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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
УДК 336:519.866

Смачило І. І.

Описано трирівневу схему методів управління сталим розвитком підприємства
з якісними та кількісними ступенями деталізації, яка може бути доповнена новими
методами управління, що дає змогу досягнути гнучкості й адаптованості механізму
управління сталим розвитком.
Запропоновано методи управління сталим розвитком на основі: дотримання
існуючої стратегії розвитку; обмеження сталого розвитку підприємства; запобігання
порушення сталого розвитку підприємства, застосування яких відповідно: надає підприємству змогу в майбутньому орієнтовано відтворювати показники сталого розвитку, яких воно досягнуло в минулому; веде до того, що в майбутній діяльності підприємства не виникатиме ситуацій, котрі призводять до порушення сталого розвитку;
надає можливість не лише зберегти сталий розвиток як стратегію управління, а й
запобігти зниженню його показників.
Ключові слова: сталий розвиток, частинні показники, методи управління,
критерій сталого розвитку, механізм управління сталим розвитком.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
УДК 336:519.866

Смачило И. И.

Описана трехуровневая схема методов управления устойчивым развитием
предприятия с качественными и количественными степенями детализации, которая
может быть дополнена новыми методами управления, что дает возможность достичь гибкости и адаптированости механизма управления устойчивым развитием.
Предложены методы управления устойчивым развитием на основе: соблюдения существующей стратегии развития; ограничения устойчивого развития предприятия; предотвращения нарушения устойчивого развития предприятия, применение которых соответственно: предоставляет предприятию возможность в будущем
ориентировано воссоздавать показатели устойчивого развития, которых оно достигло в прошлом; ведет к тому, что в будущей деятельности предприятия не будут возникать ситуации, которые приводят к нарушению устойчивого развития; предоставляет возможность не только сохранить устойчивое развитие как стратегию
управления, но и предотвратить снижение его показателей.
Ключевые слова: устойчивое развитие, частичные показатели, методы управления, критерий устойчивого развития, механизм управления устойчивым развитием.

METHODS OF STEADY DEVELOPMENT MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE
UDC 336:519.866

I. Smachylo

The three-level chart of methods of steady development management of an
enterprise with qualitative and quantitative indices has been described. It can be
complemented with new methods of management which will facilitate flexibility and
adaptation mechanism of steady development management.
The methods of steady development management have been suggested on the
basis of existing strategy of development, limitation of steady development of an
enterprise, prevention in violation in the steady development of an enterprise.
Application of these methods will enable the enterprise to recreate indices of steady
development in the future, to secure steady development as management strategy and
to prevent the decline of indices.
Key words: steady development, management methods, criterion, mechanism of
steady development management, part indices.
Традиційні методи управління промисловим
підприємством недостатньо ефективні у швидкозмінному конкурентному бізнес-середовищі. Для підприємства, яке функціонує в умовах зростаючої невизначеності і динамічності зовнішнього середовища,
одним з головних чинників забезпечення конкурентоспроможності є сталий розвиток. У зв’язку з цим
управління сталим розвитком – важлива умова
ефективності життєдіяльності вітчизняних промислових підприємств. Тому одним із актуальних пи-

тань економічних досліджень є пошук шляхів забезпечення адекватного новим умовам господарювання процесу управління сталим розвитком вітчизняних промислових підприємств.
Вирішення питань забезпечення сталого розвитку підприємств потребує періодичного корегування методів управління як способу вдосконалення механізму управління сталим розвитком підприємства. Проблемам сталого розвитку присвячені
наукові дослідження В. Гейця [1], В. Герасимчука [2; 3],
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Керуюча система

Вироблення рекомендацій щодо
вдосконалення управління підприємством

Синтез об’єкта
управління з позиції
сталого розвитку

Показники управління сталим розвитком

за заощадженнями

за показниками
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кількісного аналізу

за виробничими витратами

Показники для проведення
якісного аналізу

Декомпозиція об’єкта управління з позиції
сталого розвитку

Об'єкт управління

за загальними витратами

О. Раєвнєвої [4], Б. Данилишина [5], О. Єфремова [6], О. Котикової [7], Л. Корнійчука [8; 9], Н. Кирич
[10; 11], Л. Мельника [12], О. Шубравської [13],
В. Пономаренка [14] та інших учених. Серед зарубіжних дослідників теоретико-методологічним аспектам
цих проблем значну увагу у своїх працях приділяли
В. Данилов-Данільян [15], Г. Дейлі [16], О. Зеткіна [17],
О. Кузнєцов [18; 19], Т. Сухорукова [20].
Аналіз результатів досліджень науковців показує, що, незважаючи на їхню високу наукову і
практичну цінність, існує потреба в системному та
комплексному вивченні проблем управління сталим
розвитком підприємства.
Умови, які характеризують сучасний стан економічного управління:
1. Сталий розвиток підприємства проявляється
як слабо-структурований (неформалізований) процес, який залежить від багатьох формальних і неформальних чинників. При цьому нема нормативів,
на основі яких можна було б отримати висновок про
вплив елементів підприємства на його розвиток.
2. До початку формування механізму управління сталим розвитком підприємства немає систематизованої інформації про його виробничу діяльність та вплив зовнішнього ринкового середовища.
3. Завдання, що мають бути розв’язані за допомогою механізму управління сталим розвитком,
не встановлені або сформульовані у поняттях, не
пов’язаних із сталим розвитком.
4. Механізм управління сталим розвитком підприємства формується в умовах нестачі матеріальних та фінансових ресурсів протягом коротких часових проміжків.
5. Упровадження механізму управління сталим
розвитком підприємства відбувається без попередньої науково-дослідної роботи.
Проведені дослідження дають підставу запропонувати таку логічну схему розроблення методів
управління сталим розвитком підприємства: проведення декомпозиції управління сталим розвитком підприємства на об’єкти управління та керуючу систему;
запровадження методів якісного та кількісного аналізу
результатів управління сталим розвитком з одночасним обмеженням кількості аналізованих показників.
Із цього випливає, що механізм управління
сталим розвитком підприємства повинен включати
такі елементи:
1. Оцінка процесів, що тривають на підприємстві, з погляду його сталого розвитку.
2. Вибір стратегічного напряму сталого розвитку підприємства.
3. Визначення додаткових тактичних пріоритетів сталого розвитку.
4. Оцінка стратегічного й тактичного напрямків розвитку з позиції його сталості.
5. Розроблення плану заходів щодо вдосконалення механізму управління сталим розвитком відповідно до визначених стратегічних і тактичних пріоритетів.
Концептуальну схему управління сталим розвитком підприємства подано на рис. 1.

Рис. 1. Концептуальна схема управління сталим
розвитком
На схемі показано, зокрема, декомпозицію
підприємства (об’єкта управління) і механізму управління (керуючої системи), відображено синтез механізму управління сталим розвитком – це визначення
нових показників сталого розвитку на основі нових
теоретично обґрунтованих підходів.
Однією з проблем управління сталим розвитком є значна кількість показників, які необхідно враховувати під час дослідження сталого розвитку. Тому
потрібно, насамперед, встановити загальну множину
показників, причетних до діяльності підприємства і
зовнішнього впливу на нього, а згодом доцільно
визначити найбільш впливові показники. Практичний досвід показує, що необхідно обмежитися кількома такими показниками.
Вироблення рекомендацій щодо сталого розвитку підприємства пропонуємо обґрунтовувати на
основі двох ступенів деталізації. На першому ступені деталізації (наближеному) для сталого розвитку
достатньо якісних рекомендацій, які випливають зі
значень показників сталого розвитку підприємства.
Під час більш конкретнішої деталізації необхідно
враховувати кількісні характеристики. Виразимо їх
через п’ять показників внутрішнього впливу і три показники зовнішнього впливу.
Для практичної реалізації запропонованих
методів управління сталим розвитком підприємства
необхідно деталізувати основні його елементи (рис. 2).
На першому рівні схеми основних елементів
механізму управління сталим розвитком визначаємо
тенденції змін частинних показників (ЧПСР). Зокрема, передбачено визначення сталості величини
ЧПСР (∆ = 0), її зростання (∆ > 0), спадання (∆ < 0).
На другому рівні з’ясовуємо швидкість змін ЧПСР
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Частинні показники сталого розвитку
(ЧПСР)
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∆ t1

t1

а)
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Визначення тенденцій зміни частинних показників сталого розвитку приводить до двох суттєво
відмінних висновків щодо діяльності підприємства.
По-перше, висновок про достатню ефективність роботи підприємства (блок а) на рис. 2). По-друге, висновок про неефективне управління сталим розвитком, виражене у надмірному збільшенні (блок б) на
рис. 2) або зменшенні (блок в) на рис. 2) аналізованих показників.
Якщо за результатами аналізу попередньої
діяльності підприємства встановлено її відповідність

Наочність динаміки
показників сталого
розвитку

Формулювання висновку про доцільність
збереження існуючої стратегії розвитку

в)

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

Показники сталого розвитку

Критерій
дотримання
сталого розвитку

t2

б)

Об'єкт
управління

а)

tk

Синтез
управління

2 рівень

∆>0

сталому розвитку, це означає, що для управління
сталим розвитком підприємства в майбутньому доцільно дотримуватися і продовжувати існуючу стратегію його розвитку. Так, приходимо до висновку, що
за умов ефективної діяльності підприємства для
управління ним необхідно застосувати управління
сталим розвитком на основі методу збереження існуючої стратегії розвитку підприємства.
Опишемо управління сталим розвитком на
основі методу збереження існуючої стратегії розвитку підприємства. Припустимо, що в блоці а) третього рівня якісного аналізу об’єкта управління, розділеного (декомпозованого) на показники сталого
розвитку (див. рис. 1, 2) сформульовано висновок
про те, що процес розвитку підприємства відповідає
сталому розвитку. Цей висновок випливає з критерію сталого розвитку: співвідношення між показником, що відображає результат управління підприємством, і показником, пов’язаним із повним забезпеченням
платоспроможного попиту на продукцію підприємства. За цих умов для розроблення плану діяльності
підприємства на наступний період необхідно обчислити показники управління сталим розвитком і застосувати знайдені їхні значення для вироблення рекомендацій щодо управління сталим розвитком підприємства.
Схематично управління сталим розвитком на
основі методу збереження існуючої стратегії розвитку підприємства зображено на рис. 3.
Метод збереження існуючої стратегії сталого
розвитку є елементом другого ступеня деталізації –
кількісного аналізу процесів розвитку підприємства.
Цей метод необхідно застосувати як розширений
елемент блока а) у схемі першого ступеня деталізації механізму управління.

Аналіз (декомпозиція )
об’єкта управління

при ∆ > 0 та ∆ < 0. Швидка зміна ЧПСР відбувається тоді,
коли при незначних змінах часу (місяць, квартал,
півріччя, рік) різко збільшуються (зменшуються) ЧПСР.
Сповільнена зміна ЧПСР відбувається тоді, коли
при незначних змінах часу ЧПСР збільшуються
(зменшуються) повільно. На третьому рівні відображаємо графічні зміни ЧПСР (∆) для забезпечення
наочності тенденцій змін для прийняття управлінських рішень. На рис. 2а) схематично зображено, що
при будь-яких значеннях часу (t1, t2,…, tk) зміни
ЧПСР дорівнюють приблизно нулю. Це якісно відображає наявність сталого розвитку підприємства.
Рис. 2б) відображає швидке зростання ЧПСР (∆ > 0),
що визначає відсутність сталого розвитку, зумовлену
необґрунтованим збільшенням окремих показників
діяльності підприємства, зокрема цін на продукцію.
Швидке спадання ЧПСР (∆ < 0), відображене на рис.
2в), показує відсутність сталого розвитку, зумовлену
різким погіршенням показників діяльності підприємства.

Показники управління
сталим розвитком
Вироблення рекомендацій щодо управління
сталим розвитком

Рис. 3. Схема методу збереження існуючої
стратегії управління сталим розвитком
підприємства (другий ступінь деталізації)
Проілюструємо цей метод за допомогою схематичного графіка залежностей показників сталого розвитку від часу. На рис. 4 зображено один цикл управління
за допомогою методу збереження існуючої стратегії
розвитку підприємства, побудований на основі розроблених показників сталого розвитку й управління ним.
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Рис. 4. Схематична ілюстрація до практичного застосування методу збереження існуючої
стратегії сталого розвитку підприємства
Таким чином, описана трирівнева схема
методів управління сталим розвитком підприємства
з якісними та кількісними ступенями деталізації може
бути доповнена новими методами управління, що
дає змогу досягнути гнучкості й адаптованості
механізму управління сталим розвитком. Застосування методу управління сталим розвитком на
основі дотримання існуючої стратегії розвитку надає
підприємству змогу в майбутньому орієнтовано відтворювати показники сталого розвитку, яких воно
досягнуло в минулому. При цьому показники сталого розвитку служать керованими елементами для
збереження сталості розвитку підприємства. Використання методу управління на основі запобігання
порушення сталого розвитку підприємства веде до
того, що в майбутній діяльності підприємства не
виникатиме ситуацій, котрі призводять до порушення
сталого розвитку. Використання методу управління
на основі обмеження сталого розвитку підприємства
надає можливість не лише зберегти сталий розвиток як стратегію управління, а й запобігти зниженню
його показників сталого розвитку, тобто вживати заходів щодо обмеження швидких змін показників сталого
розвитку. Для запобігання швидким (різким) змінам
показників сталого розвитку необхідно розробити
метод визначення меж показника сталого розвитку.
____________
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GOVERNMENT-MARKET RELATIONSHIPS
AS AN EVOLUTIONARY GAME
UDC 338.242:330.33

A. Zanegin

The role of the state in market economy has been studied regarding evolutionary
game theory which enables to differenciate stable and unstable equilibrium patterns
between market and government economic institutions. The idea of two different unstable
equilibrium situations has been put forward. Stable equilibrium (homeostasis) possibility in
economic system has been studied. Regulation in general hes been considered as the
stable eguilibvium condition which facilitates market development and protects the economy.
Key words: evolutionary game, attractor, repeller, crisis, stable equilibrium,
unstable equilibrium, homeostasis, sub prime mortgage.
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