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Abstract: У статті розглянуто проблемні питання 

забезпечення сталого розвитку. Визначено місце і 

роль підприємства у їх реалізації. Уточнено сутність 

поняття методології як вчення про організацію 

діяльності у контексті забезпечення сталого розвитку 

підприємства на сучасному етапі. Сформульовано 

ключові робочі гіпотези, в основу яких покладено 

розроблений авторами алгоритм формування 

методології забезпечення сталого розвитку 

підприємства. 
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1. Постановка проблеми.  

 

Поняття сталості розвитку з кожним роком усе більше входить у наше життя, 

стаючи одним з найбільш вживаних в прямому і переносному значеннях. Це 

обумовлено тим, що Україна у XXI століття увійшла з великим вантажем соціо-еколого-

економічних проблем. У розвинених країнах світу для вирішення аналогічних проблем 

вироблено дієвий інструментарій, що на даний час трансформувався у концепцію 

сталого розвитку. У наших умовах, на жаль, поняття сталості трактується по-різному та 

майже не використовується у практиці прийняття рішень органами державного 

управління, місцевого самоврядування і бізнесу. Саме поняття сталого розвитку не має 

чітко визначеного змісту й методології як способу його організації. 

 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

 

Переважна більшість досліджень з проблем реалізації концепції сталого 

розвитку орієнтується на макроекономічну теорію. Так, крізь призму використання й 

освоєння сукупних ресурсів, резервів і можливостей різної природи, поєднання яких 

генерує процеси формалізації системних ознак до сталого розвитку України 

висвітлюється у працях М. Ф. Аверкина, Н. М. Андрєєвої, М. Д. Балджи, О. О. Веклич ., 

Хлобистова Є. В. [13], О. М. Алимова, В. В. Микитенко, І. М. Лицура, І. В. Драган, 

В. Ю. Худолей, О. О. Демешок, О. С. Гребенюка [11]. 

Проблемні питання оцінювання результативності окремих процесів 

господарської діяльності підприємств, що уможливлює забезпечення сталого розвитку 

національної економіки досліджені науковцями в розрізі різних аспектів розглядуваної 

проблематики, в т.ч.: підвищення ефективності територіальної одиниці, забезпечення 

її сталого розвитку – Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич [3], О. В. Прокопенко [17], 

А. Батлета [18], С. С. Морковина [8]; оцінювання техногенних збитків у структурі 

механізму стійкого розвитку економічних систем – М. І. Бублик, О. Є. Кузьмін [1]; 

дослідження економічних аспектів управління природними ресурсами та забезпечення 

сталого розвитку в умовах децентралізації влади в України – М. А. Хвесик, 

С. О. Лизун [6]. Проблеми сталого розвитку з позиції соціального розвитку України в 

умовах поглиблення процесів євроінтеграції та інноваційних перетворень в країні 

описано у праці В. І. Куценко, О. В. Гаращук, О. О. Євсєєвої [12]. Моделі сталого розвитку 

регіональної економіки досліджено В. В. Дорофієнком, М. С. Пашкевичем [2], 

особливості ресурсного забезпечення сталого розвитку – С. Л. Пакуліним [10]. Наукові 

праці зазначених науковців охоплюють питання забезпечення сталого розвитку 

країни, не розглядаючи при цьому місце і роль підприємства як первинної ланки 

національної економіки. 

Дослідження з теми оцінювання рівня сталого розвитку підприємств висвітлено 

у працях С. М. Телешевської [14], О. В. Зубової [5]. Доволі ґрунтовними є вивчення 

особливостей аналізування рівня сталого розвитку на рівні підприємства такими 

зарубіжними ученими як Дж. Станіскіс і В. Абрасіускас [21], Г. Мітчел [22], 

Е. Вархуст [27] та інші. Особливості інтегрування концепції сталого розвитку на рівні 

підприємства висвітлюються у працях Л. Дворакової та Ж. Зборкової [19], Дж. Грабари, 

П. Баждор, Л. Міхаеску [20]. Цікавою є позиція Н. Мамінгі [23] щодо ролі, змін та 

можливостей підприємства при переході до сталого розвитку. 
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3. Постановка завдання. 

 

Поняття сталого розвитку в даний час є одним з найбільш обговорюваних 

напрямів розвитку цивілізації, наукових досліджень та політичних устремлінь. Дана 

тема є доволі складною і широкою за змістом, адже будь-яка проблема розвитку 

економіки, суспільства чи екології має пряме чи опосередковане відношення до 

сталого розвитку. Відтак, виникає ризик зосередитися на дослідженні якогось одного 

питання чи процесу, не охоплюючи при цьому всієї проблематики. Це обумовлює 

необхідність розроблення методологічного підходу до дослідження процесів сталого 

розвитку на рівні підприємства, що й визначило мету та завдання наукового 

дослідження. 

Метою дослідження є формулювання концептуально-методологічних засад 

забезпечення сталого розвитку підприємств. 

 

4. Виклад основного матеріалу. 

 

У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 

України у 2015 році, серед основних пунктів реалізації даної стратегії визначено вектор 

розвитку, під яким вбачається забезпечення сталого розвитку держави, що повинно 

базуватися на макроекономічній стабільності, стійкому зростанні економіки 

екологічно невиснажливим способом, сприятливих умовах для ведення господарської 

діяльності [16]. У зазначеному пункті основний наголос зроблено на забезпеченні 

сталого розвитку, під яким загальновизнано розуміють процес змін системи з метою 

забезпечення її життєздатності у майбутньому без завдання шкоди навколишньому 

середовищу, що базується на раціональному використанні природних ресурсів та 

зменшенні викидів шкідливих речових, утворених у результаті господарської 

діяльності. Очевидно, що досягнення поставленого завдання вимагає системного 

розгляду концепції сталого розвитку. Ми пропонуємо здійснити це у трирівневій 

площині (рис. 1): підприємство – галузь, регіон – національна економіка.  

 

 
Рис. 1. Рівні забезпечення сталого розвитку 

Мікрорівень 
(підприємство) 

Мезорівень  
(галузь, регіон) 

Макрорівень 
(національн
а економіка) 



 
 

ISSN 2223-3822 © Socio-Economic Problems and the State, Vol. 15, No. 2, 2016 

 ‹ 128 › 

Беручи до уваги місце і роль підприємства у зростанні національної економіки, 

вважаємо, що актуальність розвитку теорії і практики сталого розвитку як на 

національному, регіональному чи галузевому рівні, так і на локальному рівні є 

відображенням об’єктивної потреби переорієнтації економічного, екологічного і 

соціального розвитку підприємств, як первинних ланок національної економіки, з 

урахуванням нагальної вимоги збереження природного та людського потенціалу для 

нинішнього та прийдешніх поколінь. Поряд з цим, беззаперечним є той факт, що 

найбільш важливим вектором розвитку для будь-якого підприємства є досягнення 

економічної ефективності, як співвідношення між досягнутими результатами і 

витратами. Тобто саме такий показник відображає найраціональніше використання 

ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових, природних), що необхідні для 

продукування продукції і при цьому досягається максимальна віддача від вкладених 

коштів. Очевидно, що питання соціальної справедливості та екологічної безпеки для 

окремого підприємства посідають більш віддалені позиції, у той час, як для 

представників мезо-, а тим паче макрорівня вони є найбільш гострими. 

Слідуючи такому твердженню, виникає важливе завдання привернути увагу 

господарюючих суб’єктів на те, що ефективними підприємствами будуть сприйматися 

не ті, які характеризуються лише високою економічною ефективністю, а в першу чергу 

ті, які, досягаючи стабільної прибутковості, дбають про забезпечення рівності і 

соціальної справедливості, вживають заходів щодо зменшення негативного впливу 

своєї діяльності на довкілля та успішно співпрацюють при управлінні загальними 

ресурсами у межах визначеної територіальної одиниці з метою забезпечення її сталого 

розвитку. 

Необхідність розв’язання багатоаспектної і складної проблеми вимагає розробки 

принципів, методів і способів забезпечення, тобто методології сталого розвитку 

підприємницьких структур, яка повинна бути науково-обґрунтованою, враховувати 

особливості їх діяльності і спрямованою на вирішення таких фундаментальних питань 

[8, с. 3-4]: 

 Якими є умови діяльності із забезпечення сталого розвитку підприємства? 

 Якими є очікувані результати та характеристики бажаного стану діяльності 

підприємства у результаті реалізації концепції сталого розвитку?  

 Які заходи, механізми сприятимуть підвищенню рівня сталого розвитку 

підприємства в стратегічній перспективі? 

У класичному розумінні методологія розглядається як система методів і засобів 

пізнання. Проте сучасна наука виокремлює й інші трактування, зокрема методологія 

визначається як система принципів наукового дослідження; система певних правил, 

принципів і операцій, що застосовуються у тій чи іншій сфері діяльності; або з позиції 

системно-діяльнісного підходу методологія досліджує взаємообумовленість, 

взаємозв’язок і залежність систем знань та систем діяльності [28]. 

Імпонує думка науковців про те, що методологію слід розглядати як вчення про 

організацію діяльності, тобто цілеспрямованої активності людини [9, с. 25]. 

Забезпечення сталого розвитку підприємства є однозначним вираженням такої 

діяльності цілої групи зацікавлених у даному процесі осіб. Таким чином, виникає 

необхідність побудови певної структури методології забезпечення сталого розвитку 

підприємства з виокремленням основних компонентів. Організувати діяльність із 

забезпечення сталого розвитку, за нашим переконанням, означає впорядкувати її у 

цілісну систему з чітко визначеними характеристиками, логічною структурою і 
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процесом її здійснення. Пропонований алгоритм формування методології забезпечення 

сталого розвитку підприємства представлено на рис. 2. 

Діяльність із забезпечення сталого розвитку підприємства, як і будь-яка інша 

діяльність, складається з дій як складових частин. При цьому дія виступає 

реалізаційним компонентом діяльності, що спрямований на виконання певного 

завдання – підвищення рівня сталого розвитку. За своєю сутністю діяльність – це 

зовнішня та внутрішня активність. 

Зовнішніми компонентами діяльності або регуляторними процесами 

забезпечення сталого розвитку підприємства є: особливості, принципи та умови. 

 

 

Принципи Особливості  Умови  

Діяльність із забезпечення  
сталого розвитку підприємства 

Виконавці  Методи Ресурси  
(матеріальні,  

нематеріальні) 

Результат  
(зміна показників діяльності) 

З о в н і ш н і   к о м п о н е н т и 

В н у т р і ш н і   к о м п о н е н т и 
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Рис. 2. Алгоритм формування методології забезпечення сталого розвитку 

підприємства 

 

Основні особливості сталого розвитку підприємства, як діяльності полягають у 

наступному: 

1) системна побудова механізму забезпечення сталого розвитку не є простою 

сумою його 3-х складових компонентів (економічної, соціальної та екологічної); 

2) ймовірність досягнення позитивного загального результату діяльності із 

забезпечення сталого розвитку підприємства залежить від ефективності усіх його 

складових елементів. 

Описуючи структуру методології забезпечення сталого розвитку підприємства, 

центральною зовнішньою компонентою визначено принципи, які загальноприйнято 
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вважати як загальні вимоги до побудови теорії, тобто які лежать в її основі [28]. 

Принципи сталого розвитку підприємства відображають такі його характеристики, я 

ефективність діяльності, тобто без яких вона не могла б бути реалізованою та 

виконувати своє призначення. Можна стверджувати, що можливість реалізації 

концепції сталого розвитку на рівні підприємства, зокрема промислового, залежить від 

ряду загальновизнаних принципів, а саме:  

1. Принципи, що стосуються екологічної компоненти сталого розвитку 

підприємства: 

- принцип «забруднювач платить» – означає, що підприємство-забруднювач 

повинне понести певні витрати з проведення заходів із запобігання забрудненню 

довкілля та раціонального використання природних ресурсів для досягнення 

прийнятного стану навколишнього середовища. Тут слід відмітити, що хоча, певною 

мірою, даний принцип є суперечливим, проте, враховуючи підписану Угоду про 

асоціацію з Європейським Союзом (додаток ХХХ до глави 6 «Навколишнє природне 

середовище» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво») [15], вітчизняні 

підприємства зобов’язані діяти згідно даного принципу;  

- принцип розширеної відповідальності виробника – полягає у вжитті заходів 

зі зниження негативного впливу продукції на навколишнє середовище та здоров’я 

суспільства упродовж усього її життєвого циклу: від етапу розроблення до утилізації; 

- принцип компенсації, суть якого зводиться до зобов’язання підприємства-

забруднювача компенсувати завдану шкоду довкіллю, тобто повинні бути прийняті 

заходи щодо відновлення, т.з. реабілітації, природного середовища; 

- принцип раціональності – передбачає раціональне використання природних, 

особливо не відновлюваних, ресурсів у процесі господарської діяльності з поступовим 

вилученням з операційного обігу таких ресурсів і заміна їх на штучні, тобто такі, що 

здатні поновлюватися; 

- принцип обережності, що вимагає застосування превентивних заходів, 

відшкодування у пріоритетному порядку шкоди, заподіяної навколишньому 

середовищу, та сплати штрафу забруднювачем навколишнього середовища. 

2. Принципи, що стосуються соціальної компоненти сталого розвитку 

підприємства: 

- принцип справедливості – направлений на забезпечення рівних прав 

кожного працівника на підприємстві, його право на винагороду, що відповідає 

витраченим праці і зусиллям, безпечні умови праці; 

- принцип інклюзивності – передбачає залучення до реалізації заходів зі 

впровадження концепції сталого розвитку у практику не лише окремих відповідальних 

осіб, а й усіх працівників підприємства; 

- принцип дотримання етичних норм і правил – направлений на регулювання 

взаємовідносин між власниками, керівниками і працівниками, а також зі сторонніми 

особами й організаціями з дотриманням етичних вимог і правил поведінки. 

3. Принципи, що стосуються економічної компоненти сталого розвитку 

підприємства: 

- принцип системного мислення: забезпечення сталого розвитку підприємства 

можливим є тільки тоді, коли економічні проблеми вирішуються комплексно 

(системно) у поєднанні з розумною взаємодією із навколишнім середовищем;   

- принцип «думати глобально – діяти локально» – логіка трактування даного 

принципу зводиться до того, що будь-які локальні дії підприємств обов’язково 
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впливають на всю систему: від регіону до глобального рівня. Саме тому, керівники 

підприємства повинні думати про можливі наслідки його виробничо-господарської 

діяльності; 

- принцип партнерства – керівники підприємства повинні пам’ятати, що 

загальна вигода від діяльності підприємства буде досягнена лише за умови 

компромісної і грамотної співпраці усіх партнерів підприємства.     

Зусилля підприємства, направлені на забезпечення сталого розвитку будуть 

ефективними лише тоді, коли вони будуть здійснюватися згідно перелічених 

принципів, причому ці принципи не повинні бути виділеними в окремий процес 

підприємства, а повинні бути інтегрованими в процеси планування і управління 

(виробництвом, постачанням, збутом, персоналом, інформаційною системою і т.д.). 

Умови діяльності підприємства із забезпечення сталого розвитку 

характеризуються тенденціями глобалізації, інтеграції, посиленням конкуренції, 

виснаженням природних ресурсів та ін. Тут слід зауважити, що науково-технічний 

прогрес з одного боку різко посилив виробничий, технологічний, військово-технічний 

потенціал людства, а з іншого – змусив заговорити про глобальні проблеми і загрози. 

Перетворюючись у конфлікт, протиріччя між людиною і природою та між 

спільнотами всередині соціуму призвели до виникнення та широкому розгортанню 

соціальних, екологічних, технологічних катастроф. В умовах глобалізації ця проблема 

стала набувати настільки велике планетарне практичне значення, що з’явилася нова 

модель розвитку цивілізації – концепція сталого розвитку, основна ідея якої полягає не 

в негайному припиненні економічного зростання взагалі, а у припиненні, на першому 

етапі, нераціонального використання ресурсів навколишнього середовища. Безумовно, 

останнє важко здійснити в світі зростаючої конкуренції, зростання таких показників 

успішної економічної діяльності підприємств як продуктивність і прибуток. З огляду на 

це, сучасне ефективне підприємство повинне характеризуватися не лише показниками 

високої прибутковості, а й показниками екологічної безпеки та рівнем соціальної 

справедливості, які залежать від правильно організованої внутрішньої діяльності 

підприємства. 

Внутрішня організація діяльності із забезпечення сталого розвитку 

підприємства – це її виконавча, ресурсна та інструментальна (методична) основа. 

На даний час у нашій свідомості укоренилася думка про те, що підприємство є 

живим організмом, що функціонує згідно законів ринку, який, у свою чергу, диктує 

підприємствам умови діяльності і щоб вижити у зростаючій конкуренції підприємство 

змушене або змінюватися, або виходити з ринку. Сьогодні життєво необхідним для 

будь-якого підприємства є підвищення ефективності виробництва, поліпшення 

виробничих процесів і, як наслідок, своєї конкурентоспроможності. Досягнути цього 

можна за рахунок вдосконалення професійного рівня фахівців і керівників в області 

операційного менеджменту.  

Досягнення високого рівня сталого розвитку підприємства є комплексом 

сучасних методів, інструментів, ресурсів, а головне професійних та відповідальних 

виконавців для цілісної (комплексної) оптимізації усіх бізнес-процесів на підприємстві, 

що сприятимуть підвищенню економічної ефективності підприємницької діяльності 

поряд з поліпшенням рівня її екологічної безпеки та соціальної справедливості. Отож 

постає питання щодо необхідності поступитися короткотерміновими вигодами на 

користь довготривалій перспективі. Відтак така діяльність вимагає нового мислення й 

міждисциплінарного підходу не лише від управлінців найвищих рангів, а й від рядових 
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робітників. 

Ще однією умовою переходу до сталого розвитку підприємства є організація 

взаємодії ресурсних підсистем. Відомим є той факт, що багато підприємств, особливо 

промислових, використовують як застарілі обладнання і технологію виробництва, так і 

методи управління виробничим процесом. Подальший розвиток й успішне 

функціонування підприємств в умовах ринку вимагають корінного реформування 

системи і методів управління, роблячи при наголос на стратегічному плануванні. При 

цьому вибір тієї чи іншої стратегічної концепції визначає не тільки ступінь успіху їх 

повсякденної діяльності, але і шлях до науково-технічному прогресу економіки в 

цілому. Крім того, наявність на підприємстві збалансованої системи стратегічного 

планування є також найважливішим фактором інвестиційної привабливості, а також 

фундаментом забезпечення його сталого розвитку. 

Інструментальна (методична) основа діяльності полягає у використанні 

виконавцями різноманітних засобів та методів діяльності, сукупне використання яких 

дає змогу досягнути відповідних результатів. 

Врахування часових параметрів у діяльності із забезпечення сталого розвитку 

підприємства обумовлене необхідністю побудови горизонтів бажаних станів даної 

діяльності з побудовою тимчасового ряду контрольних точок досягнення результату, 

що, відповідно, дозволяє враховувати зворотні зв’язки між ними. Зміна показників 

діяльності, що засвідчують певну траєкторію сталого розвитку підприємства повинна 

послідовно відслідковуватися на основі вимірних проміжних станів діяльності між 

початковою фазою процесу і бажаним (прогнозованим) майбутнім [7]. 

На практиці застосування запропонованого алгоритму формування методології 

забезпечення сталого розвитку підприємства повинне лягти в основу перевірки 

гіпотез, як заключної частини методології. Гіпотеза вважається припущенням або 

твердженням, що припускає доказування. Визначені три фундаментальні питання 

методології сталого розвитку підприємства націлені на пошук шляхів вирішення 

проблеми підвищення рівня сталого розвитку підприємства і які слід перевірити і 

доказати їх реальність втілення у практику діяльності. Такими ключовими робочими 

гіпотезами, які дають можливі ідеї вирішення проблеми є наступні: 

Гіпотеза 1. Реалізація концепції сталого розвитку практично може відбутися за 

схемою: зменшення негативного впливу господарської діяльності підприємств на 

довкілля → підвищення соціо-еколого-економічної ефективності діяльності 

підприємства → забезпечення сталого розвитку підприємств → забезпечення сталого 

розвитку регіону → забезпечення сталого розвитку країни. 

Гіпотеза 2. Метод оцінювання рівня досягнення сталого розвитку підприємства 

повинен враховувати мотиви та очікування стейкхолдерів 3-х рівнів (мікро-, мезо- і 

макро-) від впровадження концепції сталого розвитку на рівні підприємства. 

Гіпотеза 3. Рівень досягнення сталого розвитку підприємств залежить від рівня 

ефективності системи управління бізнес-процесами. 

Гіпотеза 4. Ефективність системи управління бізнес-процесами підприємств 

вимагає подальшого розвитку загальної моделі удосконалення Х. Брудрупа. 

Гіпотеза 5. Бізнес може бути економічно ефективним, соціально справедливим 

та екологічно безпечним за умови впровадження механізму стимулювання виробників 

у зменшенні негативного впливу їх діяльності зі сторони органів державного 

управління та місцевого самоврядування. 

Сформульовані робочі гіпотези націлені на майбутнє, виконуючи роль 
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своєрідного дороговказу, оскільки містять ідеї вирішення проблеми забезпечення 

сталого розвитку підприємств, але не її механізм, тобто не відображають яким чином 

чи у який спосіб це слід зробити. Проте, якщо ідеї рішення визначені, ймовірність 

успіху підвищення рівня досягнення сталого розвитку підприємства значно 

зростатиме. 

 

5. Висновки та перспективи подальших досліджень. 

 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що реалізація концепції сталого 

розвитку на рівні підприємств успішно буде здійснена за умови наявності зрозумілої 

схеми послідовності дій даного процесу, його принципів, особливостей, умов, методів, 

необхідних ресурсів, відповідальних осіб та часових параметрів, тобто чітко 

розробленої методології. Вважаємо, що детермінування методології як вчення про 

організацію діяльності найбільш повно та змістовно описує яким чином слід 

організувати діяльність із забезпечення сталого розвитку підприємства. 

Вирішення проблеми забезпечення сталого розвитку підприємств зводиться до 

перевірки запропонованих робочих гіпотез з метою їх підтвердження. Якщо 

підтвердження не отримане, то необхідно або, певною мірою, змінити рішення, або 

переглянути робочі гіпотези. 
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