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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стимулювання економічного зростання, забезпе"

чення стійкого соціально"економічного розвитку ре"

гіонів і досягнення випереджаючих темпів розвитку еко"

номіки країни нерозривно пов'язане з однією з про"

відних галузей економіки — будівництвом. Розвиток

будівельного комплексу забезпечується саме розвитком
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У статті визначені і обгрунтовані такі поняття, як "стійкість розвитку", "стійкий розвиток підприє�

мства", "нестійкий розвиток підприємства". Визначено та систематизовано чинники впливу на

розвиток будівельного підприємства, дія яких призводить до переходу будівельного підприєм�

ства зі шляху нестійкого на шлях стійкого розвитку. Категорія "нестійкий розвиток підприємства"

розкриває систему стосунків між діючими суб'єктами господарювання, сприяє вдосконаленню

їх форм зв'язків з приводу забезпечення стійкості і безпеки соціально�економічної системи в

цілому. Для прийняття правильних управлінських рішень необхідно дотримуватися певних прин�

ципів управління нестійким розвитком, які були запропоновані в статті. Нестійкий розвиток буд�

івельного підприємства визначається ресурсними можливостями забезпечити протікання пози�

тивно відтворювальних процесів, що може породжувати як нестабільність, так і привести підприє�

мство до стабільності завдяки прийняттю правильних управлінських рішень.

The article defined and reasonable terms such as "sustainability", "sustainable development of

enterprises", "unstable development of the company." Determined and systematic factors influence

the development of the construction company, whose action leads to a transition from the construction

company on the path of unsustainable to path of sustainable development. Category "unsustainable

development company" reveals the relations between the operating system entities, reinforcing their

form of communication on ensuring security and stability of the socio�economic system as a whole.

For sound management decisions must adhere to certain principles of unsustainable development that

have been proposed in the paper. Unsustainable development construction company defined resource

capabilities to provide a positive flow of reproduction processes that can lead to instability as well as

lead the company to stability through sound management decisions.

окремих будівельних підприємств. Сучасне будівельне

підприємство вимушене функціонувати за умов неста"

більного і динамічного ринку. В таких умовах проблема

формування раціональних форм і підходів до самого

процесу управління носить системний характер і лежить

в площині глибоких теоретичних досліджень в області

керованості і стійкості економічних об'єктів. Саме тому
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останнім часом намітилася наступна тенденція: перед

будь"яким будівельним підприємством виникає не"

обхідність адаптації до невизначеності середовища з

метою виживання в нових умовах. Аналіз сучасних тен"

денцій і проблем стратегічного розвитку підприємств бу"

дівельного комплексу вказує на те, що ці проблеми по"

требують комплексного підходу до їх вирішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Безумовно, особливий інтерес представляють фун"

даментальні розробки, пов'язані безпосередньо з фор"

муванням теорії нестійкості таких авторів як Дж. Томп"

сон, що розглядав біфуркації, різкі переходи з одного

стану в інше [9]; І. Пригожин, який вивчав проблеми не"

стійкості, безповоротних процесів, самоорганізації

нерівноважних систем, знання хаосу і нестабільності;

Г. Хакен, що працював над вирішенням проблем фор"

мування теорії синергетичних ефектів взаємодій в

стійких і нестійких системах [10]; М. Згуровский, Н.Пан"

кратова, В. Мірошник, що займалися проблемами за"

гальної теорії системного аналізу, у тому числі не"

лінійного аналізу складних і невизначених систем [5];

А. Гальчинский [7], В. Геєць [4], Ю. Пахомов, Ю.Лисен"

ко [6], що досліджували проблеми управління нестаб"

ільними економічними ситуаціями.

Проблеми стiйкостi підприємства висвітлено в пра"

цях зарубіжних та вітчизняних вчених таких, як Ареф'є"

ва О., Брянцева І.., Василенко В., Верхоглядової Н.,

Зайцева О., Іванова В., Корчагіна Є., Криворотова В.,

Никешина С., Хоревої Н., Чикишева С. та інших.

Розробка методичних основ нестійкості розвитку

ускладнюється тим, що нині сутність категорії "нестій"

кість" не з'ясована до кінця, а питанням визначення

ознак настання нестійкості приділяється недостатньо

уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сутності поняття "не"

стійкий розвиток" та визначення чинників, що призво"

дять до нестійкості розвитку будівельного підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття нестійкості соціально"економічної системи

істотно відрізняється від понять технічної або фізичної

стійкості. Це обумовлено тим, що основною характе"

ристикою в ній виступає не конкретний стан, а здатність

повертатися до нього, реагуючи на силу обурюючих дій,

або ж зміна заданої траєкторії руху у разі сили протидії

зовнішніх факторів.

Основна концептуальна складність полягає в тому

що, поняття "нестійкий розвиток" включає два терміни

"нестійкість" і "розвиток".

Для розгляду поняття "нестійкий розвиток" вважає"

мо необхідним привести характеристику поняття "роз"

виток".

Вчені"економісти акцентують увагу на різних харак"

теристиках поняття "розвиток". Якщо говорити про ті

характеристики, які найбільш часто відзначаються нау"

ковцями, то такими є наявність змін різної економічної

природи, просування від простішого до більш складно"

го, перехід від одного стану до іншого, кількісне зрос"

тання та якісне поліпшення.

Одним з найбільш змістовних є визначення розвит"

ку, запропоноване Мочерним С. — незворотні, спрямо"

вані, закономірні (кількісно"якісні та сутнісні) зміни еко"

номічної системи в довготерміновому періоді, що відбу"

вається під впливом економічних суперечностей, потреб

та інтересів, зумовленість яких характеризується дією

основних законів діалектики, що не виходять за межі

глибинної внутрішньої сутності такої системи [11 c.213].

За визначенням Ожегова М. розвиток — це процес

закономірної зміни, переходу з одного стану в інший,

більш досконалий; перехід від старого якісного стану

до нового, від простого до складного, від нижчого до

вищого. Тобто, на думку цього автора основними ха"

рактеристиками є просування від простішого до склад"

нішого, перехід від одного стану до іншого, що відзна"

чається якісними перетвореннями [17].

Група авторів, серед яких Бажан Л., Бакаєв О., Ба"

каєв Л., Бобер К., Гриценко В., Ралко О. у своїх робо"

тах визначають розвиток як зміну ринкової та виробни"

чої кон'юнктури за тривалий час, впродовж якого знач"

ну роль відіграють інвестиційні, інноваційні, технічні та

технологічні фактори економіки, а також фактори еко"

номічної власності і господарського механізму [14].

У своїх дослідженнях Богатирьов І. представляє

розвиток як сукупність змін різної економічної приро"

ди, цілеспрямованості, інтенсивності, які об'єктивно

перебігають в соціально"економічній системі під впли"

вом зовнішніх і внутрішніх факторів, а також ведуть до

переходу і фіксації підприємства в різних організацій"

но"економічних станах. Тобто його основними харак"

теристиками є наявність змін різної економічної приро"

ди, перехід від одного стану до іншого, протікання під

впливом різних факторів та спрямованість розвитку як

процесу [15].

Такі автори, як Дунда С., Забродська Л., Ільїн В.,

Кулагін Ю. основними характеристиками розвитку вва"

жають наявність змін різної природи, що відзначають"

ся переходом від найпростішого до найскладнішого та

ефективного [16].

Василенко В. Тойнбі А. розвитком вважають цик"

лічний ритмічний процес, який відбувається там, де ви"

клик пробуджує успішний відгук, котрий породжує по"

дальший і вже відмінний виклик. Отже, на думку цих

авторів, основними характеристиками поняття "розви"

ток" є стрибкоподібність та циклічність [18].

Гапоненко О., Пакрухин А. визначають розвиток як

рух уперед, формування нових рис, становлення нових

структурних характеристик об'єкта, його еволюцію,

поліпшення, удосконалювання, прогрес, а також зрос"

тання і розширення. Тобто, з точки зору цих науковців,

характеристиками розвитку є рух, перехід від одного

стану до іншого, кількісний ріст та якісні перетворення

[19].

За визначенням Джой"Меттьюз Дж., Меггинсон Д.,

Сюрте М. розвиток — це вдосконалення чи поліпшення

організаційної складової об'єкта або послідовний рух

до досконалішого, складного чи розвинутого стану чи

реалізації потенційних можливостей [2].

Забродський В., Кизим М. характеризують розви"

ток як процес переходу економіко"виробничої системи
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у новий, більш якісний стан шляхом нагромадження

кількісного потенціалу, зміни й ускладнення структури

і складу, наслідком чого є підвищення її здатності чини"

ти опір руйнівному впливу зовнішнього середовища та

ефективність функціонування. На думку Капліної А.,

розвитком є процес реорганізації та переорієнтації усієї

економічної та соціальної систем, що поряд зі зростан"

ням прибутків та виробництва сприяє їхнім якісним

змінам в інституційній, соціальній та адміністративній

структурах. Тобто мова йде як про кількісний ріст, так і

якісні перетворення [19].

Коротков Е. визначає розвиток як сукупність змін,

які ведуть до появи нової якості і зміцнення життєвості

системи, її здатність чинити опір руйнівним силами зов"

нішнього середовища. Пономаренко В., Тридід О. опи"

сують розвиток як процес змін, що ведуть до підвищен"

ня опірності і життєвості системи, здатності чинити опір

руйнівним силам зовнішнього середовища. На думку

Смирнова Е., розвиток характеризується незворотни"

ми, спрямованими, закономірними змінами матерії та

свідомості. Шимановська"Діанич Л. визначає розвиток

як процес самопросування від низового рівня (просто"

го) до вищого (складного), внаслідок якого відбувають"

ся розкриття і реалізація внутрішніх тенденцій та сут"

ності явищ, що, у свою чергу, веде до виникнення ново"

го і зумовлює будь"які зміни в різноманітних формах

матерії [19].

На думку Й. Шумпетера, розвитком слід вважати

зміну траєкторії руху, зсунення стану рівноваги, перехід

економічної системи від заданого на певний момент часу

центру рівноваги, здійснення нових комбінацій факторів

виробництва [12, c.142].

Євдокимова Д. розвиток визначає як динамічний

багатоваріантний циклічний процес, що має спіралепо"

дібну форму та може бути виявлений через кількісні та

якісні зрушення у структурі системи при збереження її

цілісності, стійкість такого процесу забезпечується лише

за умов його керованості з боку над системи.

Стійкість розвитку підприємства визначається як

його здатність і можливість функціонувати і розвивати"

ся з приростом результату відтворення товарів і послуг

для задоволення потреб людини порівняно з попереднім

періодом в умовах ризиків, викликів і погроз, що пород"

жуються конкурентними стосунками в ринковій еко"

номіці [20].

Стійкий же розвиток підприємства як поняття роз"

кривається в якості умови забезпечення безперервного

розширеного відтворення товарів і послуг в цілях задо"

волення потреб людини нинішнього покоління, не ство"

рюючи у виробничих процесах умов для появи погроз в

можливостях задоволення потреб людини в системі

майбутніх поколінь.

Уперше термін "стійкий розвиток" був застосований

в 1972 році на Першій Всесвітній Конференції з довкіл"

ля в Стокгольмі. У 1992 р. на конференції ООН з дов"

кілля і розвитку в Ріо"де"Жанейро цей термін був вико"

ристаний в якості назви нової концепції існування усьо"

го людства. Концепція стійкого розвитку була сформу"

льована як спосіб подолання головної для сучасної ци"

вілізації екологічної загрози, що існувала у вигляді де"

якої теоретично обгрунтованої небезпеки, що усвідом"

люється порівняно вузьким кругом учених і політиків і

пов'язаною з перенаселенням, з непоправним витрачан"

ням природних ресурсів і із забрудненням довкілля [7].

При цьому ряд авторів (Мойсеєвий Н., Цай Є., Дави"

дова Н.) вважають поняття "розвиток" та "стійкість"

взаємовиключними говорячи про те, що "стійкого роз"

витку просто не може бути — якщо є розвиток, то це

вже нестійкість" [2].

Нестійкість — це процес порушення рівноваги між

підприємством, внутрішньою і зовнішньою середовища"

ми його функціонування в точці (чи періоді часу), коли

стан початкової рівноваги порушений, а нова рівновага

ще не сформована, тобто не отримало своєї заверше"

ної форми стійкості. Таким чином, нестійкість є поло"

ження підприємства у фазі становлення. Очевидно, що

такий проміжок часу має бути коротким, оскільки він

багатий руйнівними наслідками, оскільки в такому стані

підприємство не може ефективно протистояти зов"

нішнім і внутрішнім загрозам і ризикам.

Стан нестійкості відноситься тільки до процесів роз"

витку, тобто свідомого, планового вдосконалення діяль"

ності.

Костина Т. і Мамедов Н., навпаки, відмічають, що

"стійкість не припускає відсутності росту. Стійке суспіль"

ство буде зацікавлено в якісному розвитку, а не у фізич"

ному рості" [5]. Стан кризи, руйнування і розпаду не є

нестійким, а відноситься до антисистемного поняття

хаосу, на відміну від хаосу — керованого розпаду орган"

ізаційного порядку з метою відтворення організації на

нових принципах.

Стійкий розвиток підприємства обгрунтовується

нами як категорія, що виражає сукупність соціально"

економічних стосунків, які формуються між суб'єктами

господарювання з приводу створення умов, що забез"

печують виробництво товарів і послуг в цілях задово"

лення потреб людини, не ставлячи під загрозу умови

відтворювальних процесів по задоволенню потреб лю"

дини в системі майбутніх поколінь.

Введення в економічну теорію соціально"економіч"

ної категорії "нестійкий розвиток підприємства" визна"

чається необхідністю поширення економічного знання

в цілому, а також необхідністю пошуку засобу пізнання

усієї системи розвитку економіки загалом та її первин"

ної ланки розвитку підприємства зокрема.

Категорія "нестійкий розвиток підприємства" роз"

криває систему стосунків між діючими суб'єктами гос"

подарювання, сприяє вдосконаленню їх форм зв'язків

з приводу забезпечення стійкості і безпеки соціально"

економічної системи в цілому.

Для прийняття правильних управлінських рішень не"

обхідно дотримуватися певних принципів управління не"

стійким розвитком. На нашу думку, такими принципами є:

— принцип постійної готовності до реагування на

ймовірність нестійкого розвитку підприємства, визначає

необхідність постійної готовності менеджерів до мож"

ливого порушення рівноваги підприємства на будь"яко"

му етапі його функціонування;

— принцип превентивної дій передбачає, що краще

запобігати загрозам нестійкого становища, ніж здійсню"

вати нейтралізацію його негативних наслідків;

— принцип терміновості реагування передбачає,

що, чим раніше будуть застосовані елементи управлін"

ня щодо кожного виявленого симптому нестійкості, тим



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

17

більші можливості скорі"

шого відновлення поруше"

ної рівноваги матиме в

своєму розпорядженні

підприємство;

— принцип альтерна"

тивності дій передбачає на"

явність і розгляд макси"

мально можливої кількості

альтернативних управлі"

нських рішень щодо нейт"

ралізації окремого факто"

ра нестійкості розвитку;

— принцип дисипатив"

ності управлінських рішень

передбачає, що вибір того

чи іншого управлінського

рішення щодо вектора роз"

витку здійснюється в бік

того, якому відповідає мінімальні втрати ресурсів.

— принцип пріоритетності використання внутрішніх

ресурсів передбачає, що підприємство повинне розра"

ховувати переважно на внутрішні можливості переве"

дення нестійкого розвитку у стійке становище.

В якості ознак загрози настання нестійкості можна

розглядати особливості діяльності будівельних підпри"

ємств, а саме:

— результатом роботи за кожним будівельним про"

ектом є єдиний дорогий об'єкт, а не серія однотипної про"

дукції. Тому ця обставина значно впливає на можливість

саме нестійкого розвитку і тому виправдовує розробку

спеціальних методів і засобів підтримки ухвалення рішень;

— будівництво пов'язане з необхідністю вирішення

численних інженерно"технічних, технологічних, економ"

ічних і соціальних проблем, тому підвищується ймо"

вірність прийняття неправильного рішення що призведе

розбалансування діяльності та до нестійкого розвитку.

Враховуючи зазначені особливості, можна визначи"

ти чинники впливу на розвиток будівельного підприєм"

ства, дія яких призводить до переходу будівельного

підприємства зі шляху нестійкого на шлях стійкого роз"

витку (табл. 1).

Отже, нестійкий розвиток будівельного підприєм"

ства — це порушення його здатності функціонувати і

втрата або отримання нових можливостей розвиватися

з приростом результату порівняно з попереднім періо"

дом в умовах дії чинників, що породжуються стосунка"

ми в ринковій економіці і створює погрози або сприят"

ливу ситуацію для стійкого соціально"економічного і

екологічного розвитку майбутніх поколінь.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи результати проведеного досліджен"

ня, можна стверджувати, що нестійкий розвиток буді"

вельного підприємства визначається ресурсними мож"

ливостями забезпечити протікання позитивно відтворю"

вальних процесів, що може породжувати як нестабіль"

ність, вести до зниження ефективності виробництва,

рівня задоволення потреб людини нинішнього поколін"

ня і створює погрози для стійкого соціально"економіч"

ного і екологічного розвитку майбутніх поколінь, так і

привести підприємство до стабільності завдяки прийнят"

тю правильних управлінських рішень з дотриманням

принципів управління нестійким розвитком.
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