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У статті надається всеохоплюючий підхід до моніторингу рівня сталого розвитку підприємства. Розглядаються та
систематизуються основні принципи та елементи формування системи моніторингу сталого розвитку підприємства. У статті
надається аналіз існуючих підходів до оцінки стійкості підприємства під час розвитку. Аналіз результатів моніторингу
сталого розвитку підприємства дозволяє записати стабільний та нестабільний періоди його розвитку, що допомагає
менеджерам обрати сильні сторони впливу менеджменту відповідно до ситуації, що склалася. Теоретичні основи ідеї
сталого розвитку економічних систем пояснюються на основі аналізу наукових публікацій. Автори підкреслили важливість
запровадження ідеї сталого розвитку та можливих переваг її використання. Були виділені підприємства, що запровадили
стратегію сталого розвитку в Україні. На основі результатів дослідження було доведено інформацію та аналітичний зміст
системи моніторингу для сталого розвитку деяких підприємств обробної промисловості України. Був виконаний аналіз
напрямків застосування ідеї сталого розвитку, та практичний приклад запровадження інформації та аналітичної системи
моніторингу сталого розвитку підприємства харчової промисловості було перевірено на прикладі Корпорації «Оболонь»,
Київ. Позитивний досвід використання цього методу моніторингу сталого розвитку Корпорації «Оболонь» повинен стати
прикладом для найбільших підприємств обробної галузі в Україні.
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Мониторинг уровня стабильного развития предприятия
В статье предоставляется всеохватывающий подход к мониторингу уровня стабильного развития предприятия.
Рассматриваются и систематизируются основные принципы и элементы формирования системы мониторинга стабильного
развития предприятия. В статье предоставляется анализ существующих подходов к оценке стабильности предприятия во
время развития. Анализ результатов мониторинга стабильного развития предприятия позволяет записать стабильный и
нестабильный периоды его развития, что помогает менеджерам выбрать сильные стороны влияния менеджмента
относительно ситуации, которая сложилась. Теоретические основы идеи стабильного развития экономических систем
поясняются на основе анализа научных публикаций. Авторы подчеркивают важность внедрения идей стабильного развития
и возможных преимуществ ее использования. Были выделены предприятия, которые внедрили стратегию стабильного
развития в Украине. На основе результатов исследования было доказано информацию и аналитическое содержание системы
мониторинга для стабильного развития некоторых предприятий обрабатывающей промышленности Украины. Был сделан
анализ направлений использования идей стабильного развития и практический пример внедрения информации и
аналитической системы мониторинга стабильного развития предприятия пищевой промышленности было проверено на
примере Корпорации «Оболонь», Киев. Позитивный опыт использования этого метода мониторинга стабильного развития
Корпорации «Оболонь» должен стать примером для самых больших предприятий обрабатывающей отрасли в Украине.
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запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия соответствующей ссылки на
оригинальную версию статьи.

