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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ENSURING SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS
Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам забезпечення стійкого розвитку
підприємств в сучасних умовах. Проаналізувавши та узагальнивши різні підходи авторів до
визначення таких понять, як «стійкість», «розвиток», «стійкий розвиток», нами було
запропоновано розглядати категорію «стійкість розвитку підприємства» як зміну
підприємством свого якісного стану за обраним напрямком з метою підвищення стійкості в
сучасних нестабільних умовах, коли підприємство в результаті господарської діяльності не
наближається до межі втрати стійкості або ж швидко повертається до рівноважного стану.
Охарактеризовано основні складові стійкого розвитку та визначено їх взаємозв’язок. Наведено
принципи, які регламентують практичне втілення механізму стійкого розвитку підприємства:
динамічності; системної цілісності; збалансованості матеріальної та інформаційної основ;
пристосовуваності. Розглянуто етапи процесу формування механізму стійкого розвитку.
Відзначено, що формування механізму стійкого розвитку підприємства є безперервним процесом,
який протікає в умовах постійно мінливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.
Елементи цього механізму повинні мати властивості рухливості, урегульованості, проте ступінь
їх гнучкості залежить від норм чинного законодавства, організаційно-правової форми
підприємства, внутрішньої організаційної структури, кваліфікації та мотивації персоналу,

конкуренції, джерел фінансових ресурсів. Розкрито сутність інструментарію менеджменту та
визначено мету його застосування. Перераховано інструменти забезпечення стійкого розвитку
підприємств з позицій трьох основних складових: економічної, соціальної та екологічної. Окремо
зроблено акцент на тому, що досягнення цілей та результативності діяльності щодо
забезпечення стійкого розвитку підприємства можливе лише з урахуванням певних особливостей,
таких як: характер розвитку галузі підприємства; характер функціонування підприємства та
характер стратегій, які використовує підприємство.
The paper is devoted to theoretical and practical aspects of ensuring the sustainable development of
enterprises in modern conditions. After analyzing and summarizing the different approaches of the
authors to the definition of such concepts as "sustainability", "development", "sustainable development",
we proposed to consider the category "sustainability of enterprise development" as a change in the
enterprise's quality condition in the chosen direction when the enterprise as a result of economic activity
does not approach the limit of loss of stability or quickly returns to an equilibrium condition. The research
describes and determines the main components of sustainable development and their interrelation. The
principles that regulate the practical implementation of the mechanism of sustainable development of the
enterprise are presented: the principle of dynamism; the principle of system integrity; the principle of
balance of material and information bases; the principle of adaptability. The stages of the process of
forming the mechanism of sustainable development are considered. It is noted that the formation of the
mechanism of sustainable development of the enterprise is a continuous process that takes place in
conditions of constantly changing factors of the external and internal environment. Elements of this
mechanism should have the properties of mobility, regulation, but the degree of their flexibility depends
on current legislation, organizational and legal form of the enterprise, internal organizational structure,
qualifications and motivation of staff, competition, sources of financial resources. The essence of
management tools is revealed and the purpose of its application is determined. The tools for ensuring the
sustainable development of enterprises were listed from the standpoint of three main components:
economic, social, and environmental. Emphasis is placed on the fact that the achievement of goals and
effectiveness of activities to ensure sustainable development of the enterprise is possible only with certain
features, such as the nature of the development of the enterprise; the nature of the enterprise, and the
nature of the strategies used by the enterprise.
Ключові слова: стійкість; розвиток; стійкий розвиток; механізм; інструментальне забезпечення;
підприємство.
Key words: stability; developmen;; sustainable development; instrumental support; enterprise.
Постановка проблеми. Сучасне середовище функціонування суб’єктів господарювання характеризується
високим рівнем невизначеності та прискоренням швидкості глобальних економічних змін. Підприємства все більше
зіштовхуються з труднощами, пов’язаними не тільки з утриманням високих економічних показників, а й взагалі з
можливістю функціонування на ринку. Саме тому в сучасних умовах забезпечення сталого розвитку є одним із
основних пріоритетів, що передбачає ефективність бізнес-діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам стійкого розвитку підприємств присвятили свої
теоретичні та практичні дослідження багато відомих авторів. Проте, в сучасній економічній теорії питання
забезпечення стійкого розвитку розглядається дослідниками з різних точок зору:
–
значна кількість науковців (С. Анохін, І. Бланк, А. Загорулькін, Б. Колас, О. Колодізєв, К. Нужний, В.
Рощін, Ю. Сімех, В. Сумин, В. Ячменева та ін.) застосовують термін «steady state» (стійкий стан, стан стаціонарної
стійкості), який відображає умови динамічної рівноваги економічної системи [1, 7, 15, 22];
–
А. Деркач, Л. Мельник, А. Семенов та А. Фадеева характеризують стійкий розвиток як такий, за якого
економічні, екологічні та соціальні цілі урівноважуються та інтегруються, а темпи економічного росту не
перевищують темпів відтворення природних ресурсів, причому основним показником такого розвитку вважається
покращання якості життя [17];

–
з позицій гармонійного і рівноважного функціонування компанії стійкий розвиток досліджували
О. Ф. Новікова, О. І. Амоша і В. П. Антонюк, Д. Фаєн, Р. Макклін, М.-Г. Парк [16];
–
кібернетичний підхід запропонували У. Ешбі та Ю.В. Гусаров [20, 4];
–
виходячи з теорій самоорганізації та термодинаміки відкритих систем – В.В. Артюхов [2];
–
прихильники стаціонарної економіки Г. Дейлі, Т. Джексон, Е. Сімс [23, 25, 27];
–
за де-зростання виступають вчені Римського клубу Денніл та Донелла Медоуз, Юрген Рандерс, Вільям
В. Беренс III [26];
–
економічну стійкість підприємств ототожнюють з його фінансовим станом В. Дергачьова, Д. Ковальов
і Т. Сухорукова, З. Коробкова, Є. Коротков, А. Шеремет, Ю. Масленко та Н. Кульбака, І. Недін, І. Сенько [10];
–
поняття стійкого розвитку підприємств пов'язують з поняттям економічного зростання Дж.С. Міль, Й.
Шумпетер, Р. Харррод, Ф. Котлер, Д. Морріс, А.С. Воронов, Н.В. Шандова. Вони вважають, що "…концепція
економічної стійкості полягає в максимальному значенні зростання економіки за мінімального відхилення економічної
системи від стану рівноваги" [18].
Розроблені й запропоновані в сучасній науковій літературі теоретичні й методологічні аспекти з тематики
представленого дослідження вимагають узагальнень, систематизації й удосконалення.
Метою статті є дослідження сутності, принципів, механізмів та інструментів забезпечення стійкого розвитку
підприємств в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Дослідження поняття «стійкий розвиток підприємства» як економічної
категорії обумовлені низкою причин, провідне місце серед яких займає обґрунтування єдиного підходу до розуміння
цієї категорії в рамках сучасної економічної теорії.
Уперше термін «стійкий розвиток» було розглянуто в аспекті екологічних перетворень на конференції ООН у
1972 р. у Стокгольмі [13].
У науковій праці «Стратегія всесвітнього збереження: збереження існуючих ресурсів для «стійкого розвитку»
стійкий розвиток визначався як покращення якості життя в межах можливостей (місткості) екосистем, які
залишатимуться в стані відносної рівноваги [24].
На засіданні Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку (1987 р.) було визначено поняття
«стійкий розвиток» (sustainable development), де було наголошено на потребах задоволення теперішніх та захисту майбутніх
потреб людства: «Це такий розвиток, який задовольняє потреби сьогодення, але не ставить під загрозу можливість
майбутніх поколінь задовольняти свої потреби» [12].
Можемо відзначити, що це визначення цитується найчастіше, але не відображає всіх аспектів. Саме тому, для того,
щоб більш точно зрозуміти термін «стійкий розвиток» доцільно розділити його на два окремих поняття «стійкість» і
«розвиток» та дослідити окремо їх трактування.
Більшість учених-економістів визначають стійкість як здатність системи повертатися у стан рівноваги.
Зокрема, стійкість, за Козловським С. В. – це здатність економічної системи після певного збурення (зміни параметрів
економічної системи, її показників) швидко повертатися у стан, не гірший від попереднього, зберігати свій стан як
завгодно довго, а також поліпшувати свій стан до величини збурення за умови позитивної зміни економічних
параметрів системи [6 с. 7].
Іванов В. Л. трактує стійкість як здатність системи підприємства не відхилятись від свого стану в умовах
виникнення дестабілізаційних внутрішніх і зовнішніх впливів. Проте сукупність факторів, що впливають на
підприємство, зумовлюють стрімкість змін умов функціонування підприємства, що, в свою чергу, неодмінно
призводить до зміни підприємством характеристик свого стану [5, с. 37].
Цікавим є підхід Кучерявого А. В., згідно з яким стійкість – це результат реалізації здатності підприємства
створювати, розвивати та зберігати тривалий час конкурентні переваги. Перш за все, такий підхід всебічно описує
поняття стійкості, узагальнюючи різні її види в межах підприємства, що розкриває спроможність підприємства
ефективно функціонувати у здебільшого несприятливих конкурентних умовах [8, с. 14].
Пов'язує стійкість підприємства з його гармонійним розвитком Мохонько Г. А., відзначаючи, що стійкість – це
збереження цілісності та можливість досягнення встановлених стратегічних цілей. Такий підхід заснований на
підтримці здатності підприємства адаптуватися до мінливих умов господарювання та гармонійної зміни якісних станів
упродовж тривалого часу [11].
Розвиток будь-якого об'єкта – це особливий вид змін, що відрізняється необоротністю й якісними
перетвореннями, що приводять до виникнення його нового стану, який визначається як процес закономірних змін,
переходу з одного стану в інший, більш досконалий, перехід від старого якісного стану до нового, від простого до
складного, від нижчого до вищого [3].
Серед українських вчених, зокрема, Шубравською Є. В., розвиток трактується як процес переходу системи з
одного стану в інший, що супроводжується зміною її якісних та кількісних характеристик. Цієї ж думки дотримується
Погорелов Ю.С., який розглядає розвиток крізь призму кількісних та якісних змін у функціонуванні системи, які
характеризуються багатовимірністю, спрямованістю та часто неминучістю, накопичуються та викликають перехід
системи до якісно іншого стану [19, с. 37; 14, с. 31].

Таким чином, проаналізувавши трактування різних авторів, пропонуємо розглядати поняття стійкого розвитку
підприємства, як зміну підприємством свого якісного стану за обраним напрямком з метою підвищення стійкості в
сучасних нестабільних умовах, коли підприємство в результаті господарської діяльності не наближається до межі
втрати стійкості або ж швидко повертається до рівноважного стану.
Якщо вести мову про складові стійкого розвитку, важливим є розуміння тісного взаємозв’язку та взаємодії
соціальних, економічних та екологічних процесів у їх багатомірній структурі та якості. Не можна поступатись одним з
аспектів розвитку з метою досягнення максимальної вигоди в іншому. Серед основних складових, що забезпечують
стійкий розвиток, можна виділити [16, с. 22-23]:
1)
економічний – передбачає формування економічної системи гармонізованої з екологічним чинником
розвитку, тобто досягнення збалансованості економічних показників за рахунок раціонального використання
обмежених природних ресурсів та удосконалення бізнес-процесів підприємства;
2)
екологічний – визначає умови й межі відновлення екологічних систем унаслідок їх експлуатації,
основною метою даного чинника є забезпечення цілісності і збереження біологічних і фізичних природних систем за
рахунок підвищення екологічності виробництва та формування відповідної політики діяльності підприємства;
3)
соціальний – утверджує право людини на високий життєвий рівень в умовах екологічної безпеки й
благополуччя, а також саме усвідомлення проблем управління персоналом на підприємстві, створення якісної системи
спрямованої на збереження культурної та соціальної стабільності.
Найважливішими принципами, які регламентують практичне втілення механізму стійкого розвитку
підприємства, є [21]:
– принцип динамічності (зміни в одному з параметрів діяльності підприємства призводять до змін в інших
на основі зворотного зв’язку);
– принцип системної цілісності (операційна, інвестиційна і фінансова діяльність підприємства
пропорціональна відповідним системним елементам, що мають здатність до взаємодії і відновлення);
– принцип збалансованості матеріальної та інформаційної основ (тобто досягнення такого стану, коли
зберігаються довгострокові стимули стійкого розвитку);
– принцип пристосовуваності (адаптивність підприємства до зовнішніх умов та гнучкість внутрішнього
управління сприяють збереженню довгострокової перспективи стійкого розвитку).
Необхідно зазначити, що формування механізму стійкого розвитку підприємства є безперервним процесом,
який протікає в умовах постійно мінливих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Елементи цього
механізму повинні мати властивості рухливості, урегульованості, проте ступінь їх гнучкості залежить від норм
чинного законодавства, організаційно-правової форми підприємства, внутрішньої організаційної структури,
кваліфікації та мотивації персоналу, конкуренції, джерел фінансових ресурсів.
Основними етапами формування механізму стійкого розвитку на підприємствах можуть бути:
1)
визначення стратегії розвитку організації:
–
оцінка зовнішнього середовища;
–
аналіз поточного стану підприємства;
–
визначення цільових орієнтирів для результатів діяльності
–
формування місії, визначення цілей та набору стратегій стійкого розвитку підприємства;
2)
діагностика сукупного потенціалу розвитку:
–
аналіз наявності ресурсів і компетенцій;
–
оцінка фактичної внутрішньорівневої взаємодії у ланцюгу «ресурси – компетенції - результати»;
–
оцінка фактичної міжрівневої взаємодії, збалансованості розвитку складових потенціалу розвитку;
3)
проєктування стійкого розвитку:
–
оцінка показників ефективності проєкту стійкого розвитку;
–
розробка системи цільових показників та інструментів забезпечення стійкого розвитку;
–
сценарне моделювання та прогнозування майбутніх станів зовнішнього середовища;
4)
реалізація стратегії стійкого розвитку:
–
моніторинг зовнішнього середовища;
–
адаптація взаємодії ресурсів і компетенцій до умов середовища;
–
аналіз і оцінка одержаних результатів діяльності (оцінка індикаторів-результатів та факторів впливу
на них);
–
коригування цілей, їх пріоритетів та набору використовуваних стратегій (адаптація міжрівневої
взаємодії);
–
адаптація (за необхідності) місії підприємства до нових умов середовища.
Механізм стійкого розвитку промислового підприємства в умовах нестабільного середовища повинен мати
відповідний інструментарій менеджменту для реалізації всіх його етапів.
Інструментарій менеджменту – це сукупність певних методів, засобів і прийомів, які застосовуються при зборі
інформації, її аналізі і обробці для визначення стану системи управління і прийняття ефективних управлінських
рішень, що допомагають вирішити конкретні проблеми і визначити найкращий шлях розвитку підприємства. Він

використовується для оцінювання результатів управлінських рішень щодо розвитку господарської діяльності та
попередження помилкових майбутніх рішень при контролі ступеня досягнення встановлених цілей розвитку.
Інструменти забезпечення стійкого розвитку підприємств доцільно розглядати з позицій трьох складових (рис. 1).
Інструменти системи управління

Економічні

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

стратегічне планування;
техніко-економічне
планування;
облік і аудит; управління
фінансовими потоками та
витратами;
система контролінгу;
управління якістю;
управління інвестиціями та
інноваціями;
стимулювання;
ефективний маркетинг;
управління ризиками;
бенчмаркінг;
аутсорсінг;
реінжиніринг;
функціонально-вартісний
аналіз;
збалансована система
показників; бюджетування;
контролінг;
SWOT-аналіз;
PEST-аналіз.

Соціальні

–
–

–
–
–
–
–
–
–

організаційна структура;
управління персоналом та
соціальною політикою
підприємства;
навчання та підвищення
кваліфікації;
управління системою
мотивації персоналу;
комунікація між різними
ланками управління;
розвиток потенціалу
людських ресурсів;
корпоративна культура;
соціальна відповідальність;
моральний клімат в
колективі.

Екологічні

–
–
–
–

–
–
–

–
–

екологічне планування та
контроль;
управління відходами;
сертифікація та
стандартизація;
ресурсоємність та
енергоємність
технологічних процесів;
модернізація технічного
оснащення;
екологічне страхування;
виробництво
екологобезпечної
продукції;
еколого-аудиторська
діяльність;
екологічний маркетинг.

Рис. 1. Інструментарій менеджменту для забезпечення стійкого розвитку підприємства
(сформовано авторами на основі [9])
У процесі формування ефективного механізму забезпечення стійкого розвитку, необхідно дати оцінку виду і
профілю діяльності підприємства, поставлених цілей, враховувати особливості даного підприємства, стан галузі в
країні, а також інших критеріїв забезпечення стійкості розвитку підприємства, тобто визначити стратегічні пріоритети
стійкого розвитку.
Стратегічні пріоритети стійкого розвитку – комплекс першочергових цілей діяльності підприємства в
виділених напрямках з урахуванням галузевої специфіки, досягнення яких, згідно з установленими критеріям, може
характеризувати розвиток підприємства як стійке. Досягнення цілей та результативності діяльності, щодо
забезпечення стійкого розвитку підприємства можливе лише з урахуванням особливостей, таких як:
–
характер розвитку галузі підприємства (специфіка виробництва, розвиненість інфраструктури ринку,
динаміка зміни суспільних потреб, можливість прогнозування попиту на ринку, проблема обмеженості ресурсів,
забезпеченість інформацією про конкурентів);
–
характер функціонування підприємства (ступінь гнучкості системи управління, стан основних
економічних показників, складність процесів та їх взаємозв’язків, складність та адаптивність організаційної структури,
технологічні особливості виробництва, рівень інформаційної забезпеченості, екологічність виробництва);
–
характер стратегій, використовуваних при вирішенні проблем розвитку та прийняті управлінських
рішень та інше.

Висновки. Проведене дослідження дало змогу систематизувати запропоновані в сучасній науковій літературі
підходи до трактування поняття «стійкий розвиток підприємства» та підкреслити важливість розробки механізму
стійкого розвитку на підприємствах. Згідно наших рекомендацій, механізм стійкого розвитку повинен складатись з
послідовних етапів та мати відповідний інструментарій менеджменту, який буде забезпечувати взаємозв’язок між
трьома важливими для будь-якого суб’єкта господарювання складовими: економічною, екологічною та соціальною.
Актуальним напрямком подальших наукових досліджень є удосконалення інструментарію менеджменту для
забезпечення стійкого розвитку підприємств та розробка методичних прийомів оцінки ефективності механізму
стійкого розвитку.
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