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Abstract. 
Mandych О. Formation of commodity distribution policy in integrated structures. 
The article highlights the relevance of studying the marketing policy of product distribution for the work of integrated 

structures in a market economy. It is determined that the role and importance of marketing policy in the distribution of 
integrated structures is to ensure the functioning of distribution channels aimed at ensuring the availability of goods and 
services that meet customer demand for range, quality and price, as well as a high level of service; improved marketing links 
(both internal and external), proposals to create an effective information and management system of market regulation, 
which will reduce the length and width of distribution channels and reduce the use of resources of both enterprises and the 
country as a whole. It is substantiated that the marketing policy of distribution of goods is the basis of business and the core 
of any business projects, plans and long-term schemes for the development of marketing activities. In this regard, a scheme 
representing the marketing policy of product distribution as an integrator of production and market has been developed, its 
role and significance for different functional levels of government: business, regional and national. It is determined that in 
addition to economic importance, marketing policy in the distribution of integrated structures also has a social vocation, 
which today is associated not only with reducing the time, effort and money of consumers to purchase the necessary and 
quality goods and services. It is established that when deciding on distribution channels, domestic producers, first of all, 
must take into account a number of factors influencing the choice of intermediaries, and the effectiveness of domestic pro-
ducers depends not only on the correct choice of distribution systems, but also largely on the marketing approach. in the 
management of the formed distribution channels. It is determined that marketing management provides domestic producers 
with effective planning of various activities, including the use of new technologies in distribution policy, which allows to 
enter foreign markets. 

Key words: marketing, marketing policy, distribution of goods, components, distribution channels, marketing tools, 
integrated structures, commodity producers. 
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Слюсарева Л. В. Сталий розвиток підприємств: дуалізм концептуальних підходів. 
В статті запропоновано авторський підхід до формування визначення сталий розвиток підприємства на 

основі узагальнення існуючих підходів до його трактування у вітчизняній науковій літературі. Необхідність 
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удосконалення понятійно-категоріального апарату предмету дослідження зумовлена розбіжністю в науковому се-
редовищі єдиних підходів до його трактування.  

Визначено, що сталий розвиток підприємства має формуватися у середовищі, з врахуванням двох суттє-
вих принципів: формування збалансованого зв’язку в тріаді економіка, екологія та соціальна сфера, що означає 
оптимальне використання в інтересах людини і природи тих ресурсів, які дає економічний розвиток; розв’язання 
завдань виробництва, на основі впровадження відповідальних інновацій, пов’язаних з розвитком не лише на сучас-
ному етапі, а і з врахуванням інтересів прийдешніх поколінь. Описано зв’язок економічної, соціальної та екологіч-
ної складових в рамках соціально-еколого-економічної тріади в системі сталого розвитку. Автори розглядають 
сталий розвиток підприємства як системний і комплексний процес стратегічної трансформації суб’єкту госпо-
дарювання, який включає в себе систему соціально-екологічних цінностей і здійснюється на основі впровадження 
відповідальних інновацій під дією конкурентного середовища й зовнішніх чинників. 

Визначено, що менеджмент підприємства має докладати усіх зусиль, задіювати всі функції управління для 
того, щоб здійснювати вплив на всіх потенційних стейкхолдерів з метою формування сталого середовища своєї 
діяльності. В цьому є певна суперечливість, оскільки, з одного боку, сталий розвиток може бути конкурентною 
перевагою, яка вирізнятиме виробника з поміж інших, а з іншого – сталий попит має формувати адекватний 
споживчий ринок, а це призводитиме до необхідності зміни умов існування й появи нових гравців на ринку.  

Ключові слова: сталий розвиток підприємства, соціально-еколого-економічна тріада, відповідальні інно-
вації, конкурентоспроможність підприємства.  
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сталий розвиток – поняття відносно 
нове для України, філософія якого полягає у 
побудові нових вимог до якості життя в сучас-
ний період і формування умов для майбутніх 
поколінь. Необхідно визнати той факт, що на 
сьогодні  сформувалися об’єктивні умови для 
формування оперативних і довгострокових 
цілей, здійснення локальних і глобальних 
дій, визначення як економічних, так і еколо-
гічних проблем. Традиційне виробництво й 
споживання принесли людству великі матері-
альні блага та стрімкий науковий розвиток, 
але в той же час сформували чимало нових 
проблем, серед яких: демографічний вибух, 
нерівномірність доходів, перевитрата ресур-
сів, енергетична криза й найгірше - забруд-
нення навколишнього середовища й погір-
шення екології. Зіткнувшись з новим 
викликом, людство усвідомило, що воно має  
змінити існуючий спосіб виробництва й спо-
живання. Саме так сформувалася концепція 
сталого розвитку, в основу якої було покла-
дено задоволення сучасних потреб, не прино-
сячи шкоди користі майбутнім поколінням. 

Врахування всіх цих складових механі-
зму сталого розвитку має відбуватися взаємо-
залежно й комплексно, щоб сформувати цілі-
сну мапу дії для подальшого руху 
суспільства. І, відповідно, такі погляди гро-
мадськості  слід зміцнювати шляхом заохо-
чення відповідних політичних, економічних і 
соціальних принципів. Розуміючи це, Органі-
зацією Об’єднаних Націй була розроблена 
Стратегія сталого розвитку, в якій зроблено 
акцент на таких 17 цілях як зміна клімату й 
використання джерел чистої енергії, сталі 
транспортні системи, відповідальне спожи-
вання та виробництво, збереження і раціона-
льне використання природних ресурсів, охо-
рона здоров'я, демографія та міграція, 

подолання глобальної бідності тощо. Поліп-
шення якості життя тісно пов'язане зі стійким 
управлінням ресурсами шляхом реалізації 
належної державної політики на внутріш-
ньому рівні, а також сприяння співпраці на 
міжнародному рівні з метою розробки ком-
плексних стратегій, які мають на меті забезпе-
чити конкретні результати. 

У травні 2019 року на Європейському бі-
знес-саміті в Брюсселі власники й керівники 
великого бізнесу спільно з представниками 
громадських організацій і функціонерами Єв-
ропейського Парламенту обговорили роль бі-
знесу в забезпеченні реалізації цілей сталого 
розвитку. Виступаючи відмітили необхідність 
залучення топ-менеджменту компаній до за-
безпечення процесів сталого розвитку. Саме 
вони мають стати амбасадорами цілей сталого 
розвитку, й бути мотиваторами для персоналу 
у формуванні соціальної відповідальності 
очолюваних компаній. Червоною лінією ви-
ступів була  необхідність включення корпора-
тивної соціальної відповідальності до стратегії 
компанії. За словами спікерів, вони, як ніхто 
інший, зацікавлені у реалізації цілей сталого 
розвитку, оскільки «на мертвій планеті вони 
вже не зможуть розвивати бізнес». Проте, не-
обхідно відмітити, що це лише початок про-
цесу, оскільки за озвученою на саміті статисти-
кою, сьогодні понад 90% з числа топ-
менеджерів провідних світових компаній під-
тримують вказану концепцію, але лише 17 % 
включили їх до системи KPI персоналу серед-
ньої ланки [1]. 

Таким чином, на сьогоднішній день пи-
тання наукового супроводу сталого розвитку 
підприємств набуло загальносвітової актуаль-
ності, і, відповідно, формується об’єктивна не-
обхідність наукового забезпечення вказаних 
процесів. Проте, слід відмітити існування кон-
цептуальних протирічь у трактуванні певних 
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наукових категорій, що призводить до поми-
лок у визначенні предмету дослідження.  

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Необхідно відмітити, що на сьогоднішній 
день таке явище як «сталий розвиток підпри-
ємства» зустрічається у вітчизняній науковій 
літературі та є предметом дослідження для ба-
гатьох науковців. Зокрема, використання вка-
заної дефініції має місце в працях таких вітчи-
зняних науковців як І. Ю. Гришова [1], 
Ю. І. Данько [3], І. А.  Маркіна [4], П. Г. Пере-
рва [5], П. Р. Пуцентейло [6], І. М. Семене-
нко [7] і багатьох інших. Крім того, вивченню 
вказаного явища приділили свою увагу багато 
молодих вчених, які тільки розпочали свій на-
уковий шлях, що ще раз підтверджує тезу про 
актуальність вказаного напряму досліджень. 
Аналіз результатів за пошуковим запитом в 
Google Академія за період з 2015 по 2020 роки 
дає 470 прямих співпадінь. 

Формулювання цілей статті. У своїй 
роботі ми ставимо за мету, на основі вивчення 
існуючих поглядів на трактування поняття 
«сталий розвиток підприємства», сформу-
вати дефініцію, яку можна буде включити до 
категоріально-понятійного апарату подаль-
ших досліджень механізмів управління кон-
курентоспроможністю в системі сталого роз-
витку підприємств. 

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Більш детальний аналіз вказаних 
статей говорить про відсутність єдиного під-
ходу до трактування, й наявність суперечли-
вих поглядів на досліджуване явище. Ми умо-
вно поділили вказані підходи на дві групи 
(соціально-екологічний, просторово-часовий 
і інноваційний підходи), за ключовим напов-
ненням, яке було покладено в основу сфор-
мованого визначення (табл. 1).  

Таблиця 1 
Узагальнена таблиця визначення «сталий розвиток підприємств» 

Автор Визначення 
Соціально-екологічний підхід 

О. С. Кузьміна [8] Процес якісних змін, що передбачає збалансування інтересів підприємства у поточ-
ному й майбутньому періодах на засадах досягнення в динаміці економічної ефекти-
вності, фінансової стійкості, економічного зростання та розвитку екологічної і соціа-
льної підсистеми підприємства та, як наслідок, макросистем вищого рівня, з 
урахуванням раціональних обмежень, що накладаються економічною безпекою підп-
риємства і впливу чинників зовнішнього середовища 

Л. А. Грицина [9] Процес усвідомленого вибору власниками й керівництвом підприємства напрямів 
його діяльності, що ґрунтується на забезпеченні соціальної, екологічної та економічної 
результативності, і здійснюється під впливом «рефлексивно-активного середовища» 
функціонування підприємства 

І. М. Семененко [7] Тип розвитку, при якому увага приділяється не лише економічному зростанню підп-
риємства, а й таким аспектам його діяльності, як соціальний і екологічний 

Просторово-часовий і інноваційний підхід 
Л. А. Квятковська [10] Здатність до здійснення економічної діяльності в кожен окремий момент часу в умо-

вах невизначеності впливів зовнішнього середовища, які порушують нормальне фун-
кціонування й розвиток підприємства 

Т. В. Бондар [11] Процес структурної перебудови підприємства у часі у відповідності із факторами зо-
внішнього середовища за критерієм збалансованості у просторово-часовому відно-
шенні 

О. М. Семенюк [12]  Процес безперервних якісних змін, які супроводжуються поліпшенням показників 
ефективності діяльності підприємства й забезпечують його конкурентоспроможність 
на основі активізації інноваційної діяльності 

В. М. Білявський, М. М. 
Шепута [13] 

Розвиток підприємства, який залежить від реалізації інноваційних проектів, а саме дає 
можливість підприємствам адаптуватися до існуючого рівня конкуренції на ринку, та 
у перспективі зайняти лідируючі позиції на ньому за рахунок довгострокової іннова-
ційної орієнтації 

Джерело: узагальнено автором 
В першому випадку автори роблять ак-

цент саме на соціально-еколого-економічну 
тріаду в системі сталого розвитку. Це є цілком 
логічним, оскільки більшість цілей сталого 
розвитку спрямовані саме на вирішення про-
блем, які стосуються цих складових безпосе-
редньо. Зокрема, якщо говорити про соціа-
льну складову, то її вплив безпосередньо 
пов'язаний з економічною складовою. Зок-
рема якісні показники людського капіталу 
підприємства, сутність яких зумовлена ком-
петентністю персоналу та його 

вмотивованістю до праці. Під дією часового 
фактору саме ці чинники в подальшому при-
зводять до збільшення економічних показни-
ків, таких як ефективність і прибутковість. 
Соціальна складова також опосередковано 
здійснює вплив і на екологічну, оскільки ная-
вність екологічної свідомості у менеджменту 
й персоналу призводить до активізації раціо-
нальних підходів до використання обмеже-
них природних ресурсів і подальшого впро-
вадження природозахисних заходів 
підприємства.  
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Екологічна складова пов’язана з еконо-
мічною діяльністю господарюючих суб’єктів 
як безпосередньо, так і опосередковано. Так, 
безпосередній вплив простежується у вико-
ристанні нових адаптивних технологій, спря-
мованих на заощадження ресурсів, дотри-
мання екологічних правил, стандартів і 
законів. В процесі еволюції це призводить до 
покращення іміджу підприємства, форму-
вання у нього статусу інноваційного екологі-
чного виробника, що в свою чергу призво-
дить до лояльного ставлення потенційних 
споживачів, позиціонування продукції, яку 
воно виробляє на ринку.  

Що стосується впливу екологічної скла-
дової на соціальну, то він проявляється опосе-
редковано. На думку автора [8], екологічна 
підсистема опосередковано взаємодіє із соціа-
льною, адже екологічний стан підприємства 
й оточуючого середовища визначає умови 
праці персоналу. Чинники зовнішнього сере-
довища мають вплив на функціонування під-
приємства як відкритої системи, спрямова-
ність і сила якого є змінними в часі. В той же 
час підприємство змінює зовнішнє середо-
вище, адже досягнення ним сталого розвитку 
може поступово зумовлювати сталий розви-
ток систем вищого рівня.  

Таким чином, необхідно констатувати, 
що соціально-еколого-економічна тріада має 
бути обов’язковою компонентною визна-
чення сталого розвитку підприємства. В дру-
гому випадку, основна увага зосереджена на 
ролі інновацій у діяльності підприємств. Ми 
можемо з цим погодитися лише за умови, що 
мова йде про відповідальні інновації.  

Підприємство може впроваджувати від-
повідальні інновації на основі різних комбі-
націй ресурсів, які можуть відрізнятися як кі-
лькісно, так і якісно. Найпростіші інновації 

можуть створюватися лише на основі двох чи 
трьох видів ресурсів, тоді як може мати місце 
ситуація, коли використовується шість видів 
ресурсів. Фінансовий капітал підприємства є 
необхідним ресурсом для розвитку відповіда-
льної інновації, але це не є достатньою умо-
вою для її створення. Його потрібно поєдну-
вати хоча б із соціальним капіталом 
(співпраця в галузі науково-дослідної ро-
боти), щоб інновація мала результат. 

Проблема сталості розвитку підприємс-
тва пов'язана з інноваціями в галузі екологіч-
них технологій. Це відбувається тому, що га-
лузеві знання, необхідні для придбання 
інших ресурсів, таких як більший фінансо-
вий капітал (венчурні інвестиції чи субсидії), 
мережі або репутаційні активи, без яких тех-
нологічні (екологічні) інновації навряд чи пе-
рейдуть у комерційні пропозиції [14]. На 
нашу думку, відповідальну інновацію необхі-
дно прив’язати до досягнення певних ціннос-
тей, в даному випадку – досягнення цілей ста-
лого розвитку. Але в різних галузях і в різних 
культурних умовах вони можуть бути конф-
ліктними.  

Таким чином, ми прийшли до висновку, 
що сталий розвиток підприємства має фор-
муватися у середовищі, з врахуванням двох 
суттєвих принципів:  

по-перше, це формування збалансова-
ного зв’язку в тріаді економіка, екологія та со-
ціальна сфера, що означає оптимальне вико-
ристання в інтересах людини і природи тих 
ресурсів, які дає економічний розвиток;  

по-друге, розв’язання завдань виробни-
цтва, на основі впровадження відповідальних 
інновацій, пов’язаних з розвитком не лише на 
сучасному етапі, а і з врахуванням інтересів 
прийдешніх поколінь.  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Середовище формування сталого розвитку підприємства 
Джерело: власна розробка автора 
Сталий розвиток підприємства базу-

ється на постійному балансуванні й компро-
місах в рамках цілісного підходу до управ-
ління в довгостроковій стратегічній 
перспективі. Інноваційні технології і бізнес-
моделі базуються на переосмисленні та пере-
робленні основних принципів і інструментів. 
Наявність стійких інновацій є необхідною, 
але неповною і недостатньою умовою. Їх 

необхідно поєднувати зі сталими моделями 
бізнесу й споживання для досягнення склад-
них цілей сталого розвитку.  

Сталий розвиток бізнесу - це складна 
нова концепція, яка врівноважує зовнішній і 
ресурсно-орієнтований погляди, шукаючи 
рішення у сфері балансу й правильного 
«пристосування», що мають бути досягнуті у 
ситуаціях протилежних і суперечливих цілей 
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 інновації  
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і дилем, що виникають в управлінні бізнесом. 
Він охоплює весь спектр відносин з мережами 
постачання, замовниками й зацікавленими 
сторонами, а також постачальниками служб 
підтримки для формування бізнес-рішень, а 
також поводження з відходами, залишками й 
наслідками. Отже, сталий розвиток визнача-
ється в широкій і складній перспективі з ак-
центом на нових принципах, моделях і ін-
струментах, що інтегрують різноманітні 
аспекти й риси сталого управління бізнесом, 
технологіями та інноваціями. 

Висновки. Таким чином, на основі уза-
гальнення існуючих підходів ми можемо зро-
бити висновок, що сталий розвиток підприєм-
ства - це системний і комплексний процес 
стратегічної трансформації суб’єкту господа-
рювання, який включає в себе систему соціа-
льно-екологічних цінностей і здійснюється 
на основі впровадження відповідальних інно-
вацій під дією конкурентного середовища й 
зовнішніх чинників. Проте, слід відмітити, що 

у західній літературі більш популярним є ви-
значення сталого розвитку бізнесу, а це гово-
рить про те, що сталий розвиток підприємства 
має відбуватися в умовах сталого розвитку га-
лузі й середовища, до якого воно належить. 
Відповідно, менеджмент підприємства має до-
кладати усіх зусиль, задіювати всі функції уп-
равління для того, щоб здійснювати вплив на 
всіх потенційних стейкхолдерів з метою фор-
мування сталого середовища своєї діяльності. 
В цьому є певна суперечливість, оскільки, з од-
ного боку, сталий розвиток може бути конку-
рентною перевагою, яка вирізнятиме вироб-
ника з поміж інших, а з іншого – сталий попит 
має формувати адекватний споживчий ринок, 
а це призводитиме до необхідності зміни умов 
існування й появи нових гравців на ринку.  

Отримані наукові результати будуть ко-
рисними в  подальших дослідженнях авторів, 
зокрема при вивченні механізмів управління 
конкурентоспроможністю підприємства в си-
стемі сталого розвитку аграрного бізнесу. 
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Abstract. 
Sliusareva L. V. Sustainable enterprise development: dualism of conceptual approaches. 
The author 's approach to the formation of the definition of enterprise sustainable development is offered on the basis 

of generalization of existing approaches to its interpretation in the domestic scientific literature in the article. The need to 
improve the conceptual and categorical apparatus of the subject of study is due to differences in the scientific environment 
of common approaches to its interpretation. 

It is determined that the enterprise sustainable development should be formed in the environment, taking into 
account two essential principles: the formation of a balanced relationship in the triad of economy, ecology and social sphere, 
which means the optimal use in the interests of man and nature of the resources provided by economic development; solving 
production problems, based on the introduction of responsible innovations related to development not only at the present 
stage, but also taking into account the interests of future generations. The connection of economic, social and ecological 
components is described within the framework of socio-ecological-economic triad in the system of sustainable development. 
The authors consider the sustainable development of the enterprise as a systemic and complex process of strategic 
transformation of the business entity, which includes a system of socio-environmental values and is based on the 
introduction of responsible innovations under the influence of the competitive environment and external factors. 

It is determined that the management of the enterprise should make every effort, use all management functions in 
order to influence all potential stakeholders in order to create a sustainable environment for their activities. There is some 
contradiction in this, because, on the one hand, sustainable development can be a competitive advantage that will distinguish 
the producer from others, and on the other - constant demand must form an adequate consumer market, and this will lead 
to changing living conditions and new players on the market. 

Key words: sustainable development of the enterprise, socio-ecological-economic triad, responsible innovations, 
competitiveness of the enterprise. 
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