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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема управління сталим розвитком на рівні

підприємства сьогодні є надзвичайно важливою, адже

саме підприємства є ланками у формуванні добробуту

людства. Керівники будь(якого підприємства, не залеж(

но від його форми власності, виду діяльності, розмірів,

повинні підтримувати належний сталий розвиток своєї

організації, оскільки без цього не можливий і сам роз(

виток підприємства, і тим більш ефективна конкурент(

на боротьба.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Багатогранність проблеми сталого розвитку обу(

мовлена недостатнім рівнем вивчення стійкості в тео(

ретичному та прикладному аспектах. У науковій літе(

ратурі дослідження проблем стійкого розвитку пред(
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ставлені працями Бузько І.Р. [1], Заюкової М.С. [3],

Чимшита С.І. [6] та інших вчених. Проте й досі не сфор(

мовано єдиної думки відносно визначення категорій

економічної стійкості, стійкого розвитку підприємства,

так само, як і не існує єдиного підходу до методів і

механізмів управління ними. З цією метою необхідно

насамперед ідентифікувати чинники, що мають вплив

на діяльність харчових підприємства і є одночасно

можливостями розвитку та загрозами на шляху якісно

нових змін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних чинників забез(

печення сталого розвитку харчових підприємств за су(

часних умов господарювання та оцінка їх впливу на за(

безпечення збалансованого розвитку економічної, еко(

логічної та соціальної сфер товаровиробника.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Концепція механізму управління

сталим розвитком підприємств харчової

промисловості в цілому, в тому числі

підприємств молочної, кондитерської,

хлібопекарської, пивоварної галузей,

яку ми розробили, а також визначені в

цьому досліджені теоретичні засади

аналізу та оцінки механізму управління

сталим розвитком потребують зосеред(

ження на розробленні окремих практич(

них рекомендацій щодо його вдоскона(

лення. Ми вважаємо, що основою прак(

тичних рекомендацій є методи управлі(

ння сталим розвитком підприємств.

Проведені дослідження дають нам

підставу запропонувати таку логічну

схему розроблення методів управлін(

ня сталим розвитком підприємства:

проведення декомпозиції управління

сталим розвитком підприємства на об(

'єкти управління та керуючу систему;

запровадження методів якісного та

кількісного аналізу результатів управ(

ління сталим розвитком з одночасним

обмеженням кількості аналізованих

показників.

Із цього випливає, що механізм управ(

ління сталим розвитком підприємства по(

винен включати такі елементи:

1. Оцінка процесів, що тривають на

підприємстві, з погляду його сталого роз(

витку.

2. Вибір стратегічного напряму стало(

го розвитку підприємства.

3. Визначення додаткових тактичних

пріоритетів сталого розвитку.

4. Оцінка стратегічного й тактично(

го напрямів розвитку з позиції його ста(

лості.

5. Розроблення плану заходів щодо

вдосконалення механізму управління

сталим розвитком відповідно до визна(

чених стратегічних і тактичних пріори(

тетів.

Концептуальну схему управління ста(

лим розвитком підприємства подано на

рис. 1.

Тут показано, зокрема, декомпозицію

підприємства (об'єкта управління) і меха(

нізму управління (керуючої системи),

відображено синтез механізму управлін(

ня сталим розвитком — це визначення

нових показників сталого розвитку на ос(

нові нових теоретично(обгрунтованих

підходів.

Вироблення рекомендацій щодо ста(

лого розвитку підприємства пропонуємо

обгрунтовувати на основі двох ступенів

деталізації. На першому ступені деталі(

зації (наближеному), для сталого розвит(

Рис. 1. Концептуальна схема управління сталим
розвитком

Рис. 2. Схема основних рівнів механізму управління
сталим розвитком підприємства (перший ступінь

деталізації)
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ку достатньо якісних рекомендацій, які випливають зі

значень показників сталого розвитку підприємства. Під

час більш конкретнішої деталізації необхідно врахову(

вати кількісні характеристики. Виразимо їх через п'ять

показників внутрішнього впливу і три показники зовні(

шнього впливу.

Для практичної реалізації запропонованих методів

управління сталим розвитком підприємства необхідно

деталізувати основні його елементи (рис. 2).

На першому рівні схеми основних елементів меха(

нізму управління сталим розвитком визначаємо тен(

денції змін ЧПСР. Зокрема, передбачено визначення

сталості величини ЧПСР ( =0), її зростання ( >0), спа(

дання ( <0). На другому рівні з'ясовуємо швидкість

змін ЧПСР при >0 та <0. Швидка зміна ЧПСР відбу(

вається тоді, коли при незначних змінах часу (місяць,

квартал, півріччя, рік) різко збільшуються (зменшують(

ся) ЧПСР. Сповільнена зміна ЧПСР відбувається тоді,

коли при незначних змінах часу ЧПСР збільшуються

(зменшуються) повільно. На третьому рівні відобра(

жаємо графічні зміни ЧПСР ( ) для забезпечення на(

очності тенденцій змін для прийняття управлінських

рішень. На рис. 2 а) схематично зображено, що при

будь(яких значеннях часу (t
1
, t

2
,…, t

k
) зміни ЧПСР дор(

івнюють приблизно нулю. Це якісно відображає на(

явність сталого розвитку підприємства харчової про(

Рис. 3. Схема методу збереження існуючої стратегії управління сталим розвитком
підприємства (другий ступінь деталізації)

Рис. 4. Схематична ілюстрація до практичного застосування методу збереження існуючої
стратегії сталого розвитку підприємства
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мисловості, рис. 2 б), відображає швидке зростання

ЧПСР ( >0), що визначає відсутність сталого розвит(

ку, зумовлену необгрунтованим збільшенням окремих

показників діяльності підприємства, зокрема цін на

продукцію. Швидке спадання ЧПСР ( <0), відображе(

не на рис. 2 в), показує відсутність сталого розвитку,

зумовлену різким погіршенням показників діяльності

підприємства.

Визначення тенденцій зміни частинних показників

сталого розвитку приводить до двох суттєво відмінних

висновків щодо діяльності підприємства. По(перше, вис(

новок про достатню ефективність роботи підприємства

(блок а) на рис. 2). По(друге, висновок про неефектив(

не управління сталим розвитком, виражене у надмірно(

му збільшенні (блок б) (рис. 2) або зменшенні (блок в)

на рис. 2) аналізованих показників.

Конкретизуємо ці висновки. Якщо за результа(

тами аналізу попередньої діяльності підприємства

встановлено її відповідність сталому розвитку, це оз(

начає, що для управління сталим розвитком підприє(

мства в майбутньому доцільно дотримувати, продов(

жувати існуючу стратегію його розвитку. Так прихо(

димо до висновку: за умов ефективної діяльності

підприємства для управління ним необхідно засто(

сувати управління сталим розвитком на основі ме(

тоду збереження існуючої стратегії розвитку під(

приємства.

Опишемо управління сталим розвитком на основі

методу збереження існуючої стратегії розвитку

підприємства. Припустимо, що в блоці а) третього

рівня якісного аналізу об'єкта управління, розділе(

ного (декомпозованого) на показники сталого роз(

витку (див. рис. 1, 2) сформульовано висновок про

те, що процес розвитку підприємства відповідає ста(

лому розвитку. Цей висновок випливає з критерію

сталого розвитку, застосованого до його показників.

За цих умов, для розроблення плану діяльності

підприємства на наступний період необхідно обчис(

лити показники управління сталим розвитком, і зас(

тосувати знайдені їхні значення для вироблення ре(

комендацій щодо управління сталим розвитком

підприємства.

Схематично управління сталим розвитком на основі

методу збереження існуючої стратегії розвитку підприє(

мства зображено на рисунку 3.

Метод збереження існуючої стратегії сталого роз(

витку є елементом другого ступеня деталізації —

кількісного аналізу процесів розвитку підприємства. Цей

метод необхідно застосувати як розширений елемент

блоку а) у схемі першого ступеня деталізації механізму

управління.

Проілюструємо цей метод за допомогою схема(

тичного графіка залежностей показників сталого роз(

витку від часу. На рис. 4 зображено один цикл управ(

ління за допомогою методу збереження існуючої

стратегії розвитку підприємства, побудований на ос(

нові розроблених показників сталого розвитку й уп(

равління ним.

ВИСНОВКИ
Досягнення підприємствами стану сталого розвит(

ку є надзвичайно складним, важливим та вкрай необх(

ідним завданням людства, оскільки подальший еконо(

мічний рух вперед має пролягати лише через дбайли(

ве ставлення до навколишнього середовища, досягнен(

ня та підтримання соціальних гарантій людини, що зак(

ріплені на законодавчому рівні. І тільки чітке та безпо(

милкове виконання вказаних вимог призведе до нала(

годження економічної системи підприємства, району,

міста, країни, що відбиватиме ступінь екологічної

зрілості суспільства, допомагатиме в прийнятті пра(

вильних рішень для розв'язання існуючих екологічних

проблем, сприятиме досягненню високих економічних

показників, що впливатиме на підвищення соціально(

го рівня людей.
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