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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У сучасних умовах ведення бізнесу та 

господарювання досягнення підприємствами стійкого розвитку є важливою 

умовою їх довгострокового благополучного функціонування. Розвиток 

машинобудівних підприємств забезпечує підвищення рівня соціально-

економічного стану країни у цілому, а перехід підприємств машинобудування 

до стійкого розвитку надасть поштовх до стійкого розвитку України взагалі. 

Разом з тим, сучасні умови господарювання характеризуються проявами 

екологічної, економічної, соціальної та енергетичної кризи, нестабільністю 

зовнішнього середовища, постійними трансформаційними процесами у 

суспільстві як на глобальному рівні, так і на рівні країни, інтеграційними 

процесами до світового господарства, які ускладнюють стійкий розвиток 

підприємств машинобудування. 

Як свідчить світовий досвід, розвиток підприємств машинобудування 

можливий за умови підтримання балансу між цілями економічного зростання, 

забезпечення екологічної та енергетичної безпеки, зменшення соціальної 

нерівності, а, отже, за умови стійкого розвитку. Тому питання розробки 

ефективного механізму стійкого розвитку підприємств набуває особливої 

актуальності. 

Вагомий внесок у розвиток концепції стійкого розвитку підприємств 

внесли М. Ф. Аверкина, Л. Б. Баранник, Я. Б. Бойко, А. В. Череп, 

С. Л. Пакуліна, М. О. Гуцул, Х. Р. Гальчак, Л. А. Грицина та інші. Формуванню 

механізмів розвитку підприємства присвячені праці таких науковців, як 

О. Ю. Мірошниченко, Л. В. Фаріон, В. І. Карюк, О. І. Дацій, А. М. Верегун, 

Л. Ю. Валага, С. М. Бондаренко, С. Т. Пілецька, Д. В. Крилов, С. М. Гайденко, 

Я. А. Нестерчук, Д. М. Квашук та ін. Розвиток підприємств машинобудування 

досліджували Б. М. Андрушків, Л. М. Мельник, О. Б. Погайдак, О. Мазуренок, 

Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, Л. Л. Ведута, Н. В. Каткова та інші. 

Поряд з цим, окремі теоретико-методичні і практичні проблеми з 

формування механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування 

залишились поза увагою, зокрема потребує дослідження дефініція поняття 

«механізм стійкого розвитку підприємства», вивчення факторів, що впливають 

на його формування, розробка алгоритмів його реалізації, а також формування 

сценаріїв стійкого розвитку підприємства.  

Таким чином, актуальність і об’єктивна необхідність подальшого 

розвитку питань щодо формування механізму стійкого розвитку підприємств 

машинобудування зумовила вибір теми дисертаційного дослідження, його мету 

і завдання. 

Зв`язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно із загальною науково-дослідною тематикою 

роботи ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом»: «Проблеми та перспективи розвитку промислових і 

сільськогосподарських підприємств в Україні»» (державний реєстраційний 
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номер 0117U00024). Особисто автором удосконалено організаційно-методичні 

підходи до формування механізму стійкого розвитку підприємств, розроблено 

методичний підхід до оцінювання рівня стійкого розвитку та визначення 

сценаріїв розвитку підприємства, що дозволяє розробляти управлінські рішення 

для забезпечення стійкого розвитку підприємств машинобудування. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методичних та практичних положень щодо формування механізму 

стійкого розвитку підприємств машинобудування. 

Для досягнення поставленої мети в роботі визначено комплекс 

теоретичних, науково-методичних і практичних завдань: 

- уточнити сутність і зміст механізму стійкого розвитку підприємств;  

- розвинути класифікацію механізмів стійкого розвитку підприємств 

машинобудування в сучасних умовах господарювання;  

- систематизувати науково-методичні підходи до формування механізму 

стійкого розвитку підприємств машинобудування;  

- оцінити рівень стійкого розвитку підприємств машинобудування та 

особливості формування механізмів стійкого розвитку на них;  

- систематизувати, класифікувати та оцінити фактори впливу внутрішнього 

та зовнішнього середовища на формування механізму стійкого розвитку 

підприємств машинобудування;  

- удосконалити організаційно-методичні підходи щодо формування 

механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування;  

- обґрунтувати алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку підприємств 

машинобудування;  

- удосконалити науково-методичний підхід до оцінювання рівня стійкого 

розвитку підприємства; 

- розширити методичний підхід до формування сценаріїв розвитку 

підприємств на підставі чотиримірного показника рівня стійкого розвитку. 

Об`єктом дослідження є стійкий розвиток підприємств. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та практичні 

рекомендації щодо формування механізму стійкого розвитку підприємств 

машинобудування. 

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою 

дисертаційного дослідження є наукові розробки, викладені у працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених з питань стійкого розвитку, формування 

механізмів розвитку, системи показників стійкого розвитку. Для досягнення 

визначеної мети в роботі були використано комплекс загальнонаукових та 

спеціальних методів: аналізу і синтезу, історичного узагальнення – для аналізу 

існуючих наукових підходів до визначення поняття «механізм стійкого 

розвитку підприємств» (підрозділ 1.1); системного аналізу та формалізації 

складних структур – для формування механізму стійкого розвитку 

підприємства (підрозділ 1.2); метод системного аналізу – для дослідження 

існуючих підходів до формування системи показників оцінки рівня стійкого 

розвитку підприємства (підрозділ 1.3); статистичного аналізу та групування – 

для виявлення основних тенденцій та закономірностей стійкого розвитку 
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підприємств машинобудівної галузі (підрозділ (2.1); індукції та дедукції, 

системного аналізу – для визначення факторів, що впливають на формування 

механізму стійкого розвитку підприємства (підрозділ 2.2); та логічного 

узагальнення, системного аналізу – для оцінки механізмів стійкого розвитку 

підприємств машинобудування (підрозділ 2.3); індукції та дедукції, логічного 

узагальнення – для дослідження процесу впровадження організаційно-

економічного механізму стійкого розвитку (підрозділ 3.1); метод економіко-

математичного моделювання – для розробки чотиримірного показника оцінки 

стійкого розвитку підприємства та побудови на його підставі сценаріїв 

розвитку підприємства (підрозділ 2.2); метод системного аналізу – для 

удосконалення інструментарію забезпечення стійкого розвитку підприємства; 

графічний метод – для наочного висвітлення теоретичного та аналітичного 

матеріалу дисертації (усі розділи роботи). 

Інформаційним підґрунтям дисертаційного дослідження стали 

законодавчі та нормативно-правові акти України та Міжнародні документи з 

питань стійкого розвитку, офіційні статистичні та аналітичні матеріали 

Державної служби статистики України, звітні дані підприємств 

машинобудування, публікації зарубіжних і вітчизняних вчених у періодичних 

наукових виданнях та матеріалах науково-практичних конференцій, результати 

власних напрацювань і спостережень. Економічні розрахунки виконані із 

застосуванням сучасних методик і комп`ютерних технологій обробки 

статистичних матеріалів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 

теоретичних основ та удосконаленні методичних підходів щодо формування 

механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування. 

У процесі дослідження одержано такі найсуттєвіші результати, що 

характеризують наукову новизну: 

удосконалено: 

- методичні підходи до формування механізму стійкого розвитку 

підприємств машинобудування з використанням збалансованої системи 

показників, згрупованими за економічною, екологічною, соціальною та 

енергетичною підсистемою, що дозволяє локально, швидко та ефективно 

реагувати на впливи внутрішнього та зовнішнього середовища, та, на відміну 

від існуючих, доповнений додатковими підсистемами стійкого розвитку – 

«екологія» та «енергоефективність»; 

- методичні підходи до комплексного оцінювання рівня стійкого розвитку 

підприємств машинобудування на підставі розроблених інтегральних 

показників економічного, екологічного, соціального та енергетичного розвитку, 

які, на відміну від існуючих, дозволяють визначити ступінь досягнення цілей за 

кожною підсистемою стійкого розвитку та пріоритети подальшого розвитку; 

формування сценаріїв розвитку підприємств на базі чотиримірного показника 

рівня стійкого розвитку, який, на відміну від існуючих, надають можливості 

визначити шляхи перерозподілу ресурсів між підсистемами стійкого розвитку з 

метою їх найбільш ефективного використання; 

набули подальшого розвитку: 
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- категоріально-понятійний апарат економічних досліджень, зокрема: 

поняття механізму стійкого розвитку підприємств, яке, на відміну від існуючих, 

передбачає застосування біономічного підходу та розглядається як динамічна 

система взаємопов`язаних та взаємозалежних елементів, яка, отримуючи ресурси 

та інформацію з зовнішнього та внутрішнього середовища, впливає на них з 

використанням певних принципів, «навичок» та «досвіду», і спрямована на 

забезпечення збалансованості та рівноваги в отриманні економічних, соціальних, 

екологічних та енергетичних результатів діяльності в залежності від 

стратегічних цілей підприємства та стійкого розвитку; формулювання змістовної 

характеристики механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування 

через розширення його складових та інструментів («навички» та «досвід»), що не 

потребують свідомого впливу, здійснюються рефлекторно; 

- класифікація факторів впливу на формування механізму стійкого 

розвитку підприємств машинобудування, зокрема виокремлено фактори 

спадковості, здатності протидіяти збурюванням зовнішнього середовища, 

поведінкові фактори, розміри підприємств та забезпечення функціонування 

механізму, які враховують особливості функціонування механізму стійкого 

розвитку у його взаємозв`язку із зовнішнім середовищем; 

- інструментарій реалізації механізму стійкого розвитку підприємств 

машинобудування через алгоритм, який, на відміну від існуючих, передбачає 

можливості зміни послідовності етапів в залежності від його тактичних цілей і 

дозволяє ураховувати особливості функціонування підприємства та його 

можливості для досягнення цілей стійкого розвитку; 

- класифікація механізмів стійкого розвитку підприємств 

машинобудування, яка, на відміну від існуючих, передбачає виділення таких 

класифікаційних ознак, як напрям розвитку (еволюційний та індивідуальний) та 

підхід до функціонування (фізичний та біономічний); а також принципів їх 

формування, зокрема виокремлено принципи здатності до навчання та 

автоматичності, які, на відміну від існуючих, враховують здатність 

підприємства до накопичення знань щодо стійкого розвитку, що сприяє 

підвищенню оперативності прийняття управлінських рішень. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи доведені 

до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення формування механізму стійкого розвитку конкретних 

підприємств машинобудування. Розроблені організаційно-економічні моделі 

механізму стійкого розвитку з використанням збалансованої системи 

показників та методика комплексної оцінки стійкого розвитку підприємства 

використовуються у практичній діяльності ТОВ «Механозбиральний 

універсальний завод» (довідка про впровадження від 17.09.2018 р. № 155/09), 

ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» (довідка про впровадження від 12.12.2018 р. № 99), 

ДП «45 експериментальний механічний завод» (довідка про впровадження від 

23.10.2018 р. № 255), ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (довідка про впровадження 

від 23.08.2018 р. № 111), ТОВ «МП «ЕнергоМаш» (довідка про впровадження 
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від 24.01.2019 р. № 45), ДП «Миколаївський суднобудівний завод» (довідка про 

впровадження від 24.10.2018 р. № 73). 

Теоретичні положення, що становлять новизну дисертаційної роботи, 

використовуються у навчальному процесі Придунайської філії 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в області аналізу і прогнозуванні стійкого розвитку 

промислових підприємств у навчальному процесі під час викладання 

дисциплін: «Основи антикризового управління», «Аналіз господарської 

діяльності промислових підприємств», «Організація та методика економічного 

аналізу», «Фінансовий аналіз», «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством» (довідка про впровадження від 27.09.2018 р. № 190/1). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення 

наукового завдання обґрунтування теоретичних і методичних положень та 

практичних рекомендацій щодо формування механізму стійкого розвитку 

підприємств. Особистий внесок автора у працях, що опубліковані у 

співавторстві, наведено в списку робіт, що поданий в авторефераті. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення основних 

результатів дослідження та їх практичне застосування обговорювались та 

одержали схвалення на міжнародних науково-практичних конференціях: 

International scientific conference «Modern transformation of economics and 

management in the era of globalization» (м. Клайпеда, 2016 р.), International 

scientific and practical conference «Economic, management, law: socio-economic 

aspects of development» (м. Рим, 2016 р.), 6
th 

International Scientific Conference 

«Problems and territories socio-economic development» (м. Ополе, 2017 р.), 

XІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» 

(м. Запоріжжя, 2017 р.), Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» 

(м. Харків, 2017 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в 

сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці» (м. Ужгород, 

2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні наукові 

погляди на економічні механізми стимулювання соціально-економічного 

розвитку» (м. Ужгород, 2019 р.). 

Публікації. Основні положення і висновки опубліковано у 15 наукових 

працях загальним обсягом 5,83 обл.-вид. арк. (особисто автору належить 

5,21 обл.-вид. арк.), у т. ч.: 7 статей у наукових фахових виданнях України, 

1 стаття у наукових виданнях інших держав, 7 публікацій у матеріалах науково-

практичних конференцій. 

Структура та обсяги дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів і висновків. Загальний обсяг роботи 263 сторінок. 

Матеріали дисертації містять 27 рисунків на 15 сторінках та 60 таблиць на 

36 сторінках. Список використаних джерел налічує 230 найменувань і займає 

26 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

її мету та завдання, визначено об’єкт та предмет, методи дослідження, розкрито 

наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, подано відомості 

про апробацію та публікації. 

У першому розділі – «Теоретико-методичні засади формування 

механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування» –

удосконалено категоріально-понятійний апарат механізму стійкого розвитку; 

розвинуто змістовну характеристику механізму стійкого розвитку; узагальнено та 

розвинуто класифікації механізмів стійкого розвитку та принципів їх формування. 

Узагальнивши та проаналізувавши підходи до визначення понять 

«стійкий розвиток», «механізм» та «механізм розвитку», та використавши 

біономічний підхід, було сформульовано визначення поняття «механізм 

стійкого розвитку підприємств» як динамічної системи взаємопов`язаних та 

взаємозалежних елементів, яка, отримуючи ресурси та інформацію з 

зовнішнього та внутрішнього середовища, впливає на них з використанням 

певних принципів, «навичок» та «досвіду», і спрямованої на забезпечення 

збалансованості та рівноваги в отриманні економічних, соціальних, екологічних 

та енергетичних результатів діяльності в залежності від стратегічних цілей 

підприємства та стійкого розвитку. Наведене визначення ураховує особливості 

механізму стійкого розвитку з позиції біономіки, його здатності до 

саморегуляції та саморозвитку. 

Систематизувавши дослідження науковців, розвинуто змістовну 

характеристику механізму стійкого розвитку підприємств, зокрема виділено 

основні елементи механізму стійкого розвитку, до яких відносяться цілі та 

завдання, предмет, об`єкт, суб`єкт, принципи, інструменти та важелі, системи 

забезпечення та функції (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Елементи механізму стійкого розвитку підприємств 
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Узагальнено існуючу практику та сформовано перелік інструментів та 

важелів механізму стійкого розвитку – таких, що забезпечують економічну, 

екологічну, соціальну та енергетичну підсистеми, а також виокремлено як 

інструменти управлінські рішення, що потребують свідомого впливу, та 

«навички», які здійснюються рефлекторно.  

Вивчення різнопланової наукової літератури дозволило розширити 

класифікацію механізмів стійкого розвитку. До загальноприйнятих критеріїв 

класифікації, таких як спосіб дії, об`єкт регулювання, кінцева мета, час, 

підсистеми стійкого розвитку, додано такі класифікаційні ознаки, як напрям 

розвитку (еволюційного та індивідуального розвитку), підхід до 

функціонування (біономічний та фізичний). 

Дослідження існуючих підходів до принципів стійкого розвитку та 

принципів функціонування механізмів дозволило сформувати систему 

принципів механізму стійкого розвитку, до яких відносяться принципи 

соціальної відповідальності, збереження природного багатства, інноваційності, 

раціонального використання ресурсів, справедливості, екогармонійності, 

гармонізації внутрішнього і зовнішнього середовища, балансу інтересів, 

системності, адаптивності, цілісності, цілеспрямованості, динамічності, 

комплексності, прямого та зворотнього зв`язку, кооперації і командної роботи, 

надійності функціонування, дотримання правових норм, звітність, відкритість 

до діалогу, а також виокремити принципи здатності до навчання (можливість 

підприємства отримувати, нагромаджувати, передавати та зберігати знання про 

стійкий розвиток, оточуюче середовище, зовнішні та внутрішні фактори, 

формуючи досвід, який повинен сприяти більш ефективному використанню 

інформації в процесі діяльності) та автоматичності (доведення певних 

обов`язкових заходів щодо отримання та передачі інформації, ресурсо- та 

енергозбереження тощо до машинальності, яка не потребує додаткової уваги та 

зусиль, з метою оптимізації використання робочого часу). 

У другому розділі – «Аналіз реалізації механізмів стійкого розвитку 

підприємств машинобудування України» – проведено аналіз розвитку 

підприємств машинобудування; визначено фактори впливу на формування 

механізму стійкого розвитку; проаналізовано механізми стійкого розвитку на 

підприємствах машинобудування України. 

Дослідивши показники розвитку підприємств машинобудування за 

економічною, екологічною, соціальною та енергетичною складовими (табл. 1), 

виявлено, що обсяги виробництва протягом 2013–2015 рр. скорочуються на 3%, 

а у 2017 р. зростають на 45%; у 2013 р. підприємства машинобудування 

отримали прибуток у розмірі 5526,9 млн грн., у 2015 р. – збиток 

12 651,6 млн грн., але у 2017 р. підприємства знову отримують прибуток у 

розмірі 9770,0 млн грн.; рентабельність операційної діяльності скорочується з 

6,6% у 2013 р. до 3,4% у 2015 р., але у 2017 р. – зростає до 9,8%; обсяги викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря скорочуються протягом 2013–

2015 рр. на 46%, але зростають у 2017 р. на 37%; витрати на охорону 

навколишнього середовища скорочуються у 2015 р. на 34% порівняно з 2013 р., 

а у 2017 р. зростають на 29%; кількість працівників скорочується на 24% 
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протягом 2013–2015 рр., та на 3% протягом 2015–2017 рр.; питома вага 

працівників, зайнятих зі шкідливими умовами, скорочується з 21,7% у 2013 р. 

до 18,1% у 2017 р.; обсяги використання енергоресурсів скорочуються 

протягом 2013–2015 рр. на 30%, але у 2017 р. – зростають на 21%, зокрема 

обсяги використання електроенергії протягом 2013–2015 рр. скорочуються на 

26%, але зростають у 2017 р. на 49%.  

Таблиця 1 

Основні показники розвитку підприємств машинобудування в Україні 

Показник 2013 р. 2015 р. 2017 р. 

Відхилення 

абсолютний приріст темп приросту, % 

2015 р. до 

2013 р. 

2017 р. до 

2015 р. 

2015 р. до 

2013 р. 

2017 р. до 

2015 р. 

Економічна складова 

Обсяги виробництва продукції, млн грн. 139 310,2 135 506,0 196 375,4 -3804,2 60 869,4 -3 45 

Обсяги реалізації продукції, млн грн. 113 926,6 115 261,7 168 281,9 1335,1 53 020,2 1 46 

Фінансові результати діяльності до 

оподаткування, млн грн. 
5526,9 -12 651,6 9770,0 -18 178,5 22 421,6 - - 

Рентабельність операційної діяльності, % 6,6 3,4 9,8 -3,2 6,4 -48 188 

Екологічна складова 

Обсяги викидів забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря, тис. т 
3,5 1,9 2,6 -1,6 0,7 -46 37 

Витрати на охорону навколишнього 

середовища, млн грн. 
398,2 261,0 335,4 -137,2 74,4 -34 29 

Соціальна складова 

Кількість працівників на підприємствах 

машинобудування, тис. осіб 
492,8 374,3 363,1 -118,5 -11,2 -24 -3 

Питома вага працівників, зайнятих зі 

шкідливими умовами праці, % 
21,7 20,3 18,1 -1,4 -2,2 -6 -11 

Енергетична складова 

Обсяги використання енергоресурсів, тис. т 

нафтового еквівалента, у т.ч. 
665,0 466,0 563,0 -199,0 97,0 -30 21 

природного газу 191,0 119,0 122,0 -72,0 3,0 -38 3 

електроенергії 310,0 229,0 342,0 -81,0 113,0 -26 49 

біопалива та відходів 1,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0 100 

*складено за даними Державної статистики України [http://www.ukrstat.gov.ua]  

 

За результатами аналізу виявлено низку проблем економічного, 

екологічного, соціального та енергетичного розвитку, зокрема збільшення 

обсягів викидів забруднюючих речовин у повітря, скорочення кількості 

працівників, що працюють на підприємствах машинобудування, велика питома 

вага працівників, що працюють у шкідливих умовах праці, недостатні обсяги 

використання біоресурсів та відходів. Вирішення зазначених проблем 

обумовлює необхідність формування механізму стійкого розвитку. 

Виявлено, що на формування механізму стійкого розвитку впливають 

фактори, які класифіковані на зовнішні (економічні, політичні, екологічні, 

соціальні, енергетичні та фактори спадковості) та внутрішні (економічні, 

екологічні, соціальні, енергетичні, здатності протидіяти збурюванням 

зовнішнього середовища, поведінкові фактори, розміри підприємств, 

забезпечення функціонування механізму). 

За результатами ранжування факторів впливу на формування механізму 

стійкого розвитку було визначено, що серед факторів зовнішнього середовища 

найбільший вплив чинять стійкість політичної влади, темп зростання 
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економіки, рівень інфляції, вартість енергетичних ресурсів, податкова політика, 

обмеження на зовнішню торгівлю, платоспроможний попит, вартість кредитних 

ресурсів, забезпеченість природно-ресурсним потенціалом країни, 

рентабельність виробництва галузі, бюрократизація та рівень корупції, обсяг 

основних засобів та обігових активів у підприємств галузі, ймовірність 

військових конфліктів, антимонопольне законодавство; а серед внутрішніх – 

кадровий менеджмент, достатність фінансових ресурсів, рентабельність 

виробництва, наявність системи стратегічного планування. 

Для більш поглибленого аналізу практичні дослідження механізму стійкого 

розвитку проводились на підприємствах машинобудування, які відносяться до 

різних підгалузей машинобудування, відрізняються за розмірами та 

організаційною структурою, а саме: ДП «45 експериментальний завод», 

ТОВ «Механозбиральний універсальний завод», ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», 

ДП «Миколаївський суднобудівний завод», ТОВ «ЕлеваторПромСервіс», 

ТОВ «МП Енергомаш».  

Визначено, що механізми стійкого розвитку на кожному підприємстві 

різняться за метою, інструментами впливу та системами забезпечення. Цілями 

розвитку економічної підсистеми є скорочення збитку (ДП «Миколаївський 

суднобудівний завод»),  збільшення прибутку (ДП «45 експериментальний 

механічний завод», ТОВ «ЕлеваторПромСервіс», ТОВ «МП «Енергомаш»), 

закріплення ринкових позицій і розширення ринку (ТОВ «Смарт-Мерітайм 

Груп», ТОВ «Механозбиральний універсальний завод»); цілі екологічної 

підсистеми розглядаються у контексті управління якістю (ДП «Миколаївський 

суднобудівний завод», ДП «45 експериментальний механічний завод»), або 

визначені як збереження та покращення екологічного стану навколишнього 

середовища (ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп»), або не встановлені взагалі 

(ТОВ «ЕлеваторПромСервіс», ТОВ «Механозбиральний універсальний завод», 

ТОВ «МП «Енергомаш»); цілями соціальної підсистеми є зростання 

продуктивності праці (ДП «Миколаївський суднобудівний завод», ДП 

«45 експериментальний механічний завод», ТОВ «ЕлеваторПромСервіс», 

ТОВ «МП «Енергомаш», ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп») та забезпечення 

належних та безпечних умов праці (ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп»); цілями 

енергетичної підсистеми на досліджуваних підприємствах є скорочення витрат 

за рахунок заощадження електроенергії. 

Усвідомлення підприємством цілей стійкого розвитку за підсистемами 

формує перелік інструментів, які використовуються для досягнення цих цілей. 

Відповідно, чітко визначені цілі сприяють вибору найбільш оптимального 

спектру інструментів впливу на підсистеми для досягнення цілей. Наприклад, 

на підприємствах, на яких не встановлені цілі стійкого екологічного та 

соціального розвитку, до інструментів впливу відносяться лише виконання 

вимог законодавства. Більш широкий спектр методів використовується на 

підприємствах з визначеними конкретними цілями, зокрема, ТОВ «Смарт-

Мерітайм Груп», що у свою чергу впливає на результати їх розвитку. 

Наприклад, ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» має найвищий рівень 

рентабельності продукції у 2018 р. порівняно з іншими досліджуваними 
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підприємствами (рис. 2), найбільший темп приросту частки екологічної 

продукції (рис. 3), найбільшу частку задоволених працівників (рис. 4) та 

найвищий темп приросту енерговіддачі (рис. 5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі проведеного аналізу діяльності підприємств встановлено 

закономірність – чим більше елементів механізму стійкого розвитку 

реалізовано на підприємстві, тим більше цілей стійкого розвитку досягається.  

У третьому розділі – «Шляхи удосконалення механізму стійкого 

розвитку підприємств машинобудування» – розвинуто алгоритм реалізації 

механізму стійкого розвитку, запропоновано впровадження інструментарію 

формування механізму стійкого розвитку на підприємствах машинобудування, 

удосконалено методичний підхід до оцінювання рівня стійкого розвитку та 

формування сценаріїв стійкого розвитку підприємств машинобудування. 

Алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку розроблено на 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», за яким першим тактичним етапом є 

встановлення цілей, другим – діагностика наявних ресурсів та проблем, на 

третьому етапі здійснюється розробка сценаріїв співвідношення складових 

стійкого розвитку, на четвертому – обґрунтування інструментів забезпечення 

стійкого розвитку, на п`ятому – контроль за реалізацією механізму стійкого 

розвитку,  а на шостому – оцінка ефективності механізму стійкого розвитку 

(рис. 6).  

Для формування механізму стійкого розвитку запропоновано 

використовувати BSC-підхід, який дозволяє побудувати систему індикаторів 

контролю та оцінювання розвитку всіх підсистем підприємства, а також 

Рис. 2. Рентабельність продукції підприємств 

машинобудування у 2018 р. 
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Рис. 3. Темпи приросту частки екологічної продукції 
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побудувати зв`язки між ними. Для досліджуваного підприємства ТОВ «Смарт-

Мерітайм Груп» було встановлено цілі та розроблена матриця індикаторів та їх 

цільових значень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

 

Для оцінювання досягнення цілей за підсистемами запропоновано 

використання методичного підходу, який передбачає розрахунок інтегральних 

показників стійкого розвитку за підсистемами шляхом визначення відхилень 

фактичних значень індикаторів від їх цільових (формула 1). 

22

2
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1ij )1(...)1()1(І ijjj xxx                                   (1) 

де Іij – інтегральний показник стійкого розвитку і-ї підсистеми; і – 

підсистеми j-го періоду; x1j, x2j, xтj, – стандартизовані індикатори досягнення 

цілей j-го періоду. 

На підставі інтегральних показників стійкого економічного, екологічного, 

соціального та енергетичного розвитку формується інтегральний показник 

стійкого розвитку підприємства машинобудування (формула 2). 
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де Icр – інтегральний показник стійкого розвитку підприємства; Iе – 

інтегральний показник економічного розвитку; Iекол – інтегральний показник 
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екологічного розвитку; Icоц – інтегральний показник соціального розвитку; Iен – 

інтегральний показник енергетичного розвитку. 

Чим нижче значення інтегрального показника стійкого розвитку у 

динаміці, тим більше поставлених цілей досягнуто, тим більш стійким є 

розвиток підприємства. 

Апробація запропонованого методичного підходу проводилась на 

підприємстві ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп». На основі побудованої матриці 

індикаторів розраховані інтегральні показники економічного, екологічного, 

соціального та енергетичного розвитку, інтегральний показник стійкого 

розвитку підприємства та зроблено факторний аналіз впливу кожної підсистеми 

на нього. 

На підставі інтегральних показників формується чотиримірний показник 

рівня стійкого розвитку підприємства, який дозволяє визначати подальші 

сценарії розвитку у відповідності до доцільності залучення нових ресурсів. Для 

цього порівнюється ступінь досягнення цілей стійкого розвитку підприємством 

у порівнянні з минулим роком. Інтегральному показнику за кожною 

підсистемою відповідають чотири показники відношення інтегральних 

показників поточного та минулого років. 

Значення показника відношення інтегрального показника певної 

підсистеми поточного року до минулого більше одиниці свідчить про те, що у 

поточному року було досягнуто менше цілей стійкого розвитку, ніж у 

минулому. Значення показника нижче одиниці свідчить про зростання кількості 

досягнених цілей підприємства, а значення показника на рівні одиниці – вказує, 

що у поточному році досягнуто стільки ж цілей, скільки у попередньому.  

Для формування чотиримірного показника рівня стійкого розвитку умовно 

можна прирівняти значення показника відношення інтегрального показника 

певної підсистеми поточного року до минулого більше одиниці до символу «1», 

а значення одиниця та менше одиниці – до символу «0». 

В залежності від значень відношень інтегральних показників економічного, 

екологічного, соціального та енергетичного розвитку поточного року до 

попереднього визначено 16 сценаріїв розвитку підприємства та реалізації 

тактичних і стратегічних цілей стійкого розвитку підприємства. 

З використанням запропонованого підходу визначено чотиримірний 

показник рівня стійкого розвитку ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (табл. 2). 

Таблиця 2 

Визначення чотиримірного показника рівня стійкого розвитку  

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Показник 
Значення показника Відношення  

2018 р. до 2017 р. 2017 р. 2018 р. 

Інтегральний показник економічного розвитку 1,842 1,623 0,881 

Інтегральний показник екологічного розвитку 1,037 1,146 1,105 

Інтегральний показник соціального розвитку 1,304 1,419 1,089 

Інтегральний показник енергетичного розвитку 0,869 0,858 0,987 

Чотиримірний показник рівня стійкого розвитку  [0;1;1;0]  

Значення чотиримірного показника рівня стійкого розвитку вказує на те, 

що підприємству у 2018 р. вдалося досягти більше цілей стійкого розвитку за 
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економічною та енергетичною підсистемами, про що свідчить скорочення 

значень відповідних інтегральних показників.  

На рис. 7 графічно відображено ступінь досягнення цілей стійкого 

розвитку ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» за відповідними підсистемами (штрих-

пунктирною лінією відображено рівень досягнення цілей стійкого розвитку 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» за відповідними підсистемами, а суцільною – 

умовний варіант розвитку підприємства, коли у поточному році за всіма 

підсистемами досягнуто стільки ж цілей, скільки у попередньому). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Ступінь досягнення цілей стійкого розвитку за підсистемами 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

 

 Отриманим значенням відношень інтегральних показників відповідає 

значення чотиримірного показника рівня стійкого розвитку [0;1;1;0], яке вказує 

на недостатню ефективність використання ресурсів екологічної та соціальної 

підсистеми для забезпечення стійкого розвитку підприємства. При цьому, для 

їх розвитку можна використати ресурси економічної та енергетичної підсистем 

підприємства, тому будуть застосовані такі заходи: впровадження 

ресурсозбережних технологій та впровадження програм використання 

відходів; розробка та впровадження екологічної продукції; впровадження більш 

ефективної системи мотивації та оплати праці з метою зростання 

продуктивності праці та зниження плинності кадрів; навчання та підвищення 

кваліфікації кадрів; включення працівників у загальну стратегію компанії та 

підвищення їх екологічної свідомості; організаційні заходи зі скорочення 

відходів та браку виробництва. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та нове 

вирішення актуального науково-практичного завдання щодо формування 

механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування. За результатами 

дослідження сформульовано такі основні висновки і рекомендації: 

1. Удосконалено категоріально-понятійний апарат економічних досліджень, 

зокрема поняття механізму стійкого розвитку підприємств трактується як 

динамічна система взаємопов`язаних та взаємозалежних елементів, яка, 
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отримуючи ресурси та інформацію з зовнішнього та внутрішнього середовища, 

впливає на них з використанням певних принципів, «навичок» та «досвіду», і 

спрямована на забезпечення збалансованості та рівноваги в отриманні 

економічних, соціальних, екологічних та енергетичних результатів діяльності в 

залежності від стратегічних цілей підприємства та стійкого розвитку. Наведене 

визначення, на відміну від існуючих, передбачає застосування біономічного 

підходу, який дозволяє розглядати підприємство як систему, здатну до навчання, 

самоудосконалення та саморозвитку, що є принципово важливим у сучасних 

мінливих умовах функціонування підприємств. 

2. Узагальнено та розширено змістовну характеристику механізму стійкого 

розвитку, а саме розширено складові системи забезпечення стійкого розвитку 

підприємств машинобудування з позиції біономіки, зокрема, додано такі 

інструменти механізму стійкого розвитку, як «навички» та «досвід», що надає 

можливості ураховувати при формуванні механізму стійкого розвитку здатність 

підприємства до навчання та накопичення інформації, що забезпечує підвищення 

ефективності та оперативності управлінських рішень та господарських процесів, а 

також обміну інформацією із зовнішнім середовищем. 

3. Проаналізовано та узагальнено існуючі підходи до класифікації 

механізмів стійкого розвитку, визначені такі критерії класифікації: за способом 

дії (спеціалізовані та універсальні), залежно від об`єктів регулювання 

(спрямований на кількісні та якісні параметри), відповідно до кінцевої мети 

(спрямований на виживання або розвиток), за часом (тактичний та 

перспективний), за підсистемами стійкого розвитку (економічний, екологічний, 

соціальний та енергетичний), а також додано критерії класифікації за напрямом 

розвитку (еволюційний та індивідуальний) та підходом до функціонування 

(біономічний або фізичний). 

4. Досліджено та узагальнено систему принципів механізму стійкого 

розвитку, до яких відносяться принципи соціальної відповідальності, 

збереження природного багатства, інноваційності, раціонального використання 

ресурсів, справедливості, екогармонійності, гармонізації внутрішнього і 

зовнішнього середовища, балансу інтересів, системності, адаптивності, 

цілісності, цілеспрямованості, динамічності, комплексності, прямого та 

зворотнього зв`язку, кооперації і командної роботи, надійності функціонування, 

дотримання правових норм, звітність, відкритість до діалогу, а також 

виокремлено принципи здатності до навчання (можливість підприємства 

отримувати, нагромаджувати, передавати та зберігати знання про стійкий 

розвиток, оточуюче середовище, зовнішні та внутрішні фактори, формуючи 

досвід, який повинен сприяти більш ефективному використанню інформації в 

процесі діяльності) та автоматичності (доведення певних обов`язкових заходів 

щодо отримання та передачі інформації, ресурсо- та енергозбереження тощо до 

машинальності, яка не потребує додаткової уваги та зусиль, з метою 

оптимізації використання робочого часу). 

5. Визначено, що на кожному підприємстві сформовано власний особливий 

механізм стійкого розвитку, який різниться від інших за цілями, інструментами, 

системами забезпечення. Механізм стійкого розвитку впливає на результати 
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діяльності підприємств, відповідно, чим ефективнішим є механізм, тим більш 

стійким буде розвиток підприємства. На сьогоднішній день, механізм стійкого 

розвитку на підприємствах машинобудування не є досконалим, оскільки 

відсутні конкретні цілі стійкого розвитку, обмежений набір інструментів, а 

впроваджувані заходи не завжди є ефективними, відсутні системи забезпечення 

стійкого розвитку та конкретні відповідальні особи, бракує фінансових та 

трудових ресурсів. Неналежна організація механізму спричинила нестійкість 

економічного, екологічного, соціального та енергетичного розвитку 

підприємств машинобудування. 

6. Узагальнено та розширено систему факторів, що впливають на 

формування механізму стійкого розвитку, які включають зовнішні та внутрішні 

фактори. Дослідження та узагальнення поглядів науковців та власні практичні 

дослідження дозволило серед зовнішніх факторів впливу виокремити 

економічні, політичні, екологічні, соціальні, енергетичні, а також додати 

фактори спадковості; серед внутрішніх – економічні, екологічні, соціальні, 

енергетичні, а також додати фактори здатності протидіяти збурюванням 

зовнішнього середовища, поведінкові фактори, розміри підприємств, 

забезпечення функціонування механізму, які враховують особливості 

функціонування механізму стійкого розвитку у його взаємозв`язку із зовнішнім 

середовищем. 

7. Розроблено алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку, який надає 

можливості змінювати етапи в залежності від умов функціонування 

підприємства, впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, зокрема постановки 

тактичних цілей або діагностики наявних ресурсів та проблем, що дозволяє 

пристосувати запропонований алгоритм до будь-якого підприємства. 

8. Запропоновано впровадження інструментарію формування механізму 

стійкого розвитку на машинобудівних підприємствах з використанням 

збалансованої системи показників, зокрема, запропоновано систему цілей та 

індикаторів для ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» за економічною, екологічною, 

соціальною та енергетичною підсистемами, яка дозволяє визначити важливі 

напрямки стійкого розвитку та здійснювати контроль за досягненням цілей за 

підсистемами стійкого розвиту. 

9. Удосконалено методичний підхід до оцінювання рівня стійкого розвитку 

підприємств, який дозволяє визначати ступінь досягнення цілей шляхом 

розрахунку інтегральних показників за підсистемами стійкого розвитку і 

загального інтегрального показника стійкого розвитку підприємства. Даний 

методичний підхід було апробовано на ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп»; отримані 

результати дозволили зробити висновок, що підприємству у 2018 р. порівняно з 

2017 р. вдалося досягти більше цілей стійкого розвитку за економічною та 

енергетичною підсистемами.  

10. На підставі інтегральних показників стійкого розвитку за підсистемами 

розроблено чотиримірний показник рівня стійкого розвитку, який дозволяє 

сформувати сценарії розвитку підприємства з метою визначення найбільш 

доцільного розподілу ресурсів між підсистемами стійкого розвитку 

підприємства. Апробація на ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» вказує на те, що 
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найбільш ефективно на підприємстві використовуються фінансові та 

енергетичні ресурси, тому для забезпечення стійкого розвитку необхідно 

залучувати вказані ресурси для розвитку екологічної та соціальної підсистеми 

шляхом застосування певних заходів, зокрема, впровадження 

ресурсозбережних технологій та впровадження програм використання 

відходів; розробка та впровадження екологічної продукції; впровадження більш 

ефективної системи мотивації та оплати праці з метою зростання 

продуктивності праці; навчання та підвищення кваліфікації кадрів та інші. 
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The dissertation is devoted to the development of theoretical, methodological 

and practical provisions on the formation of the mechanism of sustainable 

development of machine building enterprises. 

Improved categorical and conceptual apparatus of economic research, in 

particular the concept of the mechanism of sustainable development of enterprises is 

treated as a dynamic system of interrelated and interdependent elements, which, 

receiving resources and information from the external and internal environment, 

influences them using certain principles, "skills" and " experience, and aims to ensure 

balance and balance in obtaining economic, social, environmental and energy 

performance, depending on the strategic hey enterprise and sustainable development. 

The above definition, in contrast to the existing ones, implies the application of a 

bioonomic approach, which allows us to view the enterprise as a system capable of 

learning, self-improvement and self-development, which is fundamentally important 

in today's changing conditions of enterprise functioning. 

The substantive characteristics of the sustainable development mechanism 

have been generalized and expanded, namely the components of the system of 

sustainable development of machine-building enterprises from the standpoint of 

bionomy have been expanded, in particular, such tools of the sustainable 

development mechanism as "skills" and "experience" have been added that allow to 

take into account the formation of the sustainable development mechanism. the 

ability of the enterprise to learn and accumulate information, which ensures the 

effectiveness and efficiency of management decisions and business processes, as well 

as the exchange in information with the environment. 

Existing approaches to the classification of mechanisms of sustainable 

development are analyzed and summarized and criteria for classification by 

developmental direction (evolutionary and individual) and approach to functioning 

(bionomical or physical) are added. 

The system of principles of the Sustainable Development Mechanism is 

researched and generalized and the principles of the ability to learn (the ability of an 

enterprise to acquire, accumulate, transfer and retain knowledge about sustainable 

development, environment, external and internal factors, forming the experience that 

should facilitate the more efficient use of information in the process of activity are 

highlighted ) and automaticity (bringing certain mandatory measures to receive and 

transmit information, resource and energy savings, etc. to the off-the-shelf machine 

be brought further attention and effort to optimize the use of time). 

It is determined that each enterprise has its own special mechanism of 

sustainable development, which differs from the others in terms of goals, tools and 

systems of provision. The mechanism of sustainable development influences the 

results of activity of enterprises, respectively, the more effective the mechanism is, 

the more sustainable the development of the enterprise will be. 

The system of factors influencing the formation of the sustainable development 

mechanism has been generalized and expanded, the factors of the ability to counteract 

the disturbance of the external environment, the behavioral factors, the size of the 

enterprises, the provision of the functioning of the mechanism, which take into 
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account the peculiarities of the functioning of the sustainable development 

mechanism in its relationship with the external environment. 

The algorithm of realization of the mechanism of sustainable development is 

developed which gives the opportunity to change stages depending on the conditions 

of functioning of the enterprise, influence of external and internal factors, in 

particular setting of tactical goals or diagnostics of available resources and problems, 

which allows to adapt the proposed algorithm to any enterprise. 

It is proposed to introduce the tools of forming a mechanism of sustainable 

development in machine-building enterprises using a balanced scorecard, which 

allows to identify important areas of sustainable development and to monitor the 

achievement of goals for sustainable development subsystems. The methodological 

approach to the estimation of the level of sustainable development of enterprises is 

improved, which allows to determine the degree of achievement of goals by 

calculating the integral indicators on subsystems of sustainable development and the 

overall integral indicator of sustainable development of the enterprise. On the basis of 

integral indicators of sustainable development by subsystems a four-dimensional 

indicator of the level of sustainable development has been developed, which allows to 

form enterprise development scenarios in order to determine the most expedient 

allocation of resources between subsystems of sustainable development of the 

enterprise. 

Keywords: sustainable development, mechanism of sustainable development, 

integral indicator of sustainable development, development scenarios, indicators. 

 


