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Економіка та управління підприємствами

У статті узагальнено етапи еволюції технологій управління фінансово-економічними процесами, а також
встановлено, що сучасною тенденцією є перехід від спеціальних управлінських технологій до комплексних
самовідтворюваних. Комплексна технологія управління фінансово-економічними процесами визначена як
сукупність цілеспрямованих, ієрархічно впорядкованих, скоординованих у часі та за ресурсами, раціональ
них управлінських процедур, що відповідають стану зовнішнього і внутрішнього середовища економічного
суб’єкта та реалізуються в межах комплексу функцій менеджменту завдяки застосуванню специфічних ін
струментів та методів. Виділено основні характеристики комплексних технологій управління фінансово-еко
номічними процесами.
Ключові слова: технологія управління, технологізація, комплексна технологія, спеціальна технологія,
еволюція.
Чмутова И.Н., Андрейченко Ж.О., Довгополая Ю.С. ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
В статье обобщены этапы эволюции технологий управления финансово-экономическими процессами.
Выявлено, что современной тенденцией является переход от специальных управленческих технологий
к комплексным самовоспроизводимым. Комплексная технология управления финансово-экономическими
процессами определена как совокупность целенаправленных, иерархически упорядоченных, скоординиро
ванных во времени и по ресурсам, рациональных управленческих процедур, которые соответствуют состо
янию внешней и внутренней среды экономического субъекта и реализуются в пределах комплекса функций
менеджмента благодаря применению специфических инструментов и методов. Выделены основные характе
ристики комплексных технологий управления финансово-экономическими процессами.
Ключевые слова: технология управления, технологизация, комплексная технология, специальная тех
нология, эволюция.
Chmutova I.M., Andriichenko Zh.O., Dovhopola Yu.S. EVOLUTION AND MODERN TRENDS
IN THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES FOR MANAGING FINANCIAL AND ECONOMIC PROCESSES
The stages of the evolution of technologies for managing financial and economic processes are generalized. It is
revealed that the modern trend is the transition from special management technologies to complex self-reproducing
ones. The integrated technology of financial and economic processes management is defined as a set of purpose
ful, hierarchically ordered, coordinated in time and resource efficient management procedures that correspond to
the state of the external and internal environment of the economic entity and are realized within the complex of man
agement functions through the use of specific tools and methods. The main characteristics of complex technologies
for managing financial and economic processes are distinguished.
Keywords: managerial technology, technologization, integrated technology, special technology, evolution.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Сучасне суспільство неможливо
уявити без технологій, які проникають у всі
сфери діяльності. Об’єктами технологізації
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можуть виступати як системи інструменталь
них технічних засобів, так і соціальні, вироб
ничі, фінансові відносини та процеси. Через
призму технологізації можна розглянути всю
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сукупність засобів ефективного функціону
вання, що використовуються суспільством.
Технологізація стає засобом зниження ризиків
за рахунок передбачуваності, стандартизації,
підконтрольності усіх суспільних процесів.
Науковий і практичний інтерес до техноло
гій управління обумовлений тим, що інстру
ментарій управління стає більш складним
та масштабним, виникає необхідність узго
дження різних елементів управління. Також
управлінські технології є важливим резервом
підвищення ефективності та якості управ
ління організацією. Сучасні керівники розгля
дають технології управління як дієвий інстру
мент, який дає змогу зорієнтувати підрозділи
та співробітників на досягнення спільної мети.
На думку О.П. Третьякової, технологізація
управління може не тільки стати основним
джерелом конкурентних переваг організації,
але й, можливо, послугує імпульсом переходу
менеджменту на новий рівень розвитку [1].
Технологія відіграє значну роль в ево
люційному розвитку суспільства. Водночас
питання зв’язку технології з економічним про
цесом залишається поза межами будь-якої
формальної теорії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Фундамент технологічного підходу закладено
в технологічних теоріях, які було використано
з позицій технічного та технологічного детер
мінізму під час формування концепцій суспіль
них наук. Загальні підходи до технологічного
економічного управління викладено в працях
В.А. Верби [2; 3], А.Е. Воронкової [4], А. Гер
шуна та М. Горського [5], Дж. Грейсона [6],
О.М. Гуцалюка [7], С.Б. Довбні [8], П. Друкера
[9; 10], О.В. Іванової [11; 12], Г.В. Козаченко
[13], В.Я. Платова [14], Л. Стіла [15], О.П. Тре
тьякової [1], Г. Хемела [16], В.М. Шарапова
та О.В. Шарапової [17], У. Явас [18] та інших
науковців. Дослідниками визначено змістовне
наповнення поняття «технологія управління»,
роль управлінських технологій у розвитку під
приємства, систематизовано сучасні техно
логії менеджменту, а також виділено сфери
їх застосування, проведено оцінку управлін
ських технологій.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. На цей час сформо
вано основні принципи, правила й вимоги
до управління економікою організації, проте
самі технології мають переважно описовий
або фрагментарний характер. Також відсут
нім є цілісне уявлення про еволюцію техно
логій управління фінансово-економічними
процесами, про відмінні риси спеціальних

ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО
і комплексних технологій управління, про най
більш суттєві характеристики сучасних управ
лінських технологій, що є важливим з точки
зору розроблення механізму їх впровадження
у практику діяльності суб’єктів економіки.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Метою статті є узагальнення ета
пів еволюції технологій управління фінансовоекономічними процесами, визначення сучас
них тенденцій їх застосування, виділення
сутнісних ознак управлінських технологій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Щодо того, коли з’явилися перші тех
нології, досі в науковому середовищі немає
спільної думки. Технологією можна назвати
набори операцій, що застосовуються в будьякій сфері. Як вважає Т.В. Стасюк [20, с. 41],
термін «технологія» увів до наукового вжитку
Йоганн Бекман, назвавши ним наукову дис
ципліну, яку читав у німецькому університеті
в Геттінгені з 1772 р. Комплексне розуміння тех
нології сформував А. Еспінос в роботі «Виник
нення технології» (кінець XIX ст.), він виділив
такі рівні розуміння: 1) статичне розуміння: тех
нологія – аналітичний опис ремесел, їх класи
фікації; 2) динамічне: технологія – сукупність
законів та причин практичної діяльності; 3) ста
тично-динамічне: технологія як зародження,
апогей та занепад сукупності практичних опе
рацій для досягнення мети, чергування тради
цій та винаходів як ритму еволюції.
Первісно об’єктом технологій були матері
альні процеси, тому вони дуже тісно пов’язані
з еволюцією форм суспільного виробництва
й науково-технічного розвитку суспільства.
На етапі індустріального суспільства тех
нологія розглядалася як наукова дисци
пліна, що розробляє й удосконалює прийоми
та засоби праці (або технологічні процеси).
Перетворення у суспільстві викликали зміни
й у технологічних теоріях, пов’язані з доміну
ючою роллю інформації над матеріальною
складовою суспільних процесів.
Зміщення акцентів у структурі сучасної
економіки у бік пріоритету наукоємних галу
зей, розвитку економіки знань, інформацій
них систем визначило формування нового
постіндустріального суспільства. Специфіч
ними особливостями постіндустріальної еко
номіки є посилення ролі знань та інформації
як визначального фактору результативної
діяльності; поширення творчої, інтелекту
альної праці; прискорення процесу техноло
гічних трансформацій. Аналіз цивілізаційних
змін, проведений у роботі [11], показує, що
технологія перетворилася на базову, багато

323

Мукачівський державний університет

Основні види технологій
управління економічними

визначена
технологія
відсутня

Характер
технології

трудомістка

Базовий
ресурс

аспектну складову людської діяльності, стала
самостійним ресурсом постіндустріальної
економіки, що становить основу економічної
системи. Технологія, на відміну від попере
дніх етапів розвитку, не виділяє як капітал
будь-який традиційний фактор виробництва,
а поєднує їх.
Узагальнення думок сучасних учених [4; 5;
13; 14; 21] дає змогу констатувати, що техно
логізація проникає не лише в економічну сис
тему загалом, але й у сферу управління на
рівні конкретних організацій. До того ж П. Дру
кер зазначає: «Не існує якоїсь однієї техноло
гії, яка належала б тільки якійсь одній індустрії,
і що, навпаки, усі технології можуть – принай
мні, теоретично – мати велике значення для
будь-якої індустрії й впливати на будь-яку
індустрію» [9]. Із цього випливає, що пра
вомірно використовувати наукові розробки
у галузі технологій загалом, а також у сфері

фізична
праця
(особистий
фактор)

Технології
організації
виробництва
Технології
організації
праці

Загальна
характеристика

Технології
виробництва

Доіндустріальний
етап (до 1770 р.)

економічного і фінансового управління за
умов їх адаптації до специфіки функціону
вання певного об’єкта.
Зачатки технологій управління економікою
підприємства сформувалися у вигляді прин
ципів управління економічними процесами,
які розглядалися у філософії з позиції госпо
дарського аспекту. Пізніше А. Файоль першим
почав досліджувати питання ефективного
управління підприємством, виділив управ
ління як особливий вид діяльності та визна
чив перелік основних функцій.
Концепція технології в організаційному
середовищі з’явилася у 1960-х рр. Технологія
розглядалася як інформація та засоби її збе
рігання, як діяльність та знання про причиннонаслідкові зв’язки, як варіабельність ресурсів
і процесів пошуку. Дещо пізніше виник термін
«управлінське ноу-хау», який розумівся як
різноманітні управлінські практики, принципи
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1960-ті рр. 1970-ті рр.

Індустріальний етап (1770–1980 рр.)

1990-ті рр.

Постіндустріальний етап
(1980 – теп. час)

Рис. 1. Еволюція технологічних теорій в економіці
Джерело: складено на основі [1; 2; 7; 12; 19; 23]
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й техніки, які використовуються менеджерами
у США та Західній Європі для виконання
функцій управління [22, с. 58].
Роботи П. Друкера [9; 10] паралельно
з розвитком постіндустріального суспільства
заклали підґрунтя для формування техноло
гічної економічної школи. Наприкінці ХХ ст.
зростання темпів зовнішніх і внутрішніх змін
в організації викликало необхідність регу
лярно переглядати управлінські практики,
оскільки реальні процеси стали суттєво від
різнятися від запланованих. На цьому етапі
відбулися руйнування стереотипів управлін
ського мислення та перехід від школи «раці
онального управління» до поведінкового.
Економіка організації розглядається як від
крита система в умовах мінливості технологій
та невизначеності середовища. Тому сьогодні
завданнями і предметами економічної техно
логічної теорії є виявлення закономірностей
функціонування організації та створення най
більш ефективних та економічних способів
та процесів.
Етапи еволюції технологічних теорій в еко
номіці подано на рис. 1.
Технології управління теж мають власну
еволюцію. Так, спочатку управлінська тех
нологія ототожнювалася з виробничою, що
не враховувало особливостей управлінської
діяльності. У подальшому було запропоно
вано схему структуризації управлінських робіт,
яка передбачала поділ процесу управління на
функції, що складалися з комплексу управ
лінських процедур; виникли технології цільо
вого та процесорного управління, технології
командотворення, залучення працівників до
процесу управління. Згодом технологія управ
ління набула характеру рухомої конструкції
компонентів, провідним аспектом якої став
когнітивний. Сьогодні пріоритети зміщуються
у бік власне управлінського аспекту, спрямо
ваного на комплексні (системні) управлінські
технології, а також на генерування, самовід
творення нових управлінських технологій [1].
Орієнтація на отримання прибутку за одно
часного забезпечення фінансової стійкості
економічних суб’єктів сприяла тому, що базо
вою технологією менеджменту, що надає
комплексне бачення діяльності через фінан
сову призму, став фінансовий менеджмент.
Функції фінансового планування, фінансового
аналізу і контролю згодом почали реалізову
ватися через технології бюджетування, управ
лінського обліку, фінансового контролінгу.
При цьому останній є комплексною техноло
гією управління, спрямованою на координа
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цію взаємодії різних підсистем фінансового
менеджменту та контроль їх ефективності.
Процесно-орієнтоване управління також
набуває статусу найбільш використовуваних
та дієвих. Процесні технології не протиставля
ються фінансово-орієнтованим, а доповнюють
їх нефінансовими складовими, а саме відно
синами з клієнтами, бізнес-процесами, пер
соналом. Прикладом таких технологій є зба
лансована система показників, завдяки якій
забезпечується вимір досягнення стратегічних
цілей через ключові показники ефективності.
Сучасний арсенал технологій управління
налічує значну кількість їх видів залежно від
ступеня централізації, порядку виконання
операцій та процедур, ступеня розподілу
праці, об’єктної, предметної, функціональної
спрямованості, рівня автоматизації, структу
ризації об’єкта управління, рівня управління.
В узагальненому вигляді склад технологій,
які використовуються в економічному управ
лінні, представлений технологіями стратегіч
ного управління, технологіями бізнес-плану
вання, технологіями управління маркетингом,
технологіями фінансового менеджменту, тех
нологіями управління персоналом, технологі
ями корпоративного управління, технологіями
управління якістю, інформаційними техноло
гіями, технологіями операційного управління,
технологіями
управління
виробництвом,
логістичними технологіями, технологіями вну
трішньофірмового обліку й контролю, техно
логіями структурування й організації бізнеспроцесів [22, с. 64-65].
Дещо інший перелік управлінських техноло
гій визначила консалтингова компанія «Bain &
Company» [24], яка провела п’ятнадцяте опи
тування більше 13 000 компаній із 70 країн
світу в Північній Америці, Європі, Азії, Африці,
Середньому Сході, Латинській Америці
(рис. 2). Згідно з результатами опитування
найбільш використовуваними управлінськими
технологіями у світі є управління взаєминами
з клієнтами, бенчмаркінг, опитування щодо
залучення співробітників, стратегічне пла
нування, аутсорсинг, збалансована система
показників, формування місії й візії, причому
в 2015 р. очікувалося значне зростання про
центу їх використання.
Стосовно застосування управлінських
технологій у вітчизняній практиці у роботі [3]
зазначається, що у 2008-2009 рр. їх викорис
товувала незначна кількість компаній, при
цьому першою в рейтингу популярності є кон
цепція бюджетування, що підтверджує над
мірне фокусування менеджерів українських
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компаній на проблемах переважно тактичного
(на противагу стратегічному) характеру.
Опитування керівників і топ-менеджерів
понад 300 українських підприємств упродовж
2012-2013 рр., результати якого представлені
в роботі [2], показало, що вітчизняні компанії
сьогодні більш активно застосовують інстру
менти стратегічного менеджменту. Висо
кий рівень використання мають інструменти
управління взаємовідносинами з клієнтами
(66,7% респондентів) і технології бюдже
тування (70,6%). Це свідчить про активний
пошук вітчизняним менеджментом методів
адаптації підприємств, виявлення нових дже
рел для отримання конкурентних переваг
і напрямів розвитку українського бізнесу.
Водночас підприємства недостатньо засто
совують управлінські технології інноваційного
Лабораторії "проривних" інновацій

менеджменту. Зокрема, тільки 39% респон
дентів визнають, що на їх підприємствах існує
управління інноваціями, 31% – бенчмаркінг,
32% – управління знаннями, 22,5% – управ
ління змінами, 21% – сценарне планування.
За умов турбулентних змін зовнішнього
і внутрішнього середовища актуалізуються
завдання розробки і впровадження управ
лінських технологій, що вимагає постійного
проведення бенчмаркінгу, сценарного пла
нування і системного управління змінами
[2, с. 154-155].
Таким чином, аналіз застосування тех
нологій управління в економіці та фінансах
свідчить про те, що сьогодні пріоритети змі
щуються в напрямі переходу від спеціальних
управлінських технологій до комплексних
самовідтворюваних.
36
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Виходячи із загального визначення техно
логії управління, поданому у роботі [25], можна
сформулювати визначення комплексної тех
нології управління фінансово-економічними
процесами як сукупності цілеспрямованих,
ієрархічно впорядкованих, скоординованих
у часі та за ресурсами, раціональних управ
лінських процедур, що відповідають стану
зовнішнього і внутрішнього середовища еко
номічного суб’єкта та реалізуються в межах
комплексу функцій менеджменту завдяки
застосуванню
специфічних
інструментів
та методів. Комплексна технологія управління
фінансово-економічними процесами відрізня
ється від спеціальних технологій такими осо
бливостями: 1) стратегічна спрямованість;
2) розгалужений склад процедур; 3) залеж
ність змісту управлінських процедур від фази
розвитку економічного суб’єкта; 4) охоплення
декількох функцій менеджменту; 5) вимоги
щодо високої компетентності персоналу для
використання комплексної технології.
Сутність комплексних технологій управ
ління фінансово-економічними процесами
виявляється у їх характеристиках, які уза
гальнені на основі [1; 3; 18; 19; 25]:
1) динамізм – технологія управління фінан
сово-економічними процесами відображає
виконання будь-яких процесів, рухів, дій;
2) цільова спрямованість – процедури
та операції технології управління фінансовоекономічними процесами підпорядковані
загальній меті;
3) результативність – технологія управ
ління фінансово-економічними процесами
чітко визначає результат діяльності;
4) впорядкованість у часі й просторі про
цедур і операцій, що складають технологію
управління фінансово-економічними проце
сами;
5) подільність – будь-яка технологія управ
ління фінансово-економічними процесами може
бути розчленована на внутрішньо пов’язані між
собою етапи, фази, процедури, операції;
6) однозначність та регламентованість
виконання процедур і операцій, які складають
технологію управління фінансово-економіч
ними процесами, що є вирішальною умовою
досягнення результатів відповідно до постав
леної мети;
7) забезпечення координації й синхроніза
ції етапів, стадій, процедур у межах технології
управління фінансово-економічними проце
сами;
8) орієнтація на досягнення високої якості
управління;
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9) раціональність – технологія управління
фінансово-економічними процесами сприяє
раціональному розподілу та використанню
фінансових ресурсів;
10) унікальність, яка відображає залежність
технології управління фінансово-економічними
процесами від системи цінностей, цілей і ква
ліфікації суб’єкта управління; властивість уні
кальності виявляється в тому, що однакові тех
нології у кожній конкретній організації можуть
наповнюватися власними процедурами, інстру
ментами та методами управління;
11) інтелектуальний характер технології
управління фінансово-економічними проце
сами;
12) взаємозамінність інструментів впливу
й паралельність їх застосування стосовно
одного об’єкта;
13) залежність
технології
управління
фінансово-економічними процесами від ком
петентності персоналу, який її використовує;
14) варіативність, гнучкість – технологія
управління фінансово-економічними проце
сами є рухомою конструкцією компонентів,
яка може змінюватись залежно від досягну
тих результатів;
15) отримання синергійного ефекту від
комплексного та системного підходу до вико
нання процедур і операцій;
16) масовість – технологія управління
фінансово-економічними процесами робить
мету серійно досяжною;
17) збалансованість, яка базується на
таких категоріях, як сумірність, домірність,
рівновага, узгодженість, раціональне співвід
ношення взаємопов’язаних частин, стан опти
мального балансу між складовими; з одного
боку, збалансованість технології управління
фінансово-економічними процесами перед
бачає узгоджений динамізм її складових, під
порядкований розвитку організації як цілісної
системи, а з іншого боку, технологія управ
ління фінансово-економічними процесами
спрямована на дотримання балансу цілей
та фінансових ресурсів, інтересів зацікавле
них сторін, цілей усіх рівнів управління між
собою, загальних цілей організації та особис
тих цілей працівників;
18) адаптивність – технологія управління
фінансово-економічними процесами забезпе
чує оперативне реагування на зміни зовніш
нього та внутрішнього середовища, своє
часне виявлення проблем та їх запобігання;
19) інноваційна спрямованість – техно
логія управління фінансово-економічними
процесами сприяє розробленню та при
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йняттю інноваційних рішень стосовно роз
витку організації.
Виділення наведених вище характеристик
дасть змогу врахувати їх у процесі форму
вання системи технологій управління фінан
сово-економічними процесами для конкретної
організації, розробити відповідні процедури
й здійснити вибір доцільних інструментів їх
реалізації.
Висновки з цього дослідження. Узагаль
нення етапів еволюції технологій показало, що
вони перетворилися на самостійний ресурс, що
є основою економічної системи. Розвиток тех
нологій управління фінансово-економічними
процесами обумовлений тим, що інструмента
рій управління став більш складним та масш
табним, виникла необхідність узгодження різ
них елементів управління. Аналіз тенденцій
технологізації управління довів, що сьогодні
пріоритети зміщуються в напрямі переходу від
спеціальних управлінських технологій до комп
лексних самовідтворюваних. Це обумовлено
тим, що наявність широкого спектру відокрем
лених і часом різноспрямованих технологій
спеціального управління фінансово-економіч
ними процесами може викликати негативний
ефект роз’єднаності, відсутності координації
і узгодженості управлінських дій. Спеціаліза
ція заважає цілісному баченню завдань і про
блем організації, може спричинити протиріччя,

конфлікти,
недостатню
результативність
діяльності. Комплексна технологія управління
фінансово-економічними процесами відрізня
ється від спеціальних технологій такими осо
бливостями: 1) стратегічна спрямованість;
2) розгалужений склад процедур; 3) залеж
ність змісту управлінських процедур від фази
розвитку економічного суб’єкта; 4) охоплення
декількох функцій менеджменту; 5) вимоги
щодо високої компетентності персоналу для
використання комплексної технології. Осно
вними характеристиками комплексних тех
нологій управління фінансово-економічними
процесами є динамізм, цільова спрямова
ність, результативність, впорядкованість у часі
й просторі процедур і операцій, подільність,
регламентованість, забезпечення координації
й синхронізації процедур, орієнтація на досяг
нення високої якості управління, раціональ
ність, унікальність, інтелектуальний характер,
взаємозамінність інструментів впливу, залеж
ність технології управління від компетентності
персоналу, який її використовує, варіативність,
збалансованість, адаптивність, інноваційна
спрямованість.
Подальші дослідження можуть бути спря
мовані на обґрунтування процедури констру
ювання комплексної технології управління
фінансово-економічними процесами та узго
дження її складових.
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