
 Федотова І.В.   
Управління життєздатністю підприємства: сутність та концептуальні положення 

 

 

94 

 

DOI: 10.15276/EJ.02.2020.13 

DOI: 10.5281/zenodo.4243082  
UDC: 338.121:65.014.12 

JEL: O43, Q01 

 

УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

ENTERPRISE VIABILITY MANAGEMENT: ESSENCE AND CONCEPTUAL 

FRAMEWORK 

 
Iryna V. Fedotova, PhD in Economics, Associate Professor  

Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv, Ukraine 

ORCID: 0000-0002-3277-0224 

Email: irina7vf@gmail.com 

 

Recieved 24.02.2020 

 

Федотова І.В. Управління життєздатністю підприємства: сутність та концептуальні положення. Науково-

методична стаття. 
На основі методу дворівневого тріадичного дешифрування удосконалено теоретичний базис уточнення сутності понять 

«життєздатність підприємства» та «управління життєздатністю підприємства», що дало можливість доповнити 

етимологічно-семантичну складову теоретико-методологічних засад управління життєздатністю підприємств. 
Запропоновано концептуальні основи управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту на засадах 

забезпечення логічної взаємодії типових структурних елементів (мети, завдань, суб’єкту, об’єкту, принципів, підходів, 

функцій управління, методик і т.п.), системоутворюючим елементом є сформована модель підтримки життєздатності 
підприємства на засадах сталого розвитку і холістичного підходу, що в сукупності сприятиме розробці інноваційних 

підходів та методів управління життєздатністю підприємства. 

Ключові слова: життєздатність, управління життєздатністю, концептуальні основи, системний підхід, дворівневе 
дешифрування, сталий розвиток 

 

Fedotova I.V. Enterprise viability management: essence and conceptual framework. Scientific and methodical article. 
Based on the method of two-level triadic decoding, the theoretical basis for clarifying the essence of the concepts "enterprise 

viability" and "enterprise viability management" was improved, which made it possible to supplement the etymological and 
semantic component of theoretical and methodological principles of enterprise viability management. The conceptual bases of 

viability management of the motor transport enterprises on the basis of maintaining logical interaction of typical structural 

elements (purpose, tasks, subject, object, principles, approaches, management functions, techniques, etc.) are offered, the system-
forming element being the created model of maintaining the viability of the enterprise on the principles of sustainable 

development and a holistic approach, which together will contribute to the development of innovative approaches and methods of 

managing the viability of the enterprise. 
Keywords: viability, viability management, conceptual framework, systems approach, two-level decoding, sustainable 

development 

 

агострення конкурентної боротьби призводить до того, що підприємствам необхідно 

пристосовуватися до сьогодення та формувати майбутнє швидше і ефективніше конкурентів. 

Дослідження життєздатності підприємств, розуміння на що вони спроможні при різних умовах 

функціонування особливо важливе при постійній зміні та модифікації економічних відносин. У 

забезпеченні сталого розвитку економіки України одне з найважливіших місць належить транспорту – 

галузі, яка є не тільки стратегічно важливою галуззю національної економіки і ключовою ланкою 

соціально економічної системи, а й стимулює економіку країни. Стійкий розвиток та існування 

автотранспортного підприємства у довгостроковій перспективі в більшому ступені залежить від його 

життєздатності. Поняття «життєздатність» має міждисциплінарний характер. Життєздатність систем 

досліджують у багатьох областях (біології, фізиці, кібернетиці, економіці, психології та інших). Поняття 

«життєздатність» спочатку було застосовано у біології та фізиці, потім з'явилося в філософії, екології, 

соціальних науках. Поступово концепція життєздатності стає більш поширеною в сферах управління 

системами, природними та людськими ресурсами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій  

В даний час існує велика кількість наукових робіт, присвячених дослідженню сутності і структури 

поняття «життєздатність підприємства», проте жодна з них не дозволяє однозначно виділити специфічні 

особливості, що забезпечують можливість його точної ідентифікації.  

Життєздатність підприємства виступає об’єктом дослідження в роботах багатьох вчених. При цьому 

автори розглядали як загальну систему управління життєздатністю підприємства [1-8], так й були 

розглянуті окремі елементи управління та забезпечення життєздатності організації [9-16]. Також немає 

єдності щодо тлумачення поняття «життєздатність підприємства», тому що надаються визначення з 

точки зору системного, стратегічного, конкурентного, ресурсного, еволюційного підходів. Думки вчених 

щодо термінології життєздатності розходяться, тому до теперішнього часу не існує загальновизнаного 
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поняття «життєздатності підприємства». Різні визначення життєздатності, як правило, не суперечать, а 

швидше доповнюють один одного. Особливо актуальним є формування концептуальних основ 

управління життєздатністю підприємства в умовах трансформації бізнес-середовища. В науковій 

літературі вже були спроби формування концептуальних положень, що стосувалися забезпечення 

життєздатності підприємств [14-19], формування стратегії життєздатності підприємств [17]. Більшість 

авторів беруть за основу концепцію Л.Н. Сергеєвої [18-20], згідно якої забезпечення життєздатності 

соціально-економічних систем здійснюється за такими напрямами: забезпечення рівноважного стану 

функціонування системи (надійність, стійкість); забезпечення розвитку системи (живучість, 

адаптивність, мотивація до розвитку).  
Проведені дослідження щодо опрацьованості проблеми життєздатності підприємства у вітчизняній і 

зарубіжній науці дають підставу для висновку, що на сьогодні немає єдиного підходу до визначення 

змісту понять «життєздатність підприємства» та «управління життєздатністю підприємства». Ці дефініції 

є недостатньо обґрунтованими в економічній літературі. Крім того, виникає потреба в формуванні 

концептуальних положень управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту в умовах 

трансформації бізнес-середовища. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми  

В існуючих наукових працях в рамках обраної тематики, специфічні риси життєздатності 

підприємства розглядаються фрагментарно, несистемно. Зокрема, відсутня система категорій, що 

забезпечує формування логічного зв'язку понятійного апарату, що, в свою чергу, перешкоджає 

створенню стрункої наукової теорії життєздатності підприємства, яка з необхідною і достатньою мірою 

повноти описує об'єкт її вивчення і забезпечує використання життєздатності підприємства в цілях 

трансформації економічної системи в умовах кризи. 

Відсутність системності та повноти сформованих визначень життєздатності підприємства та 

неузгодженість їх між собою – є основними обставинами, що перешкоджають формуванню загальної 

концепції життєздатності підприємства. 

Ціллю дослідження є уточнення понять «життєздатність підприємства» та «управління 

життєздатністю підприємства» на підґрунті визначення переліку ключових ознак цих категорій, а також 

формування концептуальних основ управління життєздатністю підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Управління життєздатністю підприємства неможливо без чіткого розуміння сутності даного поняття, 

що актуалізує питання систематизації та узагальнення існуючих наукових підходів, уточнення змісту, 

сфери та умов використання цієї категорії. При формуванні сутності поняття цікавим є метод 

категоріальний метод дворівневого тріадичного дешифрування базового поняття [21]. Сутність цього 

методу полягає в тому, що на першому рівні дешифрування шукана категорія розкривається трьома 

поняттями, які в найбільшій мірі відображають природну сутність феномена, іменованого даною 

категорією. На другому рівні цей процес повторюється для дешифрованих понять. 

Виділимо наступну первинну категоріальну тріаду поняття «життєздатність підприємства» і 

обґрунтуємо склад її елементів:  

 Комплексна здатність. Здатність – це властивість підприємства здійснювати, виконувати, робити що-

небудь, в даному випадку зберігати та підтримувати своє життя. В основі життєздатності живого 

організму лежать механізми пристосування та самозбереження. Більшість вчених виокремили дві 

взаємопов’язані складові забезпечення життєздатності підприємств: функціонування та 

розвиток [14, 15]. По аналогії підприємства з живим організмом, основними здатностями 

пропонується визначити процеси функціонування, адаптації та розвитку.  

 Комплексна взаємодія. Будь який організм за час життя взаємодіє з оточуючим середовищем, без цієї 

взаємодії не можливо саме життя, адаптація, розвиток, тому взаємодія – є основою появу життя, без 

взаємодії життєздатність не можлива. Основними елементами взаємодії є внутрішнє середовище 

підприємства, його зовнішнє середовище та час.  

 Комплексні результати. Являють собою результат функціонування підприємства. Критерій 

ефективності – це відношення результату до ресурсів, на яких він був отриманий. Бути більш 

ефективним - це значить отримувати більший результат на тих же ресурсах, або отримувати такий же 

результат на менших ресурсах. Ключовою умовою життєздатності сталого позитивного тренду 

розвитку є позитивна динаміка ефективності підприємства. Виживають і розвиваються на ринку 

більш ефективні організації. 

Кожне з понять першого рівня, в свою чергу, розкривається трьома поняттями другого рівня 

деталізації. Далі з метою формування другого рівня дешифрування необхідно виділити ще один 

комплекс категорій, що забезпечує дешифрування категорій першого рівня (рис. 1). 
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Рисунок 1. Дворівневе тріадичне дешифрування поняття «життєздатність підприємства»  

Джерело:власна розробка автора 

 

Узагальнення трьох ієрархічно структурованих понять дозволяє сформулювати таку дефініцію 

життєздатності підприємства: 

Життєздатність підприємства – це здатність підприємства здійснювати процес функціонування, 

адаптації та розвитку за допомогою сукупності різних управлінських інструментів та механізмів 

динамічної взаємодії внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства протягом необмеженого 

періоду для досягнення ефективності, результативності та конкурентоспроможності. 

Для формулювання поняття «управління життєздатністю підприємства», виділимо наступну 

первинну категоріальну тріаду і обґрунтуємо склад її елементів: 

 Комплексна діяльність. Управління являє собою усвідомлену цілеспрямовану діяльність суб’єкту 

управління, що здійснює систематичні, планомірні впливи на об’єкт управління. 

 Комплексні впливи. В системі управління підприємства суб'єкт впливає на об'єкт, а способом впливу 

– є методи управління. Управління реалізується за допомогою виконуваних функцій управління 

(аналіз, оцінка, планування, контроль, облік, координування, регулювання і т.п.), а також технологій 

управління, які представляють собою процеси і способи для реалізації функцій.  

 Комплексна життєздатність. Управлінська діяльність спрямована на посилення життєздатності 

підприємства. Результатом розробки і реалізації цілеспрямованих управлінських впливів в системі 

управління підприємства – є забезпечення підтримки системи в заданому стані і (або) її поліпшення, 

чи переведення в новий більш життєздатний стан. 

Далі з метою формування другого рівня дешифрування виділено ще один комплекс категорій, що 

забезпечує дешифрування категорій першого та другого рівнів (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Дворівневе тріадичне дешифрування поняття «управління життєздатністю підприємства» 

Джерело: власна розробка автора 

 

Узагальнення трьох ієрархічно структурованих понять дозволяє сформулювати поняття «управління 

життєздатністю підприємства». 
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Під управлінням життєздатністю підприємства пропонується розуміти систематичну, 

цілеспрямовану, планомірну діяльність з посилення життєздатності підприємства за допомогою 

сукупності впливів на основі розробки і реалізації різних управлінських функцій, технологій та методів, 

спрямованих на підтримання, поліпшення або перехід до нового стану його функціонування. 

Існування та сталий розвиток підприємства у довгостроковій перспективі залежить від його 

життєздатності. Слід виділити підхід до сталого розвитку з позиції «потрійної результативності 

діяльності» (triple bottom line) американського економіста Дж. Елкінгтон (Elkington, 2000) [22, с. 48]. 

Згідно з підходом Дж. Елкінгтона (Elkington, 2000), кожне підприємство несе економічну, екологічну та 

соціальну відповідальність перед суспільством, тим самим забезпечуючи свою життєздатність. 
Підприємству для підтримки своєї довгострокової життєздатності та сталого розвитку необхідно 

взаємодіяти з кожною сферою за допомогою певних підходів та інструментів. На цій основі розроблена 

модель підтримання життєздатності підприємства на засадах сталого розвитку, що наведена на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Модель підтримання життєздатності підприємства на засадах сталого розвитку 

Джерело: власна розробка автора 

 

В запропонованій моделі підтримання життєздатності підприємства представлено ієрархічне 

розташування економічної, соціальної, екологічної сфер зовнішнього середовища підприємства та 

напрямки застосування інструментів управління, за допомогою яких воно впливає на певну сферу з якою 

взаємодіє, та відповідає на сучасні запити суспільства про життя в безпечному середовищі.  

З метою обґрунтування концептуальних положень були використані постулати теорії життєздатних 

систем, холістичного підходу та концепції сталого розвитку. Головною ідеєю, що відображає сутність 

концепції управління життєздатністю автотранспортного підприємства, є ідея необхідності врахування 

взаємозв'язків та взаємовідносин підсистем підприємства, а також зовнішнього та внутрішнього 

середовища з метою забезпечення підтримання життєздатності підприємства протягом тривалого 

періоду. В основі розробки будь-якої концепції лежить ряд методологічних принципів, які визначають 

процедурну сторону проведеного дослідження. Сформульовані принципи управління життєздатністю 

підприємств засновані на характеристиках підприємств як складних соціально-економічних систем. 

Сукупність цілі, завдань, принципів, рівнів, функцій та підходів до управління, а також факторів, що 

впливають на систему управління життєздатністю підприємства, є основою теоретико-методологічного 

базису концептуальних основ управління. 

Аналітичним базисом концептуальних положень є наступні процеси управління життєздатністю по 

певних напрямках: аналіз тенденцій розвитку транспортної галузі, визначення структури і факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовищ, оцінка рівня взаємовідносин АТП з партнерами, оцінка рівня 

стійкості підприємства, оцінка рівня корпоративної культури, оцінка рівня екологічної безпеки АТП, 

оцінка рівня життєздатності підприємства.  

Практичний базис концепції управління життєздатністю підприємства включає визначення 

стратегічних дій щодо взаємовідносин з зовнішніми партнерами, визначення стратегічних дій щодо 

взаємовідносин з внутрішніми партнерами, визначення стратегічних дій щодо розвитку корпоративної 

культури підприємства, визначення стратегічних дій щодо розвитку еколого-інноваційного управління, 

розробка загальної стратегії життєздатності АТП. На основі взаємозв’язку елементів, що складають 

теоретико-методологічний, аналітичний та практичний базиси, запропоновано концептуальні основи 

управління життєздатністю автотранспортного підприємства, що наведено на рис. 4.  
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Рисунок 4. Концептуальні основи управління життєздатністю автотранспортного підприємства 

Джерело: власна розробка автора 
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Сформовані концептуальні основи управління життєздатністю підприємств автомобільного 

транспорту базуються на сучасних підходах до управління, що дозволяє структурувати основні 

компоненти концепції з метою забезпечення ефективного управління життєздатністю підприємств на 

основі збалансованості головних складових. 

Висновки 

В роботі удосконалено теоретичний базис уточнення сутності понять «життєздатність підприємства» 

та «управління життєздатністю підприємства», який на відміну від існуючих, сформований на основі 

категоріального методу дворівневого тріадичного дешифрування через пріоритетність системної 

властивості та констатації їх комплексних ознак, що дало можливість доповнити етимологічно-

семантичну складову теоретико-методологічних засад управління життєздатністю підприємств. 

Запропоновано концептуальні основи управління життєздатністю підприємств автомобільного 

транспорту на засадах забезпечення логічної взаємодії типових структурних елементів (мети, завдань, 

суб’єкту, об’єкту, принципів, підходів, функцій управління, методик і т.п.), системоутворюючим 

елементом є сформована модель підтримки життєздатності підприємства на засадах сталого розвитку і 

холістичного підходу, що в сукупності сприятиме розробці інноваційних підходів та методів управління 

життєздатністю підприємства. 
 

Abstract 

 

The study of viability of enterprises, understanding their capabilities under different operating conditions is 

especially important in the conditions of constant change and modification of economic relations. Sustainable 

development and existence of a motor-transport company in the long run largely depends on its viability. 

Gradually, the concept of viability is becoming more common in the areas of systems management, and 

management of natural and human resources. In the existing scientific works within the chosen subject, the 

specific features of enterprise viability are considered fragmentarily, unsystematically. The lack of systematic 

and complete definitions of the viability of the enterprise and their inconsistency with each other are the main 

circumstances that prevent the formation of a general concept of enterprise viability. 

The aim of the study is clarifying the concepts of "enterprise viability" and "enterprise viability management" 

on the basis of determining the list of key features of these categories, as well as the formation of conceptual 

foundations for enterprise viability management. Based on the method of two-level triadic decoding, the 

theoretical basis for clarifying the essence of the concepts "enterprise viability" and "enterprise viability 

management" was improved, which enabled to supplement the etymological and semantic component of 

theoretical and methodological principles of enterprise viability management. A model of maintaining the 

enterprise viability on the basis of sustainable development was built, which presents the hierarchical location of 

economic, social, environmental spheres of the external environment of the enterprise and the directions in 

application of management tools through which it affects a particular area with which it interacts and responds to 

modern societal demands for a safe environment. The conceptual bases of viability management for motor 

transport enterprises on the bases of maintenance of logical interaction of typical structural elements (purpose, 

tasks, subject, object, principles, approaches, management functions, techniques, etc.) are offered, the system-

forming element being the created model of maintaining viability of the enterprise on the basis of sustainable 

development and a holistic approach, which together will contribute to the development of innovative 

approaches and methods of enterprise viability management. The suggested definitions of the concepts, the 

model and conceptual framework can be applied to any enterprise and organization. 
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