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  Необхідність розвитку підприємництва  є очевидною і незаперечною.  Це 

викликає потребу у пошуку  способів здійснення успішного розвитку. Йдеться 

про сучасні управлінські технології розвитку підприємств. 

          Управлінська технологія розвитку – це сукупність методів, способів та 

інструментів управлінського впливу на систему та окремі підсистеми 

підприємства задля впровадження певної моделі розвитку підприємства 

(організації). 

          Виділяють три підходи до розуміння технологій розвитку підприємства: 

гуманітарний, інженерний та емпіричний [1]. 

          Гуманітарний підхід передбачає, що підприємство розглядається як 

соціальна система. Методологічною основою формування технологій розвитку  

є соціологія та психологія. При цьому розвиток підприємства здійснюється 

завдяки самовизначенню людей і створенню ефективних комунікацій між 

ними. Основним об’єктом і суб’єктом розвитку є особистість, даний підхід є 

особистісно зорієнтованим. На сьогодні найбільш розвиненими є такі 

технології розвитку соціальних систем: самонавчання, менеджмент знань, 

коучінг, колективні форми організації праці на основі концепції робочих 

команд, еволюційні підходи (зокрема концепція життєвого циклу організації) 

[1]. 

          Інженерний підхід передбачає, що підприємство розглядається як 

технічна система. Даний підхід еволюціонував від методів створення складних 

технічних систем. Методологічною базою для формування даних технологій 

розвитку є теорія систем, системотехніка, системний аналіз та кібернетика. 

Увага приділяється розвитку технології і структури інформаційних потоків 



підприємства. Специфічна ознака даного підходу – формалізація і 

регламентація діяльності (до певної міри). Технологіями розвитку підприємства 

при використанні інженерного підходу є: наукова організація праці, системний 

аналіз,  реінжиніринг бізнес-процесів (BPR – Business-Process Reengineering), 

всебічний менеджмент на основі якості (TQM – Total Quality Management) [1]. 

          Емпіричний підхід передбачає розгляд організації як певного аналогу 

успішних підприємств і полягає в поширенні галузевого чи функціонального 

досвіду. При цьому використовуються такі технології розвитку: система освіти 

за стандартом МВА (Master of Business Administration), застосування типових 

організаційних і функціональних схем, бенчмаркінг, добір персоналу з 

досвідом аналогічної діяльності, досвід вирішення конкретних ситуацій – 

кейсів, професійна сертифікація, яка може здійснюватись за стандартами 

проектного менеджменту (PM – Project Management) або за стандартами 

інвестиційного аналізу (CIIA – Certified Internal Investment Analysis). 

          Окрім вищенаведеної типології технологій розвитку підприємства варто 

зупинитись на переліку та характеристиках управлінських технологій розвитку, 

які є найпоширенішими у використанні зарубіжними компаніями та 

вітчизняними підприємствами: бюджетування, стратегічне планування, 

сегментація споживачів, система управління взаємодією з клієнтами, ключові 

компетенції, формування місії та візії, управління знаннями, процесно-

орієнтоване управління, аутсорсинг, сценарне планування, бенчмаркінг, 

реінжиніринг бізнес-процесів, збалансована система показників тощо. 

           При аналізі  розглянутого  вище  переліку  управлінських технологій 

розвитку підприємництва  можна  зробити висновок, що кожен із підходів буде 

ефективним при розв’язанні окремих завдань. Якщо ми хочемо досягти значних 

перетворень і забезпечити суттєвий розвиток , то, потрібно використовувати 

поєднання різних технологій, зокрема використовувати одночасно інженерний, 

емпіричний та гуманітарний підходи. При цьому потрібно враховувати 

необхідність використання проектних технологій, які включатимуть в себе 

здійснення комплексу взаємопов'язаних заходів. 



             Розвиток підприємства може здійснюватись за різними моделями, які 

також повинні використовуватись в комплексі, зокрема заслуговує на увагу 

попарна реалізація моделей: "бізнес-розвиток – організаційний розвиток" і 

"внутрішній розвиток – зовнішні розвиок" [1]. Використання сукупності 

моделей передбачає застосування розглянутих вище управлінських технологій 

розвитку.   
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