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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економіки трансфор�

муються парадигми та концепції функціонування

підприємств, аналізуються можливі шляхі подолання

рецессії та виходу з тривалої кризи. Зрозуміле, що не�

можливо подолати ці проблеми, використуючи тра�
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У статті розглянуті різні існуючі сьогодні підходи до управління, дана їх характеристика, по�

казані особливості та переваги використання процесного підходу на сучасному етапі. Визна�

чено його роль у формуванні системи сталого розвитку, виявлено проблеми та можливі напря�

ми застосування. Охарактеризована специфіка формування процесного менеджменту для

підвищення ефективності діяльності будівельних підприємств, поліпшення якості і підвищення

швидкості прийняття управлінських рішень, а також отримання базису стандартизації за вимо�

гами ISO 9001:2008, що дає право для повноцінного функціонування економічних суб'єктів і

партнерства в європейському ринковому просторі відповідно до існуючих там умов. Зроблені

рекомендації по застосуванню процесного підходу, як елемента системи формування сталого

розвитку будівельних підприємств в України.

The article describes various nowadays existing management approaches, gives their

characteristics, and browses process approach features and benefits for today. Sustainable

development formation conditions process approach role is described, its problems and possible

application areas were mentioned. Construction companies process management efficiency

improvement specificity and decision making speed and quality increasing are characterized. Process

management implementation is also showed as an ISO 9001:2008 standardization requirements

basis, which gives opportunities for economic entities full operation and partnerships in European

market space under existing conditions there. It is given recommendations for process approach

use as an element of construction companies' sustainable development system forming in present

Ukraine.
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диційні шляхі підвищення конкурентоспроможності,

поліпшення ефективності діяльності та інтенсифікації

виробництва. На сучасному етапі необхідно використо�

вувати методичний інструментарій сталого розвитку

[9—11], що може стати одним із дієвіших напрямів удос�

коналення діяльності підприємств.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У напрямі сталого розвитку відомі роботи вітчизня�

них і зарубіжних авторів, серед яких слід визначити та�

ких дослідників, як О. Амоша, В. Антонюк, А. Болдак,

С. Войтко, І. Джигирей, К. Єфремов, А. Іщенко, О. Ка�

саткіна, Л. Креп, Т. Маторина, А. Мельниченко, С. Мель�

ниченко, О. Новікова, О. Пасічний, Г. Статюха, E. Blac�

kmore, F. Boons, N. Brunsson, D. Gilbert, O. Von Hagen,

J. Keeley, S. Manning, A. Rasche, J. Reinecke, D. Seidl,

S. Waddock та ін. Але застосуванню процесного подхо�

ду як одного з інструментів забезпечення сталого роз�

витку підприємств уваги авторами приділено не було,

що й визначило мету публикації.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтувати можливість застосуван�

ня процесного підходу для формування системи стало�

го розвитку будівельних підприємств.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
В управлінській практиці визначають функціональ�

ний (управління сферами діяльності суб'єкта господа�

рювання) та процесний (управління бізнес�процесами)

менеджмент (табл. 1). Функціональний менеджмент спи�

рається на системний підхід (управління підприємством

як сукупністю взаємопов'язаних та взаємовпливаючих

елементів) або ситуаційний підхід (використовує різні

прийоми та концепції з конкретними ситуаціями функ�

ціонування підприємства для досягнення його цілей).

Процесний підхід передбачає побудову системи бізнес�

процесів і управління ними для досягнення відповідної

ефективності результатів діяльності підприємства й доз�

воляє йому підготуватися до сертифікації за вимогами

стандарту якості ISO 9001:2008 [9], що є обов'язковим

для використання в міжнародній практиці. Теоретико�

методичні та науково�практичні

аспекти впровадження процесно�

го менеджменту у діяльність бу�

дівельних підприємств на сучас�

ному етапі було запропоновано у

попередніх публикаціях [1—4].

Концепція сталого розвитку

підприємств спрямована на уп�

равління оптимальним викорис�

танням обмежених ресурсів і ви�

користання екологічних приро�

до�, енерго� і матеріалозберігаю�

чих технологій, включаючи видо�

буток і переробку сировини,

створення екологічно прийнятної

продукції, мінімізацію, перероб�

ку та знищення відходів [10].

Саме процесний менеджмент

здатен краще вирішити ці завдан�

ня.

При використанні методично�

го інструментарію процесного

підходу підприємство як об'єкт

управління розглядається як оп�

тимізована сукупність бізнес�

процесів з позиції життєвого цик�

лу товару. Яка також включає бізнес�процес з ведення

мікрологістичної діяльності, враховуючи виконання ви�

мог стандартів щодо екологічної безпеки. При цьому

максимізація фінансових результатів більш не є кри�

терієм успішності суб'єкта господарювання. Необхідно

використовувати для оцінки ефективності діяльності

підприємства та його менеджменту збалансовану сис�

тему показників для формування сучасних стратегічних

орієнтирів розвитку підприємства, оскільки вона доз�

воляє: 1) реалізувати стратегію бізнесу, пов'язуючи

стратегічні цілі з бюджетами; 2) встановити взаємозв'я�

зок стратегічних завдань із процесами розподілу ре�

сурсів; 3) полегшити проведення організаційних змін; 4)

здійснити порівняння та узагальнення роботи географ�

ічно віддалених бізнес�одиниць і 5) поширити на

підприємстві розуміння корпоративного бачення стра�

тегії. Також доведено, що використання зазначеної си�

стеми дозволяє доповнити існуючу групу показників

діяльності підприємства показниками, що оцінюють за�

доволення споживачів від товару, якість функціонуван�

ня бізнес�процесів та стан розвитку персоналу.

При цьому необхідно враховувати, що підприємство

як система, яка базується на сталому розвитку, має ло�

гічно вбудовуваться в макрологістичні ланцюги, забез�

печуючи безперервність бізнесу [5; 6; 12]. Процесний

підхід як елемент створення системи сталого розвитку

дозволить зробити будівельне підприємство більш адап�

тивним, підвищити ефективність його діяльності не за

рахунок інтенсифікації виробництва, а використовую�

чи раціональну модель ощадливого використання ре�

сурсів, розумного скорочення їх витратної кількості

шляхом оптимізування.

У технологічному плані можливим буде мінімізува�

ти непродуктивні витрати завдяки чіткій орієнтації на

виробництво клієт�орієнтованого товару, замість зай�

вого просування існуючих незатребуваних продуктів. На
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Таблиця 1. Особливості функціонального та процесного
менеджменту
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сьогоднішній день, на жаль, більшість підприємств буд�

івництва орієнтована на концепт якісного товару, вихо�

дячи з того, якими можливостями вони володіють. При

цьому не завжди приділяється належна увага тому, що

покупці об'єднані в різні сегменти, відповідно, висува�

ють різні вимоги до товару. При великій кількості ви�

робників і великій номенклатурі товарів конкурентосп�

роможним можна назвати лише той товар, що клієнто�

центрован, тобто сформований на основі тих спожив�

чих властивостей товару, які визначають вибір тієї або

іншої групи покупців. Менеджмент підприємств має

удосконалюватися, змінюватися кореспондовано із

метою випуску конкурентоспроможного товару в умо�

вах формування сталого розвитку. Для цього бажано

створити методику визначення системи критеріїв пере�

ваги товару, які важливі для покупців і які дозволять

об'єднати їх у цільові групи (сегменти) залежно від особ�

ливостей вибору й вимог до споживчих властивостей

товару. Також згідно з цим, для виробника продукції

буде можливо розробити й управляти проектом по впро�

вадженню процесного менеджменту за принципом від

зворотнього: спроектувати конкурентоспроможний то�

вар, який бажає бачити клієнт, продумати, як його зро�

бити (які потрібні для цього ресурси й система управлі�

ння, бізнес�процеси і їх компоненти), а не міняти менед�

жмент, щоб потім створювати навіть гарний товар, але

нав'язувати його споживачеві. У цьому випадку постав�

лене завдання буде адекватно вирішене й підприємство

і його товар будуть конкурентоспроможними й відпові�

датимуть вимогам VOC�підходу.

ВИСНОВКИ
Застосування процесного підходу може розгляда�

тися як один з елементів системи формування сталого

розвитку будівельних підприємств та сприятливо впли�

вати на підвищення її емеджентних властивостей. Також

процесний менеджмент дозволяє поліпшити якість і

підвищити швидкість прийняття управлінських рішень,

отримати базис стандартизації за вимогами ISO

9001:2008, що дасть право для повноцінного функціо�

нування економічних суб'єктів і партнерства в євро�

пейському ринковому просторі відповідно до існуючих

там умов. Подальший розвиток цього дослідження пла�

нується проводити у напрямі практичної апробації вик�

ладених вище положень у будівельних підприємствах

України. Результати дослідження можуть бути застосо�

вані фахівцями регіональних інноваційних органів, сту�

дентами економічних спеціальностей українських вузів.
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