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Каткова Н. В., Мурашко І. С. Алгоритм реалізації механізму сталого розвитку підприємства
Стаття присвячена побудові алгоритму реалізації механізму сталого розвитку як необхідної умови його впровадження у практичну діяльність 
вітчизняних підприємств. Досліджено наукові підходи до побудови алгоритмів реалізації організаційно-економічного механізму, реалізації стра-
тегії сталого розвитку тощо. Узагальнивши погляди вчених і застосувавши біономічний підхід, авторами запропоновано алгоритм реалізації 
механізму сталого розвитку як інструменту забезпечення реалізації місії та стратегічних цілей підприємства, який включає такі етапи: діа-
гностика «захворювань» і наявних ресурсів та визначення короткострокових цілей, або постановка цілей та діагностика залежно від впливу 
факторів зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей підприємства; визначення сценаріїв співвідношення складових сталого розвитку 
підприємства; обґрунтування інструментів забезпечення сталого розвитку; контроль за реалізацією механізму сталого розвитку; оцінка ефек-
тивності механізму сталого розвитку.
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Каткова Н. В., Мурашко И. С. Алгоритм реализации механизма 
устойчивого развития предприятия

Статья посвящена построению алгоритма реализации механизма 
устойчивого развития как необходимого условия его внедрения в прак-
тическую деятельность отечественных предприятий. Исследованы 
научные подходы к построению алгоритмов реализации организаци-
онно-экономического механизма, реализации стратегии устойчивого 
развития и т. п. Обобщив взгляды ученых и применив биономический 
подход, авторами предложен алгоритм реализации механизма по-
стоянного развития как инструмента обеспечения реализации мис-
сии и стратегических целей предприятия, который включает следую-
щие этапы: диагностика «заболеваний» и имеющихся ресурсов, опре-
деление краткосрочных целей, или постановка целей и диагностика 
в зависимости от влияния факторов внешней среды и внутренних 
возможностей предприятия; определение сценариев соотношения 
составляющих устойчивого развития предприятия; обоснование 
инструментов обеспечения устойчивого развития; контроль за реа-
лизацией механизма устойчивого развития; оценка эффективности 
механизма устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивого развитие предприятия, биономический 
подход, алгоритм реализации механизма устойчивого развития пред-
приятия.
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Katkova N. V., Murashko I. S. The Algorithm of Implementation  
of the Mechanism for Sustainable Development of Enterprise

The article is concerned with building the algorithm of implementation of the 
mechanism for sustainable development as necessary condition of its intro-
duction into practical activity of national enterprises. Scientific approaches 
to building algorithms of implementation of an organizational-economic 
mechanism, implementation of a strategy of sustainable development, etc. 
are explored. Generalizing the views of scholars and applying the bionomic 
approach, the authors proposed their own algorithm of implementation 
of the mechanism for continuous development as an instrument to ensure 
the implementation of both mission and strategic objectives of enterprise, 
which includes the following stages: diagnosis of «disorders» and available 
resources, definition of the short-term goals or setting goals and diagnostics 
depending on the influence of factors of external environment and internal 
possibilities of enterprise; definition of scenarios of correlation of compo-
nents of sustainable development of enterprise; substantiation of the instru-
ments of ensuring the sustainable development; control over implementation 
of the sustainable development mechanism; evaluation of the efficiency of 
the mechanism for sustainable development.
Keywords: sustainable development of enterprise, bionomic approach, algo-
rithm of implementation of the mechanism for sustainable development of 
enterprise.
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Особливістю функціонування сучасної еко-
номіки є прояви екологічної, економічної, 
соціальної та енергетичної кризи. Суспіль-

не зростання в Україні, як свідчить світовий досвід, 
можливе за умови підтримання балансу між цілями 
економічного зростання, забезпечення екологічної та 
енергетичної безпеки, зменшення соціальної нерів-
ності, а отже, за умови сталого розвитку, у тому чис-
лі кожного окремого суб’єкта бізнесу. Забезпечити 
сталий розвиток підприємства дозволить наявність 
дієвого механізму, ефективне функціонування якого 
гарантуватиме алгоритм його реалізації. Разом з тим, 
недостатня дослідженість цього питання в науковій 
літературі ускладнює реалізацію механізму сталого 
розвитку в практиці вітчизняних підприємств, що  
й обумовлює актуальність дослідження.

Питанням побудови алгоритмів реалізації еко-
номічних механізмів взагалі, у тому числі організацій-
но-економічного механізму та алгоритму реалізації 
стратегії підприємства, присвятили свої досліджен-
ня Мірошниченко О. Ю., Фаріон Л. В., Карюк В. І.,  
Верегун А. М., Валага Л. Ю., Бондаренко С. М., Пі-
лецька С. Т., Крилов Д. В., Гайденко С. М., Нестер- 
чук Я. А. та ін. Разом з тим, дослідивши праці науков-
ців, можна відзначити недостатню розробленість у на-
уковій літературі підходів щодо розробки алгоритму 
реалізації механізму сталого розвитку підприємства. 

Метою статті є вдосконалення методичного 
підходу до розробки алгоритму реалізації механізму 
сталого розвитку.

Механізм сталого розвитку підприємства, на 
нашу думку, необхідно розглядати як динамічну сис-
тему взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів, 
яка, отримуючи ресурси та інформацію із зовнішньо-
го та внутрішнього середовища, впливає на них з ви-
користанням певних принципів, «навичок» та «досві-
ду» та спрямована на забезпечення збалансованості 
та рівноваги в отриманні економічних, соціальних та 
екологічних результатів діяльності залежно від стра-
тегічних цілей підприємства та сталого розвитку [1]. 
Ефективну реалізацію механізму сталого розвитку 
забезпечить відповідний алгоритм, але, як було за-
значено, у науковій літературі та на практиці цьому 
питанню приділяється недостатньо уваги.

Наприклад, Фаріон Л. В., досліджуючи алгоритм 
формування стратегії сталого розвитку, виокремлює 
вісім таких етапів: стратегічний аналіз, визначення 
місії та стратегічних цілей, визначення пріоритет-
ного напряму сталого розвитку, розробка концепції 
сталого розвитку, розробка стратегічного плану роз-
витку, формування стратегії сталого розвитку, реалі-
зації стратегії сталого розвитку, оцінка ефективності 
стратегії сталого розвитку [2]. 

Мірошниченко О. Ю. та Карюк В. І. в алгорит-
мі реалізації організаційно-економічного механізму 
виокремлюють сім етапів: визначення цілей, оцінка 
фактичного стану, виявлення загроз і можливостей 

зовнішнього середовища та слабких і сильних сторін 
внутрішнього середовища, формування комплексу 
заходів, реалізація заходів та контроль, оцінювання 
результатів [3]. 

Вергун А. М., розглядаючи питання формуван-
ня організаційно-економічного механізму, наводить 
алгоритм процесу управління, у якому виокремлює 
чотири етапи: виявлення проблем і загроз (моніто-
ринг середовища, виявлення можливостей і пріори-
тетів, ідентифікація рівня), формування стратегії, ре-
алізація та контроль [4].

Валага Л. Ю. та Бондаренко С. М. визначають 
такі етапи алгоритму реалізації організаційно-еконо-
мічного механізму, як: формулювання основної мети, 
постановка конкретних завдань, звернення до реко-
мендацій науки, формування структури механізму, 
визначення організаційних форм і економічних важе-
лів, побудова економіко-математичної моделі, пере-
вірка отриманих висновків [5].

Пілецька С. Т. пропонує такі етапи реалізації 
організаційно-економічного механізму: забезпечен-
ня стратегічних цілей підприємства, стратегічна діа-
гностика зовнішнього та внутрішнього середовища, 
обґрунтування методів реалізації, формування дієвої 
системи контролю за процесом реалізації, коригу-
вання стратегії [6].

Крилов Д. В. наводить такі етапи реалізації орга-
нізаційно-економічного механізму: оцінка, визначен-
ня цілей, формування завдань та строків, визначення 
суб’єктів та об’єктів, прогнозування, оцінка чинників 
та загроз внутрішнього та зовнішнього середовища, 
оцінка можливостей, формування множини страте-
гій, формування заходів та вибір інструментів, аудит, 
впровадження організаційно-економічного механіз-
му, оцінка ефективності організаційно-економічного 
механізму, порівняння найбільш ефективних проек-
тів, моніторинг показників обраного проекту, вико-
ристання інструментів підвищення ефективності, ви-
значення очікуваних результатів, оцінка перспектив 
розвитку та усунення помилок [7].

Гайденко С. М. визначає такі складові механізму 
реалізації стратегії розвитку, як: інформаційно-аналі-
тичне забезпечення, аналіз стану підприємства, ін-
струменти, формування сценаріїв розвитку, обрання 
відповідного сценарію стратегії розвитку, реалізація 
стратегії за відповідним сценарієм [8].

Нестерчук Я. А. визначає алгоритм реалізації 
безпосередньо механізму сталого розвитку, що міс-
тить таку послідовність: формулювання стратегічної 
мети та цілей сталого розвитку, розробка завдань 
щодо сталого розвитку підприємства, визначення 
суб’єктів управління та напрямів впливу на розвиток 
підприємства, формування принципів сталого розви-
тку підприємства, обґрунтування методів управління 
сталим розвитком підприємства, визначення функ-
цій управління, розробка заходів щодо реалізації ме-
ханізму сталого розвитку та його ефективності, впро-
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вадження розроблених заходів, моніторинг результа-
тів, якщо поставлені завдання щодо сталого розвитку 
не виконані, то відбувається коригування заходів [9].

Узагальнивши наведені підходи з формування 
алгоритмів реалізації економічних механізмів, 
визначимо, що вони мають між собою багато 

спільного, зокрема у виокремленні етапів постанов-
ки цілей та завдань, розробки заходів, реалізації та 
контролю, оцінки результатів. 

При цьому необхідно наголосити, що більшість 
науковців, досліджуючи питання алгоритму реаліза-
ції механізму, у тому числі й механізму сталого роз-
витку, користуються фізичним підходом. З фізичного 
погляду будь-яка система при отриманні однакової 
інформації та ресурсів на вході, застосувавши одні 
й ті ж самі способи та важелі, отримує однаковий 
результат. На нашу думку, такий підхід не є доскона-
лим, оскільки на практиці економічна система (під-
приємство) не завжди однаково реагує на однаковий 
вплив чинників і важелів через наявність «знань та 
навичок» (що є складовою інтелектуального капіта-
лу), здатність до «навчання» або наявні «хвороби», 
що робить схожим підприємство на живу істоту. 
Крім того, схожість підприємства з живою істотою 
обумовлено його співіснуванням з навколишнім се-
редовищем, а також наявністю «свідомості» у підпри-
ємства, яке виявляється через його інтелектуальний 
капітал, тобто знання людей, їх відношення до цілей 
та стратегії, навколишнього середовища, проблемам 
сталого розвитку тощо. 

Схожість між економічними системами та жи-
вими істотами досліджує біономіка. Нами було про-
ведено дослідження доцільності застосування біоно-
мічного підходу до сталого розвитку підприємства та 
визначено, що розгляд підприємства з позиції живої 
істоти дозволяє виявити важливу особливість під-
приємства, що полягає в його саморозвитку та вдо-
сконаленні з метою виживання в зовнішньому серед-
овищі. Тому ми вважаємо необхідним до визначення 
механізму сталого розвитку застосовувати «еволю-
ційний», або біономічний, підхід [10]. 

Природно, що реалізація механізму сталого 
розвитку передбачає наявність місії та стратегічних 
цілей підприємства, тобто гармонійного економіч-
ного, екологічного, соціального та енергетичного 
співіснування із навколишнім середовищем. Форму-
вання тактики діяльності підприємства залежатиме 
від сукупного впливу зовнішніх і внутрішніх умов 
його функціонування та вбачається або як підтримка 
існуючих параметрів системи («виживання»), або її 
розширення, що обумовлює такий порядок етапів ал-
горитму реалізації стратегії сталого розвитку (рис. 1).

Діагностика стану підприємства включає визна-
чення наявних ресурсів підприємства, зокрема еконо-
мічної, екологічної, енергетичної та соціальної підсис-
тем, які є в розпорядженні підприємства, та «хвороб» 

підприємства. Цілі встановлюються, враховуючи 
наявні ресурси для їх досягнення. Але, залежно від 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, 
послідовність етапів може бути змінена, – тоді спо-
чатку на підприємстві визначаються короткострокові 
цілі та завдання, після чого здійснюється діагностика 
стану та наявних і необхідних ресурсів та умов. 

Діагностика «хвороб» підприємства полягає у 
виявленні симптомів його економічної, екологічної, 
соціальної та енергетичної нестійкості. Такими симп-
томами є відхилення фактичних значень показників, 
що характеризують сталий розвиток підприємства, 
від бажаних.

Виникнення симптомів нестійкості підприєм-
ства з позиції біономіки можна ототожнювати 
з реакцією живої істоти на вплив факторів, що 

загрожують її здоров’ю та життєдіяльності (напри-
клад, підвищення температури при зараженні збуд-
никами хвороб, біль при травмах опіках, слабкість 
при перевтомі та інше). Відповідно, погіршення по-
казників економічної, екологічної, соціальної та енер-
гетичної складових будуть вказувати на суттєвий не-
гативний вплив факторів, що загрожують здоров’ю 
та життєздатності підприємства. Необхідно зазна-
чити, що як і у живої істоти здоров’я є не самоціл-
лю, а умовою досягнення певних цілей у житті, так і  
у підприємства сталий розвиток – не самоціль, а умо-
ва досягнення його стратегічних цілей та місії. При 
встановлення симптомів «хвороб» вони підлягають 
лікуванню. Якщо «хвороби» не виявлено, то від діа-
гностики можна перейти до наступного етапу.

На третьому етапі визначаються сценарії стало-
го розвитку підприємства. Визначення цих сценаріїв 
передбачає комплексне вивчення наявних економіч-
них, екологічних, соціальних та енергетичних ресур-
сів підприємства та можливості їх розподілу для до-
сягнення цілей та завдань сталого розвитку.

На четвертому етапі відбувається вибір інстру-
ментів та заходів, за допомогою яких перерозподіля-
ються ресурси, які забезпечують досягнення сталого 
розвитку підприємства за всіма складовими. Оскіль-
ки сталий розвиток підприємства є умовою досяг-
нення стратегічних цілей підприємства, то при ви-
борі інструментів та заходів необхідно враховувати 
загальну стратегічну мету та місію компанії.

У процесі реалізації заходів зі сталого розвитку 
здійснюється контроль за правильністю та своєчас-
ністю їх виконання. Як при лікуванні живої істоти 
здійснюється оперативний контроль за основними 
показниками її стану (температура, тиск, зовнішні 
прояви хвороби тощо), так і на підприємстві, з метою 
забезпечення контролю за реалізацією механізму 
сталого розвитку, здійснюють оперативний моніто-
ринг за показниками сталого розвитку та відхилень 
їх значень від бажаних. Якщо при проведенні лікуван-
ня в живої істоти простежуються небажані симпто-
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достатньо 
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Рис. 1. Загальний алгоритм реалізації механізму сталого розвитку підприємства
Джерело: авторська розробка.

ми, які, за прогнозами лікарів, повинні були зникну-
ти, то проводиться коригування лікування. Так і на 
підприємстві, у випадку виявлення суттєвих розбіж-
ностей виявляють причини та фактори, які вплинули 
на значення показників, розроблюються заходи щодо 
усунення впливу негативних факторів.

Шостий етап передбачає діагностування під-
приємства з метою оцінки ефективності реалізації 

механізму сталого розвитку. Для цього досліджу-
ються фактичні рівні показників сталого розвитку 
підприємства та порівняння їх з плановими. Якщо 
бажані результати не були отримані, то проводиться 
діагностика симптомів несталого розвитку, які за-
лишились після проведення заходів сталого розви-
тку або нових симптомів, ставиться новий «діагноз»  
і розробляються заходи щодо сталого розвитку. Не-



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

ІД
П

РИ
ЄМ

СТ
ВА

275БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2019
www.business-inform.net

досягнення очікуваних значень показників сталого 
розвитку передбачає повернення на другий етап ре-
алізації механізму сталого розвитку.

Біономічний механізм сталого розвитку можна 
зіставити з імунною та нервовою системами живої іс-
тоти, тобто він є системою складових підприємства, 
яка захищає його від захворювань шляхом іденти-
фікації збудників (негативних факторів), оцінки на-
явних ресурсів, розробки заходів щодо знищення 
загроз (або мінімізації впливу). Імунна відповідь (за-
соби розпізнавання та знищення чужорідних агентів) 
у живих істот може бути придбана, тобто при повтор-
ному зіткненні з антигенами (чужорідними агентами) 
імунна система реагує швидше та ефективніше, отже, 
при одноразовому зіткненні з певними збудниками 
виникає стійкий імунітет до них. Така ж особливість 
характерна і для біономічного механізму сталого роз-
витку підприємства, тобто при повторному зіткненні 
із негативними факторами «відповідь» механізму по-
винна бути швидшою та ефективнішою. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, із проведеного дослідження мож-

на зробити висновки, що в науковій літературі недо-
статньо уваги приділяється алгоритмізації реалізації 
механізму сталого розвитку, незважаючи на актуаль-
ність цього питання. Розглянуті підходи до форму-
вання алгоритму реалізації організаційно-економіч-
ного механізму мають між собою багато спільного, 
зокрема у виокремленні етапів постановки цілей та 
завдань, розробки заходів, реалізації та контролю, 
оцінки результатів. Більшість науковців використо-
вує фізичний підхід при розробці алгоритму реалі-
зації організаційно-економічного механізму. Вико-
ристання біономічного підходу до механізму сталого 
розвитку підприємства дозволяє враховувати такі 
схожі із живою істотою риси підприємства, як «сві-
домість», здатність до «навчання», «навички» або 
можливість «захворювань».

Узагальнивши погляди вчених та застосувавши 
біономічний підхід, запропоновано алгоритм реаліза-
ції механізму сталого розвитку як інструменту забез-
печення реалізації місії та стратегічних цілей підпри-
ємства, який включає такі етапи: діагностика хвороб 
і наявних ресурсів та визначення короткострокових 
цілей (або постановка цілей та діагностика); визна-
чення сценаріїв співвідношення складових сталого 
розвитку підприємства; обґрунтування інструментів 
забезпечення сталого розвитку; контроль за реалі-
зацією механізму сталого розвитку; оцінка ефектив-
ності механізму сталого розвитку.                  
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