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STRATEGIC ASPECTS OF MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
IN THE CONDITIONS OF THE COMPETITIVE BUSINESS ENVIRONMENT

У статті розглянуто питання, що стосується стратегічних аспектів ефективності менеджменту стійким розW
витком підприємства в умовах конкурентного бізнесWсередовища та систематизації критеріїв оцінки ефективW
ності менеджменту стійким розвитком підприємства в стратегічній перспективі. Обгрунтовано методику форW
мування, послідовність дій оцінки ефективності менеджменту стійким розвитком підприємства в стратегічній
перспективі з використанням складних і комплексних категорій. Систематизовано критерії оцінки ефективW
ності менеджменту стійким розвитком підприємства в стратегічній перспективі. Розглянуто комплексний,
цілісний підхід, який грунтується на взаємодії та інтегративних зв'язках системи управління та господарськоW
го механізму управління розвитком підприємства. Досліджено основні критерії оцінки ефективності менеджW
менту стійким розвитком підприємства. Методологічно сформовано підхід до оцінки ефективності менеджW
менту стійким розвитком підприємства в стратегічній перспективі.

The article considers the issues related to the strategic aspects of management efficiency of sustainable development
of the enterprise in a competitive business environment and systematization of criteria for assessing the effectiveness
of management of sustainable development of the enterprise in the strategic perspective. The strategy of effective
management of sustainable development of the enterprise in a competitive business environment is a difficult issue
because to solve it is necessary to use systematic and structural modeling of a process or object in real conditions, as
well as to predict its state in the future with various changes in an external and internal environment.

The method of formation, the sequence of actions to assess the effectiveness of management of sustainable
development of the enterprise in the strategic perspective using complex and complex categories are substantiated.
Thus, the issue of deeper study of the practice of applying progressive methods of assessing the effectiveness of
management of sustainable development of the enterprise in the strategic perspective is becoming increasingly
important.

The criteria for assessing the effectiveness of management of sustainable development of the enterprise in the
strategic perspective are systematized. The strategy of sustainable development of the enterprise is a process in which
there is a purposeful change of structure and functionality, which leads to a change in the quality of the enterprise,
which allows you to successfully pass critical points and move to a new stage, thus creating "cyclicalWcontinuous"
development.

An integrated, holistic approach is considered, which is based on the interaction and integrative relations of the
management system and the economic mechanism of enterprise development management. In a market economy,
taking into account the dynamic external and internal environment, the main task of the management system — to
maintain the necessary balance and minimize risk to the enterprise when measuring internal and external factors
based on the implementation of certain economic, financial, organizational and other actions.
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The main criteria for assessing the effectiveness of management of sustainable development of the enterprise are
studied. Methodologically formed approach to assessing the effectiveness of management of sustainable development
of the enterprise in the strategic perspective.

Thus, the results of the above research will help improve the strategic aspects of sustainable development
management based on a simplified assessment of sustainable development management in a strategic perspective
and identify key areas of influence in a competitive business environment and can be used in the further methodology
of modern theory management.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегія ефективності менеджменту стійким роз$

витком підприємства в умовах конкурентного бізнес$
середовища є складним питанням, тому що для його ви$
рішення необхідно використовувати системне і струк$
турне моделювання певного процесу або об'єкта в
реальних умовах, а також прогнозувати його стан у май$
бутньому при різних змінах параметрів зовнішнього та
внутрішнього середовища. Недосконалість сформова$
ного інструментарію управління та методів оцінки ста$
ну підприємства, в результаті спонукає до прийняття
неякісних управлінських рішень, що призводить до
зменшення нестабільності внутрішнього середовища
підприємства і як наслідок до зниження його стійкості.
Таким чином, все більш актуальним постає питання
більш глибшого вивчення практики застосовування про$
гресивних методів оцінки ефективності менеджменту
стійким розвитком підприємства в стратегічній перспек$
тиві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теорія та практика управління сталим розвитком

останнім часом приділяє серйозну увагу вивченню нау$
ково обгрунтованої методології оцінки ефективності
менеджменту стійким розвитком підприємства в стра$
тегічній перспективі.

Багаторічні дослідження зарубіжними та вітчизня$
ними науковцями особливостей сталого розвитку
підприємств показують, що різні автори обирають різну
кількість критеріїв та показників ефективності менед$
жменту стійким розвитком підприємства — від 5 до 15 і
більше [1—3; 7; 10; 11 та ін.], але досі немає чітко сфор$
мованої системи критеріїв оцінки ефективності менед$
жменту стійким розвитком підприємства в стратегічній
перспективі в конкурентного бізнес$середовища. Тому
методології оцінки ефективності менеджменту стійким
розвитком підприємства в стратегічній перспективі до
цього дня залишається надзвичайно актуальною.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування стратегічних

аспектів ефективності менеджменту стійким розвитком
підприємства в умовах конкурентного бізнес$середови$
ща та систематизація критеріїв оцінки ефективності
менеджменту стійким розвитком підприємства в стра$
тегічній перспективі.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Стратегія забезпечення стійкого розвитку підприє$

мства — це такий процес, за якого відбувається ціле$
спрямована зміна структури і функціоналу, що призво$
дить до зміни якісного стану підприємства, що дозво$
ляє успішно проходити критичні точки та переходити
на нову стадію, створюючи тим самим "циклічно$безпе$
рервний" розвиток [1].

Відповідно таке управління може бути реалізоване
тільки через комплексний, цілісний підхід, який грун$
тується на взаємодії та інтегративних зв'язках системи
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управління та господарського механізму управління
розвитком підприємства. В умовах ринкової економіки,
з урахуванням динамічного зовнішнього і внутрішньо$
го середовища, головне завдання системи управління —
в утриманні необхідної рівноваги і мінімізації ризику для
підприємства при вимірі внутрішніх і зовнішніх чинників
на основі реалізації певних економічних, фінансових,
організаційних і інших дій [1].

На основі результатів, які було відображено в ав$
торських роботах [4—6; 8; 9; 12], обгрунтуємо стра$
тегічні аспекти ефективності менеджменту стійким роз$
витком підприємства, що передбачають систематизацію
критеріїв оцінки ефективності менеджменту стійким
розвитком підприємства в стратегічній перспективі.

Отже, систематизацію критеріїв оцінки ефектив$
ності менеджменту стійким розвитком підприємства в
стратегічній перспективі можна провести з використан$
ням складних і комплексних категорій, що не описати
однією величиною, параметром або властивістю, навіть
за умови об'єднання цих атрибутів у систему і встанов$
лення між ними визначених відносин [2].

Методика формування та оцінки ефективності ме$
неджменту стійким розвитком підприємства повинна ви$
конуватися поетапно та передбачати послідовність та$
ких дій:

1. Моніторинг розвитку підприємств. На цьому етапі
шляхом використання спеціальних методів досліджен$
ня необхідно здійснити комплексний аналіз результатів
господарсько$фінансової діяльності підприємства, ви$
вчити динаміку найважливіших кількісних і якісних по$
казників. Це так званий індикатор визначення існуючих
проблем, тенденцій розвитку та подальших перспектив
функціонування підприємства, що є основою процесу
вдосконалення механізму управління.

2. Діагностика функціонування організаційно$еко$
номічного механізму ефективного управління підприє$
мства. Для її проведення пропонується використовува$
ти метод аналізу ієрархій, тому що він враховує як
кількісні, якісні параметри діяльності підприємств. Ме$
тою проведення діагностики є визначення результату
функціонування організаційно$економічного механіз$
му, виявлення слабких місць і недоліків в його струк$
турі і функціональних зв'язках між елементами. За отри$
маними результатами діагностики можна визначити
ступінь недосконалості механізму, виявити її причини і
намітити можливі напрями вдосконалення.

3. Оцінка можливостей вдосконалення організацій$
но$економічного механізму ефективного управління. Цей
етап передбачає: пошук можливостей, оптимальна су$
купність яких дозволить оптимізувати механізм для до$
сягнення нею мети функціонування. Здійснення цього
процесу базується на оцінці експертів, в ролі яких повинні
виступати фахівці$практики різних рівнів управління. На
основі отриманих результатів діагностики діючого меха$
нізму ефективного управління діяльності підприємства
визначають можливі напрямки його вдосконалення.

4. Розробка програми вдосконалення організаційно$
економічного механізму ефективного управління
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підприємства. Це детально розроблений план заходів, які
повинні бути прийняті на підприємстві, оцінка потенціа$
лу та визначення змісту робіт і відповідальність за їх ви$
конання. Її зміст визначається результатами оцінки мож$
ливостей вдосконалення механізму управління.

5. Оцінка пропонованого організаційно$економічно$
го механізму ефективного управління підприємством,
яка передбачає поетапне визначення пріоритетних еле$
ментів запропонованого механізму для визначення ймо$
вірного ефективного результату його функціонування.

6. Впровадження програми вдосконалення організа$
ційно$економічного механізму ефективного управління
підприємством. Важливим на цьому етапі є підтримка
організаційної культури та популяризація змін серед пра$
цівників підприємства для формування сприятливого се$
редовища та підтримки впевненості в досягненні постав$
леної мети. Запропонована методика формування сис$
теми управління стійким розвитком сприяє підвищенню
ефективної діяльності досліджуваного підприємства [3].

Для оцінювання ефективності менеджменту стійким
розвитком підприємства в стратегічній перспективі до$
цільно дослідити рівень внутрішньої стійкості підприє$
мства. Розглядаючи підприємство з точки зору процес$
ного підходу, можна встановити ієрархію елементів
внутрішньої стійкості та співвіднести її елементи між
собою таким чином, що дозволить легко прийняти пра$
вильне управлінське рішення, щодо подальшого розвит$
ку, лише завдяки аналізу окремої групи показників. Бе$
зумовно, для підприємства різного розміру та форми
власності така система буде мати різний вигляд, проте
класично можна виділити такі чотири взаємопов'язані
компоненти, що мають однакову вагомість: економіч$
на, соціальна, екологічна, ризикова стійкість.

Економічна стійкість — це стан підприємства, що ха$
рактеризується оптимальним розподілом власного капі$
талу, календарним розподілом вхідних та вихідних фінан$
сових потоків, надійними методами управління ризика$
ми, що забезпечують ліквідність та платоспроможність
господарюючого суб'єкта в поточній та довгостроковій
перспективі. В рамках економічної стійкості домінантни$
ми факторами є: фінансова стійкість, ринкова стійкість,
організаційна стійкість, виробнича стійкість, стійкість
техніко$технологічного рівня, інвестиційна стійкість.

Найбільш вагомим елементом внутрішньої стійкості
є фінансова. Саме вона здійснює безпосередній вплив на
можливість підприємства проводити будь$яку госпо$
дарську діяльність в майбутньому. Наскільки б сильним
не було становище підприємства на ринку та міцність його
торгової марки, за умов відсутності належної кількості
фінансових ресурсів його діяльність стає неможливою.

Група показників фінансової стійкості вирізняєть$
ся надзвичайно широкою різноманітністю та поліваріа$
тивністю розрахунків при різних особливостях госпо$
дарської діяльності. Саме тому в багатьох наукових
джерелах ці показники не виділені в самостійну групу,
а органічно поєднані в методологію розрахунку плато$
спроможності, ліквідності, рентабельності тощо [7].

Проте, до головних ознак фінансової стійкості, що
якісно відрізняють її від інших груп показників належать:

кінцевий результат розрахунку відображає не ефек$
тивність діяльності загалом, а ступінь наближення чи
віддалення до банкрутства та ліквідації підприємства;

на відміну від платоспроможності, відображає
внутрішній фінансовий стан підприємства, наявність
необхідних ресурсів покриття;

управління фінансовою стійкістю передбачає, пере$
дусім, організацію внутрішнього виробничого процесу
та роботи з персоналом [7].

Технологічна стійкість — створення та зберігання тех$
нологічної конкурентну перевагу над галузевими конку$
рентами, здатність підприємства підтримувати високий
рівень технологічного розвитку. Напрями забезпечення
технологічної стійкості: підтримання і розвиток техноло$
гічного потенціалу, безперервна модернізація виробниц$

тва на інноваційній основі з використанням нових техно$
логій, способів організації виробництва та праці, інновац$
ійного маркетингу та менеджменту, прискорення темпів
розробки та впровадження нововведень, швидкість реакції
підприємства на нововведення конкурентів, розробка
стратегії і тактики інноваційної діяльності, вдосконален$
ня механізмів управління інноваційною діяльністю, вчас$
не та адекватне реагування на появу ризиків.

Виробнича стійкість — можливість підприємства
підтримувати виробничий потенціал на рівні, що дозволяє
забезпечити беззбитковий обсяг виробництва та безпере$
бійний процес виготовлення продукції з низьким відсот$
ком браку та виробничих втрат, враховуючи потреби рин$
ку. Основними інструментами забезпечення даного виду
стійкості є: підтримання і розвиток матеріально$технічно$
го потенціалу, ефективний виробничий менеджмент, вдос$
коналення організації праці, зростання рівня автомати$
зації та механізації виробництва, пошук та робота з над$
ійними постачальниками сировини та матеріалів, оцінка
ефективності господарських операцій та доцільності реа$
лізації інвестиційних проєктів, управління витратами;
ефективна структура поточних витрат, вчасне та адекват$
не реагування на реалізацію виробничих ризиків.

Маркетингова стійкість — здатність утримувати
стійку конкурентоздатну позицію на ринку, досягати
запланованого обсягу продаж; адаптуватися до змін
ринкової кон'юнктури та відповідати сучасним та май$
бутнім запитам споживачів щодо співвідношення "ціна$
якість". Важливим для забезпечення маркетингової
стійкості підприємства є наявність точної та об'єктив$
ної маркетингової інформації, об'єктивна оцінка те$
перішніх і майбутніх очікувань цільової групи спожи$
вачів, підвищення конкурентоздатності підприємства та
його продукції, дотримання оптимального співвідно$
шення "ціна$якість", розширення долі існуючого ринку,
освоєння нових ринків збуту, ефективна рекламна по$
літика, стимулювання продаж, вчасне та адекватне реа$
гування на появу маркетингових ризиків [2].

Організаційно$структурна стійкість — це здатність
протистояти негативним впливам зовнішнього середо$
вища та зберігати керованість. До показників, що харак$
теризують організаційно$структурну стійкість відно$
сять: ефективність прийнятих рішень; рівень досягнен$
ня цілей; швидкість реагування внутрішнього середови$
ща до змін зовнішнього; стан функціонування бізнес$
процесів підприємства тощо.

Соціальна стійкість показує ступінь соціальної за$
хищеності персоналу підприємства. Соціальна стійкість
характеризується ефективністю організаційної струк$
тури, управлінням, соціальною політикою підприємства
та системою мотивації персоналу, комунікацією між
різними ланками управління та внутрішнім психологіч$
ним кліматом, а також включає в себе соціально$психо$
логічну та комунікаційну стійкість [2].

Управління персоналом в процесі діяльності під$
приємства, реалізації розроблених планів і програм роз$
витку підприємства, досягнення певних цілей є вагомою
складовою управління соціальною стійкістю підприєм$
ства. Тобто ефективність управління також залежить
від відповідності обраних стратегій цілям підприємства,
оптимальності процесів реалізації стратегій, мотивації
персоналу на досягнення цілей, кваліфікації персона$
лу, технології та стилю управління [11].

Розробка механізму забезпечення соціальної стійкості
є надзвичайно специфічним та індивідуальним завданням
для кожного підприємства. Його система, а також прин$
ципи побудови повинні враховувати значну кількість фак$
торів, серед яких найважливішими є націленість діяльності
підприємства, потреба в креативності, потенційні витрати
на персонал, очікувані коротко та довгострокові резуль$
тати тощо. Проте загалом, будь$яке підприємство повин$
но орієнтуватись на досягнення таких цілей:

забезпечення підприємства висококваліфікованими
й зацікавленими в його ефективності працівниками;
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управління працівниками з максимальним викорис$
танням їх навичок та можливостей;

забезпечення зв'язку між реалізацією цілей підприє$
мства та працівниками, завдяки роботі на конкретному
підприємстві;

надання можливостей кар'єрного зростання й підви$
щення професіоналізму для працівників;

сприяння прагненню до максимального задоволен$
ня персоналу своєю роботою, до найбільш повного са$
мовираження;

побудова та збереження сприятливого морального
клімату в колективі [2].

Соціально$психологічна стійкість підприємства про$
являється в його здатності формувати належний клімат в
колективі, задоволеність працею, впевненість у правиль$
ному виборі місця роботи та низькій плинності кадрів [10].
Щодо елементів комунікаційної стійкості, то вони відоб$
ражають зовнішню здатність підприємства взаємодіяти з
потенційними учасниками ринку, налагоджувати взаємо$
вигідні контрактні відносини та формувати позитивний
імідж продукції в уявленні споживачів та внутрішню мож$
ливість передання інформації всередині підприємства,
формування неформальних зв'язків між працівниками.

В аспекті аналізу кадрової групи показників щодо оцін$
ки економічної стійкості підприємства доцільно оцінити:

продуктивність праці;
коефіцієнт рентабельності трудових ресурсів;
співвідношення темпів зростання виручки та фонду

оплати праці;
коефіцієнт плинності кадрів;
рівень оплати праці;
коефіцієнт стабільності кадрів тощо.
Екологічна стійкість — взаємозв'язок економіки

підприємства з його екологічною безпекою, мінімізація
шкідливого впливу виробничо$господарської діяльності
підприємства на навколишнє середовище. Екологічна
безпека включає в себе такі показники: коефіцієнт ре$
сурсозберігаючих технологій, коефіцієнт забруднення
навколишнього середовища та інші [12].

Перелік показників, наведений вище, може бути ви$
користаний для підприємства будь$якої форми власності.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки, можна зазначити, що в цій роботі

обгрунтовано методику формування, послідовність дій оц$
інки ефективності менеджменту стійким розвитком
підприємства в стратегічній перспективі з використанням
складних і комплексних категорій та систематизовано кри$
терії оцінки ефективності менеджменту стійким розвитком
підприємства в стратегічній перспективі. Отже, що для вдос$
коналення системи управління, необхідно використовува$
ти комплексний підхід, оскільки зміна лише одного елементу
не надасть бажаного результату. Таким чином, результати
вищезазначених наукових досліджень сприятимуть удос$
коналенню стратегічних аспектів ефективності менеджмен$
ту стійким розвитком підприємства на основі здійснення
спрощеної оцінки ефективності менеджменту стійким роз$
витком підприємства в стратегічній перспективі та виявлен$
ню ключових зон впливу в умовах конкурентного бізнес$
середовища і можуть бути використані у подальшому роз$
витку методології сучасної теорії управління.
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