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"Формування системи управління сталим розвитком підприємства"
Визначено складові системи управління сталим розвитком підприємства. Формування системи управління сталим розвитком підприємства відбувається за рахунок двох підсистем: стратегічного і
корпоративного управління. Зовнішньо орієнтована підсистема стратегічного управління спрямована на узгодження зі сформованими умовами
навколишнього середовища ключових внутрішніх настанов підприємства –
місії як генерального вектора його розвитку у зовнішньому оточенні та
ієрархічно структурованої і підпорядкованої їй системи цілей підприємства,
які одночасно виступають як у ролі орієнтирів для здійснення фінансовогосподарської діяльності підприємства, так і в ролі критеріїв/індикаторів її
результативності. Основними об'єктами, які перебувають у силовому полі
впливу підсистеми стратегічного управління, виступають місія
підприємства, ієрархія його ключових цілей/результатів діяльності та
елементи зовнішнього середовища. Інструментом узгодження на рівні
стратегічного управління виступає набір стратегій, а саме корпоративних,
конкурентних, продуктово-ринкових, функціональних, стратегій зростання
тощо, які сприятимуть досягненню поставленої перед підприємством мети
оптимальним чином.
Внутрішньо орієнтована підсистема корпоративного управління,
націлена на створення і приведення в дію механізму узгодженого
спрямування наявних ресурсів і компетенцій на досягнення поставлених
цілей та забезпечення необхідних результатів діяльності на всіх рівнях
ієрархії потенціалу розвитку підприємства – матеріальному, енергетичному та інформаційному. Об'єктами, які перебувають у силовому полі
впливу підсистеми корпоративного управління підприємством, виступають
його окремі внутрішні настанови – ресурси і компетенції. У якості
інструментів узгодження ресурсів і компетенцій з цілями та очікуваними
результатами діяльності сучасних підприємств виступають: система
внутрішньо корпоративного планування діяльності (наприклад, на основі
концепції BSC); організаційна структура підприємства із розподілом прав,
відповідальності та повноважень; бізнес-модель підприємства та сукупність
його основних і допоміжних бізнес-процесів; підсистема бюджетів
підприємства; підсистема календарного планування і реалізації планових
заходів.

Система стратегічного управління формує верхній, зовнішньо
орієнтований рівень управлінської ієрархії підприємства, а система
корпоративного управління створює нижній, внутрішньо орієнтований
рівень управлінської ієрархії. Сталий розвиток підприємства стає можливим
завдяки узгодженню зовнішнього і внутрішнього рівнів управлінської
ієрархії, яке відбувається на рівні формування цілей діяльності підприємства та визначення необхідних для їх досягнення ресурсів і
компетенцій.
Повна взаємоузгодженість усіх зв'язків, які вибудовуються в системі,
забезпечується за рахунок функціонування підсистем інформаційного
забезпечення та контрольно-адаптаційної підсистеми. Безпосередньо
стійкість, сталість, безперервність розвитку спостерігаються в рамках
виділених підсистем, за рахунок взаємодії яких відбувається формування
підсистеми динамічного управління потенціалом розвитку.
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