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Безкризове функціонування національної
економіки можливе лише при переході усіх галузей
до сталого розвитку. У свою чергу, сталий розвиток
галузі може бути досягнутий лише за умови
Article history:
ефективного функціонування первинних ланок
Received: January, 2018
економічної системи – підприємств, які відіграють
1st Revision: February, 2018
головну роль життєдіяльності сучасного суспільства.
Accepted: February, 2018
Підприємства виступають основним структурним
DOI:
елементом економіки, що у процесі виробництва
https://doi.org/10.33108/sepd2
товарів і надання послуг поєднує трудові,
018.01.221
матеріальні, фінансові й інформаційні ресурси.
Сьогодні виникла необхідність забезпечити сталий поступовий розвиток
підприємства з метою досягнення, закріпленого у Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України у 2015 році, завдання
переходу національної економіки нашої країни. Поряд з створенням сприятливих
умов функціонування підприємств, особливо промислової сфери, – удосконалення
законодавства відповідно до вимог ЄС, формування конкурентного ринку інвестицій,
зниження банківських відсотків, оптимізація митної політики – велике значення має
удосконалення управління бізнес-процесами підприємства.
Відсутність адекватного механізму управління бізнес-процесами, методів й
інструментів впливу на суб’єкти господарювання значною мірою призупиняє
економічний розвиток країни. Керівники підприємств потребують серйозної
Тарасюк Г. Рецензія на монографію Мельник Лілії Миколаївни «Забезпечення сталого
розвитку промислових підприємств засобами управління бізнес-процесами: теорія,
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методичної допомоги при прийнятті управлінських рішень і перш за все при виборі
стратегічних напрямів діяльності підприємства з врахуванням усіх аспектів
господарсько-фінансової діяльності.
Очевидно, що у будь-якого підприємства, особливо промислових галузей,
виникає необхідність адаптування до швидкозмінних явищ у зовнішньому
середовищі. Вирішення цього завдання є неможливим без формування адекватного
механізму забезпечення сталого розвитку підприємства на основі управління його
бізнес-процесами, що сприятиме безкризовому, стабільному його функціонуванню
незалежно від різного виду чинників впливу ззовні.
Аналіз стану наукової розробки цієї проблематики у вітчизняній та зарубіжній
літературі доводить, що підхід до вивчення питань забезпечення сталого розвитку
підприємств на сучасному етапі має подвійний характер. З однієї сторони, дана
проблема на сьогоднішній день є актуальною і знаходиться в центрі уваги вченихекономістів. З другої сторони, у тих наукових дослідженнях, що зараз активніше
розвиваються, залишається недостатньо розробленою теоретико-методологічна та
методична база питань сталого розвитку промислових підприємств. Саме тому
більшість складових цієї сфери аналізу мають простір для подальшого розгортання
досліджень, бо наявні наукові пошуки потребують узагальнення, урахування нових
інструментів забезпечення сталого розвитку підприємства на основі управління його
бізнес-процесами. Теоретичне і практичне значення зазначених проблем зумовили
вибір теми представленої монографії.
Монографія, що рецензується, присвячена розробленню теоретичних засад та
практичних аспектів пошуку напрямів забезпечення сталого розвитку промислових
підприємств на основі управління бізнес-процесами. У представленому дослідженні
розглянуто проблеми діалектики сталого розвитку, визначено місце і роль
підприємства у реалізації концепції сталого розвитку, описано структуру методології
забезпечення сталого розвитку промислових підприємств, сформульовано концепцію
оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство – галузь – регіон – держава,
досліджено чинники впливу на процес забезпечення сталого розвитку промислових
підприємств та економічно оцінено рівень досягнення сталого розвитку промислових
підприємств на основі бізнес-індикаторів, сформульовано модель удосконалення
системи управління бізнес-процесами промислових підприємств в умовах переходу до
сталого розвитку, а також описано механізм матеріального та морального
мотивування промислових підприємств у реалізації концепції сталого розвитку.
Результати досліджень, які наведено у монографії, відображають напрям
наукової роботи стосовно забезпечення сталого розвитку промислових підприємств.
Наукова новизна роботи полягає у поглибленні категорійного апарату, уточненні та
доповненні ряду класифікаційних ознак за різними категоріями, розробленні окремих
методологічних положень, моделей та алгоритмів.
Практична значимість дослідження полягає у вдосконаленні методичних
підходів до управління бізнес-процесами промислових підприємств в умовах переходу
до сталого розвитку, розробленні системно-інтегрованого методичного підходу до
оцінювання рівня досягнення сталого розвитку промислових підприємств на основі
бізнес-індикаторів, доведенні взаємозалежності рівня сталого розвитку промислових
підприємств та системи управління їх бізнес-процесами.
У представленій монографії сформульована і комплексно вирішена наукова
проблема обґрунтування теоретико-концептуальних засад забезпечення сталого
розвитку промислових підприємств на основі управління бізнес-процесами, а також
розроблені науково-практичні рекомендації з їх використання.
Ознайомлення із змістом монографії дає підставу для висновку, що автор
поставила перед собою завдання, вирішення і реалізація яких покликані позитивно
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вплинути на підвищення рівня досягнення сталого розвитку промислових
підприємств, орієнтуючись при цьому на удосконаленні управління бізнес-процесами.
Таким чином слід зазначити, що тематика монографії «Забезпечення сталого
розвитку промислових підприємств засобами управління бізнес-процесами: теорія,
методологія, практика» є актуальною, дослідження має високий ступінь наукової
новизни, містить науково-методичні та практичні рекомендації щодо забезпечення
сталого розвитку промислових підприємств, відповідає усім встановленим вимогам до
монографій. Отже, рецензовану монографію можна рекомендувати до відкритого
друку.
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