів і моніто
ринг процесів [1];
2) система бізнеспроцесів. Взаємопов'язана систе
ма бізнеспроцесів зображає ієрархію економічних
підсистем, яка, забезпечуючи досягнення мети систем
нопроцесного управління, може сформувати паритет
економічної стійкості;
3) сигнальнорегуляторна система. Ця система в
контексті системнопроцесного управління економіч
ною стійкістю є також своєрідними процесами, що
змінюється та трансформуються у нову систему відпо
відно імпульсам та під впливом екзогенних та ендоген
них чинників.
Системнопроцесний підхід надає все більше визнан
ня уявлення про економічну стійкість підприємства як
про соціальний об'єкт — групи людей, що об'єднують
ся за ознакою участі в процесах виробництва будьяко
го товару в комерційних цілях. Ця група організовуєть
ся деревом процесів в особливу структуру — соціаль
ний організм.
Щодо методичного інструментарію концептуальної
схеми системнопроцесного управління економічною
стійкістю підприємства, то необхідно розпочати з оці
нювання економічної стійкості.
Для забезпечення економічної стійкості підприєм
ству важливо знати, якою мірою той чи інший чинник
впливає на кінцеві показники його роботи, а саме: при
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буток, рентабельність, продуктивність праці. З цією ме
тою проводиться моніторинг та аналіз діяльності
підприємства. Відповідні фахівці аналізують часові по
казники, робляться певні організаційні висновки і прий
маються управлінські рішення щодо управління еконо
мічною стійкістю підприємства [7].
Оцінюючи власну економічну стійкість, підприєм
ство має можливість використовувати отримані дані
економічної стійкості як додатковий критерій та підста
ви для прийняття рішення, вибору управлінських тех
нологій чи зміні елементів бізнесмоделі. Проведення
аналізу стійкості в управлінській практиці тісно пов'я
зане зі змінністю цілей підприємства через динамічність
розвитку сучасної економіки та впливу негативних ас
пектів функціонального середовища підприємства.
У результаті проведеного дослідження було визна
чено наявність різних методів оцінювання економічної
стійкості підприємства, вся різноманітність яких дає
можливість виокремити основні з них, які можна вико
ристовувати в сучасних умовах ринкової економіки [8]:
1) горизонтальний аналіз:
— порівняння звітних показників з показниками ми
нулих періодів;
— визначення тенденції розвитку;
2) структурний аналіз:
— аналіз структури активів, пасивів, грошових по
токів, та інших елементів, що характеризують рівень
стійкості підприємства;
— дослідження структурних зрушень;
3) оцінка коефіцієнтів, що характеризують складові
стійкості:
— управлінську складову стійкості;
— фінансову складову стійкості;
— інноваційну складову стійкості;
— маркетингову складову стійкості;
— виробничу складову стійкості;
— ділову (ринкову) складову стійкості;
3.1. методи інтегральної оцінки:
— бальний;
— рейтинговий;
— аналіз стабільного зростання;
— метод корпорації "Дюпон";
3.2. методи оцінки банкрутства;
4) прогностичні методи:
— розрахунок критичного обсягу випуску про
дукції;
— прогнозування фінансових звітів;
— прогнозування рівня ефективності використан
ня різних ресурсів у процесі функціонування підприєм
ства;
5) метод багатомірних порівнянь:
— визначення критеріїв фінансовоекономічної
діяльності підприємств;
— розрахунок вагових коефіцієнтів;
— ілюстрація рівнів економічної стійкості.
Дослідження існуючих методів оцінювання еконо
мічної стійкості підприємства дозволило зробити вис
новок, що в динамічному ринковому середовищі для
проведення якісного оцінювання ЕСП (визначення
інтегрального показника економічної стійкості) по
трібно використовувати той метод, який буде повністю
описувати наявний стан стійкості підприємства з усіх
сторін та враховуватиме специфіку підприємства.
У процесі оцінювання економічної стійкості під
приємства виявлення слабких сигналів потребує ретель
ного аналізу динаміки змін, що відбуваються, та їх ос
новних тенденцій [8—10]. Організація має можливість
на основі результатів такого аналізу заздалегідь розро
бити альтернативні моделі поведінки, що зменшує вплив
негативних чинників на її діяльність або дозволить мак
симально вигідно використати виявлені перспективи у
майбутньому.
Під час моніторингу важливим завданням є визна
чення векторних чинників успіху підприємства на рин
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ку. Мотивують діяльність саме ці чинники і в результаті
утворюється мультиплікативний ефект, який може при
звести до зростання прибутків, платоспроможності,
накопичення капіталу для економічностійкого розвит
ку підприємства.
В основі ефекту мультиплікативності лежить до
буток позитивних, так і негативних ефектів забезпе
чення економічної стійкості підприємства. Таким чи
ном, ймовірність економічностійкого розвитку
підприємства дорівнює добутку ймовірностей еконо
мічностійкого розвитку його структур. Отже, муль
типлікативність — це управляючі дії чи стихійні про
цеси, які виникають при зміні стану одного елементу,
що призводить до збільшення ефективності інших еле
ментів.
В економічній теорії передбачається безумовне
функціонування мультиплікативного росту, коли
імпульси економічного зростання, що починаються в
одній функціональній складовій, передаються іншим.
Разом з цим нагромадження в складових спеціалізації
створюють економічні передумови подальшого розвит
ку інших складових. За кризових умов функціонуван
ня вітчизняної економіки не слід нехтувати і мульти
плікатором спаду, який розгортається при падінні ви
робництва внаслідок якихнебудь причин в одній скла
довій і поширює імпульси падіння по технологічному
ланцюжку на всю інфраструктуру [11]. Аналогічним
чином ці процеси відслідковуються і у забезпеченні
ЕСП. Мультиплікативність може бути як позитивним,
так і негативним явищем. Так, негативна мультипліка
тивність може призводити на підприємстві до безсис
темного характеру роботи та розвитку руйнівних
організаційних процесів, що, як результат, створює
можливість поступового саморуйнування. Коли почи
нають наростати деструктивні процеси на під
приємстві, управлінські рішення мають бути обгрунто
ваними, актуальними в часі, мати сенс та відповідати
наявній внутрішній ситуації на підприємстві.
Наступним елементом методичного інструментарію
концептуальної схеми системно процесного управлін
ня ЕСП є технології управління.
Діяльність будьякого підприємства можна пред
ставити у вигляді сукупності (системи) бізнеспро
цесів, які визначені, впроваджені, підтримані на
підприємстві та взаємодіють між собою [12—13]. Да
ним системам та процесам необхідне ефективне уп
равління, яке здійснюється на основі певних управлі
нських технологій. Саме проблема вибору технологій
управління, які забезпечать найбільш високий рівень
економічної стійкості підприємства набуває першо
черговості вирішення для більшості промислових
підприємств.
Базуючись на теоретичному та методологічному
підгрунті, управлінські технології спрямовані на уточ
нення принципів здійснення управлінської діяльності,
регламентації змісту виконання окремих етапів, проце
дур та операцій з метою досягнення цілей компанії [14,
с. 54]. Необхідно погодитись з тезою про те, що техно
логія управління є безупинним творчим процесом
підтримки стійкого режиму функціонування системи
шляхом прийняття і реалізації господарських рішень
[15].
Бізнеспроцесами необхідно управляти, використо
вуючи механізми безперервного вдосконалення, що доз
волить значно підвищити ефективність бізнесу через
збереження матеріальних, фінансових і трудових ре
сурсів, мінімізацію операційних витрат. Управління
здійснюється на основі певних технологій [16]. Метою
технології управління є задоволення інформаційних
потреб усіх без винятку співробітників фірми, що ма
ють справу з прийняттям рішень. Вона може бути ко
рисна на будьякому рівні управління. Ця технологія
орієнтована на роботу в середовищі інформаційної си
стеми управління і використовується у разі гіршої струк
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турованості розв'язуваних задач, якщо їх порівнювати
з задачами, розв'язуваними за допомогою інформацій
ної технології обробки даних [17].
Ключовим призначенням управлінських технологій
є забезпечення трансферту наукових методів і засобів
управління в практичну діяльність підприємств, засто
сування управлінських інновацій у бізнесовій діяль
ності. Не можна не погодитись з тезою про те, що тех
нологія управління є безупинним творчим процесом
підтримки стійкого режиму функціонування системи
шляхом прийняття і реалізації господарських рішень
[18].
Для того щоб розкрити сутність управлінської тех
нології як способу втілення комплексу управлінських
впливів на підприємство та його підсистеми з метою ре
алізації цілей розвитку [15], слід визначити такі най
суттєвіші ознаки управлінських технологій:
1) поділ управлінського процесу на етапи, стадії,
процедури, що забезпечує технологізацію управління;
2) отримання мультиплікативного ефекту від сис
темнопроцесного підходу до виконання процедур і опе
рацій за умови жорсткої регламентації управлінських
дій усіх посадових осіб.
Ефективність управлінських технологій пере
віряється через прийоми, методи, техніки, організацію
робіт, терміни і тривалість виконання процедур, вимоги
до кваліфікації персоналу [19]. Отже, можна визначи
ти, що технології управління економічною стійкістю
підприємства — це способи реалізації системи управлі
нських впливів у бізнесмоделі з метою забезпечення
найвищих рівнів ЕСП для можливості підвищення рин
кової вартості підприємства.
Наступний методичний інструмент системно про
цесного управління ЕСП є забезпечуючі моделі (бізнес
моделі та економікоматематичні моделі трансфор
мації).
Доцільним в управлінні економічною стійкістю на
основі системнопроцесного підходу є створення та
використання ефективної бізнесмоделі підприєм
ства. Адже особливістю системнопроцесного управ
ління економічною стійкістю підприємства є корект
на побудова розгалужених систем основних бізнес
процесів, сукупність яких утворюють "дерево про
цесів".
Аналіз дерева процесів розкриває справжній стан
справ у компанії, глибинні причини недоліків, неоче
видні можливості забезпечення економічної стійкості
підприємства. З його допомогою можна точно з'ясува
ти: де, що і, головне, як слід покращити, спростити чи
доопрацювати в контурі управління ЕСП.
Виходячи з цього, управління економічною стій
кістю підприємства на основі системнопроцесного
підходу потребує розробки та впровадження такої
бізнесмоделі, яка створить необхідні умови для забез
печення підприємству його стійкого економічного роз
витку.
Бізнесмодель може виразити всі аспекти системно
процесного управління економічною стійкістю підприє
мства, формалізувати та удосконалити роботу на
підприємстві. Дана модель повинна містити успішні
практики та рішення, моделі, документи, регламенти по
основним областям менеджменту та бізнесінжинірин
гу: стратегія і BSC, бізнеспроцеси, організаційна струк
тура і персонал, методологія, регламентація і докумен
тообіг, системна архітектура та багато іншого. Форма
представлення бізнесмоделі та її деталізація визна
чається цілями та виявленою необхідність керівників
підприємства.
Тобто сутність використання бізнесмоделі в уп
равлінні економічною стійкістю підприємства визна
чається тим, що вона описує, як підприємство позиціо
нує себе в межах своє спеціалізації і як воно збирається
успішно розвиватись в майбутньому, забезпечуючи
збільшення ринкової вартості.
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Процедуру реалізації системнопроцесного управ
ління економічною стійкістю визначають такими етапа
ми:
— розрахунок інтегрального показника економіч
ної стійкості промислового підприємства як ефекту від
управлінської дії (процесу) забезпечення ЕС виробни
чоекономічної системи;
— ідентифікація ефекту від управлінської дії забез
печення економічної стійкості;
— систематизація технологій системнопроцесного
управління, що забезпечують економічну стійкість
підприємства в умовах динамічного розвитку;
— реалізація системнопроцесного управління еко
номічною стійкістю підприємства на основі бізнесмо
делі трансформації її рівнів;
— моделювання динамізації етапів економічної
стійкості на основі управлінських технологій.
Використовуючи методологічне підгрунтя, відпо
відні концепти системнопроцесного управління, мето
дичний інструментарій, представлену процедуру реалі
зації системнопроцесного управління, мультиплікатив
ним ефектом можуть бути, як результат, збільшення
ринкової вартості підприємства, що супроводжується
максимізацією прибутку, зростанням доходів власників
акцій підприємства, активізацією підприємства на
внутрішніх фінансових риках, забезпеченням (залучен
ням) стратегічного інвестування.
Показник ринкової вартості компанії потрібно
розглядати як найважливіший інтегральний показ
ник, який адекватно відображає економічну ефек
тивність підприємства, його фінансову успішність,
конкурентоспроможність та перспективи майбут
ньої діяльності і який формується під впливом фак
торів зовнішнього та внутрішнього середовища [20].
Зростання вартості підприємства є критерієм успі
шної трансформації стану економічної стійкості
підприємства на вищі рівні для всіх зацікавлених осіб.
Тому зростання ринкової вартості підприємства
може забезпечити можливість виходу підприємства
на ІРО.
ВИСНОВКИ
Отже, у дослідженні запропоновано використан
ня для управління економічною стійкістю промисло
вого підприємства в сучасних умовах динамічного роз
витку системнопроцесний підхід. У зв'язку з цим, роз
роблено концептуальну схему системнопроцесного
управління економічної стійкості промислового
підприємства, яка містить комплекс взаємопов'язаних
підсистем, які в собі містять бізнеспроцеси, що забез
печує збалансованість та гармонізацію всіх елементів,
функцій та видів діяльності промислових підприємств,
орієнтованих на досягнення стійкості функціонуван
ня та розвитку.
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