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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ  
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕДЕТЕРМІНОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Я. Г. Панухник, аспірант, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя 
 
У статті обґрунтовано технологічну концепцію управління промисловим підприємством, яка, 

на відміну від нормативно-правового та інтуїтивно-ситуаційного підходів, передбачає застосуван-
ня системи взаємозалежних економічних інструментів, що реалізуються через сукупність управ-
лінських технологій, які, в свою чергу, використовують низку спеціальних управлінських процедур. 
Доведено, що ця система може бути представлена як технологічна мережа.  

Ключові слова: технологічне управління, промислове підприємство, економічний розвиток, 
концепція комплексного управління. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Враховуючи діалек-
тику модернізації технологій управління підпри-
ємством як необхідного прояву ефективного роз-
витку, дослідження цього процесу повинно базу-
ватися, з одного боку, на методологічному апара-
ті, напрацьованому теоретиками економічного 
розвитку та модернізаційної концепції, а з іншого 
— на формуванні сучасних концептуальних засад 
управління розвитком підприємствами, які би від-
повідали критеріям інноваційності та економічної 
ефективності. 

Опрацювання наробок класиків та сучасни-
ків модернізаційної теорії дозволяє стверджува-
ти, що в світовій науці дещо мало уваги приділя-
ється питанню необхідності модернізації управ-
ління економічним розвитком, зокрема його акти-
вної частини — управлінських технологій. На на-
шу думку, саме модернізація управління повинна 
бути вихідною точкою модернізації будь-якої сис-
теми, зокрема й економічної.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Теоретичним аспектам стратегічного планування 
та управління присвячена значна кількість до-
сліджень як зарубіжних, так і вітчизняних вчених.  

Зокрема, активно працювали над форму-
ванням дефінінтивного апарату  стратегічного 
управління представники Гарвардської школи 
бізнесу — A. Чандлер і К. Ендрюс [1, 2]. Ключово-
го значення в економічній теорії стратегічного 
плавнування та управління набули праці І. Ансо-
ффа. Він, зокрема, визначає стратегію «як набір 
правил для прийняття рішень, яким організація 
керується у своїй майбутній діяльності» [3]. 

Цікаві позиції описані в праці К. Мінцберга 
«Зліт і падіння стратегічного планування» [4], які 
поєднують процеси стратегічного управління та 

планування й знайодять взаємозалежності між 
ними. 

Невирішені раніше частини загальної 
проблеми. Проте, все ж залишається недостат-
ньою розробленість проблем теоретичного об-
грунтування та практичного вдосконалення стра-
тегічного управління на основі формалізованого 
та неформалізованого планування, що вимагає 
подальшого дослідження теоретичних дискусій з 
цього приводу. 

Також, невирішеною залишається пробле-
ма побудови такої системи управління промисло-
вим підприємством, яка б максимально відпові-
дала умовам недетермінованого економічного 
середовища та дозволяла підприємству абсолю-
тно повно використовувати власні потенціали 
розвитку. 

Формулювання цілей статті. Метою дос-
лідження є обгрунтування концептуальних засад 
процесів технологічного управління розвитком 
промислового підприємства. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обрунтуванням отриманих нау-
кових результатів. Узагальнення зарубіжного й 
вітчизняного досвіду функціонування суб’єктів 
економічної діяльності дозволяє виокремити де-
кілька підходів до формування концептуальних 
засад управління розвитком промислових підпри-
ємств: 

1) нормативно-правовий.  
Даний підхід базується на реалізації управ-

лінських впливів суб’єктів управління на основі 
інструкцій, алгоритмів, приписів. Він характеризу-
ється надмірною консервативністю, негнучкістю 
та неможливістю швидко адаптувати параметри 
функціонування підприємства до мінливих умов 
зовнішнього середовища; 

2) інтуїтивно-ситуаційний.  
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Цей підхід характеризує управління підпри-
ємством, що реалізується на основі хаотичного 
точкового використання окремих управлінських 
важелів без достатнього методологічного обґрун-
тування на основі інтуїції. Він може бути виправ-
даним в короткий часовий проміжок, однак з 
огляду на довгострокову перспективу є надзви-
чайно ризиковим;       

3) технологічний.  
Даний підхід передбачає управління еко-

номічним розвитком підприємства на основі за-
стосування системи економічних інструментів 
менеджменту, що реалізуються через сукупність 
управлінських технологій, які, в свою чергу, пе-

редбачають використання низки спеціальних 
управлінських процедур.  

На нашу думку, власне цей підхід найбіль-
ше відповідає сучасним умовам з огляду на не-
обхідність модернізації управління розвитком 
промислових підприємств. Також слід звернути 
особливу увагу на роль і якість планування в 
стратегічному управлінні підприємством як окре-
мої функції менеджменту [5]. 

Підхід до управління економічним розвит-
ком підприємства, що базується на принципах 
менеджменту, відповідає якісно новим вимогам 
часу, що наділяє його певними характерними 
ознаками (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Характерні ознаки концепції управління економічним розвитком підприємства,  

що ґрунтується на принципах менеджменту 
Джерело: власна розробка автора 
 

Метою управління його розвитком, відпові-
дно до цього підходу, є забезпечення інвестицій-
ної привабливості через використання факторів, 
що визначають конкурентні переваги підприємст-
ва, зумовлюють його конкурентоздатність у порі-
внянні з іншими підприємствами.   

Концепція технологічного підходу до 
управління економічним розвитком підприємства 
ґрунтується на тому, що інструментарій менедж-
менту є комплексною системою технологій реалі-
зації економічних інструментів, яка формує тех-
нологічну мережу (рис.2).  

 

Характерні ознаки концепції управління економічним розвитком 
підприємства, що ґрунтується на принципах менеджменту 

Інноваційність  постійне удосконалення існуючих та впровадження нових 
технологій в процес управлінської діяльності  

Креативність  відсутність жорстких адміністративних рамок та шаблонного 
підходу до діяльності управлінських підрозділів 

Ефективність  визначення чітких критеріїв діяльності управлінських підрозділів 
підприємства 

Інтегративність  комплексне використання елементів ресурсного потенціалу 
підприємства на основі закону синергії 

Соціальна спрямованість визнання людського капіталу основою функціонування та розвитку 
підприємства 

Корпоративність  застосування переваг функціонування підприємства як корпорації 

Демократичність  використання потенціалу трудового колективу 

Науковість  реалізація механізму менеджменту потребує спеціальної фахової 
підготовки 
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Рис. 2 Технологічна мережа спеціального економічного інструментарію управління  
розвитком промислового підприємства 

Джерело: [11] 
 

Як бачимо, економічні інструменти управ-
ління економічним розвитком промислового підп-
риємства знаходяться в тісному технологічному 
зв’язку та взаємозалежності.  

Розроблення технологічної концепції 
управління економічним розвитком підприємства 
приладобудування — одне з актуальних теоре-
тичних та практичних завдань сучасного ме-
неджменту. В контексті цієї концепції забезпечити 
скоординованість розвитку всіх складових 
підприємства можна лише на основі застосуван-
ня комплексного підходу.  

Під управлінням комплексним розвитком 
підприємства слід розуміти управління взаємно-
узгодженими, скоординованими за ресурсами та 
термінами програмами (проектами) розвитку всіх 
його  функціональних сфер.  

Таке управління має проводитися 

відповідно до визнаних пріоритетів розвитку 
підприємства, а також узгоджуватися з муніци-
пальними програмами економічного розвитку те-
риторій. 

У кожному підприємстві управління його 
економічним розвитком може бути організоване 
по-різному (залежно від ресурсів та складності 
завдань, що вирішуються). Однак, можна вио-
кремити деякі загальні для всіх особливості цього 
процесу.  

Зокрема, яким би безперервним не вида-
вався економічний розвиток та відповідно управ-
ління ним, загальна принципова особливість про-
цесу управління розвитком підприємства — його 
циклічність. Головними чинниками циклічності 
вказаного процесу є: фінансовий процес, період 
повноважень виборних органів управління 
підприємством, великі інвестиційні проекти, 
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особливості організаційної культури. 
Всі процеси управління комплексним еко-

номічним розвитком підприємства мають відбу-
ватися синхронно, накладаючись один на одного.  

Отже, для того, щоб змоделювати загаль-
ний процес управління, необхідно врахувати 
взаємозв’язки між цими процесами. Таке завдан-

ня може бути вирішене з використанням схеми 
комплексного управління економічним розвитком 
підприємства на основі врахування 
взаємозв’язків основних управлінських процесів 
на різних етапах діяльності управлінських 
підрозділів, яку можна представити наступним 
чином (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема комплексного управління економічним розвитком підприємства  
 на основі взаємозв’язку управлінських технологій  

Джерело: власна розробка автора 
 

Такий підхід дозволяє простежити моти-
вацію, що домінує на кожному з етапів при про-
веденні певного управлінського процесу. Це доз-
воляє чітко визначити, до компетенції якого 
суб’єкту управління відноситься кожен етап, а 
також розписати послідовність управлінських дій 
та їх внутрішні процедури.  

Так, наприклад, аналізуючи схему за гори-
зонталлю (див. рис. 3), можна уявити сутність 
кожного етапу і послідовність дій. Розглядаючи 
його за вертикаллю, можна простежити часові 
параметри здійснення певної управлінської опе-
рації. Групуючи відповідні графи, можна побачити 
основну мотивацію на кожному етапі, а отже, 
визначити роль кожного суб’єкту управління в 
здійсненні основних управлінських дій щодо ро-
звитку підприємства приладобудування. 

Пріоритетними напрямами формування та 
реалізації концепції комплексного управління ро-
звитком промислового підприємства на основі 
технологічного підходу, мають бути: 

- підвищення ефективності його функціону-
вання, збільшення на цій основі прибутку;  

- ліквідація диспропорцій в структурі госпо-
дарської діяльності; підтримка підприємницької 

ініціативи;  
- комплексний розвиток виробничої інфра-

структури.  
Всі розглянуті елементи концепції ком-

плексного управління економічним розвитком 
підприємства мають становити певну цілісність, 
бути складовими частинами системи стратегічно-
го управління вказаними процесами та перебува-
ти у взаємозв’язку один з одним. Так, зміна цілей 
системи може призвести до трансформації кон-
цептуально-інструментальної підсистеми, еволю-
ція концепцій та інструментів спричинить мо-
дифікацію організаційно-функціональних ме-
ханізмів та інформаційних ресурсів.  

Тому управління процесами економічного 
розвитку промислового підприємства має здійс-
нюватися системно, шляхом моніторингу змін, що 
відбуваються в різних компонентах системи, з 
урахуванням того, як зміни однієї складової поз-
начаться на інших його складових.  

Висновки з даного дослідження і перс-
пективи подільших розвідок у даному напря-
мку. Отже, реалізація технологічної концепції до 
управління підприємствами повинна враховувати 
ситуаційний підхід, що пов’язовно із нестабільніс-
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тю чинників зовнішнього економічного середови-
ща їх функціонування й розвитку.  

Вихідними умовами забезпечення імпле-
ментації технологій управління підприємствами в 
діяльність суб’єктів управління цим процесом 
мають стати: дотримання принципу ефективності 
управління, корпоратизація, формування належ-
ного ресурсного забезпечення, підвищення про-
фесійного рівня суб’єктів управління.  

Технологічна концепція сприятиме реаліза-

ції конкурентних переваг підприємств приладобу-
дування, що в роботі запропоновано оцінювати з 
урахуванням їх конкурентоздатності та конкурен-
тного потенціалу, які визначають їх інвестиційну 
привабливість, на основі використання системи 
технологій управління. 

Перспективним напрямом подільших дос-
ліджень є розробка механізмів імплементації те-
оретичних концепцій в практичний напрям роботи 
промислових підприємств України. 
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Панухник Я. Г. Концептуальные основы технологического управления развитием про-

мышленных предприятий в условиях недетерминированной экономической среды 
В статье обоснована технологическая концепция управления промышленным предприятием, 

которая, в отличие от нормативно-правового и интуитивно-ситуационного подходов, предусмат-
ривает применение системы взаимосвязанных экономических инструментов, реализуемых по сово-
купности управленческих технологий, которые, в свою очередь, используют ряд специальных управ-
ленческих процедур. Доказано, что эта система может быть представлена как технологическая 
сеть. 

Ключевые слова: технологическое управление, промышленное предприятие, экономическое 
развитие, концепция комплексного управления. 

 
Панухник Я. Г. Conceptual bases of technological management development of industrial 

enterprises in non deterministic economic environment 
The article substantiates technological concept of industrial enterprise management which oppositely 

to regulatory and intuitive-situational approaches,envisages to apply the system of interconnected economic 
instruments which are implemented on set of management technologies. These technologies use special 
administrative procedures. The author proves that this system can be represented as a technological 
network. 
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