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У статті наведено результати моніторингового дослідження розвитку сталих бізнес-моделей 

організацій. 

 

З прийняттям ООН цілей сталого розвитку кардинально змінилися глобальні орієнтири 

діяльності, що застосовуються на різних управлінських рівнях організаціями по всьому світі. 

Такі цілі дозволяють суб’єктам господарювання мати стратегічні орієнтири для оцінки своєї 

діяльності та ефектів ведення бізнесу. Однак переваги сталого розвитку не є очевидними. 

Такі драйвери для бізнесу полягають у виконанні дій у межах панівної парадигми 

кліматично-нейтральної економіки, що підкреслює потребу у створенні нових сталих бізнес 

моделей ведення бізнесу [1, 2]. Враховуючи пріоритетність сталого розвитку в межах 

національного розвитку як у цілому економіки України, так і для організацій стратегічних 

секторів економіки зокрема [3], є безумовно актуальним дослідження розвитку сталих 

бізнес-моделей організацій України.  

З цією метою було виконане моніторингове дослідження, що дало змогу у загальному 

вигляді оцінити ключові питання сталої трансформації  організацій України. Відповідно до 

результатів дослідження, 100% респондентів бачать необхідність трансформації організацій 

в Україні для переходу до сталого розвитку. При чому, 60 % опитаних вважають, що така 

трансформація можлива за наявності правильно сформованої стратегії (рис. 1). Однак, 

93,3% респондентів вважають, що таким чином можливо досягнути стратегічних переваг 

(рис. 2). 

 

 

Рисунок 1. Розподіл відповідей респондентів на питання «Чи необхідні трансформації 

організацій в Україні для переходу до сталого розвитку?» 

                                                           
1
 Ця робота була підтримана Міністерством освіти і науки України (науково-дослідна тема № 0119U100766 

«Оптимізаційна модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології 

екологізації підприємств та регіонів»). 



 

Рисунок 2. Розподіл відповідей респондентів на питання «Чи потребується 

впровадження сталих бізнес-моделей для досягнення стратегічних переваг організацій в 

Україні?» 

З поміж опитаних, 53,3% вважають, що найбільше потребує впровадження сталих 

бізнес-моделей сфера енергетики (рис. 3), і 60% бачать позитивний ефект від 

трансформацій енергетичного сектору (рис. 4). 

 

 

Рисунок 3. Розподіл відповідей респондентів на питання «Який сектор найбільше 

потребує впровадження сталих бізнес-моделей?» 

 

 

Рисунок 4. Розподіл відповідей респондентів на питання «Який ефект від 

трансформацій енергетичного сектору в Україні?» 

 

Проте, лише 46,7% опитаними відомі організації, що використовують сталі бізнес-

моделі ведення бізнесу (рис. 5). Основним результатом використання сталих бізнес-

моделей, буде на думку опитаних зменшення відходів (рис. 6). А для удосконалення бізнес-

моделей організацій енергетичного сектору для досягнення цілей сталого розвитку, 



більшість респондентів запропоновала використовувати відновлювані джерела енергії (рис. 

7). 

 

Рисунок 5. Розподіл відповідей респондентів на питання «Чи Ви знаєте організації, 

що успішно використовують сталі бізнес-моделі в Україні?» 

 

 

Рисунок 6. Розподіл відповідей респондентів на питання «Що з перерахованого 

нижче, на Вашу думку, є результатом використання сталих бізнес-моделей організаціями?» 

 

Рисунок 7. Хмара слів з відповідей респондентів на питання «Як, на вашу думку, 

можливо удосконалити бізнес-моделі організацій енергетичного сектору для досягнення 



цілей сталого розвитку?» (Програмне забезпечення: © Jason Davies, 

https://www.jasondavies.com/wordcloud/) 
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