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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегію сталого розвитку "Україна — 2020"

розроблено з метою впровадження в Україні євро�
пейських стандартів життя.

Стратегія визначає вектори руху становлення
та розвитку України. Зокрема для досягнення ста�
лого розвитку держави передбачається відновити
макроекономічну стабільність, забезпечити стійке
зростання економіки екологічно невиснажливим
способом, створити сприятливі умови для веден�
ня господарської діяльності та прозору податко�
ву систему (так званий вектор розвитку).

Особливу увагу передбачається приділити без�
пеці життя та здоров'я людини, що неможливо без
безпечного стану довкілля і доступу до якісної
питної води, безпечних харчових продуктів та про�
мислових товарів (вектор безпеки). Із 62 реформ
та програм розвитку держави першочергового ви�
рішення потребують: програма залучення інвес�
тицій; програма енергонезалежності; програма
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збереження навколишнього природного середови�
ща; програма розвитку інновацій.

На порядку денному уряду стоять завдання
щодо створення сприятливих умов для розроб�
ки та впровадження промислових інновацій,
інвестицій, а також організація нових інновац�
ійно активних промислових підприємств. Вирі�
шення таких завдань вимагає фінансової
підтримки держави, стимулювання бізнесу, ре�
гулювання різних норм і стандартів, надання
податкового кредиту, сприяння експорту тощо.
Для цього необхідно об'єднати інструменти про�
мислової, технологічної і інноваційної політики
з політикою у сфері освіти і розвитку людсько�
го капіталу.

На наш погляд, досягти синергетичного ефек�
ту можливо лише за рахунок реформування існу�
ючого організаційно�економічного механізму
управління сталим розвитком національної про�
мисловості на стратегічній основі.
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Нині є і в середньо� та довгостроковій перспек�

тиві залишатимуться актуальними питання збере�
ження, використання та модернізації наявного
потенціалу традиційних сегментів української
промисловості, одним з яких є хімічна галузь.

Хімічна галузь є ключовою галуззю світового
господарства. Виробництво у хімічній промисло�
вості характеризується великою кількістю підга�
лузей, високим рівнем науково�дослідних та дос�
лідно�конструкторських робіт і величезними кап�
італьними витратами. Продукція сучасної хімічної
промисловості і насамперед двох визначних підга�
лузей — фармацевтичної індустрії та виробницт�
ва мінеральних добрив, набуває все більшого зна�
чення в процесі вирішення глобальних проблем су�
часності: екологічних, проблем енергозбережен�
ня, охорони здоров'я тощо [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасний стан хімічної промисловості Ук�
раїни та світу вивчали С.О. Бірюк, О.С. Бірюк [1],
Д.Є. Гладких, К.К. Мнацаканян [2], Г.З. Шевцова,
О.В. Браславська [8], О.О. Шубін [9], які наголо�
шують на проблемах функціонування та розвитку
цієї галузі і пропонують пріоритетні напрями ви�
рішення проблем з метою забезпечення подальшо�
го розвитку. Зокрема на основі дослідження про�
блем ефективності управління підприємствами
хімічної промисловості з урахуванням вагомості
впливу факторів зовнішнього середовища, Шубін
О.О. спрогнозував ймовірнісні зміни та трансфор�
мації, які очікують цю галузь в майбутньому.

Шевцова Г.З. та Браславська О.В. визначити
особливості сучасного потенціалу підприємств
хімічної промисловості України.

Бірюк С.О. та Бірюк О.С. досліджували про�
блеми реалізації експортних стратегій вітчизняних
підприємств хімічної галузі на міжнародних рин�
ках.

Показовими також є дослідження сталого
розвитку підприємств, регіонів та країни в ціло�
му таких науковців, як Г. Дейлі [3], І. Смачило [5],
Т. Сморжанюк [6], С. Тульчинська [7].

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Разом з тим, досліджуючи сталий розвиток
регіонів та країни в цілому, науковці недостатньо
уваги приділяють сталому розвитку окремих га�
лузей та підприємств.

За таких умов сталий розвиток підприємств
проявляється як слабо�структурований (неформа�
лізований) процес, який залежить від багатьох
формальних і неформальних чинників. При цьому
немає нормативів, на основі яких можна було б
отримати висновок про вплив елементів підприє�
мства на його розвиток [5].

Поєднання соціальних, економічних та еколо�
гічних цілей розвитку країни чи регіону втілюєть�
ся у програмах та стратегіях сталого розвитку і

залежить від досягнення триєдиних цілей окреми�
ми суб'єктами господарювання, тому що ста�
більність та збалансованість окремих підсистем є
ознаками сталого розвитку системи в цілому, і на�
впаки. Окрім того, управління сталим розвитком
підприємства є не ефективним через відсутність
систематизованої інформації про його госпо�
дарську діяльність та вплив зовнішнього ринково�
го середовища на таку діяльність і на навколишнє
середовище.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження передумов ста�

лого розвитку підприємств хімічної промисло�
вості та визначення місії та завдань стратегії ста�
лого розвитку підприємств хімічної галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Хімічна галузь є однією з базоутворювальних
для індустріально розвинених країн. В Україні
хімічна галузь — це один із традиційних сегментів
економіки України, який забезпечує виробницт�
во сировини та напівфабрикатів для підприємств
паливно�енергетичного та будівельного комп�
лексів, сільського господарства, машинобудуван�
ня, пакувальної індустрії; а також сприяє пере�
робці промислових відходів та виготовленню то�
варів масового споживання.

Сьогодні діяльність підприємств на традицій�
них світових та внутрішніх ринках передбачає роз�
в'язання таких завдань, як підвищення ефектив�
ності хімічного виробництва, забезпечення конку�
рентоспроможності продукції, що виробляється.

Проте основні фонди, матеріально�технічне за�
безпечення і система безпеки хімічної галузі Украї�
ни не повною мірою відповідають сучасним вимогам,
а тому високою є вірогідність заподіяння шкоди на�
вколишньому середовищу, здоров'ю та життю насе�
лення через недбале поводження або навмисне ви�
користання небезпечних хімічних речовин.

В умовах невизначеності внутрішнього середови�
ща та наявності зовнішніх ризиків підприємства
хімічної галузі вимушені пристосовуватися до нере�
левантних чинників, переглядати політику та стратегії
з урахуванням особливостей та сучасних тенденцій.

Підприємства хімічної промисловості "повинні
прагнути до того, щоб перетворитися на стійко
функціонуючі високотехнологічні, екологічно без�
печні організації, здатні забезпечувати людей не�
обхідними благами і створювати матеріальні умо�
ви для неухильного підвищення якості їх життя в
майбутньому. Для цього цілі, які ставлять перед
собою підприємства, мають відповідати цілям кон�
цепції сталого розвитку" [6].

Сталий розвиток як гармонійний, збалансова�
ний, безконфліктний прогрес усієї земної цивілі�
зації, груп країн, а також окремо взятих держав,
галузей, підприємств направлений на вирішення
комплексу економічних, соціальних та екологіч�
них питань щодо "збереження довкілля, ліквідації
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бідності, експлуатації та дискримінації як кожної
окремої людини, так і цілих народів чи груп насе�
лення, у тому числі за етнічними, расовими чи ста�
тевими ознаками" [3].

Сталий розвиток підприємств хімічної га�
лузі як керований процес означає, що такий
розвиток може бути забезпечений на основі
використання системного підходу щодо стало�
го економічного зростання в умовах реалізації
науково�технологічних досягнень та іннова�
ційних переваг,  посилення взаємодії  в ін�
новаційному середовищі, а також масштабне
залучення людських ресурсів та досягнення
екологічної рівноваги за рахунок технологіч�
ної модернізації підприємств.

Передумовами сталого розвитку галузі є нові
знання, генератором і носієм яких виступають на�
ука, науково�технічний та освітній потенціал краї�
ни, тому що "кардинально змінити ситуацію у дер�
жаві та регіонах можна шляхом використання
інноваційних факторів розвитку, досягнень сучас�
ної вітчизняної і світової науки та новітніх висо�
ких технологій як важливого ресурсу для сталого
розвитку суспільства" [7, с. 5].

Наразі лише окремими підприємствами
хімічної промисловості здійснюється постійна
робота з удосконалення діяльності у сферах охо�
рони праці, безпеки виробництва, запобігання
негативному впливу процесів і продуктів вироб�
ництва на здоров'я людини та довкілля, робота
щодо впровадження принципів програми "Відпо�
відальна турбота хімічної промисловості Украї�
ни", яка розроблена з метою впровадження в
діяльність підприємств хімічної промисловості
України принципів міжнародної програми
"Responsible Care" шляхом об'єднання зусиль
підприємств хімічної промисловості у напрямі
співпраці з питань безпеки виробництва, запобі�
гання негативному впливу виробничих техно�
логій, процесів і продуктів на здоров'я людини і
природне довкілля. Зокрема:

1. На підприємствах хімічної галузі визначені цілі
і завдання в сфері екології, професійного здоров'я і
безпеки праці на рівні кожного підрозділу. Розроб�
лені і виконуються плани комплексних заходів щодо
поліпшення екологічної дії і охорони праці.

2. На окремих підприємствах створено відділи
з охорони навколишнього середовища.

3. Промислово�санітарними лабораторіями
здійснюється цілодобовий контроль за станом по�
вітряного середовища, якістю промислових
стічних вод, як на території підприємств, так і в
санітарно�захисних зонах.

4. Для профілактики і виявлення профзахво�
рювань, забезпечення проходження медоглядів
формують медико�санітарні частини.

5. Одним з принципів Програми і вимог міжна�
родних стандартів на підприємстві є управління
ризиками і аспектами, пов'язаними з роботою
впливу виробництва на здоров'ї працівників і дов�
кілля [4].

Проте більшість заходів є короткостроковими
і недоступними для більшості підприємств через
надмірні фінансові витрати, загальний спад вироб�
ництва, відсутність стратегічного мислення у кер�
івників тощо.

Механізм управління сталим розвитком
підприємства включає такі елементи: 1) оцінка про�
цесів, що тривають на підприємстві, з погляду його
сталого розвитку; 2) вибір стратегічного напряму
сталого розвитку підприємства; 3) визначення до�
даткових тактичних пріоритетів сталого розвит�
ку; 4) оцінка стратегічного й тактичного напрямків
розвитку з позиції його сталості; 5) розроблення
плану заходів щодо вдосконалення механізму уп�
равління сталим розвитком відповідно до визна�
чених стратегічних і тактичних пріоритетів [5].

Стратегія сталого розвитку підприємства має
базуватися на забезпеченні збереження природ�
ного капіталу (земля, вода, деревина, повітря, ко�
рисні копалини тощо), капіталу уречевленої праці
(основні засоби виробництва), людського та соц�
іального капіталу для збереження для розвитку те�
перішнього покоління і створення умов для відтво�
рення майбутніх поколінь.

Стратегія сталого розвитку хімічної галузі має
бути направлена на досягнення консенсусу між дер�
жавою і підприємствами хімічної промисловості як
провідними підприємствами української економіки.

При формуванні стратегії необхідно врахува�
ти як кон'юнктуру внутрішнього і світового спо�
живчого ринків, так і потреби в капітальних і про�
міжних товарах вітчизняних виробників, їх мож�
ливості до імпортозаміщення і збільшення експор�
тного потенціалу.

Таким чином, сталий розвиток хімічної галузі
означає радикальну оптимізацію користування
ресурсами під час господарської діяльності та
споживання, виробництво таких пріоритетів роз�
витку, що органічно поєднують економічну та
соціальну результативність господарської діяль�
ності з екологічними аспектами.

На наш погляд, управління сталим розвитком
підприємств хімічної галузі повинно базуватися на
довгострокових цілях, які можуть бути визначені
шляхом розробки та реалізації стратегії сталого
розвитку підприємств хімічної галузі. Окрім того,
завдання, що стоять перед управлінням підприєм�
ством на засадах сталого розвитку, повинні буди
досяжними, вимірювальними, логічними і структу�
рованими, що вимагає здійснення науково�при�
кладних досліджень, активізації співпраці науково�
дослідних установ (особливо тих, які переймають�
ся питаннями екології та збереження навколишнь�
ого середовища) та підприємств.

Напрями досягнення сталого розвитку
підприємств хімічної галузі на основі стратегічних
підходів наведено у таблиці 1.

Стратегія сталого розвитку підприємств
хімічної галузі — це:

— по�перше, визначення основних довго�
строкових місії та цілей підприємств хімічної
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промисловості, визначення курсу дій і розподіл
ресурсів, необхідних для їх досягнення;

— по�друге, правила взаємовідносин підпри�
ємств хімічної промисловості з зовнішнім середо�
вищем (стратегія бізнесу) і правил встановлення
рівноваги між власними внутрішніми чинниками;

— по�третє, дії, необхідні для досягнення місії
та встановлених цілей шляхом координації і роз�
поділу ресурсів підприємств хімічної промисло�
вості;

— по�четверте, комплексні плани діяльності
підприємств хімічної промисловості, які розробля�
ються на основі творчих науково обгрунтованих
підходів і визначається для досягнення довгостро�
кових цілей підприємств та хімічної галузі в цілому.

Стратегія є засобом досягнення цілей під�
приємства, а реалізація стратегії підприємства —
це складний процес відтворення стратегічного по�
тенціалу підприємства на основі дослідження і

врахування внутрішніх і зовнішніх чинників, а та�
кож динамічних причинно�наслідкових зв'язків
між підприємством та зовнішнім середовищем.

ВИСНОВКИ
Зовнішні та внутрішні чинники загострюють

проблеми хімічного виробництва та впливають на
результати діяльності підприємств, які займають�
ся виробництвом і збутом мінеральних добрив, бу�
дівельних матеріалів, фармацевтичної продукції
тощо. Потреба у додаткових фінансових ресурсах,
конкуренції, відсутність стратегічного мислення
роблять заходи із забезпечення сталого розвитку
підприємств хімічної галузі короткостроковими і
несистематичними. Наявність економічного, соці�
ального та екологічного компонентів сталого роз�
витку підприємств хімічної промисловості обумов�
люють потреби в розробці та вдосконаленні еконо�
мічної, екологічної та соціальної політики держа�

Таблиця 1. Напрями досягнення сталого розвитку підприємств хімічної галузі

Джерело: складено автором.
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ви, регіонів і, в першу чергу, стратегії сталого роз�
витку підприємств хімічної промисловості.

Для того, щоб розробити та реалізувати стра�
тегії сталого розвитку, підприємства хімічної га�
лузі повинні чітко визначати місію та цілі, дії і
ефективно розподіляти ресурси, необхідні для їх
досягнення; переглянути взаємовідносини
підприємств хімічної промисловості з зовнішнім
середовищем, а також правила встановлення
рівноваги між власними внутрішніми чинниками;
розробляти комплексні плани діяльності на основі
творчих науково обгрунтованих підходів.

Місією підприємств хімічної галузі є ведення
бізнесу в гармонії з суспільством, добровільно взяті
зобов'язання підприємств та активна участь у соц�
іальному і економічному розвитку України. Відпов�
ідно до визначеної місії, цілі розвитку підприємств
хімічної промисловості направлені на вирішення
проблем забруднення навколишнього середовища та
зниження біорізноманітності природи; покращення
здоров'я людей через виробництво різноманітних
лікувальних засобів; переробка відходів на
сміттєспалювальних заводах в багатьох містах світу;
розв'язання проблем глобального потепління; забез�
печення продовольчої безпеки; збільшення енерго�
ефективності виробництва хімічної продукції.

Перспективи подальших розвідок в окреслено�
му напрямі мають стосуватися формування кон�
курентних переваг стратегії сталого розвитку з
метою розробки моделі ресурсозбереження на
основі міжнародних стандартів сталого розвитку.
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