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АНОТАЦІЯ 

 

Мурашко І. С. Формування механізму стійкого розвитку підприємств 

машинобудування. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності). – ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом», Київ, 2019. 

У дисертації проаналізовано та уточнено 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. 

Досліджена та узагальнена класифікація механізмів стійкого розвитку 

підприємств машинобудування, що дозволило виокремити такі критерії 

класифікації, як спосіб дії (спеціалізовані та універсальні), об`єкти 

регулювання (спрямований на кількісні та якісні параметри), кінцева мета 

(спрямований на виживання або розвиток), час (тактичний та 

перспективний), підсистеми 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).   
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Систематизовані принципи механізму стійкого розвитку, до яких, 

зокрема, 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). 

Узагальнена та розширена 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. 

Розроблено алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку, 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. 

В якості інструментарію реалізації механізму стійкого розвитку 

запропоновано використання збалансованої системи показників, 
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згрупованими за економічною, екологічною, соціальною та енергетичною 

підсистемами, 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». 

Удосконалено методичні підходи до комплексного оцінювання рівня 

стійкого розвитку підприємств машинобудування з використанням 

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. Сформовано сценарії 

розвитку підприємств на базі чотиримірного показника рівня стійкого 

розвитку, які, на відміну від існуючих, надають можливості визначити шляхи 

перерозподілу ресурсів між підсистемами стійкого розвитку з метою їх 

найбільш ефективного використання. 

Ключові слова: стійкий розвиток, механізм стійкого розвитку, 

інтегральний показник стійкого розвитку, сценарії розвитку, індикатори. 
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SUMMARY 

 

Murashko I. S. The forming of sustainable development mechanism of 

machine-building enterprises. - On the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 

08.00.04 - Economics and management of enterprises (by types of economic 

activity). - PJSC «Higher Educational Institution» Interregional Academy of 

Personnel Management», Kyiv, 2019. 
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The dissertation analyzes and clarifies the categorical and conceptual 

apparatus of economic research, in particular: the concept of the sustainable 

development mechanism of enterprises, which, unlike the existing ones, involves 

the application of a bionomical approach and is considered as a dynamic system of 

interrelated and interdependent elements, which, receiving resources and 

information from the external and internal environment, influencing them using 

certain principles, «skills» and «experience», and aimed at ensuring balance and 

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

depending on the strategic goals of the enterprise and sustainable development; 

formulation of the substantive characteristics of the mechanism of sustainable 

development of machine-building enterprises through the expansion of its 

components and tools («skills» and «experience»), which do not require conscious 

influence, are carried out reflexively. 

The classification of sustainable development mechanism of machine-building 

enterprises was investigated and generalized, which allowed to distinguish such 

criteria of classification as by mode of action (specialized and universal), 

depending on the objects of regulation (aimed at quantitative and qualitative 

parameters), according to the ultimate goal (aimed at survival or development), by 

time (tactical and perspective), by subsystems of sustainable development 

(economic, environmental, social and energy), and criteria for classification by 

development direction (evolutionary and individual) and the approach to the 

operation (bionomical or physical). 

The system of principles of sustainable development mechanism is analyzed, 

in particular, which include the principles of social responsibility, preservation of 

natural wealth, innovation, rational use of resources, fairness, eco-harmony, 

harmonization of the internal and external environment, balance of interests, 

systematic, adaptability, integrity, integrity, complexity, direct and feedback, 

cooperation and teamwork, reliability of operation, compliance with legal rules, 

with transparency, openness to dialogue and principles of learning ability (the 

ability of an enterprise to acquire, accumulate, transfer and retain knowledge about 
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sustainable development, environment, external and internal factors, shaping the 

experience that should facilitate the more efficient use of information in the 

process of activity) and automaticity (bringing certain mandatory measures to 

obtain and transmit information, resource and energy savings, etc. to the machinery 

that does not require additional attention and effort, with meanwhile optimization 

of working time). 

Generalized and expanded classification of factors of influence on the forming 

of the sustainable development mechanism of machine-building enterprises, in 

particular the factors of heredity, ability to counteract environmental disturbance, 

behavioral factors, size of enterprises and ensuring the functioning of the 

mechanism, taking into account the peculiarities of the functioning of the 

mechanism of sustainable interaction . 

The algorithm of realization of the sustainable development mechanism is 

developed, which, unlike the existing ones, provides for the possibility of changing 

the sequence of stages depending on its tactical goals and allows to take into 

account the peculiarities of the enterprise functioning and its possibilities for 

achieving the goals of sustainable development. 

It is proposed to use a balanced scorecard, grouped by economic, 

environmental, social and energy subsystems, which allows to respond locally, 

quickly and effectively to the effects of the internal and external environment, and, 

unlike the existing ones, is supplemented by additional subsystems of sustainable 

development – «ecology» and «energy efficiency». 

Methodical approaches have been developed to comprehensively evaluate the 

level of sustainable development of machine-building enterprises on the basis of 

developed integrated indicators of economic, environmental, social and energy 

development, which, unlike the existing ones, allow to determine the degree of 

achievement of goals for each subsystem of sustainable development and priorities 

for further development. Enterprise development scenarios have been formed on 

the basis of a four-level indicator of the level of sustainable development, which, 
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unlike the existing ones, provide an opportunity to identify ways of redistributing 

resources between sustainable development subsystems for their most efficient use. 

Keywords: sustainable development, sustainable development mechanism, 

integral indicator of sustainable development, development scenarios, indicators. 
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ВСТУП 

 

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. 
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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 

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; 
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- 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 
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рівня стійкого розвитку підприємства (підрозділ 3.1); статистичного аналізу 

та групування – для виявлення основних тенденцій та закономірностей 

стійкого розвитку 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 3.3); 

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: 
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- 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: 

- 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 
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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 
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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 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.), 6th International Scientific Conference 

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

Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики та перспективи 
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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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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ 

СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

1.1. Сутність механізму стійкого розвитку 

 

Необхідною умовою подолання кризових явищ в економіці України є 

ефективне функціонування та стійкий розвиток підприємств, забезпечити 

який може дієвий механізм.  

Питанню формування механізму розвитку та управління 

підприємством присвячено чимало уваги у наукових працях вітчизняних та 

зарубіжних науковців. Але, дослідження наукових доробок різних 

науковців дозволяє зробити висновок про відсутність єдиного 

формулювання дефініції. На наш погляд, визначення поняття «механізм 

стійкого розвитку підприємства» необхідно формулювати, виходячи з 

трактування таких його складових, як «механізм розвитку підприємства» 

та «стійкий  розвиток підприємства». 

Одне з перших визначень поняття стійкого розвитку належить 

Міжнародній комісії з навколишнього середовища (1987 р.), згідно з яким 

стійкий розвиток – це такий розвиток, який задовольняє потреби сучасного 

часу, але не ставить під загрозу майбутні покоління задовольняти свої власні 

потреби [229]. З позиції Міжнародної комісії з навколишнього середовища 

поняттю стійкий розвиток на рівні підприємства приділялось дуже мало уваги. 

Г. В. Сиротюк стійкий розвиток підприємства визначає, як досягнення 

зазначеної рівноваги функціонування підприємств, тобто забезпечення 

стабілізації виробництва та отримання доходів, що в достатній мірі може 

забезпечити їм процес розширеного відтворення. Головним критерієм такої 

рівноваги є досягнення стабільного зростання виробництва [157]. 

На думку А. Ю. Комлевої, стійкий розвиток підприємства як відкритої 

системи передбачає удосконалення його управління у напрямку розробки 
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найбільш ефективних механізмів адаптації до різних, як по природі 

виникнення, так і по швидкості протікання, змін, які відбуваються у його 

внутрішньому та зовнішньому середовищі [76]. С. І. Терещенко зазначає, що 

стійкий розвиток підприємства можна розглядати як свого роду 

компенсаційний механізм, що дає змогу підприємству не просто 

адаптуватися до дестабілізуючого впливу внутрішнього і зовнішнього 

середовища, а й неухильно розвиватися. Чим вище стійкість розвитку 

підприємства, тим менше ризик можливого відхилення від очікуваного 

результату і навпаки [178]. Б. М. Андрушків, Л. М. Мельник, О. Б. Погайдак 

пропонують трактувати стійкий розвиток підприємства з позиції системно-

інтегрованого підходу як процесу постійних змін, при якому використання 

ресурсів, у тому числі освітньої компоненти, напрямок інвестицій, науково-

технічний розвиток, впровадження інновацій, розвиток персоналу та 

інституційні зміни узгоджені один з одним і спрямовані на підвищення рівня 

ефективності поточної діяльності підприємства, задоволення його потреб та 

досягнення стратегічних цілей у гармонії з довкіллям [4, с.9]. 

М. О. Гуцул наводить таке визначення стійкого розвитку підприємства, 

як ефективне маневрування та використання фінансових ресурсів, яке сприяє 

підвищенню платоспроможності та ліквідності, ритмічності та надійності 

процесів матеріально-технічного постачання, виробництва і реалізації 

продукції за визначеним напрямом та траєкторією еволюційно-інноваційного 

розвитку в умовах постійних волотильних змін економічної 

кон’юнктури [45]. О. В. Тарасова визначає, що найважливішою зі складових 

стійкого функціонування та розвитку промислового підприємства є саме 

фінансова складова, а отже, вихідною базою для управління фінансовою 

стійкістю підприємства є його фактичний фінансовий стан [176]. 

О. І. Маслак, Я. Ю. Яковенко, П. І. Сокуренко вважають, що поняття 

«стійкий розвиток підприємств слід тлумачити як економічне зростання, що 

задовольняє не лише економічні інтереси самого підприємства, а й потреби 

суспільства, соціальні та екологічні аспекти його існування в поточний 
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період часу та у перспективі [98, с.710]. А. М. Верегун, І. О. Тарасенко під 

стійким розвитком розуміють відповідних стратегій для окремих 

підприємств, які спричиняють вплив та визначають той чи інший стан 

біологічних, географічних, економічних та соціальних об’єктів, які, у 

відповідності до концепції стійкого розвитку, повинні розглядатися як єдине 

ціле, як певна «соціо-еколого-економічна система», всі складові якої 

розвиваються збалансовано [31]. Ю. В. Сидоренко пропонує під «стійким 

розвитком підприємств» мати на увазі цілеспрямований керований процес їх 

руху, що характеризується здатністю утримувати параметри внутрішнього 

гомеостазу в безпечних для підприємств межах, задовольняючи при цьому 

екологічним та соціальним вимогам [155, с.8].  

М. Ф. Аверкина визначає «стійкий розвиток», як якісні, прогресивні, 

спрямовані та необоротні зміни, вираженню яких слугує глибина інтеграції 

підсистем, що її утворюють, для задоволення потреб сучасних і прийдешніх 

поколінь [1, с.10]. О. М. Гончаренко розглядаючи стійкість, вважає, що 

стійкий розвиток можна розглядати як здатність системи зберігати свій 

працездатний стан із досягнення запланованих результатів при різних 

збурюючих впливах. Стійкість повинна забезпечуватися в будь-яких умовах і 

ситуаціях, що виникають у системі і в навколишньому середовищі [39, с.9]. Л. 

А. Квятковська під сталим розвитком підприємства розуміє його здатність 

провадити економічну діяльність у кожен окремий момент часу під дією 

впливів зовнішнього середовища, які порушують нормальне функціонування 

підприємства [64, с.87]. Л. А. Свистун та А. А. Рожко визначають стійкий 

розвиток, як керований розвиток. Основою його керованості, на думку авторів, 

є системний підхід і сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже 

швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою точністю 

прогнозувати їх результати та вибрати найбільш оптимальний [158]. 

С. М. Телешевська розглядає сталий розвиток не лише з економічної 

точки зору, оскільки дане поняття є значно ширшим та включає в себе 

соціальну, екологічну та правову складові [176]. С. Л. Пакулін, розглядаючи 
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підприємство з позиції системного підходу, визначає, що підприємство 

залучене у три процеси: одержання ресурсів із зовнішнього середовища 

(вхід); перетворення ресурсів у продукт (процес); передача продукту в 

зовнішнє середовище (вихід). Це є основні, базові процеси життєдіяльності 

будь-якої системи, однак знання і вміння здійснювати процеси управління 

крізь призму декомпозиції системи на підсистеми при аналізі системного 

об’єкта дозволяє визначати всю систему зв’язків – деякої «структурно-

функціональної одиниці» досліджуваної системи, це в загальному підсумку 

дозволяє вибудовувати процеси, що призводять до стійкого розвитку 

підприємствам [136, с.33]. 

Дослідження та узагальнення існуючих підходів до визначення стійкого 

розвитку дозволило виокремити декілька підходів: стійкий розвиток, як 

економічне зростання, як механізм адаптації, як «соціо-еколого-економічна 

система»; ефективне використання фінансових ресурсів (1.1.). 

Таблиця 1.1. 
Підходи до визначення стійкого розвитку 

Підходи Автори 

Як економічне 

зростання 

О. І. Маслак, Я. Ю.Яковенко, П. І. Сокуренко [98, с.710], 

Г. В. Сиротюк [157], Л. А. Свистун, А. А. Рожко [158] 

Як механізм 

адаптації 

А. Ю. Комлевої [76], С. І. Терещенко [178], О. М. Гончаренко 

[39, с.9], Л. А. Квятковська [64, с.87], Ю. В. Сидоренко [155, с.8] 

Як «соціо-еколого-

економічна система» 

А. М. Верегун, І. О. Тарасенко [31], С. М. Телешевська [176], 

Б. М. Андрушків, Л. М. Мельник, О. Б. Погайдак [4, с.9], 

М. Ф. Аверкина [1, с.10], Л. С. Пакулін [136, с.33] 

Ефективне 

використання 

фінансових ресурсів 

М. О. Гуцул [45], О. В. Тарасова [176] 

 

Проведене дослідження трактування поняття стійкого розвитку 

підприємства дозволило виявити деякі дискусійні положення. 

1.Більшість науковців (М. О. Гуцул [45]., О. В. Тарасова [176], 

Г. В. Сиротюк [157], А. Ю. Комлева [76], С. І. Терещенко [178] та інші) 

розглядають стійкий розвиток підприємств передусім з позиції економічного 

або фінансового розвитку. Варто зазначити, що економічний (фінансовий) 

підхід  до   стійкого   розвитку   є   найбільш   розповсюдженим   у   практиці  
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господарювання сучасних українських підприємств. 

2.Серед авторів відсутнє єдине трактування щодо складових стійкого 

розвитку. Зокрема, виокремлюють такі: економічну (Г. В. Сиротюк [157], 

А. Ю. Комлева [76], С. Т. Терещенко [178], М. О. Гуцул [45], О. В. Тарасова 

[176], А. А. Квятковська [64] та інші); виробничу (С. Л. Пакулін [136], 

Г. В. Сиротюк [157]); інформаційну (Л. А. Свистун, А. А. Рожко [158]); 

інноваційна (Б. М. Андрушків, Л. М. Мельник, О. Б. Погайдак [4]); інвестиційну 

(Б. М. Андрушків, Л. М. Мельник, О. Б. Погайдак [4]); екологічну (Б. М. 

Андрушків, Л. М. Мельник, О. Б. Погайдак [4], О. І. Маслак [98], А.М. Верегун 

[31], Ю. В. Сидоренко [155], М. Ф. Аверкина [1]); соціальну (Б. М. Андрушків, 

Л. М. Мельник, О. Б. Погайдак [4], О. І. Маслак, Я. Ю. Яковенко [98], А.М. 

Верегун [31], Ю. В. Сидоренко [155], М. Ф. Аверкина [1]); правову (С. М. 

Телешевська [176]). Натоміть, згідно концепції стійкого розвитку ООН 

виокремлюються економічна, екологічна та соціальна складові. 

3.Відсутність єдиного розуміння щодо ранжування важливості 

складових стійкого розвитку на підприємстві. Наприклад, М. О. Гуцул [45], 

О. В. Тарасова [176] найважливішою підсистемою вважають фінансову 

складову, Г. В. Сиротюк [157] – виробничу тощо. 

4.З позиції О. І. Маслака, Я. Ю. Яковенка [98], Б. М. Андрушківа, 

Л. М. Мельника, О. Б. Погайдак [4] забезпечення екологічного та соціального 

розвитку розглядається як суспільна відповідальність. Тобто, є деяким 

обов`язком підприємства, який може виступати навіть стримуючим фактором 

розвитку підприємства, оскільки вимагає вилучення з виробничої та 

комерційної діяльності фінансових ресурсів для досягнення певних 

соціальних та екологічних цілей, які знаходяться поза межами інтересів 

самого підприємства. Натомість, майже не досліджене питання можливої 

вигоди підприємства від забезпечення триєдиного економічного, 

екологічного та соціального розвитку. 

Виходячи з проведеного дослідження поняття «стійкий  розвиток 

підприємства» визначено, що найбільшу увагу необхідно приділяти 
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дослідженню питанню стійкого розвитку з позиції Концепції триєдиного 

розвитку ООН, що обумовлено низкою причин:  

1) досягнення стійкого розвитку країни можливо лише за умови 

досягнення стійкого розвитку підприємствами цієї країни;  

2) досягнення стійкого розвитку підприємства передбачає його 

довгострокове безкризове існування та відповідальність перед суспільством;  

3) виокремлення трьох головних підсистем підприємства (економічної, 

екологічної та соціальної) дозволяє своєчасно виявляти всі фактори, що 

впливають на господарську діяльність підприємства, обходячись без великої 

сукупності класифікацій, коефіцієнтів та пояснень. На нашу думку, 

підсистеми стійкого розвитку необхідно доповнити четвертою – 

енергетичною, що пов`язано із тенденціями ощадливого споживання 

енергоресурсів у світі, а також гостротою енергетичного питання в Україні. 

4) піклування підприємства про соціальну, економічну та екологічну 

підсистеми задовольняє сучасним потребам суспільства. 

Погоджуємося з авторами у тому, що стійкий розвиток підприємства є: 

розвитком, що забезпечує процес розширеного відтворення; механізмом 

адаптації при різних збурюючи впливах; узгоджене і направлене на 

підвищення рівня ефективності поточної діяльності підприємства та 

досягнення його стратегічних цілей використання ресурсів; збалансований 

розвиток економічної, екологічної та соціальної складової в інтересах 

підприємства та суспільства. 

Узагальнення існуючих підходів до трактування поняття «стійкий 

розвиток» дозволило виокремити такі його риси, як гармонійного 

збалансованого розвитку, що забезпечує процес розширеного відтворення 

при різних збурюючих впливах, який досягається за умови узгодженого 

направленого на зростання ефективності поточної діяльності та забезпечення 

досягнення стратегічних цілей використання економічних, екологічних, 

соціальних та енергетичних ресурсів підприємства в інтересах підприємства 

та суспільства. 
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Дослідження основних положень Концепції стійкого розвитку 

дозволило зробити висновок, що сучасні економічні концепції не дають 

можливості підприємству перейти до стійкого розвитку. 

Основною причиною цього є те, що традиційна економіка, заснована на 

поглядах, запозичених з класичної ньютоніанської фізики, згідно якої 

економічні системи описуються як незмінні передбачувані машини. 

Недоліком сучасних економічних теорій є їх механічність, в яких економічні 

системи уявляються як деякий механізм з важелями та органами, що на них 

впливають, причому на один й той же вплив економічна система завжди 

відповідає однаково. На нашу думку, некоректно вважати, що в економіці 

відбувається лише перерозподіл ресурсів, оскільки людство у цілому, а також 

економіка та окремі економічні системи навчаються і удосконалюються. 

Один з основних недоліків ринкової економіки полягає у тому, що в 

статистиці та у побудованих на її основі моделях розвитку економіки 

руйнування природних ресурсів і біосфери в цілому не має вартості. Для 

усвідомлення масштабів руйнування природних систем потрібно змінити 

традиційне сприйняття економістами природних ресурсів [60, с. 86]. 

Тому формування механізмів стійкого розвитку має відбуватися в 

контексті аналізу глобального і стійкого розвитку, що передбачає загальний 

перехід до аналізу еколого-соціально-економічних проблем. 

Досягнення цілей стійкого розвитку, на нашу думку, неможливо у 

традиційний економіці. Тому, вважаємо за доцільне, застосування для 

досягнення цілей стійкого розвитку підходів біономіки, яка розглядає 

економічну систему як екосистему, що розвивається.  

А. Маршалл писав, що «Меккою економіки є скоріше економічна 

біологія, ніж економічна механіка» [97]. Біономіка – це наука про схожість 

між економічними та біологічними процесами та явищами. Якщо традиційна 

економіка зичить аналогії з фізики, то біономіки – з біології. Біологічні 

аналогії дозволяють дивитися на економіку під таким кутом зору, який 

створює більш точну картину економічної реальності, виявляє нові унікальні  
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особливості економічної природи. 

На всю економіку поширюються біологічні характеристики з тим, щоб, 

спираючись на біологічну систему вимірювання, ввести та освоїти нові методи 

вивчення економічних систем і оцінки їх якості. Даний підхід дозволяє бачити 

в економіці живу саморегулюючу систему, визначати ступінь її 

життєздатності, і, навіть, вивчати економічні хвороби і способи їх лікування. 

Дослідження функцій живих організмів та підприємств дозволило 

виокремити такі схожі риси підприємства (як економічної системи) та живих 

організмів (як живої системи): 

1.Живі організми забезпечують формування складу навколишнього 

середовища шляхом трансформації фізико-хімічних параметрів середовищ в 

умови, сприятливі для існування живих організмів. Підприємства 

здійснюють вплив на навколишнє соціально-економічна та екологічне 

середовище за рахунок забезпечення збалансованості економічного, 

екологічного та соціального розвитку, забезпечення відтворення природних, 

людських та фінансових ресурсів. 

2.Живі організми здійснюють накопичення при життєдіяльності 

організмів, атомів речовини, розсіяних у природі. Підприємства за рахунок 

концентрації ресурсів та ефективного їх використання здійснюють 

економічний розвиток. 

3.Живі організми сприяють розкладанні, мінералізації мертвої 

органічної речовини, хімічному розкладанні гірських порід, залученні 

мінералів, які виникають у біотичному кругообігу. У результаті діяльності 

підприємств, як і живих істот, виникають відходи. Стійкий розвиток 

підприємств передбачає не просто утилізацію відходів, а їх повторне 

використання, рух, як у живих біологічних системах. 

4.Живі організми виконують енергетичну функцію, тобто виробляють 

органічну речовину, споживаючи сонячну енергію, воду, вуглекислий газ і 

мінеральні солі. Підприємства, також споживаючи ресурси, виробляють 

продукцію для задоволення потреб суспільства. 
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5.Важливою рисою є здатність живих організмів, як і підприємств, до 

саморозвитку. Тому важливою умовою функціонування підприємств в 

умовах стійкого розвитку є інноваційна діяльність, а також сприяння 

зацікавленості працівників підприємства у інноваціях. 

6.Живі організми, як і підприємство, наділені структурною складністю, 

тобто складаються з різних підсистем. 

Наведені риси свідчать про те, що доцільно формування механізму 

стійкого розвитку підприємства розглядати проводячи аналогії з живими 

організмами. На сьогоднішній день такі аналогії в економічній науці та 

практиці використовуються дуже рідко. 

Узагальнивши дослідження стійкого розвитку підприємств з позиції 

біономіки, можна зробити висновок про доцільність проведення аналогій 

розвитку підприємства та живої істоти. 

Зростання живої істоти являє собою кількісні зміни організму живої 

істоти, які проявляються у збільшені маси та розмірів тіла у цілому та 

окремих органів. Розвиток живої істоти являє собою процес морфологічних 

та фізіологічних змін в організмі живої істоти від моменту зародження до 

кінця життя. Розрізняють індивідуальний розвиток (онтогенез) та історичний 

(філогенез). Індивідуальний розвиток – це зміна, особи, індивідуума, 

історичний розвиток – це зміни, що відбуваються у живих істотах даного 

виду на протязі всього періоду існування цього виду. Індивідуальний 

розвиток живої істоти здійснюється шляхом обміну речовин та є складним 

процесом якісних перетворень та кількісних змін, що відбувається у живому 

організмі. Важливими закономірностями індивідуального розвитку є 

нерівномірність, періодичність та ритмічність. Зростання та розвиток 

пов`язані між собою та являють різні сторони єдиного процесу – онтогенезу. 

На нашу думку, досліджуючи стійкий розвиток підприємства з позиції 

біономіки також доцільно виокремлювати поняття росту та розвитку, а також 

індивідуального розвитку підприємства та історичного (рис.1.1). Зростання 

підприємства, при цьому, буде виявлятись у кількісних змінах, а саме у 
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збільшені обсягів виробництва, зростання прибутку, розширення ринків 

збуту, розмірів підприємства, окремих його підрозділів тощо.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структура стійкого розвитку підприємства 

Джерело: авторське бачення 

 

Разом з тим, розвиток підприємства являє собою процес якісних змін на 

підприємстві. Індивідуальний розвиток підприємства – це якісні зміни, що 

відбуваються на окремому підприємстві, а історичний розвиток підприємства 

– являє собою якісні перетворення, що відбуваються на підприємствах певної 

галузі від моменту виокремлення певної галузі у структурі виробництва. 

За результатами проведеного дослідження існуючих підходів можна 

сформулювати визначення стійкого розвитку підприємства з позиції 

біономіки, як процесу кількісних змін та якісного гармонійного 

збалансованого розвитку, що забезпечує процес розширеного відтворення 

при різних збурюючи впливах, який досягається за умови узгодженого 

направленого на зростання ефективності поточної діяльності та забезпечення 

досягнення стратегічних цілей використання економічних, екологічних, 

соціальних та енергетичних ресурсів в інтересах підприємства та суспільства. 

Дослідження трактувань поняття «механізм розвитку підприємства» 

вказує на відсутність у науковій літературі єдиного розуміння цього поняття 

(основні погляди щодо трактування поняття «механізм розвитку 

підприємства» наведено у додатку А). 

Термін «механізм» походить від грецького слова «mēchanē» і 

перекладається як зброя, машина. Це поняття сьогодні має наступні основні 

значення: пристрій для передачі і перетворення рухів, що являє собою 

Стійкий розвиток підприємства 

Індивідуальний розвиток Історичний розвиток (розвиток  
суспільства) 

Кількісне 

зростання 

Якісний розвиток 
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систему тіл (ланок), в якій рух одного або декількох тіл (провідних) викликає 

певні рухи решти тіл системи; механізми бувають різні за конструкцією і 

призначенням, складають основу більшості машин, приладів та інших 

технічних пристроїв; внутрішній пристрій, система чогось, наприклад, 

механізм управління [104, c. 204]. 

У словнику іншомовних слів «механізм» визначається як сукупність 

проміжних станів або процесів будь-яких явищ [161, c. 431]. У тлумачному 

словнику української мови механізм розглядається, як: 1) пристрій, що 

передає або перетворює рух; те саме, що машина; 2) внутрішня будова, 

система чого-небудь; 3) сукупність станів і процесів, з яких складається 

певне фізичне, хімічне та ін. явище. [2, с.695] 

В економіці поняття «механізм» починають розглядати у другій 

половині 60-х років ХХ століття. Використання економістами терміну 

«механізм» було зумовлене необхідністю задоволення потреби в описі 

соціальних і виробничих процесів у їх взаємодії. 

Загалом у науковій економічній літературі розглядаються поняття 

«механізм управління» та «економічний механізм» (додаток Б). Причому 

економічний механізм визначається сукупністю економічних методів, 

способів, форм, інструментів, важелів дії на економічні стосунки і процеси на 

підприємстві у рамках забезпечення ефективності бізнес-процесів, та є 

складовою господарського механізму. Також виокремлюється така 

характерна особливість механізму, як його автоматичність. 

Економічний механізм включає в себе певну послідовність 

економічних явищ, що виникають в певних умовах під впливом початкового 

імпульсу [22, с. 25]. За А. Кульманом «економічний механізм» – система 

елементів (цілей, функцій, методів, організаційної структури і суб’єктів) та 

об’єктів управління, в якій відбувається цілеспрямоване перетворення впливу 

елементів управління на необхідний стан або реакцію об’єктів управління, 

що має вхідні посилки і результуючу реакцію [85]. М.С. Дороніна визначає 

економічний механізм як певну складну організовану систему, яка переробляє  

http://sum.in.ua/s/mashyna
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вхідні умови, що склалися, у бажаний вихід – процеси [55]. 

На думку Т.В. Донченко [54], механізм управління фінансовою 

стійкістю підприємства є частиною загальної системи управління 

підприємством, що забезпечує вплив на чинники, від яких залежить 

загальний результат діяльності суб’єкта. І. В. Філіпішин [189] вважає, що 

механізм управління розвитком підприємства приводить у дію систему 

управління та реалізує способи взаємодії суб’єктів у внутрішньому і 

зовнішньому середовищі підприємства. О. Ю. Гаргуша [35] також розглядає 

поняття «механізм управління розвитком підприємства», визначаючи його як 

комплекс дій і технік організаційно-економічного характеру, спрямованих на 

забезпечення стійкого економічного зростання при збалансованості бізнес-

процесів на основі використання певних способів, методів та інструментів 

управління розвитком підприємств, що відповідають специфіці їх діяльності 

та галузевим особливостям функціонування.  

О. П. Чечин [208] поняття «механізм формування стратегії розвитку 

промислового підприємства» визначає, як цілепокладання, операційні 

процеси та організаційне проектування. Схоже визначення механізму 

формування стратегії розвитку економічних систем дає А. І. Афоничкин [8], а 

саме, як сукупність цілей, потенціалу, ресурсів, напрямів, правил розвитку. 

Розкриваючи поняття господарького механізму, Ю. М. Осіпов визначає 

дану категорію як одночасно організовану й організуючу систему подій, 

явищ, процесів, яка підпорядковується законам, має ціль, визначену 

структуру, за допомогою якої досягається поставлена мета [133, с. 24]. 

О. В. Малик [92] під «механізмом управління фінансовою безпекою 

підприємства» розуміє систему цілей, функцій, принципів, методів, завдань 

та інструментів управління, що взаємодіють між собою та забезпечують 

ефективне функціонування об'єкта управління. Т. В. Пономаренко [143] під 

механізмом управління розуміє сукупність форм, структур, методів і засобів 

управління, об’єднаних спільністю мети, за допомогою яких здійснюється 

ув’язування та узгодження суспільних, групових і приватних інтересів, 



 

 

33 

забезпечується функціонування і розвиток підприємств як соціально-

економічної системи. Р. Дафт [47, с.202] описує механізм управління в 

контексті «сукупності дій і методів впливу на діяльність людей з метою 

спонукання їх до досягнення організаційних цілей». 

Л. В. Фролова [191] визначає механізм реалізації управлінських 

рішень, як сукупність (або систему) формальних і неформальних правил, 

процедур, методів, способів, форм, важелів, функцій управління 

економічними відносинами різного рівня. О. В. Раєвнєва [148] досліджує 

поняття механізм розвитку, яке визначає як найбільш активна частина 

системи управління, здатна забезпечити цілеспрямований розвиток 

підприємства. Поняття «механізм управління розвитком підприємства» 

досліджує також А. В. Сідорова [156], яка вважає, що це - система методів 

(способів і прийомів) і моделей, які забезпечують високу ефективність 

бізнес-процесів. Г. О. Дудукало [56] розглядає механізм забезпечення 

ефективності управління та визначає його, як сукупність підходів, принципів, 

заходів, методів та моніторингу стану ефективності бізнес-процесів управління 

підприємства, які впливають на процеси забезпечення ефективності діяльності. 

Новітнє тлумачення поняття «механізму» представлене Л. Гурвіцом, 

Р. Майерсоном та Є. Маскіном [227], які отримали Нобелівську премію у 

2007 році за «основоположний внесок у теорію економічних механізмів». 

Запропонувавши найбільш узагальнююче визначення «економічного 

механізму», яке можна застосувати до будь-якої взаємодії економічних 

суб’єктів, вони розглядають таку взаємодію як стратегічну гру (гра, в даному 

випадку, – опис того, яким чином поводитимуть себе гравці (економічні 

суб’єкти) і до чого призведе будь-який набір дій) та визначають механізм як 

форму цієї гри. Розробник економічного механізму намагається вигадати 

єдині правила гри на всі випадки життя, щоб кожного разу отримувати такі 

результати, які він бажає. 

В. С. Мочерний сутність категорії «організаційно-економічний 

механізм» визначає як систему основних форм, методів, важелів використання 
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економічних законів, розв'язання протиріч суспільного виробництва, а також 

формування потреб, створення системи стимулів і узгодження економічних 

інтересів основних класів і соціальних груп [106, с.50]. Ю.В. Лисенко та 

П. О. Єгоров організаційно-економічний механізм визначають як систему 

формування цілей і стимулів, що дозволяє перетворювати в процесі трудової 

діяльності рух матеріальних і духовних потреб членів суспільства у рух 

засобів виробництва та його кінцевих результатів, спрямованих на 

задоволення платоспроможного попиту споживачів [88, с. 86].  

Я. Б. Бойко розглядає механізм управління розвитком експортного 

потенціалу підприємства, визначаючи його як систему взаємопов'язаних, 

взаємозалежних важелів, методів, способів, регламентів, правил, умов, що 

впливають на процес виробництва продукції [16]. 

Цікавим є трактування поняття ―механізм розвитку підприємства‖ 

А. Н. Пухальского, К. П. Корсуня та О. В. Черданцева, які зазначають, що 

механізм розвитку підприємства являє собою ―...людську діяльність, тобто 

таку активність, коли певна група людей виконує за визначеними правилами 

заздалегідь окреслену сукупність робіт‖ [147]. Отже, в основі механізму 

управління розвитком підприємства — свідома, цілеспрямована діяльність 

людей. Досліджуючи категорію «організаційно-економічний механізм 

розвитку підприємства», Є. М. Шерман визначає механізм як інструмент, що 

забезпечує поступальний розвиток об’єкта, на який спрямовано рушійну силу 

чинників зовнішнього середовища [216] 

Д. С. Кондаурова категорію «механізм управління» також органічно 

пов'язує з терміном «стійкого розвитку»: «Під механізмом, що забезпечує 

стійкий розвиток підприємства вважає ефективний управлінський процес, а 

під механізмом стійкого розвитку такий стан підприємства, при якому всі 

його основні елементи знаходяться в змозі підтримувати свої параметри в 

певному діапазоні» [77]. Ю. В. Сидоренко, досліджуючи організаційно-

економічний механізм забезпечення стійкого розвитку, визначає його як 

підсистему у складі господарського механізму управління підприємством, 
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яка реалізує сукупність цілеспрямованих впливів на процеси розвитку з 

метою утримання їх параметрів у безпечних для підприємства, природного 

середовища та суспільства межах [155]. М. Ф. Аверкина механізм 

забезпечення стійкого розвитку розглядає як статично-динамічну (усталену) 

систему, яка відзначається спрямованістю на забезпечення рівноваги між 

використанням і відтворенням соціо-еколого-економічних ресурсів, 

досягнення соціо-еколого-економічної безпеки, підвищення рівня 

логістизації на основі застосування спеціальних принципів, функцій, 

організаційно-управлінських методів, системи впливів, форм, інструментів і 

стимулів суб’єктами господарювання із урахуванням потреб нинішніх і 

прийдешніх поколінь. [1, с. 11]. П. П. Табурчак та М. А. Микитась вважають, 

що механізм стійкого розвитку – це система взаємопов`язаних внутрішніх 

структурних підрозділів підприємства, побудована та оптимізована таким 

чином, що здатна забезпечити життєздатність та зростання економічної 

ефективності з урахуванням впливу різних чинників зовнішнього середовища 

[174]. За думкою О. М. Гончаренко, механізм стійкого розвитку - це система 

окремих механізмів, орієнтованих на вирішення конкретних завдань 

функціонування підприємства. О. М. Гончаренко наголошує, що механізм 

стійкого розвитку термінологічно визначається як нерозривний складовий 

елемент у структурі системи управління підприємством [39]. 

Узагальнивши підходи до визначення поняття «економічний механізм», 

«механізм розвитку», «механізм стійкого розвитку», визначено такі основні 

характеристики поняття «організаційно-економічний механізм» (рис.1.2):  

1) механізм – це система елементів: цілей, завдань, функцій, методів, 

організаційної структури, суб`єктів, моніторингу стану, процедур, важелів, 

інструментів, моделей, підходів, принципів, напрямків розвитку, потенціалу, 

ресурсів, формальних та неформальних правил, засобів управління, форм, 

структур, об`єктів;  

2) механізм – це схема взаємодії керуючої та керівної підсистем через 

практичне застосування важелів та методів впливу; 
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Рис. 1.2. Основні характеристики поняття «організаційно-економічний 

механізм» у науковій літературі 

Джерело: узагальнено на підставі [1, 2, 8, 16, 22, 35, 39, 47, 54 – 56, 77, 85, 92, 104, 

106, 133, 143, 147,148, 174, 189, 191, 216, 227 ] 

 

3) за допомогою механізму здійснюється перетворення вхідних умов у 

бажані процеси, забезпечується вплив на чинники; на механізм спрямована 

рушійна сила чинників зовнішнього середовища; 

4) за допомогою механізму здійснюється узгодження суспільних та 

приватних інтересів, взаємодія сторін, розв`язання протиріч суспільного 

виробництва; 

5) механізм забезпечує цілеспрямований розвиток при збалансованих 

бізнес-процесах та їх високої ефективності; є процесом забезпечення цілей; 

6) механізм – це комплекс взаємопов`язаних управлінських дій та 

рішень, сукупність конкретних форм зв`язків, а також система правових, 

організаційно-управлінських та фінансово-економічних важелів; 

7) механізм – це стратегічна гра та форма цієї гри; 

8) механізм – це сукупність підрозділів (посадових осіб), а також 

інструкцій, інформації, техніки, яка породжує обов`язкові для всіх 

працівників приписи; 

9) механізм забезпечує утримання параметрів у безпечних для 

підприємства, природного середовища та суспільства межах. 
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Дослідження та узагальнення поняття «механізм» у науковій літературі 

дозволило визначити механізм, як систему, яка отримує ресурси та 

інформацію з зовнішнього середовища, впливає на залучені ресурси через 

систему взаємопов`язаних, взаємозалежних важелів, способів, правил, 

отримуючи на виході системи певний очікуваний результат.  

З фізичного погляду система при отриманні однакової інформації та 

ресурсів на вході, застосувавши одні й ті ж самі способи та важелі, отримує 

однаковий результат. На нашу думку, такий підхід не є досконалим, оскільки 

на практиці економічна система (підприємство) не завжди однаково реагує на 

однаковий вплив важелів через здатність до «навчання» або наявних 

«хвороб». Наприклад, при залученні однакової кількості та якості ресурсів 

підприємство може виробити більше продукції через зростання 

продуктивності праці. Таким чином, до визначення механізму стійкого 

розвитку доцільно застосовувати «еволюційний» або біономічний підхід. 

На нашу думку, механізм – це система, яка через сукупність властивих 

їй важелів, способів, а також «навичок» та «досвіду» здатна до перетворення 

вхідних ресурсів та інформації на готову продукцію, послуги, товари.  

Причому результат такого перетворення можливо прогнозувати з 

урахуванням «навичок» та «досвіду» системи або її можливих «хвороб».  

Дослідивши та узагальнивши погляди науковців на трактування 

понять «стійкий розвиток», «економічний механізм», «механізм розвитку», 

«організаційно-економічний механізм», «механізм управління», 

сформульоване власне бачення дефініції механізму стійкого розвитку 

підприємства, 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 у отриманні економічних, соціальних, 

екологічних та енергетичних результатів діяльності в залежності від 

стратегічних цілей підприємства та стійкого розвитку. 
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1.2. Змістовна характеристика механізму стійкого розвитку 

 

Формування механізму стійкого розвитку підприємства передбачає 

визначення його складових або елементів. Визначення елементів такого 

механізму формує вагомі передумови для забезпечення раціональності та 

обґрунтованості процесів стійкого розвитку. У науковій літературі відсутній 

єдиний погляд щодо складових економічного механізму, зокрема механізму 

стійкого розвитку підприємства. 

Дослідники Ш. Д. Жайлаубаєва [58] та В. Я. Месель-Веселяк [101] 

досліджують складові господарського механізму. У галузевому розрізі, на 

думку Ш. Д. Жайлаубаєвой, «складовими елементами господарського 

механізму є: планування; господарський та комерційний розрахунок; форми 

організації виробництва, праці та управління; ціноутворення; система 

оподаткування; фінансування; кредитування; система стимулювання; 

взаємовідносини з постачальниками; взаємовідносини зі споживачами; 

самостійність підприємства; права і відповідальність підприємства; 

ставлення працівників до засобів виробництва і кінцевих результатів 

діяльності підприємства» [58, 156]. Визначаючи складові механізму 

господарської діяльності, які здатні забезпечити розвиток виробничого 

потенціалу звертає на себе увагу позиція В. Я. Месель-Веселяка, який 

стверджує, що аграрне виробництво має дві складові розвитку: перша – 

організаційна, друга – економічна [101, с. 3].  

Складові механізму розвитку описані у працях Л. А. Костирко [79], 

Т. В. Донченко [54], Н. М. Григорської [42], Є. М. Шермана [216], 

І. М. Кіпіоро [68], С. В. Руденко [150]. Зокрема Л. А. Костирко [79], 

Т. В. Донченко [54] виокремлюють такі складові механізму розвитку, як 

оцінка процесів, що тривають на підприємстві, вибір стратегічного напряму 

стійкого розвитку підприємства, визначення додаткових тактичних 

пріоритетів сталого розвитку, оцінка стратегічного й тактичного розвитку 

підприємства з позиції його сталості, планування, реалізація. 
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Н. М. Григорська [42] виокремлює такі елементи: дерево процесів 

(сукупність зв'язків систем і процесів); система бізнес-процесів (ієрархія 

економічних підсистем); сигнально-регуляторна система (процеси, що 

змінюються та трансформуються у нову систему відповідно імпульсам та під 

впливом екзогенних та ендогенних чинників). Є. М. Шерман [216] структуру 

організаційно-економічного механізму розвитку підприємств розглядає у 

розрізі таких основних її складових: організаційна, що містить управлінську, 

інформаційно-комунікаційну, кадрову та мотиваційну компоненти, та 

економічна складова, що враховує: техніко-технологічну, фінансову, 

інвестиційну, інноваційну, маркетингову та екологічну компоненти. 

І. М. Кіпіоро [68] в організаційно-економічному механізмі розвитку 

інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства виокремлює: державний 

та господарсько-управлінський сегмент, економічний сегмент (економічні та 

адміністративні регулятори) та нормативно-правовий сегмент. С. В. Руденко 

[150] наголошує, що механізм розвитку виробничого потенціалу 

підприємства має розглядатися не як проста сукупність можливостей, 

об’єктів та суб’єктів, за рахунок яких ці можливості реалізуються, а система 

елементів та компонент. В свою чергу, ознакою розмежування компонент та 

елементів потенціалу є їх функціональне навантаження, дискретність та 

здатність до внутрішнього структурування.  

У працях І. О. Бланка [15], О. В. Малика [92], Я. Б. Бойко [16], 

О. В. Швеця [211], І. В. Філіпішина [189] розкриваються елементи механізму 

управління. І. О. Бланк [15] вважає, що до складу механізму управління 

підприємства повинні входити такі складові: система державного 

нормативно-правового регулювання, ринковий механізм регулювання, 

внутрішній механізм управління, система методів управління, система 

інструментів управління. На думку О. В. Малика [92], механізм управління 

фінансовою безпекою підприємства має містити такі елементи як: суб'єкт, 

об'єкт, методи, важелі, інструменти, принципи, функції, мета, завдання, 

фактори впливу та система забезпечення механізму.  
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Я. Б. Бойко [16] розглядає механізм управління розвитком експортного 

потенціалу в межах бізнес-процесу та трактує його як систему 

взаємопов'язаних, взаємозалежних важелів, методів, способів, регламентів, 

правил, умов. Суть даного підходу полягає в тому, що бізнес-процес 

виробництва розбивається на окремі елементи: стадії, прийоми, операції, які 

управляються як самостійні об'єкти. При цьому робота з аналізу та оцінки 

технічних, технологічних та інших альтернатив визнається однією з стадій 

цього процесу. Тобто бізнес-процес Я. Б. Бойко представляє, як оцінку 

альтернативних матеріальних ресурсів, технічних засобів, технологічних 

прийомів, ринків збуту, цінової кон'юнктури; безпосередньо технологічний 

процес виробництва продукції та реалізація. При чому на кожній стадії 

використовуються відповідні інструменти. 

О. В. Швець до механізму оперативного управління поточними 

активами відносить такі елементи: принципи управління, об`єкти управління, 

результат управління, формування статичної фінансової стійкості, основні 

цільові характеристики фінансового стану підприємства [211, с.115]. 

І. В. Філіпішин [189] представляє механізм управління розвитком у вигляді 

трьох блоків: 1) моніторинг, діагностика і оцінка розвитку (увага 

зосереджується на аналізі ділового оточення, ресурсів, ризиків, 

конкурентоспроможності, динаміки рівня розвитку, вартості підприємства); 

2) планування (включає визначення цілей, координацію процесів, розробку 

стратегій тощо); 3) реалізація. 

Науковці Х. О. Турхан [186], К. С. Тимощенко [179], К. В. Орєхова 

[127] досліджують складові механізму забезпечення фінансової безпеки. 

Х. О. Турхан до структури механізму забезпечення фінансової безпеки 

підприємств включає такі елементи: суб'єкт управління, об'єкт управління, 

функції управління, фінансові важелі, фінансові інструменти [186, с. 88]. 

Дещо по-іншому підходить до формування складових механізму фінансової 

безпеки К. С. Тимощенко, який розглядає її як складно організовану систему, 

структурна організація якого має бути ієрархічною. У складі механізму 
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К. С. Тимощенко виокремлює чотири системи забезпечення: організаційно-

методичне, нормативно-правове, фінансове та інформаційне [179, с. 93]. 

К. В. Орєхова також включає до складу механізму забезпечення фінансової 

безпеки підсистеми: нормативно-правову, організаційну, інформаційну та 

кадрову. Крім того, у структурі механізму К. В. Орєхова виділяє функції 

управління, фінансові методи, фінансові важелі, суб'єкт управління, об'єкт 

управління, предмет, мету управління та процеси (виробничо-господарські, 

інвестиційні, фінансові) [127, с. 142].  

Г. О. Дудукало вивчає елементи механізму забезпечення ефективності 

управління персоналом, виокремлюючи [56, с. 157] мету діяльності 

організації; систему планування організації; відносини вищих управлінських 

кадрів; організаційну структуру; критерії ефективності; доступність, повнота 

й обґрунтованість використовуваної інформації; взаємозв’язок із зовнішнім 

середовищем. За К. Є. Орловою елементами механізму адаптації 

промислових підприємств до зовнішнього середовища є об`єкт, предмет, 

суб`єкти, мета, завдання, система забезпечення (правова, нормативна, 

кадрова, інформаційна), принципи, функції, інструменти [129]. 

Науковці О. В. Раєвнєвої [147], В. С. Ніценко [126], І. І. Смачило [162], 

М. Ф. Аверкина [1] вивчають елементи механізму стійкого розвитку. За 

думкою О. В. Раєвнєвої [147], В. С. Ніценко [126], І. І. Смачило [162] 

основними складовими механізму стійкого розвитку є: інструменти 

управління стійким розвитком, важелі, методи управління, функції, завдання, 

принципи управління стійким розвитком та система забезпечення управління 

стійким розвитком. Також, у механізмі стійкого розвитку підприємства 

виокремлюють об`єкти та суб`єкти. Механізм забезпечення стійкого 

розвитку підприємств Ю. В. Сидоренко [155] розглядає крізь призму 

композиції системного та функціонального підходів, послідовно визначаючи  

його об’єктно-суб’єктну структуру та функціональне навантаження.  

М. Ф. Аверкіна вважає, що механізм забезпечення стійкого розвитку 

формує система виробничих відносин, форм і організаційно управлінських 
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методів, інструментів, елементів, цілей, заходів, стимулів як єдине ціле, яке 

відзначається спрямованістю на виявлення причинно-наслідкових зв’язків 

[1, с.12]. 

Проаналізувавши та узагальнивши погляди дослідників на склад 

елементів економічного механізму, вважаємо доцільним виокремити такі 

елементи механізму стійкого розвитку (рис.1.3.), як цілі та завдання, об`єкти 

та предмет, суб`єкти, принципи, функції, інструменти, важелі та методи, 

системи забезпечення та зв`язки між ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Елементи механізму стійкого розвитку підприємства 

Джерело: розроблено автором на підставі [15, 16, 42, 54, 56, 58, 68, 79, 92, 101, 126, 

127, 129, 147, 150, 155, 162, 179, 186, 189, 211, 215] 
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стратегічної та тактичної реакції підприємства на біфуркації зовнішнього 

середовища, скорочення часу та підвищення рівня ефективності відповідної 

реакції, надання властивостей гнучкості процесам виробництва та управління. 

Об’єктами стійкого розвитку є економічна, екологічна, соціальна та 

енергетична підсистеми, кожна з яких містить набір ресурсів, зокрема, таких 

як фінанси, матеріальні та енергетичні ресурси, кадрові ресурси та 

інтелектуальний капітал тощо. Предметом стійкого розвитку є підприємство 

та його окремі структурні підрозділи. До суб`єктів стійкого розвитку можуть 

відноситись власник (власники) підприємства, керівники та управлінський 

склад підприємства, працівники планово-економічного відділу, персонал 

тощо. Власник підприємства визначає процес стійкого розвитку, керівники та 

управлінський персонал беруть участь в організації та реалізації стійкого 

розвитку підприємства, працівники планово-економічного відділу 

приймають участь у безпосередній розробці процесів стійкого розвитку 

підприємства, персонал залучують до процесу стійкого розвитку. 

Практичне втілення завдань механізму стійкого розвитку підприємства 

здійснюється шляхом реалізації функцій. Різні дослідники виокремлюють 

різні групи функцій механізмів. Наприклад, К. Є. Орлова виокремлює 

загальносистемні функції (планування, організація, мотивація, координація та 

контроль) та специфічні (організаційна, прогнозуюча) [129]. О. В. Раєвнєва 

виокремлює такі функції механізму управління розвитком, як [147, с. 228]: 

цілевстановлення, аналізу стану, оцінки та прогнозу розвитку підприємства, 

функції планування, розробки і прийняття адекватних рішень з управління 

розвитком підприємства, організації, координації структурних складових 

механізму управління розвитком, регулювання загального механізму і його 

структурних компонентів. Т. В. Полозова, Ю. В. Овсюченко розглядає 

функції організаційно-економічного механізму з погляду економічної теорії 

та виокремлює такі [142, с. 56]: використання економічних законів; 

розв’язання соціально-економічних суперечностей; реалізація відносин 

власності; усебічний розвиток людини, її потреб, інтересів, стимулів. 
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О. Г. Мельник визначає функції механізму стійкого розвитку галузевого рівня 

та рівня підприємств [100, с., 109]: забезпечення раціональної структури 

галузей, служб і підрозділів; регулювання пропорцій суспільного відтворення 

з метою забезпечення його збалансованості; забезпечення розширеного 

відтворення; стимулювання науково-технічного прогресу; забезпечення 

матеріальної зацікавленості деяких працівників і колективів у постійному 

підвищенні їх кваліфікації та творчого потенціалу в інноваційному типі 

відтворення; розв’язання суперечностей між розвитком продуктивних сил і 

конкретними формами виробничих відносин; прискорення темпів 

економічного розвитку та підвищення економічної ефективності. 

 Є. М. Шерман вважає, що механізм розвитку підприємства має 

виконувати такі функції: реалізація потенціалу, закладеного в кожній формі 

власності і господарювання, забезпечення конкуренції та співробітництва між 

ними в справі використання науково-технологічного потенціалу; 

упорядкування процесу відтворення за допомогою формування ринково 

конкурентної системи самоорганізації, самоврядування процесу 

господарювання і відповідної системи державного економічного регулювання; 

забезпечення збалансованості і внутрішньовиробничої пропорційності між 

структурними ланками виробництва на інноваційній основі; підтримка стійких 

стимулів підприємців, менеджерів, працівників і колективів у створенні якісно 

нових технологій, форм організації виробництва, маркетингового 

обслуговування, реалізації кваліфікаційного й творчого потенціалу всіх 

суб'єктів господарювання; створення рівних економічних умов для реалізації 

соціально-економічного потенціалу кожної фірми й суб'єкта власності й 

господарювання в організації ефективного інноваційного процесу [216, с.32].   

Узагальнивши погляди дослідників на функції економічного механізму, 

зокрема    механізму   стійкого   розвитку,    вважаємо   доцільним  виокремити  

загальносистемні функції і функції забезпечення стійкого розвитку (рис. 1.4).  

Виходячи з різного розуміння стійкого розвитку науковці по-різному 

виокремлюють інструменти забезпечення стійкого розвитку.  



 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Функції механізму стійкого розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [100, 129, 142, 147,  216] 

 

Зокрема, визначаються такі інструменти екологічного розвитку, як 

LIFE (фінансовий інструмент екологічного захисту, спрямований на 

сприяння розвитку, впровадження і оновлення екологічної політики та 

законодавства ЄС), екологічні податки та мита, угоди та договори про 

охорону довкілля, інтегрована політика зі зміни продукції, що виробляється, 

міжнародне управління та координація, екомаркування продукції, система 

екологічного менеджменту, екологічний аудит, екологічні перевірки, оцінка 

екологічних наслідків, бухгалтерський облік екологічної діяльності, 

екологічний маркетинг, краудсорсинг, інвестиційна амортизація, 

розроблення програм утилізації відходів та використання вторинної 

сировини, надання субсидій і пільгового кредитування галузям, які проводять 

ефективну природоохоронну діяльність, використання інструментів 

мотивації розвитку наукоємних, енергоощадних та екологоорієнтованих 

технологій, підвищення енергоефективності, встановлення та впровадження 

підприємством екологічної політики, екологічної програми та системи 

менеджменту довкілля, систематична, об’єктивна та періодична оцінка 

ефективності   цієї   системи,   підготовка  інформації   про   охорону довкілля  

підприємства для громадськості [1, 14, 18, 24, 48, 59, 136, 153, 217, 220]. 

-розширеного відтворення;    

-збалансованого економічного, екологічного, соціального 
та енергетичного розвитку; 

-інноваційності розвитку; 

-ефективності використання та відтворення природних, 
людських, фінансових та енергетичних ресурсів. 

-планування; 

-організація; 

-мотивація; 

-координація. 

-контроль. 

 

Функції механізму стійкого розвитку 

Загальносистемні Забезпечення стійкого розвитку 
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Маріанна І. Стегней [95] розглядає важелі стійкого розвитку за 

складовими компонентами механізму екобезпечного розвитку та виокремлює 

такі: економічні (фінансування процесу реалізації екобезпечного розвитку, 

заходи економічного стимулювання ефективного екобезпечного користування, 

розвиток страхування земель від зниження їхньої якості, введення санкцій за 

екологічної безпеки господарських процесів), екологічні (стандартизація та 

нормування, екологічний моніторинг та аудит, вдосконалення існуючих та 

розробка нових методик еколого-економічної оцінки збитків), соціальні 

(соціальний захист населення, проведення державної політики підвищення 

свідомості населення стосовно екобезпеки, підтримка та стимулювання 

екобезпечних та ефективних виробників), інституційні (розвиток 

інфраструктури, створення інститутів контролю екологічної безпеки, розвиток 

системи саморегулюючих об’єднань), інформаційні (використання сучасних 

інформаційних технологій з екологічних питань, інформаційна підтримка 

заходів екобезпечного розвитку), політичні (розробка та реалізація державної 

програми екобезпечного розвитку, створення та функціонування системи 

нормативно-правових актів в сфері екобезпечного розвитку). 

У фаховій літературі виокремлюють такі економічні та фінансові 

інструменти забезпечення стійкого розвитку: банківське кредитування, 

індустрія венчурного капіталу, створення інституту «бізнес-ангелів», 

розвиток фондового ринку, залучення прямих іноземних інвестицій, 

використання збалансованої системи показників оцінки діяльності 

підприємства, стимулювання самоуправління та самоорганізації, аутсорсинг, 

реінжиніринг, бенчмаркинг, інновації, модернізація, реструктуризація, 

диверсифікація та реінжиніринг, даунсайсинг, управління змінами, зниження 

складності, стратегічне планування, стратегічні альянси, ключові компетенції 

щодо управління реалізацією стратегій, механізм прийняття оптимальних 

управлінських рішень, злиття та поглинання, відкриті інновації, сценарне 

планування, управління ланцюгами поставок, менеджмент якості, 

бюджетування, бренд-менеджмент, цінова оптимізація, управління 

оборотними   коштами  підприємства,  контролінг,  оптимізація  собівартості,  
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техніко-економічне планування [49, 51, 60, 131]. 

А. М. Дідик [51] класифікує економічні важелі за 10 ознаками: за 

змістом (фіскальні, монетарні, тарифно-цінові, інвестиційні, кредитні, 

амортизаційні); за цілеспрямованістю використання (цільові, іманентні); за 

характером впливу (важелі безпосереднього впливу, важелі опосередкованого 

впливу); за середовищем формування (зовнішні, внутрішні); за напрямом 

впливу (стимулювальні, гальмівні); за рівнем (макроекономічні, 

мезоекономічні, мікроекономічні); за силою впливу (сильні, середні, слабкі); 

за охоплення впливом (комплексні, локальні); за проявом результативності дії 

важелів (довгострокові, середньострокові, короткострокові); за сферою впливу 

(важелі здатні діяти на підприємстві на виробничу сферу, збутову, логістичну, 

фінансову-економічну, технологічно-конструкторську).  

Також виокремлюються інструменти забезпечення соціального 

стійкого розвитку, такі як стимулювання попиту на базі підвищення якості 

послуг, формування попиту на екологічну чисту продукцію, організація 

екологічно безпечного обслуговування споживачів [60, 153]. 

Проте, проведене дослідження вказує, що у фаховій літературі 

більшість інструментів, важелів та методів соціального розвитку покликані 

впливати на соціальну складову з метою досягнення економічних, 

екологічних або інших цілей підприємства. При цьому, як правило, 

ігноруються цілі стійкого соціального розвитку: подолання бідності, 

підвищення рівні здоров`я населення тощо.  Інструменти, що забезпечують 

досягнення цілей стійкого соціального розвитку у цілому розглядаються 

авторами у контексті стійкого розвитку макро- та мезоекономічних систем. 

Зокрема, виокремлюються такі інструменти, як асигнування у навчання та 

охорону здоров`я населення, розвиток транспортної інфраструктури, 

посилення контролю за правопорядком, розвиток інтелектуального капіталу, 

мотивація, модернізація системи пільг [1, 153]. Узагальнення існуючих 

підходів дозволило виокремити такі інструменти механізму стійкого 

розвитку, що впливають на економічну, екологічну, соціальну та енергетичну 

підсистеми, які сприяють досягненню цілей стійкого  розвитку (рис. 1.5).  
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Рис. 1.5. Інструменти механізму стійкого розвитку 

Джерело: розроблено на підставі [1, 14, 18, 24, 49, 51, 60, 131, 153, 217, 220]. 
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Оскільки, на нашу думку, формування механізму стійкого розвитку 

підприємства повинно відбуватись спираючись на біономічний підхід, то 

інструменти та важелі механізму стійкого розвитку, тобто засоби, за 

допомогою яких здійснюється вплив у системі з метою отримання бажаного 

результату, необхідно класифікувати як управлінські рішення та «навички» 

економічної системи (підприємства) (рис. 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Інструменти та важелі механізму стійкого розвитку 

Джерело: розроблено на підставі [1, 14, 18, 24, 48-51, 59, 93, 129, 136, 153, 217, 220]. 

 

Управлінські рішення приймаються свідомо при виокремленні 

підприємством нових завдань стійкого розвитку за допомогою отримання 

нових знань (наприклад, аналізу), а також власного досвіду. До таких заходів 

можна віднести бюджетування, планування, впровадження інновацій та інше. 

На нашу думку, досвід підприємства – це єдність знань та навичок, що 

придбані в процесі безпосередніх практичних дій, на відміну від знання, 

отриманого шляхом мислення. 

Навички підприємства – це діяльність, що сформована шляхом 

повторення, доведення до автоматизму. До таких інструментів та важелів 

необхідно віднести всі заходи щодо впливу на економічну, екологічну, 
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соціальну та енергетичну підсистеми, зокрема еколого- та 

енергоефективності, охорони праці, які можуть бути ефективними лише за 

умови їх постійного систематичного виконання всіма працівниками. 

На відміну, від інструментів та важелів, що потребують свідомого 

впливу, вплив досвіду та навичок підприємства здійснюється рефлекторно.  

Наступним елементом механізму стійкого розвитку є система його 

забезпечення. У фаховій літературі не існує єдиної думки щодо переліку 

складових системи забезпечення механізму. На думку К. Є. Орлової, система 

забезпечення включає такі складові: правову (характеризує законодавче 

регулювання процесів адаптації), нормативну (характеризує внутрішню 

регламентацію механізму), кадрову (визначає кількісний та якісний склад, 

кваліфікаційні характеристики тощо суб’єктів механізму), інформаційну 

(визначає кількість і якість необхідної інформації, джерела її збору)  [129]. 

К. С. Тимощенко [179], досліджуючи фінансову стійкість підприємства 

виокремлює такі складові забезпечення, як: інформаційна, комерційна, 

екологічна, правова, технологічна, організаційна, кадрова. Л. О. Боцьора до 

систем забезпечення механізму розвиту відносить нормативно-правову, 

інформаційну, інституційну (сукупність органів державної влади та її 

інститутів) та інфраструктурну [20, с.45]. 

На думку С. С. Савіної механізм розвитку підприємства забезпечують 

економічна, організаційна, інституційна та мотиваційна складові [151, с. 191]. 

О. В. Чеберяко відносить до системи забезпечення такі складові: фінансова 

діагностика, інформаційне забезпечення, управління фінансовими ризиками, 

фінансові важелі і методи, контроль та оцінка результатів [199]. 

Е. В. Чернодубова виокремлює такі складові механізму підприємства: 

нормативно-правове забезпечення, інформаційне забезпечення, забезпечення 

фінансовими ресурсами [206, с.45]. Т. С. Шульгіна наголошує, що у системі 

забезпечення механізму виокремлюються такі підсистеми фінансово-

економічного, організаційно-правового, соціально-психологічного, 

маркетингового та інформаційного забезпечення [217. с.221]. 
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Як було зазначено, механізм формування стійкого розвитку 

підприємств необхідно розглядати з погляду біономіки. У сучасній 

економічній науці уявлення економічних систем як живих організмів, не 

дивлячись на давність подібних аналогій, майже не використовується. 

Досліджуючи формування механізму стійкого розвитку підприємства з 

погляду біономіки, необхідно визначити схожість підприємства та живого 

організму. 

Живі організми відіграють основну роль у процесах, які підтримують 

функціонування біосфери. Основні функції живої речовини наступні: 

енергетична (виробляють органічну речовину, споживаючи сонячну енергію, 

воду, вуглекислий газ і мінеральні солі), деструктивна (розкладанні, 

мінералізації мертвої органічної речовини, хімічному розкладанні гірських 

порід, залученні мінералів, які виникають у біотичному кругообігу), 

концентраційна (накопиченні, при життєдіяльності організмів, атомів 

речовини, розсіяних у природі), формування складу навколишнього 

середовища (трансформації фізико-хімічних параметрів середовища 

(атмосфери, гідросфери, літосфери) в умови, сприятливі для існування  

живих організмів).  

Організм як єдине ціле формується таким чином: клітина – тканина – 

орган – система органів – організм. За аналогією з живим організмом 

підприємство також має клітини, тканини, органи та системи органів. При 

цьому клітини – це працівники підприємства, тканина – група робітників, що 

разом виконують спільну функцію. Органи підприємства утворюються 

функціональним об'єднанням тканин одного чи кількох видів (тобто групою 

працівників різних посад та кваліфікацій, що виконують спільну функцію, а 

також взаємозв`язків між ними, що утворюють структурні підрозділи 

підприємства).  

Система органів — сукупність органів одного походження, які мають 

спільні риси будови, пов'язані анатомічно і топографічно, а також 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Орган_%28анатомія%29
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виконують однакову функцію (структурні підрозділи підприємства, що 

виконують певні функції). 

В. М. Терещенко визначає, що базовою моделлю роботи підприємства 

можна вважати організм людини, як найбільш розвиненої живої істоти, що 

мозком підприємства є система управління (рада директорів), серце 

підприємства – менеджмент. Зовнішня інформація, на його думку, - це повітря 

для компанії, відповідно легені – це підрозділ на підприємстві, який здійснює 

збір та обробку зовнішньої інформації. При цьому, науковець наголошує, що 

на підприємствах часто відсутній підрозділ, що виконує такі функції [173].  

Кров та лімфа – це гроші та документи, що неперервним потоком 

проходять крізь підприємство. Шлунок – виробний підрозділ, печінка та 

нирки – планово-економічний відділ, бухгалтерія та відділ технічного 

контролю, кишечник – склад. Кістово-м`язова система – це система, що 

забезпечує опору, захист та рух. Ці функції на підприємстві виконує 

юридичний відділ. Ендокринна система – це плановий відділ, маркетинговий 

відділ – виконує роль органів почуттів [173].  

Виходячи з вищевикладеного, приходимо до висновку, що системи 

забезпечення управління стійким розвитком відповідатимуть системам, що 

забезпечують функціонування та розвиток живого організму. 

Проводячи аналогії з живою істотою можна визначити механізм 

стійкого розвитку як нервову систему підприємства у складі мозку та нервів, 

за допомогою яких підприємство реагує на збурення зовнішнього 

середовища та отримує інформацію про вхідні ресурси, перетворює у дію 

властиві їй важелі обізнано (через спеціальне прийняття рішень) або 

рефлекторно (через навички та досвід) (табл. 1.2).  

Власне мозок - це інформаційно-управлінська підсистема. Нервова 

система – це система органів та структур, які здійснюють регуляцію всіх 

життєвих процесів організму, здійснюють інтеграцію і координацію 

діяльності всіх інших його систем та органів, забезпечують взаємодію, 

зв’язок із зовнішнім середовищем. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Функція_%28системи%29
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Таблиця 1.2. 

Системи забезпечення механізму стійкого розвитку з позиції біономіки 

Підсистеми 

підприємства 

Складові 

підсистем 

Функції, що виконують 

 

Відділи на 

підприємстві 

Кадрова 

(опорно-

рухова) 

Комунікаційна 

Мотиваційна 

Соціально-

психологічна 

розробка та реалізація такої кадрової 

політики підприємства, яка б забезпечила 

формування персоналу, що був би здатен 

чітко, оперативно та точно виконувати 

«команди» керівництва, реалізовуючи 

управлінські рішення у відповідь на 

зовнішні та внутрішні імпульси. 

Служба 

управління 

персоналом, 

кадрова служба 

Інформаційно-

управлінська 

(нервова) 

Інформаційно-

аналітична 

Маркетингова 

Управлінська 

-сприйняття імпульсів зовнішнього 

середовища відділом (або відділами), що 

виконують функції органів почуттів 

(інформаційно-аналітичним відділом, 

маркетинговим відділом тощо); 

-аналіз імпульсів зовнішнього середовища 

з метою визначення положення 

підприємства на ринку (орієнтація у 

зовнішньому середовищі); 

-сприйняття імпульсів внутрішнього 

середовища; 

-аналіз імпульсів внутрішнього 

середовища з метою визначення стану 

підприємства (самопочуття); 

-адекватне реагування на імпульси 

зовнішнього та внутрішнього середовища, 

розробка ефективних та оперативних 

управлінських рішень. 

Керівництво 

підприємством, 

маркетинговий 

відділ, 

інформаційно-

аналітичний 

відділ, 

бухгалтерія 

Фінансово-

інвестиційна 

(серцево-

судинна та 

дихальна 

системи) 

Економічна 

 

-забезпечення своєчасного та достатнього 

фінансування підприємства, окремих його 

підрозділів,  

-ефективний розподіл фінансів між 

структурними підрозділами підприємства; 

-залучення зовнішнього фінансування 

Планово-

економічний 

відділ 

Організаційна 

(ендокринна) 

Організаційно-

правова 

Нормативна 

активація або гальмування процесів на 

підприємстві, їх спрямованість 

Юридичний 

відділ 

Виробнича 

(травна 

система) 

Постачання 

Матеріальна 

Технологічна 

 

-своєчасне отримання речовин (сировини 

та матеріалів) для забезпечення роботи 

підприємства; 

-переробка сировини та матеріалів з 

отриманням готової продукції, яку 

підприємство виводитиме у зовнішнє 

середовище (ринок). 

Відділ 

постачання, 

відділ 

логістики, 

Виробництво 

Комерційна 

(видільна 

підсистема) 

Комерційна 

Збутова 

-збут; 

-утилізація відходів, браку. 

Комерційний 

відділ 
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Отже, нервова система підприємства – це структурні підрозділи, які 

забезпечують керівництво підприємством, а також підрозділи підприємства, 

що виконують функції органів почуттів, які забезпечують взаємодію, зв’язок 

із зовнішнім середовищем, збір та аналіз зовнішнього середовища, а також 

прийняття управлінських рішень. Функціями інформаційно-управлінської 

підсистеми на підприємстві є: сприйняття імпульсів зовнішнього середовища 

відділом (або відділами), що виконують функції органів почуттів 

(інформаційно-аналітичним відділом, маркетинговим відділом тощо); аналіз 

імпульсів зовнішнього середовища з метою визначення положення 

підприємства на ринку (орієнтація у зовнішньому середовищі); сприйняття 

імпульсів внутрішнього середовища; аналіз імпульсів внутрішнього 

середовища з метою визначення стану підприємства (самопочуття);  

адекватне реагування на імпульси зовнішнього та внутрішнього середовища, 

розробка ефективних та оперативних управлінських рішень. 

Опорно-рухова система – комплекс структур, який утворює каркас, 

надає форму організму, дає йому опору та забезпечує захист внутрішніх 

органів і можливість пересування у просторі. Опорно-руховій системі живого 

організму відповідає кадрова підсистема організму, оскільки персонал 

підприємства забезпечує «просторові рухи» підприємства та є опорою 

підприємства. Функціями кадрової підсистеми є розробка та реалізація такої 

кадрової політики підприємства, яка б забезпечила формування персоналу, 

що був би здатен чітко, оперативно та точно виконувати «команди» 

керівництва, реалізовуючи управлінські рішення у відповідь на зовнішні та 

внутрішні імпульси. 

Ендокринна система живого організму – сукупність залоз внутрішньої 

секреції, що виробляють і декретують спеціалізовані хімічні речовини 

(гормони), які регулюють швидкість і спрямованість внутрішніх процесів. 

Функції ендокринної системи на підприємстві виконує організаційна 

підсистема підприємства, до яких відносяться активація або гальмування 

процесів на підприємстві, їх спрямованість. 
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Кров живої істоти - це рідина, яка, циркулюючи в замкнутій кровоносній 

системі організму, забезпечує живлення його клітин і обмін речовин у ньому. 

Кровообіг в організмі живої істоти забезпечує серцево-судинна система. 

Серцево-судинній системі живої істоти відповідає фінансова 

підсистема підприємства. З кровообігом живого організму можна порівняти 

фінансування діяльності підприємства, окремих його підрозділів та проектів. 

До функцій фінансової підсистеми відноситься забезпечення своєчасного та 

достатнього фінансування підприємства, окремих його підрозділів, 

ефективний розподіл фінансів між структурними підрозділами підприємства. 

З роботою серцево-судинної системи тісно пов`язана дихальна система, що 

представляє собою сукупність органів і анатомічних утворень, що 

забезпечують рух повітря з атмосфери до легеневих альвеол і назад, і 

газообмін між легенями та повітрям. Діяльності дихальної системи живого 

організму відповідає інвестиційна підсистеми підприємства, що забезпечує 

залучення капіталу з зовнішнього середовища. Таким чином, серцево-

судинній та дихальній системам живого організму відповідає фінансово-

інвестиційна підсистема підприємства. 

Травна система (або травний апарат) живої істоти – це сукупність 

органів, що забезпечують переробку та засвоєння організмом поживних 

речовин, необхідних як джерело енергії та матеріалів для відновлення. 

Травній системі живого організму відповідає виробнича підсистема, яка 

включає відділ постачання та виробництво. До функцій виробничої 

підсистеми відносяться: своєчасне отримання речовин (сировини та 

матеріалів) для забезпечення роботи підприємства; переробка сировини та 

матеріалів з отриманням готової продукції, яку підприємство виводитиме у 

зовнішнє середовище (ринок). 

Видільна система (екскреторна система) живої істоти – це сукупність 

органів, що забезпечують виведення з організму кінцевих продуктів обміну, 

надлишок речовин, накопичених у ньому. Видільній системі живої істоти 

відповідає комерційна підсистема підприємства, на яку покладено функцію 
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збуту, а також відділи підприємства, які виконують функції утилізації 

відходів, браку тощо. 

Розгляд підприємства з позиції живої істоти дозволяє виявити важливу 

особливість підприємства, що полягає у тому, що основною метою діяльності 

підприємства є саморозвиток та удосконалення з метою виживання у 

зовнішньому середовищі. При цьому, виживання підприємства у 

зовнішньому середовище можливе за умови життєздатності підприємства, а 

також гармонійного розвитку всього зовнішнього середовища. 

 

1.3. Принципи формування і класифікація механізмів стійкого 

розвитку 

 

Механізм стійкого розвитку спирається на систему принципів, які 

необхідно розглядати у сукупності принципів стійкого розвитку та принципів 

функціонування економічних механізмів. 

Чимало науковців розробляли власну систему принципів стійкого 

розвитку. Наприклад, В. Геєць [36] виділяє систему специфічних принципів в 

концепції стійкого розвитку: принцип соціальної відповідальності за 

виконання місії перед суспільством, принцип інтегративності економічного 

потенціалу підприємства та здатностей персоналу до ефективного 

використання ресурсів у процесі досягнення встановлених цілей, принцип 

інноваційності; екогармонійності, економічності, збереження природного 

багатства, «передбачати, запобігати», обережності, раціонального 

використання ресурсів, забезпечення збалансованості економіки та екології. 

Л. А. Квятковська [64] серед принципів стійкого розвитку виокремлює 

забезпечення збалансованості економіки та екології, забезпечення 

збалансованості економічної та соціальних сфер у людському вимірі, 

розв`язання завдань, пов`язаних з розвитком не лише в інтересах сучасного 

покоління, але і всіх наступних поколінь, збалансованість розвитку 

українського суспільства, екологічно та техногенно безпечні умови 
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життєдіяльності населення, утвердження гуманізму, демократії та 

загальнолюдських цінностей. Н. М. Григорська [42] до принципів стійкого 

розвитку відносить такі, як системності, цілісності, забезпечення стійкості, 

принцип обов'язкового прямого та зворотнього зв'язку, системоутворюючих 

зв`язків, структуризації, розвитку, кооперації і командної роботи, надійності 

функціонування. М. А. Бетилгірієв та Р. Ш. Дацаєва [12] серед принципів 

стійкого розвитку виокремлюють адаптивності, гнучкості, цілісності, 

забезпечення стійкості, цілеспрямованості, постановки цілей, принцип обліку 

цільової спрямованості функціонування підприємства, динамічності. 

Н. В. Васюткіна доповнює принципи стійкого розвитку такими, як 

комплексність та гармонізації внутрішнього та зовнішнього середовища. 

Т. Л. Чернова Т. Л. [205] та Х. Р. Гальчак [34] сходяться на думці, що до 

основних принципів стійкого розвитку підприємств варто віднести принцип 

остороги (обережності), принцип «передбачати та запобігати», принцип 

«забруднювач платить». 

Дослідження існуючих у літературі підходів до принципів стійкого 

розвитку дозволило згрупувати їх за критеріями: принципи суспільної 

відповідальності, які передбачають відповідальність бізнесу за навколишнє 

середовище, та методологічні принципи, пов`язані з управлінням стійким 

розвитком (додаток В).  

У фаховій літературі виокремлюють такі принципи функціонування 

механізму, як: системність і комплексність, результативність, ефективність та 

оптимальність, гнучкість, цілеспрямованість та стратегічна орієнтація, 

варіативність, ієрархічність, контрольованість і відповідальність, принцип 

основної ланки, всебічний розвиток і самоорганізація, еволюційність [129]. 

П. Т. Колісніченко [73] до принципів механізму управління 

економічною безпекою відносить системність, інноваційний характер 

розвитку системи, цілісність, адаптивність, економічність та ефективність, 

законність захисту, дотримання етики бізнесу, рівновага. С. А. Лебедко [87] 

досліджуючи принципи формування механізму забезпечення економічної 
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безпеки, виокремлює принципи відповідальності, системності, 

комплексності, узгодженості, економічної доцільності, адаптивності, 

субсидіарності. Н. М. Яркіна [219] визначає такі принципи формування 

комплексного механізму управління підприємством, як принципи системності, 

комплексності, дуалізму, цілеспрямованості, критеріальності, узгодженості та 

взаємопідтримки, перспективності, гнучкості і адаптивності, інформативності, 

вмотивованості, відповідальності, специфічності, потенціалу розвитку. 

Л. П. Артеменко та А. С. Піддубна [6] досліджують принципи організаційно-

економічного механізму управління конкурентоспроможністю та визначають 

комплексність, системність, об’єктивність, динамічність, безперервність, 

оптимальність. На думку Т. Кузь [84], до принципів організаційно-

економічного механізму інноваційного розвитку відносяться науково-

методичне формування, ієрархічність, цілеспрямованість, вибір напрямів 

конкурентних переваг, комплексність, ефективність, системність побудови, 

збалансованість інтересів, ресурсного забезпечення, ідентифікація існуючого 

стану, тривалість, інформованість, пріоритетність. 

Науковці Л. С. Сільвестрова та Н. В. Лосовська [160], досліджуючи 

питання формування організаційно-економічного механізму управління 

соціальною відповідальністю бізнесу, виокремлюють такі його принципи, як 

баланс інтересів держави, бізнесу та працюючих, дотримання правових норм 

і стандартів, доброчинне виконання угод, ефективність роботи та 

раціональність використання ресурсів, добровільність прийняття та 

виконання додаткових соціальних зобов`язань, не передбачених чинним 

законодавством, різноманітність форм і методів реалізації, звітність та 

системність, відкритість до діалогу з зацікавленими особами. Т. М. Халімон 

[193] виокремлює такі принципи побудови механізму управління 

конкурентоспроможністю, як адаптивність, урахування дії законів організації 

структур і процесів, інтеграція, дотримання вимог сукупності наукових 

підходів до управління, гнучкість, клієнтоорієнтованість та орієнтація на 

конкретні ринки, використання сучасних методів аналізу, планування, 
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прогнозування та оптимізація, системність, комплексність, використання 

новітніх комунікацій та технологій, генерування цінності для споживачів, 

урахування дії економічних законів конкуренції, динамічність, адекватність 

та гнучкість, примноження компетентностей підприємства та нарощування 

прибутків, інноваційність, урахування чинників зовнішнього середовища. 

Проаналізувавши існуючі погляди авторів до переліку принципів 

організаційно-економічного механізму та використавши біономічний підхід, 

нами було сформульовані такі принципи механізму стійкого розвитку, як 

здатність до навчання та автоматичність. Принцип здатності до навчання 

передбачає 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. Принцип 

автоматичності означає 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. 

Узагальнивши та систематизувавши існуючі підходи до принципів 

стійкого розвитку та організаційно-економічних механізмів, вважаємо 

доцільним принципи механізму стійкого розвитку розглядати у взаємозв’язку 

з принципами стійкого розвитку та виокремлювати принципи суспільної 

відповідальності та методологічні принципи (рис. 1.7.). 

На сьогоднішній день у науковій літературі відсутні єдині погяди щодо 

класифікації організаційно-економічних механізмів, зокрема механізмів 

стійкого розвитку підприємств. Наприклад, Т. В. Марусей та 

О. Ю. Нісходовська [95] до видів економічного механізму відносить 

механізм управління, правовий механізм, організаційно-економічний 

механізм, мотиваційний механізм, організаційно-господарський механізм, 

механізм контролю за виробничо-господарською діяльністю. О. Б. Погайдак 

та Н. О. Слободян [141] механізми управління соціо-гуманітарним розвитком 
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трудового колективу поділяє за об`єктами, а саме мотивація, соціально-

психологічні механізми, профорієнтація та соціальна адаптація, формування 

трудового потенціалу, покращення умов праці, удосконалення соціально-

трудових відносин, соціальне нормування та регулювання, підготовка кадрів, 

покращення житлових умов працівників, забезпечення дозвілля працівників. 
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Рис. 1.7. Принципи механізму стійкого розвитку 

Джерело: розроблено  автором на підставі[6, 12, 27, 33, 35, 41, 63,71, 82, 85, 129, 158, 

193, 204, 218 ]. 
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В. В. Хименець [195] механізми стратегії сталого розвитку регіону 

класифікує за напрямами його розвитку: правові, організаційні, фінансові, 

економіко-інвестиційні, екологічні, соціальні, інформаційні. І. А. 

Чайківський [198] механізми забезпечення сталого розвитку 

сільськогосподарських підприємств також поділяє за напрямами розвитку: 

економічного, екологічного та соціального. З. М. Бурик [23] виокремлює такі 

типи механізму державного регулювання стійкого розвитку, як залежно від 

суб`єктів регулювання, залежно від об`єктів регулювання (спрямований на 

кількісні параметри та якісні характеристики), за способами державного 

впливу (прямий та непрямий), за типом впливу (активний та пасивний), 

відповідно до змісту (економічний, адміністративний та ідеологічний), 

відповідно до розмірів впливу (загальний або базовий), за областю дії 

(юридичний, урядовий, фінансовий, соціальний, економіко-виробничий). 

Узагальнивши та систематизувавши погляди дослідників, були 

виокремлені такі критерії класифікації механізмів стійкого розвитку (рис. 1.8). 

За способом дії механізми стійкого розвитку поділяються на 

спеціалізовані (механізми стійкого розвитку, що функціонують на 

підприємствах залежно від їх розмірів та галузевого відношення) та 

універсальні (механізми стійкого розвитку, що можуть функціонувати на 

будь-яких підприємствах). 

Відповідно до змісту виокремлюються такі механізми стійкого 

розвитку: економічні (застосування економічних заходів стійкого розвитку, 

зокрема штрафи або екологічні платежі; або премії робітникам за виконання 

заходів щодо досягнення стійкого розвитку), адміністративні (відповідність 

діяльності підприємства зовнішнім нормативним актам щодо стійкого 

розвитку, а також розробка внутрішніх), ідеологічні (свідоме прагнення 

працівниками підприємства до стійкого розвитку).  

Залежно від об`єктів регулювання механізми стійкого розвитку 

включають такі, що направлені на кількісні параметри (збільшення обсягів 

реалізації, зростання прибутку, розширення ринків збуту, зниження обсягів 
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використання матеріальних та енергетичних ресурсів тощо) та якісні 

характеристики (зростання ефективності діяльності та використання 

ресурсів, покращення іміджу підприємства, підвищення соціальної 

відповідальності тощо). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис. 1.8. Класифікація механізмів стійкого розвитку підприємства 

Джерело: розроблено автором за даними [6, 12, 23, 27, 33, 35, 41, 63,71, 94, ,82, 85, 129, 

139, 158, 193, 195, 197 204, 218 ] 
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Відповідно до кінцевої мети виокремлено механізм стійкого розвитку, 

спрямований на виживання (сукупність заходів, що застосовуються 

підприємством у кризовому стані та спрямовані на подолання негативних 

тенденцій у діяльності підприємства) та механізм стійкого розвитку, 

спрямований на розвиток (сукупність заходів, які спрямовані на подолання 

негативних тенденцій у діяльності підприємства). 

Механізми стійкого розвитку за часом поділяються на тактичні 

(сукупність заходів, що застосовуються підприємством для стійкого розвитку 

підприємства у поточному періоді діяльності підприємства) та перспективні 

(сукупність заходів, що застосовуються підприємством для забезпечення 

стратегічного стійкого розвитку підприємства. 

Погоджуємося із науковцями В. В. Хименецем [195] та 

І. А. Чайківським [197] про обґрунтованість поділу механізмів за напрямками 

розвитку, але вважаємо за необхідне доповнити механізми економічного, 

екологічного та соціального розвитку механізмом енергетичного розвитку. 

Як було зазначено раніше, поряд з тим, що у науковій літературі до 

формування механізму стійкого розвитку застосовується фізичний підхід, 

доцільним є застосування біономічного підходу. Відповідно до цього, 

механізми стійкого розвитку класифікуватимуться в залежності від підходу 

на фізичні та еволюційні (біономічні). Застосування біономічного підходу 

також дозволило визначити таку класифікаційну ознаку, як напрям розвитку, 

за якою виокремлюється механізм еволюційного розвитку (який передбачає 

механізм стійкого розвитку суспільства та відповідно його вплив на стійкий 

розвиток підприємства) та механізм індивідуального розвитку (механізм 

стійкого розвитку, сформований на підприємстві). 

Особливості формування механізму стійкого розвитку підприємства 

зумовлені факторами, які здійснюють вплив на нього. На сьогоднішній день 

більшість науковців досліджують переважно фактори, що впливають на 

стійкий розвиток підприємства, а не його механізм. Але, й стосовно цього 

питання серед науковців відсутні єдині погляди щодо класифікації та оцінки 
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ступеня їх впливу. Наприклад, О. П. Романко, І. З. Савчин [149], 

досліджуючи фактори стійкого економічного розвитку підприємств, 

виокремлюють фактори зовнішнього та внутрішнього середовища. Фактори 

зовнішнього середовища науковці у свою чергу поділяють на фактори прямої 

та непрямої дії. До зовнішніх факторів прямої дії автори відносять діяльність 

органів державної влади усіх рівнів, що спрямована на підтримку та 

розвиток, сприятлива національна та іноземна законодавча база у сфері 

розвитку підприємництва, характеристика та переваги конкурентів 

пропозиції та умови постачальників, розвиненість ринкової інфраструктури, 

вимоги профспілок. До факторів непрямої дії відносяться науково-технічний 

прогрес, міжнародні події та міжнародне оточення, політичні обставини, 

соціально-культурні обставини, військові дії, особливості міжнародних 

економічних відносин. Серед внутрішніх факторів О. П. Романко та 

І. З. Савчин [149] виокремлюють такі: наявність висококваліфікованого 

персоналу на усіх рівнях та ланках, сучасні технічні засоби та технології, 

система менеджменту підприємства в використання сучасних управлінських 

технологій, система маркетингу підприємства, наявність належного 

фінансового забезпечення діяльності, параметри продукції (технічні, 

технологічні, ресурсо-економічні, ергономічні, економічні тощо), 

ресурсоекономність та економічна ефективність виробництва. 

О. В. Грінченко [44] також пропонує поділяти фактори стійкого 

розвитку на дві великі групи: внутрішні та зовнішні. Він зазначає, що 

внутрішні чинники мають ґрунтуватися на визначенні та формуванні системи 

ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Фактори внутрішнього 

середовища можуть ефективно управлятися, а фактори що належать до 

зовнішнього середовища, підприємство може використовувати у процесі 

розробки стратегії розвитку та освоєння нових ринків. 

Н. Б. Кирич, Л. М. Мельник, О. Б. Погайдак [66, с.152] поділяють 

фактори стійкого розвитку на такі три групи: фактори макросередовища, 

мезосередовища та мікросередовища. Макроекономічне середовище показує 
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залежність сталого розвитку підприємства від економічних, науково-

технічних, політичних, правових, міжнародних, екологічних та 

інфраструктурних факторів. Фактори мезосередовища відображають стан 

галузі діяльності підприємства в цілому, а також дають можливість оцінити 

особливості впливу стану розвитку галузі на сталий розвиток окремого 

підприємства, що відноситься до неї. Групи факторів макро- та 

мезосередовища здебільшого вважаються некерованими. Однак, це не 

означає, що їх неможливо передбачити. Керівні служби підприємства 

зобов’язані їх вивчати, контролювати і, відповідно, приймати певні рішення 

щодо недопущення або мінімізації їх негативної дії на діяльність 

підприємства. Фактори мікросередовища діють із середини підприємства і, 

на відміну від попередніх, ними можна управляти, а у разі необхідності 

приймати управлінські рішення для їхнього корегування.  

В. І. Іванченко та А. О. Корольова [61] виокремлюють такі фактори 

стійкого розвитку підприємства: фінансова стабільність і позитивна динаміка 

у прибутковості; наявність замовників, клієнтів чи споживачів продукції або 

послуг, тобто джерела доходів підприємства; комфортність праці, 

компетентність, соціальна захищеність у забезпечені персоналу – тобто 

фактори, які створюють конкурентні переваги в результативності праці 

персоналу; позитивний вплив результатів діяльності на суспільну свідомість 

з точки зору охорони навколишнього середовища і споживання енергетичних 

ресурсів; позитивна оцінка діяльності підприємства суспільством, 

персоналом і партнерами у бізнесі.  

Н. В. Шандова [210, с.355] фактори стійкого розвитку підприємства 

узагальнює у такі групи: фактори, які впливають на соціальну складову; 

фактори, які впливають на економічну складову; фактори, які впливають на 

екологічну складову; фактори, що визначають взаємозв`язок між соціальною, 

екологічною та економічною складовою стійкого розвитку підприємства.  

Х. Р. Гальчак [34] фактори стійкого розвитку поділяє на внутрішні та 

зовнішні, при чому у кожній групі виокремлює такі підгрупи факторів: 
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економічні, екологічні, соціальні, етично-правові. С. М. Телешевська [176, 

с.9] пропонує класифікацію факторів стійкого розвитку, яка враховує 

економічні результати діяльності підприємства, соціальну та екологічну 

складові та правову. Н. Г. Сікєтіна [159] у стійкості системи виокремлює 

стабільність зовнішнього середовища та внутрішнього. Фактори стабільності 

зовнішнього середовища включає державно – політичні, науково – технічні, 

економічні, соціальні, екологічні. Фактори стабільності внутрішнього 

середовища включають виробничі, комерційні, кадрові, маркетингові, 

логістичні. 

Л. Б. Баранник [9] серед факторів, що впливають на стійкий розвиток 

підприємства особливу увагу приділяє податковій політиці. О. Білан [13, 

с.41] виокремлює такий фактор стійкого розвитку, як корпоративна соціальна 

відповідальність, причому під соціальною відповідальністю компанії 

розуміють її діяльність за трьома видами відповідальності: економічною 

(якість та безпека продукції і послуг, їх фізична й цінова доступність), 

екологічною (зниження рівня шкідливих викидів і зменшення інших 

навантажень на навколишнє середовище) та соціальною (інвестування у 

розвиток колективу компанії, реалізація зовнішніх соціальних проектів 

тощо). Л. М. Мельник та І. Є. Максимов [99, с.196] серед чинників стійкого 

розвитку визначають впровадження інновацій. 

В. В. Чепка та О. К. Матяш [200, с.653] виокремлює такі групи 

факторів стійкого розвитку, як: фактори першого рівня (базові); другого 

рівня (внутрішні та зовнішні); третього рівня (деталізуючі); фактори, 

пов`язані з операційною діяльністю, інвестиційною діяльністю, фінансовою 

діяльністю; економічні, соціально-політичні, фінансові, демографічні 

фактори, фактори науково-технічного прогресу; зовнішні (міжнародні, 

національні, ринкові) та внутрішні (якісні, кількісні); за місцем виникнення, 

за масштабом впливу, за структурою, за можливістю прогнозування, за 

важливістю результату, за ступенем впливу на діяльність підприємства, за 

часом, за ймовірністю реалізації. 
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А. М. Верегун, І. О. Тарасенко [31, с.209] фактори стійкого розвитку 

класифікують за трьома групами: екологічні, соціально-екологічні, умови, що 

визначають можливість стійкого розвитку (оцінка потенціалу та створення 

умов, необхідних для реалізації стратегії стійкого розвитку). На думку 

науковців, до екологічних факторів стійкого розвитку відносяться 

забруднення навколишнього природного середовища, формування нових зон 

техногенних лих, порушення біогеохімічних циклів на глобальному та 

локальному рівнях, вичерпання запасів сировинних та енергетичних ресурсів, 

техногенні порушення цілісності поверхні, втрата рекреаційного потенціалу 

та естетичної цінності ландшафтів, зменшення площ лісів та родючих земель, 

водна і вітрова ерозія ґрунтів, виникнення катастрофічних паводків і 

вітровалів, замулювання і зникнення малих річок, руйнування і деградація 

водних екосистем, зменшення біорізноманіття, погіршення якості питної 

води та продуктів харчування.  

До соціально-економічних факторів відносяться глобальне 

гальмування світової економіки з продовженням практики екстерналізації 

екологічних видатків, домінування філософії «споживання» та, як наслідок, 

виснаження ресурсного потенціалу та деградація навколишнього природного 

середовища, переважання ресурсоруйнівних технологій, тобто пріоритет 

економічної вигоди й ілюзія невичерпності ресурсного потенціалу та, як 

наслідок, розвиток низько ефективних ресурсоруйнівних технологій, 

невідповідність між цінами та реальною вартістю природних ресурсів, поява 

диспропорцій в розвитку країн, що належать до «центру» та «периферії», 

експлуатація «центром» країн, що розвиваються. До умов, що визначають 

можливість стійкого розвитку відносяться свідоме управління в рамках 

кожної країни та на міжнародному рівні, формування національних стратегій 

стійкого розвитку та розробку екологічної, економічної та соціальної 

політик, демократичні інститути в країні, які відповідають потребам людей, 

правопорядок, заходи по боротьбі з корупцією, злочинністю, соціальні 

гарантії громадянам, забезпечення рівності прав чоловіків, жінок, охорона 
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дитинства, розвинута система охорони здоров`я, сприятливі умови для 

інвестицій, мир, безпека, стабільність та повага до прав людини та її 

основних свобод, включаючи право на розвиток, а також повага до 

культурного різноманіття, прозорість інформації про стан складових стійкого 

розвитку на національному та місцевому рівнях та ін..   

І. В. Грабовська [41, с.171], розглядаючи теоретичні та практичні 

аспекти поняття «стійкий розвиток», здійснює систематизацію факторів 

стійкого розвитку підприємства, які включають такі показники: ресурсний 

потенціал; обсяг і структура продукції, що випускається; рівень виробничо-

технологічного потенціалу; галузева приналежність; стратегії виробництва; 

використання основного та оборотного капіталів; трудовий потенціал і т. д.  

О. В. Кіндрат [67] визначає такі основні фактори, що впливають на 

дiяльнiсть підприємств і, відповідно, стійкості їх фінансово-економічного 

стану: підвищення цiн на енергоресурси (об’єктивне збільшення собівартості 

i відповідне зниження конкурентоспроможності продукції); коливання 

валютних курсiв, що призводить до непрогнозованих видатків у 

господарській діяльності; зниження попиту на продукцію у зв’язку з 

економічною кризою; податковий тиск. 

Узагальнення поглядів науковців щодо критеріїв класифікації зовнішніх 

факторів стійкого розвитку наведено у таблиці 1.3.  

Таблиця 1.3 

Узагальнення поглядів науковців щодо критеріїв класифікації 

зовнішніх факторів стійкого розвитку підприємств 
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Романко О.П., Савчин І.З. + + + + + + +     

Шандова Н. В.       + +  +  
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Продовження таблиці 1.3. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кирич Н. Б., Мельник Л. М., 

Погайдак О. Б. 
+ + +  + +  + + +  

Гальчак Х. Р.  +     + +  +  

Телешевська С. М.       + +  +  

Сікєтіна Н. Г. +     + + +  +  

Чепка В. В., Матяш О. К. +     + + + +   

Верегун А. М., Тарасенко І. О.       + +  +  

Грабовська І. В.     +       

Кіндрат О. В.     +   +   + 

 

За даними таблиці видно, що науковці виокремлюють такі критерії 

класифікації зовнішніх факторів, як економічні та фінансові, соціальні, 

енергетичні, державно-політичні та правові, фактори науково-технічного 

прогресу. Наводяться також такі критерії класифікації, як інфраструктурні, 

вплив профспілок, галузеві, міжнародні та енергетичні. 

Узагальнення поглядів науковців щодо критеріїв класифікації 

внутрішніх факторів стійкого розвитку підприємства наведено у таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Узагальнення поглядів науковців щодо критеріїв класифікації 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Романко О.П., 

Савчин І.З. 
+ + + + + + +          

Грінченко О.В.       +          

Іванченко В. І. 

Корольова А. О. 
+   + +   + + +       

Шандова Н. В. +    +   +         

Гальчак Х. Р. +    +   +   +      

Телешевська С. М. +    +   +         

Сікєтіна Н. Г. +   +        + + +   
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Продовження таблиці 1.4. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Білан О. +    +   +  +       

Мельник Л. М., 

Максимов І. Є. 
              +  

Чепка В. В. та 

Матяш О. К. 
               + 

Верегун А. М., 

Тарасенко І. О. 
+    +   +         

Грабовська І. В. + + +   + +          

 

Серед основних критеріїв класифікації внутрішніх факторів стійкого 

розвитку дослідники виокремлюють соціальні (кадрові), економічні та 

фінансові, екологічні. Наводяться також такі критерії класифікації, як 

техніко-технологічні, управлінські, маркетингові, параметри продукції, 

ресурсні, енергетичні, суспільної свідомості, правові (етично-правові), 

виробничі, комерційні, логістичні, інноваційні, за видами діяльності 

(операційні, інвестиційні та фінансові). 

Узагальнивши погляди дослідників та дослідивши виокремлену 

науковцями систему факторів, що впливають на стійкий розвиток 

підприємства, вважаємо, що вони здійснюють безпосередній вплив також і 

на формування механізму стійкого розвитку. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Узагальнивши та систематизувавши погляди вчених щодо 

визначення понять «стійкий розвиток», «економічний механізм», «механізм 

розвитку», удосконалено категоріально-понятійний апарат економічних 

досліджень, зокрема поняття механізму стійкого розвитку підприємств, який 

на відміну від існуючих, передбачає застосування біономічного підходу, у 

результаті чого дефініція «механізм стійкого розвитку підприємств» 

розглядається як динамічна система взаємопов`язаних та взаємозалежних 

елементів, яка, отримуючи ресурси та інформацію із зовнішнього та 

внутрішнього середовища, впливає на них з використанням певних 

принципів, «навичок» та «досвіду», і спрямована на забезпечення 
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збалансованості та рівноваги у отриманні економічних, соціальних, 

екологічних та енергетичних результатів діяльності в залежності від 

стратегічних цілей підприємства та стійкого розвитку. 

2. Досліджена та розвинута змістовна характеристика механізму 

стійкого розвитку, зокрема розширено складові системи забезпечення 

стійкого розвитку підприємств машинобудування з позиції біономіки, 

виокремлено загальносистемні групи функцій та забезпечення стійкого 

розвитку; додано такі інструменти механізму стійкого розвитку, як 

«навички» та «досвід», що, на відміну від інструментів та важелів, що 

потребують свідомого впливу, здійснюється рефлекторно. 

3.Проаналізовано та узагальнено систему принципів механізму 

стійкого розвитку, які включають 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 сформульовано 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). 

4. Досліджена та розширена класифікація механізмів стійкого розвитку 

на підприємствах машинобудування, зокрема  виокремлено такі критерії 

класифікацій, як за способом дії (спеціалізовані, універсальні), залежно від 
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об`єктів регулювання (спрямований на кількісні параметри, спрямований на 

якісні параметри), відповідно до кінцевої мети (спрямований на виживання 

та на розвиток), за часом (тактичний, перспективний), за підсистемами 

стійкого розвитку (економічний, екологічний, соціальний та енергетичний), а 

також запропоновано виділення наступних класифікаційних ознак: за 

напрямом розвитку (еволюційний та індивідуальний) та підходом до 

функціонування (біономічний або фізичний). 

5. Узагальнено погляди науковців щодо критеріїв класифікації 

зовнішніх та внутрішніх факторів стійкого розвитку підприємств, зокрема, до 

зовнішніх відносяться такі групи факторів, як економічні та фінансові, 

соціальні, енергетичні, державно-політичні та правові, фактори науково-

технічного прогресу; до внутрішніх – соціальні (кадрові), економічні та 

фінансові, екологічні. Наводяться також такі критерії класифікації, як 

техніко-технологічні, управлінські, маркетингові, параметри продукції, 

ресурсні, енергетичні, суспільної свідомості, правові (етично-правові), 

виробничі, комерційні, логістичні, інноваційні, за видами діяльності 

(операційні, інвестиційні та фінансові). 

 

Результати наукових (експериментальних) досліджень цього 

розділу наведено у публікаціях: [108, 109,  111, 113, 117, 119, 120]. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

2.1. Аналіз розвитку підприємств машинобудування 

 

Рівень розвитку машинобудування значною мірою визначає 

економічний розвиток країни в цілому, зокрема її стійкий розвиток. 

Машинобудування є однією з провідних ланок важкої промисловості. 

Створюючи найбільш активну частину основних виробничих засобів 

(знаряддя праці), машинобудівна промисловість істотно впливає на темпи і 

напрями науково-технічного прогресу в різних галузях народного 

господарства, зростання продуктивності праці, інші економічні показники, 

які визначають ефективність розвитку суспільного виробництва.  

Підприємства машинобудування у своїй діяльності чинять вплив на 

навколишнє середовище шляхом утворення відходів, здійснення викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря, використання водних ресурсів 

тощо, тому екологізація їх виробництва сприятиме покращенню екологічної 

ситуації в країні. Машинобудівна галузь впливає і на добробут населення 

через створення робочих місць, забезпечення належною оплатою праці 

робітників тощо. Машинобудування також вимагає великого залучення 

енергоресурсів, а тому оптимізація споживання енергетичних ресурсів на них 

сприятиме покращенню енергетичного розвитку у державі. 

Машинобудування в Україні є складним процесом взаємодії різних 

галузей та виробництв, а також держаної політики у цілому. Підприємства 

машинобудування включають: сільськогосподарське машинобудування, 

транспортне машинобудування, яке, у свою чергу, поділяється на автомобіле-, 

судно-, вагоно-, тепловозо-, літакобудування та інше, також виробництво 

комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного устаткування, 

машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань. 
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 Всі підприємства машинобудування об'єднують в одне ціле спільні 

технології, сировина, матеріали та кінцеве призначення готової продукції.   

Підприємства–виробники машин та устаткування для легкої і харчової 

промисловості розташовані переважно у центрах розвитку легкої та харчової 

галузей. Підприємства машинобудування, що виробляють устаткування для 

харчової промисловості розташовані переважно у таких містах, як Київ, 

Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Запоріжжя, Полтава, Маріуполь, Черкаси, 

Сміла, Львів, Мелітополь, Ужгород; підприємства-виробники устаткування 

для легкої промисловості – у таких містах, як Харків, Київ, Полтава, 

Чернівці, Херсон, Мелітополь, Одеса, Івано-Франківськ, Фастів, Бердичев, 

Чернігів, Кам'янець-Подільський та ін.  

Аналіз розвитку підприємств машинобудування доцільно проводити за 

складовими стійкого розвитку: економічного, екологічного, соціального та 

енергетичного. Визначення тенденцій та закономірностей економічного 

розвитку підприємств машинобудівної галузі здійснено за такими 

показниками, як обсяги виробництва та реалізації продукції, фінансові 

результати діяльності, рівень рентабельності, стан основних засобів, 

фінансова стійкість та платоспроможність. Дослідження обсягів виробництва 

продукції підприємств машинобудування свідчить про їх зростання протягом 

останніх трьох років (табл. 2.1) 

Таблиця 2.1 

Аналіз обсягів виробництва продукції  

підприємствами машинобудування за 2013–2017 рр.  

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Машинобудування, млн. грн 139310,2 121350,8 135506,0 158933,0 196375,4 

темп приросту до попереднього року, % -18,0 -12,9 11,7 17,3 23,6 

виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції, млн. грн 
9945,7 9789,1 9732,6 14575,0 15401,0 

темп приросту до попереднього року, % 10,2 -1,6 -0,6 49,8 5,7 

виробництво електричного устаткування, 

млн. грн 
24927,6 22732,2 26139,7 30600,3 37657,2 

темп приросту до попереднього року, % -3,7 -8,8 15 17,1 23,1 
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Продовження таблиці 2.1 

1 2 3 4 5 6 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань, млн. грн. 
43245,9 40702,0 49179,3 59255,4 71864,3 

темп приросту до попереднього року, % -6,2 -5,9 20,8 20,5 21,3 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів, млн. грн 

61191,0 48127,5 50454,4 54502,3 71452,9 

темп приросту до попереднього року, % -31,1 -21,3 4,8 8 31,1 

 

Протягом 2013-2014 рр. відбувається скорочення обсягів виробництва 

підприємствами машинобудування з 139310,2 млн. грн. до 121350,8 млн. грн. 

(на 12,9%), але протягом 2015-2017 рр. обсяги виробництва зростають до 

196375 млн. грн. Зокрема, обсяги виробництва комп`ютерів, електронної та 

оптичної продукції скорочуються з 9945,7 млн. грн. у 2013 р. до 

9789,1 млн. грн у 2014 р. (на 1,6%), до 9732,6 млн. грн. у 2015 р., але 

зростають протягом 2016-2017 рр. до 15401,0 млн. грн. у 2017 р. Обсяги 

виробництва електричного устаткування скорочуються протягом 2013-

2014 рр. з 24927,6 млн. грн. до 22732,2 млн. грн. (на 8,8%), а протягом 2015-

2017 р. – зростають до 37657,2 млн. грн. у 2018 р. Обсяги виробництва 

машин і устаткування, не віднесених до інших групувань скорочуються 

протягом 2013-2014 рр. з 43245,9 млн. грн. до 40702,0 млн. грн., а протягом 

2015-2017 рр. – зростають до 71864,3 млн. грн. у 2017 р. Обсяги виробництва 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних 

засобів скорочуються з 61191,0 млн. грн. у 2013 р. до 48127,5 млн. грн., а 

протягом 2015-2017 рр. – зростають до 71452,9 млн. грн. у 2017 р. 

Найбільший спад обсягів виробництва у 2013 р. відбувався на 

підприємствах-виробниках автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів (на 31,1% порівняно з 2012 р.); 

у 2014 р. темп скорочення обсягів виробництва становить 21,3% порівняно з  

2013 р., а протягом 2015-2017 рр. відбувається їх зростання, зокрема, темп 

приросту у 2017 р. становить 31,1% порівняно з 2016 р. Темп скорочення 

обсягів виробництва на підприємствах-виробниках машин і устаткування, не 
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віднесених до інших групувань, становить 6,2% у 2013 р. порівняно з 2012 р., 

а у 2014 р. – на 5,9% порівняно з 2013 р., але протягом 2015-2017 рр. 

відбувається їх зростання, та у 2017 р. темп приросту становить 21,3% 

порівняно з 2016 р. Темп скорочення обсягів виробництва на підприємствах-

виробниках електричного устаткування у 2013 р. становить 3,7% порівняно з 

2012 р., у 2014 р. – на 8,8% порівняно з 2013р., а протягом 2015-2017 рр. – 

зростають, зокрема, темп приросту у 2017 р. становить 23,1% порівняно з 

2016 р. Обсяги виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції 

у 2013 р. зростають  на 10,2% порівняно з 2012 р., але протягом 2014-2015 рр. 

відбувається їх скорочення, зокрема темп скорочення у 2014 р. становить 

1,6% порівняно з 2013 р., у 2015 р. – 0,6% порівняно з 2014 р., у 2016 р. – 

обсяги виробництва зростають на 49,8% порівняно з 2015 р. та на 5,7% у 

2017 р. порівняно з 2016 р. (додаток Г. 1) 

Дослідження обсягів реалізації продукції підприємств машинобудівної 

галузі за 2013 – 2018 рр. (табл. 2.2, Додаток Г.2) вказують на їх скорочення 

протягом 2013-2014 рр. 

Таблиця 2.2 

Аналіз обсягів реалізації продукції  

підприємствами машинобудування за 2013–2018 рр.  

Показники 
роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Машинобудування, млн. грн 113926,6 101924,7 115261,7 131351,8 168281,9 207204,1 

темп приросту до попереднього року, % -18,9 -10,5 13,1 14,0 28,1 23,1 

виробництво комп'ютерів, електронної 

та оптичної продукції 
7508,7 8133,4 8772,9 12366,1 13783,3 16740,3 

темп приросту до попереднього року, % -4,7 8,3 7,9 41,0 11,5 21,5 

виробництво електричного 

устаткування 
21832,4 21005,7 24038,5 26594,6 32986,9 42558,8 

темп приросту до попереднього року, % -1,4 -3,8 14,4 10,6 24,0 29,0 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань 
34782,4 33524,8 41998,0 50105,3 59767,7 69726,5 

темп приросту до попереднього року, % -7,4 -3,6 25,3 19,3 19,3 16,7 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 

49803,1 39260,8 40452,3 42285,8 61744,0 78178,5 

темп приросту до попереднього року, % -31,7 -21,2 3,0 4,5 46,0 26,6 
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У 2013-2014 рр. відбулося скорочення обсягів реалізації (на 18,9% у 

2013 р. порівняно з 2012 р. та на 10,5% у 2014р. порівняно з 2013 р.) Падіння 

обсягів виробництва та реалізації продукції у цей період  пов`язано як з 

політичною нестабільністю у країні, порушенням економічних зв’язків та 

військовими діями на сході України, так і скороченням кількості підприємств 

машинобудування, що знаходяться на території зони АТО та Криму. У 2015р. 

обсяги реалізації зростають на 13,1% порівняно з 2014р. та продовжують 

зростати у подальшому, що пов’язано з пожвавленням економіки України 

після спаду у 2014р., поступовим налагодженням торгівельних зв`язків, 

певною політичною стабілізацією. 

Найбільше скорочення обсягів реалізації відбулося у підприємств з 

виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів – 31,7% у 2013 р. порівняно з 2012 р., у 2017 р. – обсяги 

реалізації зростають на 46,0% порівняно з 2016 р., а у 2018 р. – на 26,6% 

порівняно з 2017 р.  

Темпи скорочення обсягів реалізації електричного устаткування у 

2013 р. складають 1,4% порівняно з 2012 р., у 2014р. – 3,8% порівняно з 

2013 р., а у 2017 р. – обсяги реалізації зростають на 24,0% порівняно з 

2016 р., та на 29,0% у 2018 р. порівняно з 2017 р. Обсяги реалізації 

комп'ютерів, електронної та оптичної продукції скорочуються у 2013 р. на 

4,7% до попереднього року, а протягом наступних років зростають. Обсяги 

реалізації машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань 

скорочуються на 7,4% у 2013 р. порівняно з 2012 р., та на 3,6% у 2014 р. 

порівняно з 2013 р., але у 2015 р. відбувається зростання обсягів виробництва 

на 25,3% порівняно з 2014 р. та продовжують зростати у подальшому. 

Наступним показником, що характеризує тенденції стійкого розвитку 

підприємства є фінансові результати діяльності (таблиця 2.3). У 2013 р. 

загальним фінансовим результатом підприємств машинобудування був 

прибуток у розмірі 5526,9 млн. грн, протягом 2014-2015 рр. — збиток у 

розмірі 20501,5 млн. грн. та 12651,6 млн. грн. відповідно. 
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Таблиця 2.3 

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємствами 

машинобудування за 2013-2018 рр.  

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Фінансовий результат до 

оподаткування, млн. грн 5526,9 -20501,5 -12651,6 1696,2 9770,0 15403,1 

темп приросту до попереднього року, % -58,5 -470,9 -38,3 -113,4 476,0 57,7 

виробництво комп'ютерів, електронної 

та оптичної продукції 308,7 -1615,1 783,4 1701,5 1817,3 2393,3 

темп приросту до попереднього року, % -29,8 -623,2 -148,5 117,2 6,8 31,7 

виробництво електричного 

устаткування 806,4 -4413,2 -4133,4 -136,5 1072,8 4771,1 

темп приросту до попереднього року, % -50,8 -647,3 -6,3 -96,7 -885,9 344,7 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань 1368,7 -3890,9 -2802,6 1519,1 1711,9 1821,0 

темп приросту до попереднього року, % -35,8 -384,3 -28,0 -154,2 12,7 6,4 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 3043,1 -10582,3 -6499,0 -1387,9 5168,0 6417,7 

темп приросту до попереднього року, % -66,6 -447,7 -38,6 -78,6 -472,4 24,2 

 

Очевидно, що отримання підприємствами машинобудування збитку у 

цей період пов`язано зі скороченням обсягів виробництва та зниженням 

ефективності діяльності. У 2016-2018 рр., у зв'язку зі збільшенням обсягів 

виробництва і реалізації продукції загальним фінансовим результатом 

підприємств машинобудування був прибуток, який зростає з 1696,2 млн. грн. 

до 15403,1 млн. грн (рис. 2.1). Необхідно також зазначити, що підприємства, 

які здійснюють виробництво комп`ютерів, електронної та оптичної продукції 

отримали збиток у 2014 р., підприємства, що виробляють електричне 

устаткування та автотранспортні засоби, причепи і напівпричепи та інші 

транспортні засоби – протягом 2014-2016 рр., а підприємства з виробництва 

машин і устаткування, не віднесених до інших групувань, отримували збиток 

протягом 2014-2015 рр.  

Найбільш збитковими у 2014 р. були підприємства із виробництва 

автотранспортних засобів, причепів, напівпричепів та інших транспортних 

засобів, обсяг збитку яких складав 10582,3 млн. грн., але у 2018р. ці 
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підприємства отримують найбільший прибуток у розмірі 6417,7 млн. грн. 

Найменші обсяги збитку отримали підприємства з виробництва комп`ютерів, 

електронної та оптичної продукції – 1615,1 млн. грн., у 2018р. обсяг їх 

прибутку становить 2393,3 млн. грн. 

 

Рис. 2.1. Динаміка фінансових результатів діяльності  

підприємств машинобудування за 2013-2017 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [151, 164, 165] 

 

Найбільша сума збитку у підприємств з виробництва електричного 

устаткування припадає на 2013 р. у розмірі 4413,2 млн. грн., а сума їх 

прибутку у 2018 р. становить 4771,1 млн. грн.. Сума збитку у підприємств, 

що виробляли машини та устаткування, не віднесені до інших групувань у 

2013р. становила 3890,9 млн. грн., а сума прибутку у 2018 р. складає 

1821,0 млн. грн 

Важливим показником стійкого економічного розвитку підприємств 

машинобудівної галузі є рентабельність операційної діяльності (рис. 2.2). За 

даними рис. 2.2 видно, що у 2014 р. рентабельність набуває від`ємного 

значення та становить -2,4%, що пов`язано з отриманням збитку від 

операційної діяльності підприємствами машинобудування. 
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Рис. 2.2. Динаміка рентабельності операційної діяльності  

підприємств машинобудування за 2013-2017 рр.  

Джерело: розроблено автором за даними [153, 166, 167] 

 

Протягом 2015-2017 рр. рентабельність операційної діяльності 

підприємств машинобудування зростає з 3,4% у 2015р. до 9,8% у 2017р., що 

пов`язано із зростанням прибутку від операційної діяльності підприємств 

машинобудування. 

На стійкий розвиток підприємств машинобудування суттєвий вплив 

має стан основних засобів, зокрема ступінь їх зносу (табл. 2.4, додаток Г.3), 

оскільки це впливає на ефективність виробничих процесів, якість продукції, 

екологічність та енергоємність виробництва. 

Таблиця 2.4 

Ступінь зносу основних засобів підприємств машинобудування  

за 2013-2018 рр., % 

Показник 
роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції 
62,5 55,5 59,0 61,8 60,1 57,4 

темп приросту до попереднього року, % 18,6 -11,2 6,3 4,7 -2,8 -4,5 

Виробництво електричного устаткування 55,4 52,7 57,2 53,2 54,1 54,9 

темп приросту до попереднього року, % 8,2 -4,9 8,5 -7,0 1,7 1,5 

Виробництво машин та устаткування не 

віднесених до інших угрупувань 
52,9 54,6 57,1 55,3 62,3 60,5 

темп приросту до попереднього року, % -13,0 3,2 4,6 -3,2 12,7 -2,9 
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Продовження таблиці 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 

Виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших транспортних 

засобів 

54,9 60,6 94,0 94,3 65,0 63,7 

темп приросту до попереднього року, % -22,0 10,4 55,1 0,3 -31,1 -2,0 

 

Дослідження ступеня зносу основних засобів підприємств 

машинобудування свідчать про його високий рівень, який протягом 2013-

2018 рр. становить більше 50%, зокрема у 2018 р. – 57,4% у підприємств-

виробників комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, 54,9% – у 

підприємств з виробництва електричного устаткування, 60,5% – у 

підприємств-виробників машин та устаткування не віднесених до інших 

групувань, 63,7% – у підприємств-виробників автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів. Це свідчить про 

зношеність основних засобів, та необхідність їх оновлення. Позитивною 

динамікою є скорочення ступеню зносу основних засобів, зокрема у 

підприємств-виробників комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 

ступінь зносу протягом 2013-2018 рр. скорочується з 62,5 % до 57,4%; у 

підприємств-виробників електричного устаткування – з 55,4% до 54,9%. Але, 

у підприємств-виробників машин та устаткування, не віднесених до інших 

угрупувань, ступінь зносу основних засобів зростає протягом 2013-2018 рр. з 

52,9% до 60,5%, а у підприємств-виробників автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів  – з  54,9%  до 63,7%.  

Важливим показником фінансової стійкості підприємств є коефіцієнт 

автономії (таблиця 2.5, додаток Г.4). Протягом 2013-2017 рр. підприємства 

машинобудування характеризувались фінансовою нестійкістю, про що 

свідчить значення коефіцієнта автономії 0,4 у 2013 р. та його скорочення до 

0,1 у 2017 р. Найбільш фінансово стійкими протягом 2013-2017 рр. є 

підприємства з виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, 

значення коефіцієнта автономії у яких у 2013 р. та 2016-2017 рр. становив 0,4. 

Найменшою фінансовою стійкістю характеризуються підприємства з 
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виробництва електричного устаткування та машин і устаткування, не 

віднесених до інших групувань, із значенням коефіцієнта автономії у 2017 р. 

0,1.  

Таблиця 2.5. 

Динаміка коефіцієнта автономії  

підприємств машинобудування за 2013-2017 рр. 

Показник 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Машинобудування 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної 

продукції 
0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 

виробництво електричного устаткування 0,3 0,2 0,02 0,1 0,1 

виробництво машин і устаткування, не віднесене до 

інших угрупувань 
0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 
0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 

 

Коефіцієнт автономії скорочується на підприємствах машинобудування 

протягом 2013-2015 рр., але на підприємствах з виробництва комп`ютерів, 

електронної та оптичної продукції та електричного устаткування у 

подальших роках зростає. На підприємствах з виробництва машин і 

устаткування, не віднесених до інших групувань – продовжує скорочуватись 

протягом 2016-2017 рр., а у підприємств з виробництва автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – зростає 

лише у 2017 р. 

Платоспроможність підприємств машинобудування була оцінена за 

допомогою показника поточної ліквідності (табл. 2.6., додаток Г.5).   

Значення коефіцієнта поточної платоспроможності вказує на достатню 

платоспроможність підприємств машинобудування протягом 2013 – 2017 рр., 

але негативною динамікою є скорочення показника з 1,4 у 2013 р. до 1,0 у 

2017 р. Найбільш високим рівнем ліквідності характеризуються підприємства 

машинобудування з виробництва комп`ютерів, електронної та оптичної 

продукції, значення показника поточної платоспроможності у яких зростає 

протягом 2013-2017 рр. з 1,4 до 1,6. Найменше значення ліквідності мали 



 

 

83 

підприємства машинобудування з виробництва електричного устаткування – 

0,8 у 2015 р., але протягом 2016 – 2017 рр. – значення показника зростає до 1,1.  

Таблиця 2.6 

Динаміка показника поточної ліквідності підприємств  

машинобудування за 2013-2017 рр. 

Показник 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Машинобудування: 1,4 1,1 1,0 1,0 1,0 

виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції 
1,4 1,3 1,4 1,4 1,6 

виробництво електричного устаткування 1,2 1,0 0,8 0,9 1,1 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесене до інших угрупувань 
1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших транспортних 

засобів 

1,5 1,1 1,0 1,0 1,2 

 

У 2017 р. найменше значення показника поточної ліквідності отримали 

підприємства машинобудування із виробництва машин і устаткування, не 

віднесених до інших групувань – 0,9, хоча у 2013 р. значення показника 

становило 1,3, що вказує на погіршення їх платоспроможності. На 

підприємствах машинобудування з виробництва автотранспортних засобів, 

причепів та напівпричепів і інших транспортних засобів значення показника 

скорочується протягом 2013-2016 рр. з 1,5 до 1, але у 2017 р. – зростає до 1,2. 

Однією з складових стійкого розвитку підприємств є екологічна, яка 

передбачає послаблення тиску виробничої діяльності підприємств на 

навколишнє середовище. Нестабільне зовнішнє середовище функціонування 

підприємств машинобудування вимагає постійного моніторингу основних 

тенденцій та закономірностей стійкого розвитку, зокрема його екологічної 

складової.  

Аналіз впливу підприємств машинобудування на навколишнє 

середовище здійснюється за такими показниками, як обсяги утворення 

відходів, обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, 

обсяги використання водних ресурсів. Важливим показником тенденцій 

стійкого розвитку є співставлення темпів зростання обсягів виробництва та 
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збільшення тиску підприємств машинобудування на навколишнє 

середовище. Також з метою визначення тенденцій екологічного розвитку 

підприємств машинобудування досліджується динаміка поточних та 

капітальних інвестицій підприємств на охорону навколишнього середовища.  

Аналіз обсягів утворення відходів підприємствами машинобудування 

свідчить про їх нерівномірну динаміку протягом 2013-2017 рр. (табл. 2.7, 

додаток Г.6). 

Таблиця 2.7 

Динаміка впливу діяльності підприємства машинобудування на 

навколишнє середовище за 2013-2017  рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяги утворення відходів 

Утворення відходів всього від 

економічної діяльності, тис.т 
439091,4 348686,1 306214,3 289523,6 360196,0 

у т.ч. підприємствами 

машинобудування, тис.т 
34,1 23,2 24,7 16,8 21,2 

У % до усього 0,008 0,007 0,008 0,006 0,006 

Темпи приросту у % до попереднього 

року 
4,6 -32,0 6,5 -32,0 26,2 

Обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря  

Викиди забруднюючих речовин 

переробною промисловістю, тис. т 
1230,9 968,7 941,4 976,7 874,3 

у т.ч. підприємствами 

машинобудування, тис. т 
3,5 3,9 1,9 1,8 2,6 

У % до усього 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 

Темпи приросту у % до попереднього 

року 
-23,9 11,4 -51,3 -5,3 44,4 

Використання прісної води  

Використано  всього 

підприємствами, млн. м. куб. 
9352 8104 6556 6608 6284 

у т.ч. підприємствами 

машинобудування, млн. м. куб. 
68,0 53,0 43,0 41,0 40,0 

У % до усього 0,73 0,65 0,66 0,62 0,64 

Темп приросту у % до попереднього 

року 
-16,1 -22,1 -18,9 -4,7 -2,4 

 

Обсяги утворення відходів підприємствами машинобудування 

протягом 2013-2016 рр. скорочуються з 34,1 тис. т до 16,8 тис. т, але у 2017 р. 

– зростають до 21,2 тис. т. Частка викидів забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря підприємствами машинобудування протягом 
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досліджуваного періоду не перевищує 2% від загального обсягу викидів 

підприємствами переробної промисловості. 

Частка викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

(табл. 2.7., додаток Г.7) підприємствами машинобудування серед 

підприємств переробної промисловості зростає у 2014 р. до 0,4 % порівняно з 

2013 р., у якому частка викидів становила 0,3 %, але скорочується до 0,2 % 

протягом 2015-2016 р.,  у 2017 р. – зростає до 0,3%. Обсяги викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря підприємствами 

машинобудування зростають протягом 2013-2014 рр. з 3,5 тис. т до 3,9 млн. т, 

скорочуються у 2016р. до 1,8 млн. т., але у 2017 рр. зростають до 2,6 тис. т 

Протягом досліджуваного періоду частка обсягів використаної прісної 

води (табл. 2.7., додаток Г.8) підприємствами машинобудування у загальному 

обсязі використання водних ресурсів підприємствами України не перевищує 

1,0%, причому протягом 2013-2017 рр. частка скорочується з 0,73% до 0,64%. 

Обсяги використання водних ресурсів підприємствами машинобудування 

протягом 2013-2017 рр. скорочується з 68 млн. м. куб. до 40 млн. м. куб. 

На рис. 2.3 наведено співставлення темпів приросту обсягів 

виробництва підприємств машинобудування та обсягів утворення відходів 

підприємствами машинобудування з 2013-2017 рр.  

 

Рис. 2.3. Співставлення темпів приросту обсягів виробництва та обсягів 

утворення відходів підприємствами машинобудування за 2013-2017 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [153, 166, 168-172] 
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Дані рис. 2.3 свідчать про те, що неможна однозначно пов`язувати 

збільшення обсягів утворення відходів зі зростанням обсягів виробництва 

підприємств машинобудування. Зокрема, у 2013 р. відбувається скорочення 

обсягів виробництва підприємств машинобудування, при цьому обсяги 

утворення відходів зростають, а у 2016 р. – зростають обсяги виробництва, а 

обсяги утворення відходів скорочуються. 

Співставлення темпів приросту обсягів виробництва та темпів приросту 

обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря підприємствами 

машинобудування наведено на рис. 2.4, за яким видно, що не динаміка обсягів 

викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря і обсягів виробництва 

підприємствами машинобудування не завжди однакова. Зокрема, у 2014 р. 

обсяги виробництва підприємствами машинобудування скорочуються, а 

обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря зростають; 

протягом 2015-2016 рр. відбувається зростання обсягів виробництва, а обсяги 

викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря – скорочуються.  

 

 

Рис. 2.4. Співставлення темпів приросту обсягів виробництва та обсягів 

викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря підприємствами 

машинобудування за 2013-2017 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [153, 166, 168-172] 
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Співставлення темпів приросту обсягів виробництва підприємств 

машинобудування та обсягів використання водних ресурсів підприємствами 

машинобудування за 2013-2017 рр. наведено на рис. 2.5. 

Рис. 2.5. Співставлення темпів приросту обсягів виробництва та обсягів 

використання прісної води підприємствами машинобудування  

за 2013-2017 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [153, 166, 168-172] 

 

Дані рис. 2.5 вказують, що збільшення обсягів використання водних 

ресурсів підприємствами машинобудування не завжди пов`язані із 

зростаннями обсягів виробництва. Наприклад, у 2015-2017 рр. обсяги 

виробництва зростають, а обсяги використання водних ресурсів скорочуються. 

 З метою скорочення негативного впливу на навколишнє середовища 

підприємства машинобудування здійснюють поточні та капітальні інвестиції 

у охорону навколишнього середовища (табл. 2.8.). Дані таблиці вказують, що 

у загальному обсязі витрат на охорону навколишнього середовища 

підприємств машинобудування переважають поточні витрати. Це свідчить, 

що підприємства машинобудування більше витрачають на ліквідацію 

наслідків впливу на навколишнє середовище, ніж вкладають у 

впровадження заходів з охорони навколишнього середовища. 
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Таблиця 2.8 

Витрати на охорону навколишнього середовища підприємствами 

машинобудування за 2013–2018 рр. 

Показник 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Капітальні інвестиції на охорону 

навколишнього природного 

середовища, млн. грн 

101,0 68,2 39,9 35,8 62,6 118,5 

У % до усього 25,4 19,9 15,3 13,0 18,7 23,7 

Поточні витрати на охорону 

навколишнього природного 

середовища, млн. грн 

297,2 274,2 221,1 239,3 272,8 381,8 

У % до усього 74,6 80,1 84,7 87,0 81,3 76,3 

Усього інвестицій, млн. грн. 398,2 342,4 261,0 275,1 335,4 500,3 

темп приросту у % до усього 5,9 -14,0 -23,8 5,4 21,9 49,2 

 

Найбільша частка капітальних інвестицій на охорону навколишнього 

середовища у загальній їх структурі була у 2013 р. та становила 25,4%; 

протягом 2014-2017 рр. вона скорочується з 19,9% до 18,7%. У 2018р. частка 

капітальних інвестицій на охорону навколишнього середовища підприємств 

машинобудування зростає до 23,7%, що є позитивною динамікою.  

Динаміка інвестицій на охорону навколишнього середовища 

підприємствами машинобудування за 2013-2018 рр. наведена на рис. 2.6.  
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Рис. 2.6. Динаміка витрат на охорону навколишнього середовища 

підприємствами машинобудування за 2013-2018 рр. 

 Джерело: розроблено автором за даними [153, 166, 168-172] 
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Дані рис. 2.6 вказують на неоднорідну динаміку вкладень в охорону 

навколишнього середовища підприємствами машинобудування. Падіння 

обсягів інвестицій в охорону навколишнього середовища у 2014 р. пов`язана 

із загальним погіршенням економічного стану підприємств 

машинобудування. У 2015-2016 рр. інвестиції продовжують скорочуватись, 

оскільки у цій період підприємства відновлювали  фінансові можливості.  

Таким чином, проведене дослідження вказує на те, що, не дивлячись, 

на загальну позитивну тенденцію щодо скорочення обсягів викидів та обсягів 

використання водних ресурсів, є певні проблеми в екологічному розвитку 

підприємств машинобудування. Для збереження позитивної динаміки 

необхідно розробити механізм стійкого екологічного розвитку підприємств, 

який сприяв би збереженню сьогоднішніх тенденцій та подальшого 

скорочення негативного впливу підприємств машинобудування на 

навколишнє середовище.  

Важливий вплив підприємства машинобудування мають також на 

соціальну складову стійкого розвитку України. Основними показниками 

стійкого соціального розвитку підприємств машинобудування є рівень оплати 

праці, кількість працівників, а також зайнятих на виробництвах зі шкідливими 

умовами праці. 

У 2013 р. кількість працівників на підприємствах машинобудування 

становила 492,8 тис. осіб, що складає 15,9% загальної кількості працівників, 

зайнятих у промисловості (табл. 2.9). Протягом 2014-2017 рр. кількість 

працівників скорочується з 426,2 тис. осіб до 363,1 тис. осіб. 

Таблиця 2.9 

Аналіз кількості зайнятих працівників  

на підприємствах машинобудування за 2013-2018 рр. 

Показник 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість, тис. осіб 3103,7 2606,3 2417,8 2351,5 2334,2 

Машинобудування, тис. осіб 492,8 426,2 374,3 357,8 363,1 

Питома вага кількості працюючих на 

машинобудівних підприємств до 

зайнятих в промисловості в цілому, % 

15,9 16,4 15,5 15,2 15,6 
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Разом з тим, частка працівників, зайнятих у машинобудування 

протягом 2013-2017 р. майже не змінилась і у 2017 р. становила 15,6% 

кількості працівників у промисловості. 

Динаміка середньомісячної заробітної плати на промислових 

підприємствах та на підприємствах машинобудування за 2013-2018 рр. 

наведено у таблиці 2.10 та додатку Г.9. 

Таблиця 2.10 

Динаміка середньомісячної заробітної плати на промислових 

підприємствах та на підприємствах машинобудування за 2013-2018 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Середньомісячна заробітна плата у промисловості, грн 3774 3988 4789 5902 7631 9633 

Середньомісячна заробітна плата на підприємствах 

машинобудування, грн 
3165 3287 4235 5328 7590 9475 

У % до середньомісячної заробітної плати у промисловості 84 82 88 90 99 98 

Темп приросту до % до попереднього року 18 4 29 26 42 25 

 

Середньомісячна заробітна плата, розрахована на одного працівника 

протягом 2013-2018 рр. на підприємствах машинобудування, нижче, ніж у 

промисловості. Зокрема, у 2014 р. середньомісячна заробітна плата на 

підприємствах машинобудування була нижче на 18% від заробітної плати у 

промисловості. Проте, у 2017 р. та 2018 рр. заробітна плата зростає та 

становить вже 99% та 98% заробітної плати у промисловості відповідно.  

Протягом 2013-2018 рр. середньомісячна заробітна плата підприємств 

машинобудування зростає з 3165 грн до 9475 грн. Співставлення темпів 

приросту обсягів виробництва та темпів приросту середньої заробітної плати 

наведено на рис. 2.7. За даними рис. 2.7. видно, що при скороченні обсягів 

виробництва у 2013-2014 рр. середньомісячна заробітна плата зростає, у 

подальшому відбувається поступове зростання обсягів виробництва та 

середньої заробітної плати.  

Кількість працівників, зайнятих на виробництвах зі шкідливими 

умовами праці за 2013-2017 рр. наведена у табл. 2.11. 
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Рис. 2.7. Співставлення темпів приросту обсягів та середньої заробітної 

плати на підприємствах машинобудування за 2013-2017 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [145, 153, 173] 

 

Кількість працівників, зайнятих на виробництвах зі шкідливими 

умовами праці, загалом у промисловості скорочується з 921,0 тис. осіб у 

2013 р. до 618,0 тис. осіб у 2017 р., а на підприємствах машинобудування –  з 

106,8 тис. осіб у 2013 р. до 65,7 тис. осіб у 2017 р. Поряд з тим, на 

підприємствах машинобудування скорочується й питома вага працівників, 

зайнятих зі шкідливими умовами праці: з 21,7% у 2013 р., 20,3% – у 2015 р. та 

18,1% – у 2017 р. 

Таблиця 2.11. 

Кількість працівників, зайнятих на виробництвах зі шкідливими 

умовами праці у 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2015 2017 

Кількість працівників, зайнятих зі шкідливими умовами праці на 

підприємствах промисловості, тис. осіб 
921,0 671,0 618,0 

Питома вага працівників, зайнятих зі шкідливими умовами праці у 

загальній кількості штатних працівників у промисловості, % 
36,0 35,0 34,0 

Кількість працівників, зайнятих зі шкідливими умовами праці на 

підприємствах машинобудування, тис. осіб 
106,8 75,9 65,7 

Питома вага працівників, зайнятих зі шкідливими умовами праці у 

загальній кількості штатних працівників на підприємствах 

машинобудування, % 

21,7 20,3 18,1 
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Результати дослідження соціального розвитку підприємств 

машинобудування вказують на наявність певних недоліків, пов`язаних, перш 

за все із великою питомою вагою працівників, що працюють у шкідливих 

умовах праці та скороченням кількості працівників, зайнятих на 

машинобудівних підприємствах. 

Обсяги використання енергоресурсів підприємствами машинобудування 

скорочуються з 665,0 тис. т. н. е. у 2013 р. до 411,0 тис. т. н. е. у 2016 р., але 

зростають у 2017 р. до 563,0 тис. т. н. е (табл. 2.12, додаток Г.10).  

Таблиця 2.12. 

Обсяги використання енергоресурсів  

підприємствами машинобудування за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Обсяги споживання усього, тис. т нафтового 

еквівалента, у т. числі 665,0 509,0 466,0 411 563,0 

Темп приросту у % до попереднього року -21,0 -23,5 -8,5 -11,8 37,0 

Вугілля і торфу 3,0 3,0 2,0 1,0 2,0 

У % до усього 0,5 0,6 0,4 0,2 0,4 

Нафтопродуктів 31,0 22,0 36,0 4,0 4,0 

У % до усього 4,7 4,3 7,7 1,0 0,7 

Природного газу 191,0 141 119,0 101 122,0 

У % до усього 28,8 27,7 25,5 24,6 21,7 

Біопалива та відходів 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 

У % до усього 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 

 Електроенергії 310,0 243,0 229,0 211,0 342,0 

У % до усього 47,0 48,0 49,0 51,0 61,0 

Теплоенергії 128,0 99,0 80,0 92,0 91,0 

У % до усього 19,0 19,0 17,0 22,0 16,0 

 

За даними таблиці видно, що протягом досліджуваного періоду 

найбільше підприємства машинобудування споживають електроенергії, обсяг 

споживання якої скорочується протягом 2013-2016 рр. з 310,0 тис. т. н. е. до 

211,0 тис. т.н.е., але у 2017 р. – зростає до 342,0 тис. т. н. е. Великими є також 

обсяги використання природного газу, причому, якщо у 2013 р. вони складали 

310,0 тис. т. н. е., протягом 2014-2016 рр. скоротились до 211,0 тис. т. н. е., то у 
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2017 р. – зростають до 342,0 тис. т. н. е. Обсяги використання теплоенергії 

підприємствами машинобудування скорочуються протягом 2013-2015 рр. з 

128,0 тис. т. н. е. до 80,0 тис. т. н. е., але зростають у 2017 р. до 91,0 тис. т. н. е. 

Обсяги споживання нафтопродуктів скорочуються з 31,0 тис. т. н. е. у 2013 р. 

до 22,0 тис. т. н. е. у 2014 р., у 2015 р. зростають до 36,0 тис. т. н. е., а протягом 

2016-2017 рр. скорочуються до 4,0 тис. т. н. е. Обсяг споживання вугілля і 

торфу протягом 2013-2013 рр. скорочується з 3,0 тис. т. н. е. до 1,0 тис. т. н. е., 

але у 2017 р. зростає до 2,0 тис. т. н. е. Позитивною динамікою є зростання 

обсягів використання біопалива та відходів з 1,0 тис. т. н. е. у 2013 р. до 2,0 

тис. т. н. е. у 2017 р., але такий обсяг є незначним.  

Взагалі, обсяги використання енергоресурсів підприємствами 

машинобудування скорочувались протягом 2013-2016 рр., але у 2017 р. вони 

зростають. Співставлення темпів приросту обсягів виробництва та обсягів 

використання енергоресурсів на підприємствах машинобудування наведено 

на рис. 2.8. Як видно, обсяги використання енергоресурсів не завжди можна 

пов`язати із обсягами виробництва, зокрема, у 2015-2016 рр. обсяги 

виробництва зростають, а обсяги використання енергоресурсів скорочуються. 

 

 

Рис. 2.8. Співставлення темпів приросту обсягів виробництва та обсягів 

використання енергоресурсів на підприємствах машинобудування  

за 2013 – 2017 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [153, 166, 168-172] 
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Співставлення динаміки показників економічного, екологічного, 

соціального та енергетичного розвитку підприємств машинобудування 

наведено на рис. 2.9.  

 

Рис. 2.9. Співставлення показників економічного, екологічного, 

соціального та енергетичного розвитку підприємств машинобудування 

Джерело: розроблено автором за даними [153, 166, 168-172] 

 

Результати аналізу вказують на те, що у 2013 р. обсяги виробництва, 

споживання енергоресурсів, викидів забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря, використання водних ресурсів скорочуються, при цьому зростають 

обсяги утворення відходів та середня заробітна плата. У 2014 р. 

скорочуються обсяги виробництва, споживання енергоресурсів, утворення 

відходів та використання водних ресурсів, але зростають обсяги викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря та середня заробітна плата. 

Протягом 2015-2016 рр. при збільшенні обсягів виробництва, обсяги 

споживання енергоресурсів, викидів забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря та використання водних ресурсів скорочуються, а обсяги утворення 

відходів зростають у 2015 р., а у 2016 р. – скорочуються, тому можна зробити 
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висновок, що екологічний, соціальний та енергетичний розвиток пов`язаний 

не стільки із обсягами виробництва, скільки із заходами, що застосовує 

підприємством та впливом факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища. 

Дослідивши показники розвитку підприємств машинобудування за 

економічною, екологічною, соціальною та енергетичною складовими 

(додаток Д) виявлено, що обсяги виробництва протягом 2013-2015 р. 

скорочуються на 3%, а у 2017 р. зростають на 45%; у 2013 підприємства 

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

збиток у розмірі 12651,6 млн. грн., але у 2017 р. – підприємства 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 45%, 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% протягом 2013-2015 рр., та на 3% протягом 

2015-2017 рр.; питома вага працівників, зайнятих зі шкідливими умовами 

скорочується з 22% у 2013 р. до 19% 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 на у 2017 р. на 49%.  

Отже, за результатами аналізу можна констатувати наявність низки 

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. Необхідність вирішення зазначених проблем обумовлюють 

потрібність формування механізму стійкого розвитку.  
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2.2. Класифікація та оцінка факторів впливу на формування 

механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування 

 

Як було зазначено, на формування механізму стійкого розвитку 

впливають фактори, які поділяються на зовнішні та внутрішні. 

Узагальнивши існуючі підходи до визначення факторів, що впливають на 

стійкий розвиток, вважаємо, що вони здійснюють безпосередній вплив 

також і на формування механізму стійкого розвитку. Але, вони не є 

вичерпними та потребують розширення. Зокрема, на наш погляд, 

важливим внутрішнім фактором є розмір підприємства: великі 

підприємства здатні сильніші протидіяти викликам зовнішнього 

середовища порівняно з малими та середніми,  оскільки вони мають більші 

економічні, трудові, екологічні та енергетичні ресурси. Малі та середні 

підприємства займають певний розмір ринку, який не можуть охопити 

великі підприємства, вони є більш мобільними. 

До інших факторів, які забезпечують ефективність функціонування 

механізму, відносяться організаційно-управлінські зв`язки, технології 

обробки та передачі інформації, організаційна структура управління, 

системи підтримки прийняття управлінських рішень, методи управління.  

На нашу думку, біономічний підхід до формування механізму 

стійкого розвитку зумовлює дослідження факторів, що впливають на ріст 

та розвиток підприємства як живого організму. 

Зовнішні фактори, які чинять вплив на живий організм поділяються 

на фактори спадковості та фактори середовища проживання. Живий 

організм зростає та розвивається у певному навколишньому середовищі, 

яке здійснює різноманітний вплив на нього. Всі кількісні та якісні впливи в 

процесі зростання та розвитку живого організму підкоряються головному 

біологічному закону – збереженню життя шляхом пристосування до умов 

зовнішнього середовища. Відповідно можна сформулювати цей закон і для 

підприємств: всі кількісні та якісні впливи в процесі функціонування та 
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розвитку підприємства повинні зберегти існування підприємства шляхом 

пристосування його до умов зовнішнього середовища. У цьому законі 

необхідно зробити наголос на необхідність  пристосування підприємства до 

зовнішнього середовища, що означає не лише використання зовнішніх 

факторів впливу з найбільшою вигодою для себе, але й урахування 

можливостей та потреб зовнішнього середовища, передусім суспільних, 

екологічних та енергетичних інтересів. Необхідно зазначити, що не 

можливе довгострокове виживання підприємства за умови його надмірного 

тиску на зовнішнє середовище, оскільки або підприємство вимушене буде 

припинити діяльність у наслідок протидії зовнішнього середовища 

(реакція суспільства, надмірні штрафи тощо), або підприємство зруйнує 

середовище власного існування (виснаження ресурсів, втрата довіри 

покупців через неекологічну продукцію тощо). 

Зовнішнє середовище – важлива умова розвитку та існування живих 

організмів. Середовище та організм – це єдине ціле, тому при зміні першої 

змінюється і друга. Фактори зовнішнього середовища обумовлюють 

інтенсивність функціонування тих чи інших структур організму та 

взаємозв`язків між ними. Існування та стійкість живих систем 

забезпечується безперервним обміном речовин та енергії з навколишнім 

середовищем. Стійкість живих істот завжди знаходиться в динаміці, 

незмінність живих форм призвела б до їх зникнення. Відповідно, стійкий 

розвиток підприємств також завжди буде знаходитись у динаміці в 

залежності від зміни зовнішнього середовища. В ідеалі, стійкий розвиток 

економіки країни можливо досягнути при переході до еволюційного 

стійкого розвитку всіх підприємств: новостворені підприємства 

спадковують досягнення стійкого розвитку вже існуючих підприємств, а 

системи підприємств, внутрішні фактори, що виявили свою нездатність до 

стійкого розвитку відкидаються. Фактори середовища функціонування 

підприємств – це всі зовнішні фактори, що впливають на формування 
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механізму стійкого розвитку підприємств: політичні, економічні, 

екологічні, соціальні, енергетичні тощо. 

Узагальнивши та систематизувавши погляди науковців, були 

виокремлені такі зовнішні фактори впливу на формування механізму 

стійкого розвитку підприємства, як політичні, екологічні, економічні, 

соціальні, енергетичні, а також додано фактори спадковості: національні, 

ментальні, культурні та інші традиції ведення справ, що склалися в 

суспільстві (рис. 2.10.).  

  

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Зовнішні фактори впливу на формування  

механізму стійкого розвиту підприємств 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 13, 33, 40, 60, 64, 65, 97, 157, 208]  

 

Зовнішні економічні фактори впливу на формування механізму 

стійкого розвитку (Додаток Е.1) впливають, у першу чергу, на економічну 

підсистему підприємства.  

Зокрема, фактор обмеження на зовнішню торгівлю може спричинити 

скорочення ринків; темпи зростання економіки впливають на пожвавлення 

ринку, що у свою чергу сприяє зростанню обсягів реалізації; високий рівень 

інфляції приводить до знецінення активів підприємства; коливання курсів 

валют мають суттєвий вплив на підприємства, що працюють із зовнішніми 

контрагентами та можуть спричинити курсові збитки; низький рівень 

розвитку інфраструктури спричиняє додаткові витрати для отримання 

послуг, пов`язаних із діяльністю підприємства; обсяг основних та оборотних 

активів та рентабельність виробництва у галузі свідчить про привабливість 

діяльності у цієї галузі та потенційні можливості підприємства; вартість 

Зовнішні фактори впливу на формування механізму стійкого розвитку 

економічні 

політичні 
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кредитних ресурсів пов`язна із можливістю додаткового залучення 

фінансових ресурсів; платоспроможний попит впливає на обсяги реалізації; 

від податкової політики залежить рівень податкового тиску на підприємство, 

а відповідно і обсягів податків, що сплачують підприємства; ступінь захисту 

інтелектуальної власності вказує на зацікавленість підприємствах у 

розробках та можливість отримання доходів від них; рівень інновації та 

технологічного розвитку галузі сприяє підвищення такого рівня у 

підприємства; рівень фундаментальних та науково-практичних досліджень 

вказує на можливість впровадження інновацій у виробництво; державні 

програми залучення інвестицій впливають на можливість залучення 

фінансування підприємств; ступінь протекціонізму впливають на обсяги 

ринків;  витрати на дослідження і розробки вказують на можливість та 

зацікавленість підприємств у них; ступінь глобалізації та відкритості 

економіки сприяє можливості виходу на нові ринки, отримання зарубіжного 

досвіду; антимонопольне законодавство сприяє розвитку малого та 

середнього бізнесу, а також стримує вплив великих підприємств на ринок. 

Політичні фактори чинять важливий вплив на формування механізму 

стійкого розвитку (Додаток Е.2), зокрема вплив держави на стратегію 

стійкого розвитку полягає у тому, що за рахунок популяризації ідей стійкого 

розвиту у суспільстві змінюється попит на різні види продукції; ймовірність 

військових конфліктів впливає на обсяги ринків, можливість функціонування 

певних підрозділів підприємства, ринки сировини, можливість залучення 

інвестицій тощо; бюрократизація та рівень корупції визначає простоту та 

справедливість ведення господарської діяльності, може спричинити 

додаткові витрат; стійкість політично влади впливає на можливість 

залучення інвестицій, зміни в законодавстві, зокрема податковому та 

зовнішньоекономічному; свобода інформації та незалежність ЗМІ забезпечує 

відкритість діяльності. 

Зовнішні екологічні фактори впливають на формування механізму 

стійкого розвитку виявляється через зміну попиту на екологічну продукцію, 
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вимоги суспільства та законодавства тощо (додаток Е.3). Зокрема, 

відношення до натуральної та екологічної продукції формують попит на неї, 

що впливає на обсяги виробництва та реалізації; державні та світові 

стандарти екологічної політики визначають необхідну технологію 

виробництва на підприємстві, рівень екологічної освіти в суспільстві впливає 

на суспільну думку та відношення до підприємств-виробників, а також 

можливість просувати на конкретному ринку екологічну продукцію; 

законодавство з охорони навколишнього середовища формує перелік норм 

щодо можливого тиску підприємства на зовнішнє екологічне середовище. 

Соціальні фактори чинять вплив на формування механізму стійкого 

розвитку через людські ресурси (додаток Е.4). А саме, рівень охорони 

здоров`я визначає ступінь охорони праці на підприємстві; відношення до 

роботи, відпустки, виходу на пенсію визначає особливості організації праці; 

рівень безробіття та рівень міграції впливає на обсяг трудових ресурсів та 

ставку оплати праці, престижність галузі для працевлаштування дозволяє, 

рівень освіти та наявність фахівців визначає можливість сформувати штат 

висококваліфікованих працівників, трудове законодавство, розмір і умови 

оплати праці визначає витрати на оплату праці.   

Енергетичні фактори чинять вплив шляхом можливості підприємства 

залучувати енергоресурси (доступ до енергозберігаючих та новітніх 

технологій та забезпеченість природно-ресурсним потенціалом країни), та 

витрати на придбання ресурсів (вартість енергетичних ресурсів) (додаток 

Е.5). Фактори спадковості впливають через національні, ментальні, культурні 

та інші традиції ведення справ, що склалися в суспільств.  

До системи внутрішніх факторів впливу на формування механізму 

стійкого розвитку підприємства відносяться такі (рис. 2.11.): економічні, 

екологічні, соціальні, енергетичні, а також, їх необхідно розширити такими, 

як здатність протидіяти збурюванням зовнішнього середовища, поведінкові 

фактори, розміри підприємства.  
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Рис. 2.11. Внутрішні фактори впливу на формування  

механізму стійкого розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 30, 33, 40, 43, 60, 64, 65, 97, 147, 157, 208] 

 

Внутрішні економічні фактори (додаток Е.6) впливають на формування 

механізму стійкого розвитку через можливість збільшення обсягів 

виробництва за рахунок випуску якісної продукції (наявність системи 

управління якістю), технології виробництва та впровадження інновацій 

(впровадження інновацій, ступінь зношеності основних засобів, співпраця з 

науково-навчальними та науково-дослідними установами), ефективної 

логістики, а також через можливість фінансування діяльності підприємства 

(достатність фінансових ресурсів), зокрема власними коштами, що залежить 

від прибутковості підприємства та його рентабельності. 

Внутрішні екологічні фактори (додаток Е.7) впливають на формування 

механізму стійкого розвитку через технології та персонал підприємства. 

Зокрема, технології, наявність цілісної системи збереження та відтворення 

навколишнього середовища, свідомість персоналу та виконання заходів 

охорони навколишнього середовища визначають ступінь впливу 

підприємства на навколишнє середовище. 

Формування механізму стійкого розвитку находиться в залежності від 

соціальних факторів, що пов`язано, у тому числі, і з ефективністю 

використання персоналу підприємства (додаток Е.8). Зокрема, кадровий 

Внутрішні фактори впливу на формування механізму стійкого розвитку 
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менеджмент впливає на ефективність підбору персоналу, його адаптації, 

переведення та підвищення тощо; інфраструктура пов`язана із добробутом 

працівників, ступенем їх задоволеності працею на підприємстві; ефективна 

система мотивації сприяє підвищенню продуктивності праці та ступінь 

задоволеності працівників; включеність персоналу до загальної стратегії 

персоналу визначає розуміння кожним працівником його завдань і функцій у 

досягненні загальних цілей компаній, що також сприяє зростанню 

продуктивності праці та ступеню задоволеності працівників; ефективна 

організація охорони праці забезпечує безпечні умови праці, що з одного боку 

впливає на задоволеність працівників, а з одного – на імідж компанії; 

організаційна культура впливає на ефективність взаємозв`язків між 

працівниками та ступеню задоволеності працівників; ефективна організація 

праці забезпечує зменшення втрат робочого часу та сприяє зростанню 

продуктивності; рівень освіти та кваліфікації праці визначає здатність до 

продуктивної праці; рівень заробітної плати з одного боку впливає на 

витрати підприємства, а з другого – на продуктивність праці на 

задоволеністю працівників. 

Внутрішні енергетичні фактори (додаток Е.9) впливають на 

формування механізму стійкого розвитку через технології та персонал 

підприємства, зокрема, технології, наявність власних енергоносіїв, виконання 

заходів щодо заощадження енергії, планування енергетичних витрат, 

комплексна переробка сировини та використання відходів виробництва. 

Фактор здатності протидіяти збурюванням зовнішнього середовища 

(додаток Е.10) передбачає розвиток підсистем стійкого розвитку підприємства, 

на що впливає компетентність працівників у галузі стійкого розвитку, 

включеність працівників у механізм стійкого розвитку працівників, готовність 

управлінського персоналу протидіяти викликам зовнішнього середовища. 

За поведінковими факторами підприємства (додаток Е.11), як і живі 

істоти можуть бути «хижаками» або «травоїдними», тобто підприємства з 

агресивним розвитком – «хижаки» - це підприємства, які мають на меті 
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розширення ринків, власного зростання тощо, і при цьому здатні поглинати 

частки на ринку або менші підприємства.  

«Травоїдні» підприємства – це підприємства з неагресивним 

розвитком. Роль «травоїдних» підприємств у розвитку економіки полягає в 

перетворенні навколишнього середовища шляхом переробки вхідних 

ресурсів (інформації, сировини тощо) на готову продукцію чи послуги. Роль 

«хижаків» в економіці, як і у живій природі, розширюється ще й до 

«санітарів», оскільки вони здатні поглинати чи витісняти з ринку слабкі, 

неконкурентноздатні підприємства. Відповідно до обраної стратегії стійкого 

розвитку (агресивної чи неагресивної) підприємства по-різному реагують на 

виклики зовнішнього середовища. Фактор розміру підприємств визначає 

фінансову стійкість підприємства, можливість залучення ресурсів тощо. 

Забезпечення функціонування механізму (додаток Е.12) пов`язано із 

налагодженістю організаційно-управлінські зв`язків, технології обробки та 

передачі інформації, організаційної структури управління, систем підтримки 

прийняття управлінських рішень, методів управління. 

З метою оцінки ступеня впливу наведених факторів на формування 

механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування було проведення 

опитування серед 73 експертів. Експертами були обрані фахівці різного 

профілю, що працюють на підприємствах машинобудування, менеджери 

різних рівнів, а також науковці. 

В опитувальному листі (додаток Ж) експертам було запропоновано 

оцінити 36 факторів зовнішнього середовища та 35 факторів внутрішнього 

середовища від 1 до 10 балів за ступенем впливу. Зовнішньому фактору, 

який, на думку експерта, має найбільший вплив на формування механізму 

стійкого розвитку, призначається найбільша кількість балів – 10, фактору з 

меншим впливом – 9 балів, а фактору, який чинить найменший вплив, - 1 бал. 

Далі, шляхом підсумовування визначається загальна кількість балів, яку 

отримав кожний фактор від усіх експертів, а також визначається загальна 

кількість балів отримана всіма показниками (табл. 2.13). 
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Таблиця 2.13 

Визначення коефіцієнта вагомості зовнішніх факторів впливу на 

формування механізму стійкого розвитку підприємства 

№  

з/п 
Фактори зовнішнього середовища 

Загальна 

кількість 

балів 

Коефіцієнт 

вагомості 

1 2 3 4 

1 Свобода інформації та незалежність ЗМІ 381 0,020 

2 Рівень інновації та технологічного розвитку галузі 382 0,020 

3 Рівень охорони здоров`я 386 0,020 

4 

Рівень фундаментальних та науково-практичних 

досліджень  
399 0,021 

5 Відношення до натуральної та екологічної продукції 407 0,021 

6 Ступінь захисту інтелектуальної влади 408 0,021 

7 Рівень безробіття 422 0,022 

8 Рівень міграції 443 0,023 

9 Курси валют 449 0,023 

10 Державні програми залучення інвестицій  453 0,023 

11 

Спадковість (національні, ментальні, культурні та інші 

традиції ведення справ, що склалися в суспільстві) 
466 0,024 

12 Ступінь протекціонізму 468 0,024 

13 Витрати на дослідження та розробки 471 0,024 

14 Ступінь глобалізації та відкритості економіки 486 0,025 

15 Престижність галузі для працевлаштування 497 0,026 

16 Доступ до енергозберігаючих та новітніх технологій 508 0,026 

17 Вплив держави на стратегію сталого розвитку 509 0,026 

18 Трудове законодавство, розмір і умови оплати праці 513 0,026 

19 Рівень екологічної освіти в суспільстві 521 0,027 

20 Законодавство з охорони навколишнього середовища  532 0,027 

21 

Розвиток ринкової, транспортної та інноваційної 

інфраструктури 
533 0,027 

22 Рівень освіти та наявність фахівців 556 0,029 

23 Антимонопольне законодавство 585 0,030 

24 Ймовірність військових конфліктів 605 0,031 

25 Обсяг основних та обігових активів у підприємств галузі 611 0,031 

26 Бюрократизація та рівень корупції 631 0,032 

27 Рентабельність виробництва галузі 648 0,033 

28 Забезпеченість природно-ресурсним потенціалом країни 649 0,033 

29 Вартість кредитних ресурсів 651 0,033 

30 Платоспроможний попит 684 0,035 

31 Обмеження на зовнішню торгівлю 695 0,036 

32 Податкова політика 696 0,036 

33 Вартість енергетичних ресурсів 692 0,036 

34 Рівень інфляції  701 0,036 

35 Темп зростання економіки 712 0,037 

36 Стійкість політичної влади 711 0,037 

40 Разом 19461 1 
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Коефіцієнт вагомості кожного фактора визначається як відношення 

кількості балів конкретного фактору до загальної кількості балів.  

Найбільший вплив, на думку фахівців, на формування механізму 

стійкого розвитку підприємств чинять такі фактори (рис. 2.15): стійкість 

політичної влади (0,037), темп зростання економіки (0,037), рівень інфляції 

(0,036), вартість енергетичних ресурсів (0,036), податкова політика (0,036), 

обмеження на зовнішню торгівлю (0,036), платоспроможний попит (0,035), 

вартість кредитних ресурсів (0,033), забезпеченість природно-ресурсним 

потенціалом країни (0,033), рентабельність виробництва галузі (0,033).  

Великий вплив чинять також такі фактори: бюрократизація та рівень 

корупції (0,032), обсяг основних засобів та обігових активів у підприємств 

галузі (0,31), ймовірність військових конфліктів (0,031), антимонопольне 

законодавство (0,030). Суттєвим є також вплив таких зовнішніх факторів, як 

рівень освіти та наявність фахівців (0,029), розвиток ринкової, транспортної 

та інноваційної інфраструктури (0,027), законодавство з охорони 

навколишнього середовища (0,027), рівень екологічної культури в 

суспільстві (0,027), трудове законодавство (0,026), вплив держави на 

стратегію стійкого розвитку (0,026), доступ до енергозберігаючих та новітніх 

технологій (0,26), престижність галузі для працевлаштування (0,026). 

До факторів із суттєвим впливом також відносяться ступінь глобалізації 

та відкритості економіки (0,025), витрати на дослідження та розробки (0,024), 

ступінь протекціонізму (0,024), спадковість (0,024), державні програми 

залучення інвестицій (0,023), курси валют (0,023), рівень міграції (0,023), 

рівень безробіття (0,022), ступінь захисту інтелектуальної влади (0,021), 

відношення в суспільстві до натуральної та екологічної продукції (0,021), 

рівень фундаментальних та науково-практичних досліджень (0,021), 

Найменший вплив мають такі фактори із коефіцієнтом вагомості 0,20, а 

саме: рівень охорони здоров`я, рівень інновації та технологічного розвитку 

галузі, свобода інформації та незалежність ЗМІ. 
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Рис. 2.12. Ранжування зовнішніх факторів впливу  

на формування механізму стійкого розвитку підприємств-машинобудування 

Джерело: розроблено автором  

1
0
6
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Аналогічно до зовнішніх факторів були проранжовані і внутрішні 

фактори (табл. 2.14, рис. 2.13).  

Таблиця 2.14 

Коефіцієнти вагомості внутрішніх факторів впливу на формування 

механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування 

№ 
з/п 

Фактори внутрішнього середовища 
Загальна 
кількість 
факторів 

Коефіцієнт 
вагомості 

1 2 3 4 

1 Організаційна культура 476 0,023 

2 
Співпраця з науково-навчальними та науково-дослідними 
установами 

485 0,023 

3 Впровадження технологій з охорони навколишнього середовища 489 0,024 

4 
Цілісна система збереження та відтворення навколишнього 
середовища 

493 0,024 

5 Виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища 498 0,024 

6 Екологічна свідомість персоналу 502 0,024 
7 Методи управління 516 0,025 

8 Виконання заходів щодо заощадження енергії 527 0,025 

9 
Впровадження власних енергоносіїв, які дозволяють 
отримувати додатковий дохід 

528 0,025 

10 Системи підтримки прийняття управлінських рішень 529 0,025 

11 Ефективна система мотивації 536 0,026 

12 Здатність протидіяти зовнішнім збурюванням 541 0,026 

13 
Комплексна переробка сировини та використання відходів 
виробництва 

542 0,026 

14 Поведінкові фактори 553 0,027 

15 Наявність системи управління якістю 570 0,027 
16 Планування енергетичних витрат 571 0,027 

17 Ефективна система охорона праці на підприємстві 593 0,029 

18 Включеність персоналу до загальної стратегії компанії 609 0,029 

19 Ефективна логістика 613 0,029 

20 Розвиток інфраструктури 619 0,030 
21 Рівень заробітної плати 624 0,030 

22 Використання енергозберігаючих технологій 629 0,030 

23 Організаційна структура управління 630 0,030 

24 Ефективна організація праці 632 0,030 

25 Ступінь зношеності основних засобів 645 0,031 
26 Організаційно-управлінські зв`язки 649 0,031 

27 Рівень освіти та кваліфікації 651 0,031 

28 Впровадження інновацій 668 0,032 

29 Технологія обробки та передачі інформації 671 0,032 

30 Розміри підприємств 674 0,032 
31 Наявність системи управління витратами 687 0,033 

32 Наявність системи стратегічного планування 698 0,034 

33 Кадровий менеджмент 709 0,034 

34 Рентабельність виробництва  710 0,034 

35 Достатність фінансових ресурсів 715 0,034 
36 Разом 17787 1 
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Рис. 2.13. Ранжування внутрішніх факторів впливу  

на формування механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування 

Джерело: розроблено автором  1
0
8
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На думку експертів, найбільший вплив на формування механізму 

стійкого розвитку чинять такі фактори із коефіцієнтом вагомості 0,034, як 

кадровий менеджмент, достатність фінансових ресурсів, рентабельність 

виробництва, наявність системи стратегічного планування.  

Значний вплив також мають такі внутрішні фактори, як наявність 

системи управління витратами (0,33), розміри підприємств (0,032), 

технологія обробки та передачі інформації (0,032), впровадження інновацій 

(0,32), рівень освіти та кваліфікації (0,31), організаційно-управлінські зв`язки 

(0,031), ступінь зношеності основних засобів (0,031), ефективна організація 

праці (0,30), організаційна структура управління (0,030), використання 

енергозберігаючих технологій (0,30), рівень заробітної плати (0,30), розвиток 

інфраструктури підприємства (0,30), рівень освіти та кваліфікації праці 

 Середній вплив мають такі фактори, як ефективна логістика (0,029), 

включеність персоналу до загальної стратегії компанії (0,29), ефективна 

система охорони праці на підприємстві (0,029), планування енергетичних 

витрат (0,027), наявність системи управління якістю (0,027). До факторів із 

середнім впливом також відносяться поведінкові фактори (0,027), 

комплексна переробка сировини та використання відходів виробництва 

(0,026), здатність протидіяти зовнішнім збурюванням (0,026), ефективна 

система мотивації персоналу (0,026), ефективна система мотивації (0,026), 

системи підтримки прийняття управлінських рішень (0,025), впровадження 

сучасних ресурсозберігаючих технологій (0,025), виконання заходів щодо 

заощадження енергії (0,025), методи управління (0,025). 

Найменший вплив чинять такі фактори, як екологічна свідомість 

персоналу (0,024), виконання заходів щодо охорони навколишнього 

середовища (0,024), цілісна система збереження та відтворення 

навколишнього середовища (0,024), впровадження технологій з охорони 

навколишнього середовища (0,024), співпраця з науково-дослідними та 

науково-навчальними заходами (0,023), організаційна культура (0,023). 
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Вплив факторів полягає у формуванні середовища існування 

підприємств, створенні бар`єрів, що стримують надмірний вплив 

підприємств на середовище. Зовнішні фактори стійкого розвитку 

підприємств є зовнішніми збурювачами, які викликають компенсаторні 

явища у внутрішньому середовищі підприємства. Будь-який фактор 

зовнішнього середовища, який досягнув певної інтенсивності, впливатиме на 

підприємство. Цей фактор викличе ряд змін у різних підсистемах стійкого 

розвитку підприємства.  

 

2.3. Реалізація механізмів стійкого розвитку на підприємствах 

машинобудування 

 

Базою дослідження були обрані ДП «Миколаївський суднобудівний 

завод», ДП «45 експериментальний механічний завод», ТОВ «Смарт-

Меритайм Груп», ТОВ «ЕлеваторПромСервіс», ТОВ «МП «Енергомаш» та 

ТОВ «Механозбиральний універсальний завод». Дані підприємства 

відносяться до підприємств машинобудування, проте різняться за розмірами 

та специфікою діяльності, що надає можливості у повному обсязі дослідити 

особливості формування механізму стійкого розвитку. 

ДП «Миколаївський суднобудівний завод» та ДП «45 експериментальний 

завод» входять до Державного концерну «Укроборонпром», тому до недавніх 

пір до них застосовувались жорсткі централізовані методи управління, які 

характеризувались низькою ефективністю використання ресурсів. Разом з 

тим, сьогодні на цих підприємствах застосовуються сучасні  ринкові методів 

управління, тому доцільним є дослідження механізму стійкого розвитку на 

них. ДП «Миколаївський суднобудівний завод» знаходиться у місті 

Миколаєві, основним видом його діяльності є цивільне та військове 

суднобудування, ремонт судів та кораблів, виготовлення виробів 

машинобудування. Реалізація механізму стійкого розвитку на ДП 

«Миколаївський суднобудівний завод» наведена у таблиці 2.15.  
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Таблиця 2.15 

Реалізація механізму стійкого розвитку на 

ДП «Миколаївський суднобудівний завод» 

Підсистема Цілі Інструменти та методи Системи забезпечення 

Економічна 
Скорочення 

збитку 

Управління оборотними 

коштами підприємства; 

управління ліквідністю; 

маркетинг 

Планово-економічний відділ 

Екологічна 

Розглядаються 

у контексті 

управління 

якістю 

Виконання чинних 

нормативних актів з 

охорони навколишнього 

середовища 

Відповідальність за 

природоохоронну діяльність 

несе керівник підприємства; 

відділ головного метролога та 

центральна заводська 

лабораторія 

Соціальна 
Не 

встановлені 

Виконання вимог 

законодавства щодо 

соціального захисту 

працівників, але в умовах 

скрутного фінансового 

становища деякі норми були 

порушені 

Відповідальність за 

соціальний захист працівників 

та охорону праці несе 

керівник підприємства 

Енергетична 

Скорочення 

витрат за 

рахунок 

заощадження 

енергетичних 

ресурсів 

 

Планування енергетичних 

витрат; впровадження 

енергозберігаючих 

технологій; впровадження 

заходів з економії 

енергоресурсів 

Енергогосподарство, головний 

енергетик 

 

 

На ДП «Миколаївський суднобудівний завод» охорона навколишнього 

середовища визначається лише у контексті управління якістю у відповідності 

до впроваджених на цих підприємствах систем управління якості згідно з ISO 

9001. До інструментів впливу на екологічну підсистему на підприємстві 

відноситься лише державне регулювання. Причому, дане підприємства за 

класом ризику не відноситься до об`єктів постановки на облік, як джерела 

забруднення навколишнього середовища, а тому всі заходи зводяться лише 

до контролю норм викидів. Відповідальність за охорону навколишнього 

середовища несе директор, а додаткова відповідальність за контролем за 

обсягом викидів покладено на відділ головного метролога та центральну 

заводську лабораторію. 
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Конкретні цілі розвитку соціальної підсистеми на досліджуваному 

підприємстві також не встановлено, але підприємство намагається 

виконувати вимоги законодавства щодо соціального захисту працівників, 

зокрема у частині мінімальної оплати праці та охорони праці. Проте, через 

скрутні економічні умови, на підприємстві відбувались випадки порушення 

законодавства, що виявлялось у затриманні виплат заробітної плати на рік і 

більше, що спричинило страйки та втрати важливих кваліфікованих кадрів на 

підприємстві. В умовах погіршення фінансового становища та браку коштів 

на погашення зовнішніх боргів, виникали простої, які були оплачені 

працівникам. Таким чином, керівництво підприємства намагалось здійснити 

всі можливі заходи із соціального захисту працівників, але це було не 

можливо через кризисний економічний стан заводу.  

Цілями стійкого розвитку енергетичної підсистеми на 

ДП «Миколаївський суднобудівний завод» є скорочення витрат за рахунок 

заощадження енергетичних ресурсів. Реалізацію інструментів та методів 

впливу на енергетичну підсистему здійснює енергогосподарство, а 

відповідальним є головний енергетик. Основними інструментами 

енергетичної підсистеми є планування енергетичних витрат, впровадження 

енергозберігаючих технологій, впровадження заходів з економії 

енергоресурсів. 

Основною економічною ціллю ДП «Миколаївський суднобудівний 

завод» є скорочення збитку. Підприємство використовує такі інструменти 

економічного розвитку, як управління оборотними коштами підприємства, 

управління ліквідністю, маркетинг. Але негативний вплив зовнішнього 

середовища та низька якість застосовуваних заходів робить їх недостатньо 

ефективними. 

Аналіз фінансового стану ДП «Миколаївський суднобудівний завод» 

свідчить про фінансову нестійкість підприємства, оскільки значення 

коефіцієнта автономії скорочується протягом 2013-2015 рр. з 0,49 до 0,09, а 

протягом 2016-2018 рр. через наявність збитків набуває від`ємного значення 
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(табл.2.16). Коефіцієнт зносу обладнання протягом 2013-2014 рр. зростає з 

0,93 до 0,95, у 2017 р. скорочується до 0,94, а у 2018 р. – знову зростає до 

0,95, що свідчить про повний знос обладнання. Позитивною динамікою є 

зростання фондовіддачі з 0,34 грн/грн. у 2013 р. до 1,18 грн/грн. у 2018 р., що 

вказує на підвищення ефективності використання основних засобів. 

Матеріаловіддача скорочується протягом 2013-2018 рр. з 0,16 грн/грн. до 0,07 

грн/грн., що свідчить про скорочення ефективності використання запасів.  

Таблиця 2.16 

Аналіз показників економічного розвитку  

ДП «Миколаївський суднобудівний завод» 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018р. 

до 2013р. 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

абсо-

лютні 

темп  

приросту,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коефіцієнт автономії 0,49 0,34 0,09 -0,08 -0,13 -0,08 -0,57 -116,33 

Коефіцієнт зносу обладнання 0,93 0,95 0,96 0,96 0,94 0,95 0,02 2,15 

Фондовіддача, грн./грн. 0,34 0,45 0,78 0,99 1,10 1,18 0,84 247,06 

Матеріаловіддача, грн./грн 0,16 0,21 0,16 0,10 0,09 0,07 -0,09 -56,25 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
0,90 1,90 1,21 1,16 1,14 1,09 0,19 21,11 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
0,49 0,28 0,16 0,14 0,07 0,05 -0,44 -89,80 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,03 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 -0,02 -66,67 

Рентабельність продукції, % -142,59 -196,89 -40,74 -186,63 -34,27 -12,52 130,07 -91,22 

Рентабельність активів, % -30,80 -94,00 -56,90 -17,90 -4,00 -4,10 26,70 -86,69 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 
0,66 0,84 1,12 0,79 0,98 1,96 1,30 196,97 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості, 
0,42 0,53 1,29 0,11 0,13 0,21 -0,21 -50,00 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 
0,12 0,16 0,13 0,09 0,08 0,07 -0,05 -41,67 

 

Значення коефіцієнта швидкої та поточної ліквідності вказує на 

неплатоспроможність підприємства, зокрема, значення коефіцієнта швидкої 

ліквідності скорочується протягом 2013-2018 рр. з 0,49 до 0,05, а значення 

коефіцієнта абсолютної ліквідності – з 0,03 до 0,01, хоча значення 

коефіцієнта поточної ліквідності зростає з 0,9 до 1,1. Збитковість 
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підприємства спричинила від`ємне значення рентабельності продукції та 

рентабельності активів, яке протягом 2013-2015 рр. скорочується на 91,22% 

та 86,69% відповідно, що є позитивною динамікою. Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості зростає з 0,66 до 1,96 протягом 2013-2018рр., що 

вказує на прискорення розрахунків з дебіторами, а коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості скорочується з 0,42 до 0,21, що свідчить про 

уповільнення підприємством розрахунків за своїми боргами. Коефіцієнт 

оборотності оборотних активів протягом 2013-2018 рр. скорочується з 0,12 до 

0,07. Таким чином, за результатами аналізу визначено, що підприємство є 

фінансово нестійким, неплатоспроможним та збитковим. 

Дослідження екологічного розвитку ДП «Миколаївський 

суднобудівний завод» вказує на зростання обсягів утворення відходів 

протягом 2013-2018 рр. – вони зростають на 7,28%, а обсяги викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря – на 109,26%. Обсяги витрат на 

охорону навколишнього середовища зростають 27,54 тис. грн. у 2013 р. до 

107,38 тис. грн. у 2018 р. Частка екологічної продукції заводу зростає з 0,61% 

у 2013 р. до 1,23% у 2018 р. (табл. 2.17).  

Таблиця 2.17 

Аналіз показників екологічного розвитку  

ДП «Миколаївський суднобудівний завод» 

Показники 

роки 
Відхилення 

2018р. до 2013р. 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

абсо-

лютні 

темп  

приросту, 

% 

Обсяг утворення відходів, т 2,61 2,53 3,11 2,23 2,72 2,80 0,19 7,28 

Обсяг викидів у атмосферне повітря, т 0,21 0,14 0,22 0,47 0,87 0,44 0,23 109,26 

Витрати на охорону навколишнього 

середовища, тис. грн 
27,54 25,99 50,62 65,51 87,68 107,38 79,84 289,91 

Частка екологічної продукції, % 0,61 1,29 0,71 0,92 1,09 1,23 0,62 101,64 

 

Аналіз показників соціального розвитку ДП «Миколаївський 

суднобудівний завод» вказує на те, що протягом 2013-2018 рр. коефіцієнт 

приросту середньої  заробітної  плати  зростає  з  1,11  до  1,20,  а  коефіцієнт  
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приросту продуктивності праці – з 1,21 до 1,26. (табл. 2.18).  

Таблиця 2.18 

Аналіз показників соціального розвитку  

ДП «Миколаївський суднобудівний завод» 

Показники 

Роки 
Відхилення 

2018р. до 2013р. 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

абсо-

лютні 

темп  

приросту,

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коефіцієнт приросту 

середньої заробітної плати 
1,11 2,73 1,03 1,26 1,01 1,20 0,06 8,11 

Коефіцієнт приросту 

продуктивності праці 
1,21 1,52 1,60 1,04 1,19 1,26 0,05 4,13 

Співвідношення 

коефіцієнтів приросту 

продуктивності праці та 

середньої заробітної плати 

1,09 0,56 1,55 0,83 1,18 1,05 -0,04 -3,67 

Співвідношення середньої 

заробітної плати до 

середньогалузевої 

0,38 1,01 0,81 0,78 0,57, 0,45 0,07 18,42 

Частка працівників, що 

пройшли навчання та 

підвищення кваліфікації, % 

12,51 10,10 7,62 15,32 4,46 3,52 -8,99 -71,87 

Коефіцієнт рівня 

охорони праці 
0,70 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78 0,08 11,28 

Частка задоволених 

працівників, % 
30,33 29,87 34,31 33,21 32,98 31,11 0,78 2,57 

 

Співвідношення коефіцієнтів приросту продуктивності праці та 

середньої заробітної протягом 2013-2014 рр. скорочується з 1,09 до 0,56, у 

2015 р. – зростає до 1,55, у 2016 р. – скорочується до 0,83, але протягом 2017-

2018 рр. – зростає до 1,05. На підприємстві середня заробітна плата нижче 

середньогалузевої, зокрема, заробітна плата на підприємстві у 2013 р. 

становила лише 0,38 заробітної плати у галузі, у 2014 р. – зростає до 0,10, але 

протягом 2015-2018 рр. – скорочується до 0,45, що спричиняє відтік 

кваліфікованих кадрів. Частка працівників, які пройшли навчання та 

підвищення кваліфікації на ДП «Миколаївський суднобудівний завод» 

протягом 2013-2015 рр. скорочується з 12,51% до 7,62%, у 2016 р. – зростає 

до 15,32%, але у 2018 р. – скорочується до 3,52%. Значення коефіцієнта рівня 
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охорони праці протягом досліджуваного періоду становить нижче одиниці, 

хоча і зростає з 0,70 у 2013 р. до 0,78 у 2018 р., що вказує на недостатнє 

виконання заходів з безпеки праці. Частка задоволених працівників зростає 

протягом 2013-2018 рр. з 30,33% до 31,11%. 

Аналіз показників енергетичного розвитку вказує на те, що 

енерговіддача ДП «Миколаївський суднобудівний завод» протягом 2013-

2018 рр. зростає з 22,74 грн/кВт-год. до 29,91 грн/кВт/год. (на 31,53%). 

Паливовіддача - з 48,83 грн/Гкал до 57,61 грн/Гкал (на 17,97%), що вказує на 

підвищення ефективності використання енергоресурсів. Коефіцієнт 

виконання заходів з енергозбереження скорочується протягом 2013-2015 рр. з 

0,75 до 0,73, протягом 2016-2017 рр. – зростає до 0,85, але у 2018 р. знову 

скорочуються до 0,75, що свідчить про недостатнє виконання заходів з 

енергозбереження (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19 

Аналіз показників енергетичного розвитку  

ДП «Миколаївський суднобудівний завод» 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018р. 

до 2013р. 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 абсо-

лютні 

темп  

приросту,% 

Енерговіддача, грн / кВт-год. 22,74 27,63 26,36 26,40 22,90 29,91 7,17 31,53 

Паливовіддача, грн./Гкал 48,83 50,37 49,51 56,60 64,92 57,61 8,78 17,98 

Коефіцієнт виконання заходів з 

енергозбереження 
0,75 0,78 0,73 0,81 0,85 0,75 0,00 0,00 

 

Таким чином, недостатня ефективність механізму стійкого розвитку 

ДП «Миколаївський суднобудівний завод» негативно вплинуло на стійкість 

розвитку економічної, екологічної, соціальної та енергетичної підсистеми 

підприємства. 

Державне підприємство «45 експериментальний механічний завод» 

знаходиться у місті Вінниці; завод є провідним підприємством з виробництва 

технічних засобів транспортування, заправки, перекачування і зберігання 
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нафтопродуктів. Реалізація механізму стійкого розвитку підприємства 

наведена у таблиці 2.20. 

Таблиця 2.20 

Реалізація механізму стійкого розвитку на  

ДП «45 експериментальний механічний завод» 

Підсистема Цілі Інструменти та методи Системи забезпечення 

Економічна 
Збільшення 

прибутку 

Управління оборотними 

коштами підприємства; 

оптимізація собівартості; 

контролінг; впровадження 

інновацій; управління 

ліквідністю; маркетинг; 

планування 

Планово-економічний 

відділ 

Екологічна 

Розглядаються 

у контексті 

управління 

якістю 

виконання чинних нормативних 

актів з охорони навколишнього 

середовища 

Відповідальність за 

природоохоронну 

діяльність несе керівник 

підприємства; 

Соціальна Не встановлені 

Виконання вимог законодавства 

щодо соціального захисту 

працівників та охорони праці 

Відповідальність за 

соціальний захист 

працівників та охорону 

праці несе керівник 

підприємства 

Енергетична 

Скорочення 

витрат за 

рахунок 

заощадження 

енергетичних 

ресурсів 

Планування енергетичних 

витрат; впровадження 

енергозберігаючих технологій; 

впровадження заходів з економії 

енергоресурсів 

Енергогосподарство, 

головний енергетик 

 

Метою економічного розвитку ДП «45 експериментальний завод» є 

збільшення прибутку. Для її досягнення використовуються такі інструменти, 

як управління оборотними коштами підприємства; оптимізація собівартості; 

контролінг; впровадження інновацій; управління ліквідністю; маркетинг; 

планування.  

У ДП «45 експериментальний механічний завод» охорона 

навколишнього середовища визначається лише у контексті управління 

якістю у відповідності до впроваджених на цих підприємствах систем 

управління якості згідно з ISO 9001. Відповідальність за охорону 

навколишнього середовища несе керівник. До інструментів екологічного 
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розвитку відносяться лише виконання чинних нормативних актів з охорони 

навколишнього середовища. 

Цілі соціального розвитку на підприємстві не встановлено, але 

відбувається жорсткий контроль за виконанням вимог законодавства щодо 

соціального захисту працівників та охорони праці. Проте, через 

неконкурентну заробітну плату підприємства втрачають важливі кадри. 

Цілями розвитку енергетичної підсистеми на ДП «45 

експериментальний завод» є скорочення витрат за рахунок заощадження 

енергетичних ресурсів. Основними інструментами енергетичної підсистеми є 

планування енергетичних витрат, впровадження енергозберігаючих 

технологій, впровадження заходів з економії енергоресурсів.  

Аналіз показників економічного розвитку вказує, що за значенням 

коефіцієнта автономії ДП «45 експериментальний механічний завод» є 

фінансово стійким, але його значення скорочується протягом 2013-2016 рр. з 

0,68 до 0,49, але зростає протягом 2017-2018 рр. до 0,62. Коефіцієнт зносу 

обладнання протягом 2013-2018 рр. зростає з 0,58 до 0,68, що вказує на 

високий ступінь зношеності основних засобів підприємства. Фондовіддача 

зростає з 1,36 грн/грн. у 2013 р. до 4,24 грн/грн. у 2018 р., що свідчить про 

зростання ефективності використання основних засобів. Матеріаловіддача 

зростає протягом 2013-2015 рр. з 2,35 грн/грн. до 4,92 грн/грн., а протягом 

2016-2018 рр. – скорочується до 2,93 грн/грн.  

Значення показника поточної ліквідності скорочується з 1,41 у 2013 р. 

до 1,24 у 2014 р., а протягом 2015-2018 рр. – зростає до 1,82, що свідчить про 

платоспроможність підприємства. Значення коефіцієнта швидкої ліквідності 

зростає протягом 2013-2017 рр. з 0,50 до 0,83, а у 2018 р. – зростає до 0,62, 

що у цілому свідчить про недостатність найбільш ліквідних активів для 

погашення поточних зобов`язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності зростає 

протягом 2013-2014 рр. зростає з 0,01 до 0,29, протягом 2015-2016 рр. – 

скорочується до 0,03, але у 2018 р. – зростає до 0,09, що свідчить про 

недостатню платоспроможність ДП «45 експериментальний механічний 
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завод». Рентабельність продукції зростає протягом 2013-2015 рр. з 0,21% до 

1,03%, у 2016 р. – скорочується до від`ємного значення 1,15%, у зв`язку з 

отриманням збитків, а з 2017 р. вона зростала та склала 1,24% у 2018 р. 

1,81%, але скорочується у 2018 р. до 1,24%. Рентабельність активів зростає 

протягом 2013-2015 рр. з 0,13% до 1,05%, у 2016 р. – зменшується і отримує 

від`ємне значення,  але з 2017 р. – має тенденцію до зростання. Коефіцієнт 

оборотності дебіторської заборгованості скорочується з 4,83 у 2013 р. до 2,56 

у 2015 р., а протягом 2016-2018 рр. – зростає до 5,96 (на 23,40% вище, ніж у 

2013 р.), що вказує на прискорення розрахунків із покупцями. Коефіцієнт 

оборотності кредиторської заборгованості скорочується протягом 2013-

2014 рр. з 1,87 до 1,70; у 2015 р. – зростає до 2,15, у 2016 р. – скорочується до 

2,04, а протягом 2017-2018 рр. – зростає та становить 2,76 у 2018 р. (на 

48,14% порівняно з 2013 р.), що вказує на прискорення строків погашення 

підприємством заборгованості. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 

зростає протягом 2013-2015 рр. з 1,16 до 2,21; скорочується у 2016 р. до 1,85, 

у 2017 р. – зростає до 1,90, а у 2018 р. – скорочується до 1,77 (що вище 

значення 2013 р. на 52,18%), та вказує на підвищення ефективності 

використання оборотних активів порівняно з 2013 р. (табл. 2.21.).  

Таблиця 2.21 

Аналіз показників економічного розвитку  

ДП «45 експериментальний механічний завод» 

Показники 

Роки 
Відхилення  

2018р. до 2013р. 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

абсо-

лютні 

темп  

приросту,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коефіцієнт автономії 0,68 0,51 0,54 0,49 0,62 0,62 -0,06 -8,82 

Коефіцієнт зносу обладнання 0,58 0,60 0,62 0,65 0,69 0,68 0,10 17,24 

Фондовіддача, грн./грн. 1,36 1,92 3,42 3,21 4,20 4,24 2,88 211,76 

Матеріаловіддача, грн./грн 2,34 3,31 4,92 3,40 3,34 2,93 0,59 25,21 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
1,41 1,24 1,33 1,32 1,85 1,82 0,41 29,08 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
0,50 0,72 0,68 0,54 0,83 0,62 0,12 24,00 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,01 0,29 0,18 0,03 0,22 0,09 0,08 800,00 
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Продовження таблиці 2.21 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рентабельність продукції, % 0,21 0,39 1,03 -1,15 1,81 1,24 1,03 490,48 

Рентабельність активів, % 0,13 0,28 1,05 -1,13 1,98 1,31 1,18 907,69 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 
4,83 4,80 2,56 4,94 5,46 5,96 1,13 23,40 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 
1,87 1,70 2,15 2,04 2,48 2,76 0,89 47,59 

Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів 
1,16 1,64 2,21 1,85 1,90 1,77 0,61 52,59 

 

Таким чином, ДП «45 експериментальний механічний завод» є фінансово 

стійким, але низькорентабельним та недостатньо платоспроможним. 

Обсяги утворення відходів протягом 2013-2015 рр. мали тенденцію до 

зростання, у 2016 р. – їх величина зменшувалась, але протягом 2017-2018 рр. 

– зростають до 8,53 т. Обсяг викидів у атмосферне повітря забруднюючих 

речовин зростає з 0,73 т у 2013 р. до 1,55 т у 2018 р. Витрати на охорону 

навколишнього середовища зростають з 107,53 тис. грн. у 2013 р. до 295,93 

тис. грн. Частка екологічної продукції зростає з 1,51% до 4,39% (табл. 2.22).  

Таблиця 2.22. 

Аналіз показників екологічного розвитку  

ДП «45 експериментальний механічний завод» 

Показники 

роки 
Відхилення 2018р. до 

2013р. 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

абсо-

лютні 

Темпи  

приросту,% 

Обсяг утворення 

відходів, т 
7,51 7,73 7,92 6,80 7,11 8,53 1,02 13,58 

Обсяг викидів у 

атмосферне повітря, т 
0,73 0,87 0,73 0,75 1,15 1,55 0,82 112,3 

Витрати на охорону 

навколишнього 

середовища, тис. грн 

107,53 81,84 172,07 186,83 290,94 295,93 188,40 175,21 

Частка екологічної 

продукції, % 
1,51 2,18 1,11 2,49 4,06 4,39 2,88 190,73 

 

Аналіз показників соціального розвитку вказує на те, що протягом    

2013-2018 рр. середня заробітна плата зростає, але, співвідношення 

коефіцієнтів приросту продуктивності праці та середньої заробітної плати 
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протягом 2013-2018 рр. не перевищує одиниці. Показник співвідношення 

середньої заробітної плати до середньогалузевої вказує на недостатньо 

високий рівень оплати праці на підприємстві, оскільки лише у 2015 р. 

заробітна плата на підприємстві на 0,4 перевищувала середньогалузеву, а у 

2018 р. – становить лише 0,54 середньогалузевої. Частка працівників, що 

пройшли навчання та підвищення кваліфікації зростає з 6,17% у 2013 р. до 

17,31% у 2018 р. Коефіцієнт рівня охорони праці на підприємстві нижче 

одиниці, що вказує на недостатній рівень безпеки праці, хоча протягом 2013-

2018 рр. його значення зростає з 0,83 до 0,89. Частка задоволених працівників 

зростає протягом 2013-2018 рр. з 61,63% до 65,09% (табл. 2.23). 

Таблиця 2.23 

Аналіз показників соціального розвитку  

ДП «45 експериментальний механічний завод» 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018р. 

до 2013р. 

2
0
1
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2
0
1
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2
0
1
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2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

абсо-

лютні 

темп  

приросту, 

% 

Коефіцієнт приросту середньої 

заробітної плати 
1,10 1,21 2,06 1,11 1,21 1,05 -0,05 -4,63 

Коефіцієнт приросту 

продуктивності праці 
0,80 1,63 1,72 1,01 1,10 0,97 0,17 20,66 

Співвідношення коефіцієнтів 

приросту продуктивності праці 

та середньої заробітної плати 

0,73 1,34 0,83 0,91 0,91 0,92 0,19 26,51 

Співвідношення середньої 

заробітної плати до 

середньогалузевої, 

0,55 0,65 1,04 0,88 0,78 0,54 -0,01 -1,82 

Частка працівників, що пройшли 

навчання та підвищення 

кваліфікації, % 

6,17 15,38 12,39 10,46 16,62 17,31 11,14 180,48 

Коефіцієнт рівня охорони праці 0,83 0,86 0,84 0,83 0,82 0,89 0,05 6,40 

Частка задоволених працівників, % 61,63 68,74 74,32 71,22 64,67 65,09 3,46 5,61 

 

Енерговіддача ДП «45 експериментальний механічний завод» зростає 

протягом 2013-2014 рр. з 13,34 грн/кВт-год. до 40,82 грн/кВт-год., але 

скорочується у 2018 р. до 11,63 грн/кВт-год. Паливовіддача зростає 

протягом 2013-2014 рр. скорочується з 30,84 грн/Гкал. до 38,29 грн/Гкал., а 
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протягом 2015-2018рр. – скорочується до 29,66 грн/Гкал. Коефіцієнт 

виконання заходів з енергозбереження зростає з 0,83 у 2013 р. до 0,89 у 2018 

р., але залишається нижче одиниці, що свідчить про недостатній рівень 

виконання заходів (табл. 2.24). 

Таблиця 2.24 

Аналіз показників енергетичного розвитку  

ДП «45 експериментальний механічний завод» 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018р. 

до 2013р. 
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абсо-

лютні 

Темпи 

приросту, 

% 

Енерговіддача, грн / кВт-год. 13,34 15,82 13,34 10,41 13,34 11,63 -1,71 -12,82 

Паливовіддача, грн./Гкал 30,84 38,29 30,86 32,51 37,06 29,66 -1,18 -3,83 

Коефіцієнт виконання заходів з 

енергозбереження 
0,83 0,84 0,75 0,85 0,86 0,89 0,06 7,23 

 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» є найбільшим суднобудівним 

субхолдингом України, який об`єднає дві верфі: Миколаївську і Херсонську. 

Виробничі потужності дозволяють будувати середньотонажні 

повнокомплектні судна і виконувати складні судноремонтні роботи. 

Замовниками заводів виступають компанії з Голландії, Норвегії, 

Великобританії та інших країн світу. Виробнича програма орієнтована на 

будівництво багатоцільових судів, танкерів, офшорних судів, буксирів, інших 

типів суден, а також корпусобудування і будівництво офшорних конструкцій. 

Реалізація механізму стійкого розвитку ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

наведена у таблиці 2.25. ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» у середньостроковій 

перспективі встановило ціллю економічного розвитку закріплення ринкових 

позицій в ніші середньотонажного повнокомплектного суднобудування на 

ринках Європи та Балтії, що забезпечить зростання обсягів реалізації та 

прибутку. Підприємство застосовує широкий спектр інструментів 

економічного розвитку, зокрема управління оборотними коштами 

підприємства; оптимізація собівартості; контролінг; впровадження інновацій; 

управління ліквідністю; маркетинг; бюджетування.  
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Таблиця 2.25 

Реалізація механізму стійкого розвитку ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Підсистема Цілі Інструменти та методи 
Системи 

забезпечення 

Економічна 

Закріплення ринкових 

позицій в ніші 

середньотонажного 

повнокомплектного 

суднобудування на 

ринках Європи та 

Балтії, максимізація 

прибутку 

Управління оборотними коштами 

підприємства; оптимізація 

собівартості; контролінг; 

впровадження інновацій; 

управління ліквідністю; 

маркетинг; бюджетування 

Фінансово-

економічний відділ 

Екологічна 

Збереження та 

покращення 

екологічного стану 

навколишнього 

середовища регіону 

виконання чинних нормативних 

актів України з охорони 

навколишнього середовища; 

отримання дозволів на викиди 

забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами та 

спеціальне водокористування; 

інвентаризація стаціонарних 

джерел викидів забруднюючих 

речовин; контроль утилізації 

відходів; додаткові заходи зі 

зменшення негативного впливу на 

навколишнє середовище та 

покращення екологічного стану 

регіону 

відповідальність за 

природоохоронну 

діяльність несе 

керівник 

підприємства та 

головний інженер 

Соціальна 

Забезпечення належних 

та безпечних умов 

праці; зростання 

продуктивності праці 

1) виконання вимог 

законодавства щодо соціального 

захисту працівників та охорони 

праці; 

2) встановлення додаткових 

гарантій працівникам 

Відповідальність за 

соціальний захист 

працівників та 

охорону праці несе 

керівник 

підприємства 

Енергетична 

Скорочення витрат за 

рахунок заощадження 

енергетичних ресурсів 

 

Планування енергетичних витрат; 

впровадження енергозберігаючих 

технологій; впровадження заходів 

з економії енергоресурсів, 

впровадження власних 

енергоносіїв 

Енергогосподарство, 

головний енергетик 

 

 

Ціллю екологічної підсистеми ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» є 

збереження та покращення екологічного стану навколишнього середовища 

регіону. Натомість, на інших досліджуваних підприємствах, цілі 

екологічного розвитку не встановлені.  

Відповідно до цілей екологічного розвитку обрані й інструменти та 

методи. Зокрема, на ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» використовуються такі 
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групи інструментів: державне регулювання (підприємство неухильно 

виконує всі вимоги чинного законодавства щодо охороно навколишнього 

середовища, має дозволи на викиди забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами та спеціальне водокористування); інвентаризація (проводиться 

щорічна інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин 

з метою дослідження їх стану та екологічної безпеки); утилізація відходів 

(здійснюється контроль за утилізацію відходів, зокрема, відходи передаються 

спеціальним організаціям та установам, які мають ліцензію на утилізацію 

відходів); ініціативні заходи (додаткові заходи зі зменшення негативного 

впливу на навколишнє середовище та покращення екологічного стану 

регіону, зокрема впровадженні додаткових очисних та ресурсозбережних 

технологій; цікавими є такі заходи, як організація та проведення суботників 

та екологічних конкурсів серед населення регіону, які сприяють формуванню 

екологічної культури серед працівників підприємства та громадян взагалі). 

Відповідальність за охорону навколишнього середовища, відповідно до 

чинного законодавства, несе керівник підприємства. Відповідальність за 

розробку та виконання заходів з охорону навколишнього середовища несе 

головний інженер. 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» не лише виконує вимоги законодавства 

щодо соціального захисту працівників та забезпечення безпечних умов праці, 

але й використовує додаткові інструменти розвитку соціальної підсистеми, а 

саме: навчання працівників та підвищення кваліфікації, зокрема з питань 

охорони праці; надання працівникам та їх сім`ям путівок на відпочинок; 

жорсткий контроль за виконання вимог охорони та безпечних умов праці; 

встановлення конкурентної оплати праці; застосування заходів матеріального 

та морального заохочення. 

Реалізацію інструментів та методів впливу на енергетичну підсистему 

здійснює енергогосподарство, а відповідальним є головний енергетик. 

Аналіз показників економічного розвитку ТОВ «Смарт-Мерітайм 

Груп» вказує, що протягом 2013-2017 рр. підприємство було фінансово 
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нестійким, оскільки значення коефіцієнта фінансової автономії становило 

0,08, але у 2018 р. значення показника зростає до 0,63, що вказує про 

зростання фінансової стійкості підприємства (табл. 2.26). Коефіцієнт зносу 

обладнання зростає протягом 2013-2018 рр. з 0,26 до 0,71, що вказує на 

погіршення стану основних засобів. Фондовіддача зростає з 0,22 грн/грн. у 

2013 р. до 5,93 грн/грн. у 2018 р., а матеріаловіддача – з 1,48 грн/грн. у 

2013 р. до 6,20 грн/грн. у 2018 р., що вказує на підвищення ефективності 

використання активів. 

Таблиця 2.26. 

Аналіз показників економічного розвитку ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018р. 

до 2013р. 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

абсо-

лютні 

Темп 

приросту, 

% 

Коефіцієнт автономії 0,08 0,12 0,11 0,14 0,13 0,63 0,55 687,50 

Коефіцієнт зносу обладнання 0,26 0,30 0,73 0,68 0,65 0,71 0,45 173,08 

Фондовіддача, грн./грн. 0,22 0,30 0,76 5,06 4,76 5,93 5,71 2595,45 

Матеріаловіддача, грн./грн 1,48 2,05 1,24 1,51 3,02 6,20 4,72 318,92 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,81 1,09 1,28 1,75 1,21 1,43 0,62 76,54 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,54 0,89 0,90 0,63 0,98 0,98 0,44 81,48 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,16 0,11 0,05 0,18 0,09 0,27 0,11 70,89 

Рентабельність продукції, % 13,97 8,95 -0,84 11,34 8,99 7,56 -6,41 -45,88 

Рентабельність активів, % 0,86 0,69 -0,11 2,28 1,80 3,00 2,14 248,84 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 
1,50 0,63 0,71 1,44 1,92 2,05 0,55 36,67 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 
0,22 0,27 0,27 0,70 0,97 1,30 1,08 490,91 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 
0,31 0,33 0,32 0,57 1,06 1,40 1,13 364,52 

 

Значення коефіцієнтів ліквідності вказує на достатню 

платоспроможність підприємства, зокрема, значення коефіцієнта поточної 

ліквідності зростає протягом 2013-2016 рр. з 0,81 до 1,75, але скорочується 

протягом 2017-2018 рр. до 1,43; значення коефіцієнта швидкої ліквідності 

зростає протягом 2013-2018 рр. з 0,56 до 0,98, а значення коефіцієнта 

абсолютної ліквідності – з 0,16 до 0,27.  
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Рентабельність продукції підприємства скорочується протягом 2013-

2018рр. з 13,97% до 7,56%, але зростає рентабельність активів з 0,86% до 

2,99%. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості скорочується 

протягом 2013-2014 рр. з 1,50 до 0,63, але протягом 2016-2018 рр. – зростає 

до 2,05. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зростає 

протягом 2013-2018 рр. з 0,22 до 1,30. Наведена динаміка вказує на 

прискорення розрахунків з покупцями та постачальниками. Коефіцієнт 

оборотності оборотних активів зростає протягом 2013-2018 рр. з 0,31 до 1,40, 

що вказує на зростання ефективності використання активів. Таким чином, 

підприємство є фінансово стійким, платоспроможним та прибутковим. 

Аналіз показників екологічного розвитку свідчить про те, що обсяги 

утворення відходів на ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» скорочуються протягом 

2013-2018 рр. з 26,20 т до 26,10 т (на 0,38%). Обсяги викидів забруднюючих 

речовин у атмосферне повітря зростають протягом 2013-2018 рр. з 2,25 т до 

3,53 т (на 56,89%). Витрати на охорону навколишнього середовища 

зростають з 1847,02 тис. грн. у 2013 р. до 10898,36 тис. грн. у 2018 р.; частка 

екологічної продукції зростає з 4,10% у 2013 р. до 11,92% у 2018 р. 

(табл. 2.27).  

Таблиця 2.27. 

Аналіз показників екологічного розвитку ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Показники 

роки 
Відхилення 2018р. 

до 2013р. 

2
0
1
3 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 абсо-

лютні 

Темп 

 приросту, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обсяг утворення 

відходів, т 
26,20 24,61 22,22 23,20 23,51 26,10 -0,10 -0,38 

Обсяг викидів у 

атмосферне 

повітря, т 

2,25 2,38 2,91 3,02 3,40 3,53 1,28 56,89 

Витрати на охорону 

навколишнього 

середовища, 

тис. грн 

1847,02 2882,18 4401,22 7202,40 9353,25 10898,36 9051,34 490,05 

Частка екологічної 

продукції, % 
4,10 5,94 6,29 5,84 10,05 11,92 7,82 190,73 
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Аналіз показників соціального розвитку свідчить про те, що протягом 

2013-2018 рр. відбувається зростання продуктивності праці, про що свідчить 

значення коефіцієнта приросту продуктивності праці більше 1, а значення 

показника співвідношення коефіцієнтів приросту продуктивності праці та 

середньої заробітної плати більше одиниці свідчить на виконання 

мотиваційної функції заробітної плати. Співвідношення середньої заробітної 

плати до середньогалузевої більше 1 вказує на високий рівень оплати праці. 

Частка працівників, що пройшли навчання та кваліфікацію зростає з 18,55% у 

2013 р. до 28,56% у 2018 р. Коефіцієнт рівня охорони праці дорівнює 

одиниці, що вказує на високий рівень охорони праці на підприємстві. Частка 

задоволених працівників зростає протягом 2013-2018 рр. з 71,32% до 73,00% 

(табл. 2.28). 

Таблиця 2.28 

Аналіз показників соціального розвитку ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Показники 

Роки 
Відхилення 

2018р. до 2013р. 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

абсо-

лютні 

Темп 

приросту, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коефіцієнт приросту середньої 

заробітної плати 
1,00 0,97 1,05 1,04 1,43 1,11 0,11 11,00 

Коефіцієнт приросту продуктивності 

праці 
1,11 1,10 1,40 1,41 1,20 1,32 0,22 18,99 

Співвідношення коефіцієнтів приросту 

продуктивності праці та середньої 

заробітної плати 

1,11 1,14 1,33 1,35 0,84 1,19 0,08 7,20 

Співвідношення середньої заробітної 

плати до середньогалузевої 
2,79 2,60 2,13 1,69 1,77 1,31 -1,48 -53,05 

Частка працівників, що пройшли 

навчання та підвищення кваліфікації, % 
18,55 17,03 15,01 18,12 28,00 28,60 10,05 54,20 

Коефіцієнт рівня охорони праці 0,95 0,90 0,93 0,95 0,93 0,96 0,01 1,05 

Частка задоволених працівників, % 71,32 70,09 72,54 71,81 70,00 73,00 2,01 2,82 

 

Аналіз показників енергетичного розвитку вказує на підвищення 

енерговіддачі ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», яка зростає з 25,92 грн/кВт-год. 
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до 78,57 грн/кВт-год. протягом 2013-2018 рр., а паливовіддача – з 

59,95 грн/Гкал. до 142,70 грн/Гкал. Коефіцієнт виконання заходів з 

енергозбереження скорочується з 0,89 до 0,80 (табл. 2.29). 

Таблиця 2.29. 

Оцінка стійкого енергетичного розвитку ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Показники 

роки 
Відхилення 2018р. 

до 2013р. 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

абсо- 

лютні 

Темпи  

приросту, 

% 

Енерговіддача, грн / кВт-год. 25,92 35,87 34,45 70,70 39,63 78,57 52,65 203,13 

Паливовіддача, грн./Гкал 59,95 82,91 79,72 114,47 120,90 142,70 82,75 138,03 

Коефіцієнт виконання заходів з 

енергозбереження 0,89 0,91 0,87 0,85 0,80 0,80 -0,09 -10,11 

 

ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» знаходиться у місті Миколаєві. Постійною 

продукцією підприємства є обладнання для підприємств по зберіганню і 

переробці зерна. Якість обладнання та комплектуючих відповідає технічним 

умовам, за експлуатаційними характеристиками, є одним з найкращих серед 

заводів виробленого обладнання в СНД. Реалізація механізму стійкого 

розвитку на ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» наведено у табл.2.30. 

Таблиця 2.30 

Реалізація механізму стійкого розвитку ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» 

Підсистема Цілі Інструменти та методи Системи забезпечення 

1 2 3 4 

Економічна 
Збільшення 

прибутку 

Управління оборотними 

коштами підприємства; 

управління ліквідністю; 

маркетинг 

Економічний відділ 

Екологічна Не встановлені 

виконання чинних 

нормативних актів з 

охорони навколишнього 

середовища 

відповідальність за 

природоохоронну 

діяльність несе керівник 

підприємства 

Соціальна Не встановлені 

Виконання вимог 

законодавства щодо 

соціально о захисту 

працівників та охорони 

праці 

Відповідальність за 

соціальний захист 

працівників та охорону 

праці несе керівник 

підприємства 
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Продовження таблиці 2.30 
1 2 3 4 

Енергетична 

Скорочення витрат за 

рахунок заощадження 

енергетичних ресурсів 

Планування енергетичних 

витрат; впровадження заходів 

з економії енергоресурсів 

Головний 

енергетик 

 

Основними цілями економічного розвитку є зростання прибутку, при 

цьому використовуються такі інструменти, як управління оборотними 

коштами підприємства; управління ліквідністю; маркетинг. 

Цілі екологічної та соціальної підсистеми на підприємстві не 

встановлені, але вимоги законодавства щодо соціального захисту та охорони 

праці виконуються неухильно. До інструментів впливу на екологічну та 

соціальну підсистему відноситься лише державне регулювання.  

Аналіз показників економічного розвитку ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» 

свідчить про фінансову стійкість підприємства, оскільки значення 

коефіцієнта автономії у 2018 р. становило 0,80, хоча воно і скоротилося 

порівняно з 2013 р. на 5,77%. Коефіцієнт зносу обладнання зростає протягом 

2013-2018 рр. з 0,49 до 0,56, що вказує на погіршення стану основних засобів. 

Фондовіддача зростає з 0,58 грн/грн. у 2013 р. до 1,43 грн/грн. у 2018р., а 

матеріаловіддача – з 7,37 грн/грн. до 12,17 грн/грн. у 2018 р., що перевищує 

значення 2013 р. на 65,13%, і вказує на підвищення ефективності 

використання активів. Значення коефіцієнтів ліквідності вказує на достатню 

платоспроможність підприємства, зокрема, коефіцієнт поточної ліквідності 

зростає протягом 2013-2018 рр. з 1,27 до 1,88; коефіцієнт швидкої ліквідності 

– з 0,43 до 1,03, а значення коефіцієнта абсолютної ліквідності – з 0,25 до 

0,43. Рентабельність продукції підприємства у 2013 р. була від`ємною через 

збитковість підприємства, протягом 2014-2015 рр. вона зростає до 3,99%, але 

протягом 2016-2017 рр. знову набула від`ємного значення, а у 2018 р. – 

зростає до 2,84%. Рентабельність активів також була від`ємною у 2013 р. та 

2016-2017 рр., а у 2018 р. – зростає до 2,61%. Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості зростає протягом 2013-2015 рр. з 35,46 до 46,56, 

а протягом 2016-2018 рр. – скорочується до 27,95, що свідчить про 



 

 

130 

уповільнення розрахунків із дебіторами, а коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості – зростає з 5,31 до 8,85 протягом 2013-2018 рр., 

що вказує на прискорення розрахунків за боргами підприємством. Коефіцієнт 

оборотності оборотних активів зростає протягом 2013-2015 рр. з 4,32 до 7,54, 

а протягом 2016-2018 рр. – скорочується до 5,86 (табл. 2.31). 

Таблиця 2.31 

Аналіз показників економічного розвитку ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018р. 

до 2013р. 

2
0
1
3 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 абсо-

лютні 

Темп 

приросту, 

% 

Коефіцієнт автономії 0,85 0,89 0,91 0,88 0,84 0,80 -0,05 -5,88 

Коефіцієнт зносу обладнання 0,49 0,51 0,53 0,56 0,56 0,56 0,07 14,29 

Фондовіддача, грн./грн. 0,58 0,98 1,08 1,18 1,30 1,43 0,85 146,55 

Матеріаловіддача, грн./грн 7,37 12,42 15,18 16,57 13,31 12,17 4,80 65,13 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,27 1,31 1,43 1,53 1,76 1,88 0,61 48,03 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,43 0,62 0,76 0,91 0,86 1,03 0,60 139,53 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25 0,34 0,60 0,47 0,52 0,43 0,18 70,63 

Рентабельність продукції, % -7,97 5,07 3,99 -5,05 -1,58 2,84 10,81 -135,63 

Рентабельність активів, % -3,76 3,68 3,03 -4,41 -1,43 2,61 6,37 -169,41 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 35,46 42,05 46,56 36,84 31,56 27,95 -7,5 -21,18 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 

заборгованості 5,31 7,70 8,58 9,84 8,88 8,85 3,54 66,67 

Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів 4,32 7,28 7,54 7,16 6,18 5,86 1,54 35,65 

 

Аналіз показників екологічного розвитку вказує, що обсяги утворення 

відходів на ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» зростають протягом 2013-2014 рр. з 

6,11 т до 7,53 т, але скорочується у 2018 р. до 6,03 т, що на 1,31% нижче ніж 

у 2013 р. Обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

зростають протягом 2013-2018 рр. з 0,05 т до 0,06 т. Витрати на охорону 

навколишнього середовища зростають з 68,67 тис. грн. до 174,93 тис. грн. 

Частка екологічної продукції  зростає з 0,13% у 2013 р. до 0,34% (табл. 2.32). 

Аналіз показників соціального розвитку вказує на поступове зростання 

рівня заробітної плати, про що свідчить значення коефіцієнта приросту 

середньої заробітної плати протягом 2013-2018 рр. вище одиниці, та 
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зростання продуктивності праці, про що свідчить коефіцієнт приросту 

продуктивності праці вище одиниці протягом 2013-2018 рр. (табл. 2.33). 

Таблиця 2.32 

Аналіз показників екологічного розвитку ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018р. 

до 2013р. 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

абсо-

лютні 

темп 

 приросту, 

% 

Обсяги утворення відходів, т 6,11 7,53 7,42 5,13 5,68 6,03 -0,08 -1,31 

Обсяг викидів у атмосферне 

повітря, т 
0,05 0,11 0,15 0,07 0,17 0,06 0,01 20,00 

Витрати на охорону 

навколишнього середовища, 

тис. грн 

68,67 99,52 116,30 164,71 211,37 174,93 106,26 154,74 

Частка екологічної продукції, % 0,13 0,33 0,14 0,09 0,31 0,34 0,21 161,54 

 

Таблиця 2.33. 

Аналіз показників соціального розвитку  ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018р. 

до 2013р. 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

абсо-

лютні 

темп 

приросту,

% 

Коефіцієнт приросту 

середньої заробітної плати 
1,32 1,78 1,03 1,01 1,08 1,28 -0,04 -2,67 

Коефіцієнт приросту 

продуктивності праці 
1,51 2,39 1,05 0,92 1,03 1,09 -0,42 27,56 

Співвідношення 

коефіцієнтів приросту 

продуктивності праці та 

середньої заробітної плати 

1,14 1,34 1,03 0,91 0,95 0,85 -0,29 -25,57 

Співвідношення середньої 

заробітної плати до 

середньогалузевої 

0,96 1,65 1,32 1,02 0,80 0,68 -0,28 -29,17 

Частка працівників, що 

пройшли навчання та 

підвищення  

кваліфікації, % 

2,89 18,03 9,60 5,59 9,27 16,45 13,56 469,08 

Коефіцієнт рівня охорони 

праці 
0,69 0,77 0,82 0,74 0,75 0,76 0,07 9,38 

Частка задоволених 

працівників, % 
65,18 68,73 61,23 58,65 58,11 59,03 -6,12 -9,44 
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Співвідношення коефіцієнтів приросту продуктивності праці та 

середньої заробітної плати протягом 2013-2018 рр. скорочується з 1,14 до 

0,85. Співвідношення середньої заробітної плати до середньогалузевої 

зростає протягом 2013-2014 рр. з 0,96 до 1,65, але скорочується протягом 

2015-2018 рр. до 0,68, що вказує на невисокий рівень оплати праці. Частка 

працівників, що пройшли навчання та кваліфікацію зростає з 2,89% у 2013 р. 

до 16,45% у 2018 р. Коефіцієнт рівня охорони праці зростає протягом 2013-

2015 рр. з 0,69 до 0,82, але скорочується до 0,876 у 2018р. Частка 

задоволених працівників скорочується протягом 2013-2018 рр. з 65,18% до 

59,03%. 

Аналіз показників енергетичного розвитку вказує, що енерговіддача 

ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» скорочується з 4,1 грн/кВт-год. до 3,8 грн/кВт-

год. протягом 2013-2018 рр., а паливовіддача – з 9,6 грн/кВт-год. до 9,31 

грн/кВт-год (табл. 2.34).  

Таблиця 2.34. 

Аналіз показників енергетичного розвитку ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» 

Показники 

Роки 
Відхилення 

2018р. до 2013р. 

2
0
1
3 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 абсо-

лютні 

темп 

приросту, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Енерговіддача, грн / кВт-год. 4,13 8,31 2,76 8,72 3,41 3,75 -0,38 -9,20 

Паливовіддача, грн./Гкал 9,55 7,80 6,39 6,94 10,39 9,31 -0,24 -2,51 

Коефіцієнт виконання заходів з 

енергозбереження 
0,65 0,63 0,68 0,71 0,72 0,73 0,08 12,31 

 

Коефіцієнт виконання заходів з енергозбереження протягом 2013-

2018 рр. зростає з 0,65 до 0,73, але таке значення показника свідчить про 

недостатній рівень виконання заходів з енергозбереження.  

ТОВ «МП «ЕнергоМаш» знаходиться у місті Миколаєві, основним 

видом діяльності є виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, 

автотранспортних і мотоциклетних двигунів.  Реалізація механізму стійкого 

розвитку товариства наведно у таблиці 2.35.  
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Таблиця 2.35. 

Реалізація механізму стійкого розвитку ТОВ «МП «ЕнергоМаш» 

Підсистема Цілі Інструменти та методи 
Системи 

забезпечення 

Економічна Збільшення прибутку 

Управління оборотними 

коштами підприємства; 

управління ліквідністю; 

маркетинг 

Економічний відділ 

Екологічна Не встановлені 

Виконання чинних 

нормативних актів з охорони 

навколишнього середовища 

відповідальність за 

природоохоронну 

діяльність несе 

керівник  

Соціальна Не встановлені 

Виконання вимог 

законодавства щодо 

соціально о захисту 

працівників та охорони праці 

Відповідальність за 

соціальний захист 

працівників та 

охорону праці несе 

керівник  

Енергетична 

Скорочення витрат за 

рахунок заощадження 

енергетичних ресурсів 

Планування енергетичних 

витрат; впровадження 

заходів з економії 

енергоресурсів 

Головний енергетик 

 

Аналіз показників економічного розвитку ТОВ «МП «Енергомаш» 

свідчить про скорочення фінансової стійкості підприємства протягом 2013-

2016 рр., оскільки у цьому періоді значення коефіцієнта автономії 

скорочується з 0,70 до 0,44, але протягом 2017-2018 рр. – зростає до 0,55. 

Коефіцієнт зносу обладнання скорочується протягом 2013-2015 рр. з 0,80 до 

0,61, але протягом 2016-2018 рр. – зростає до 0,71 що вказує на значний знос 

основних засобів підприємства. Фондовіддача зростає з 3,90 грн/грн. у 

2013 р. до 4,86 грн/грн. у 2018р., що вказує на підвищення ефективності 

використання основних засобів, а матеріаловіддача – скорочується з 

4,36 грн/грн. у 2013р. до 2,21 грн/грн. у 2018 р., що свідчить про скорочення 

ефективності використання матеріалів.  

Значення коефіцієнтів ліквідності вказує на достатню 

платоспроможність ТОВ «МП «Енергомаш», зокрема, коефіцієнт поточної 

ліквідності зростає протягом 2013-2018 рр. з 1,29 до 1,66; коефіцієнт 

абсолютної ліквідності – з 0,16 до 0,26, хоча коефіцієнт швидкої ліквідності 

скорочується з 0,91 у 2013 р. до 0,60 у 2018 р. Рентабельність продукції 



 

 

134 

зростає протягом 2013-2018 рр. з 1,25% до 1,93%; рентабельність активів 

скорочується з 2,01% до 1,88%, що вказує на скорочення ефективності 

використання активів.  

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості протягом 2013-

2016 рр. скорочується з 5,89 до 3,80, але зростає у 2018 р. до 8,98, що вказує 

на прискорення розрахунків з дебіторами, а коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості протягом 2013-2018 рр. - скочується з 4,17 до 

2,32, що свідчить про уповільнення погашення боргів підприємством. 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів протягом 2013-2014 рр. зростає з 

1,70 до 2,11, а протягом 2015-2018 рр. - скорочується до 1,51, що вказує на 

скорочення ефективності використання активів (табл. 2.36). 

Таблиця 2.36 

Аналіз показників економічного розвитку ТОВ «МП «Енергомаш» 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018р. до 

2013р. 

2
0
1
3 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 абсо-

лютні 

Темп 

приросту, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коефіцієнт автономії 0,70 0,44 0,44 0,40 0,52 0,55 -0,15 -21,43 

Коефіцієнт зносу обладнання 0,80 0,53 0,61 0,74 0,73 0,71 -0,09 -11,25 

Фондовіддача, грн./грн. 3,90 4,33 3,81 4,16 5,33 4,86 0,96 24,62 

Матеріаловіддача, грн./грн 4,36 4,83 2,73 2,78 3,28 2,21 -2,15 -49,31 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,29 1,41 1,46 1,43 1,67 1,66 0,37 28,68 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,91 0,81 0,67 0,88 0,41 0,60 -0,31 -34,07 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 0,16 0,26 0,35 0,14 0,22 0,26 0,10 62,50 

Рентабельність продукції, % 1,25 4,33 2,15 1,01 0,58 1,93 0,68 54,40 

Рентабельність активів, % 2,01 4,97 1,91 0,90 0,72 1,88 -0,13 -6,47 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 5,89 5,40 4,73 3,80 5,55 8,98 3,09 52,46 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 4,17 2,60 1,71 1,69 2,54 2,32 -1,85 -44,36 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 1,70 2,11 1,32 1,27 1,77 1,51 -0,19 -11,18 

 

Аналіз показників екологічного розвитку ТОВ «МП «Енергомаш» 

свідчить, що обсяги утворення відходів скорочуються протягом 2013-

2016 рр. з 1,93 т до 1,09 т, але у 2018 р. – зростають до 1,91 т. Обсяги викидів 
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забруднюючих речовин у атмосферне повітря зростають протягом 2013-

2018 рр. з 0,18 т до 0,43 т. Витрати на охорону навколишнього середовища 

зростають протягом 2013-2018 рр. з 26,95 тис. грн. до 47,70 тис. грн. Частка 

екологічної продукції зростає протягом 2013-2018 рр. з 0,35% до 1,88%   

(табл. 2.37). 

Таблиця 2.37. 

Аналіз показників екологічного розвитку ТОВ «МП «Енергомаш» 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018р. 

до 2013р. 
2
0
1
3 

2
0
1
4 

2
0
1
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2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 абсо-

лютні 

Темп 

 приросту, 

% 

Обсяг утворення 

відходів, т 
1,93 1,47 1,53 1,09 1,36 1,91 -0,02 -1,04 

Обсяг викидів у 

атмосферне повітря, т 
0,18 0,17 0,09 0,12 0,30 0,43 0,25 138,89 

Витрати на охорону 

навколишнього 

середовища, тис. грн 

26,95 16,13 21,96 29,30 49,64 47,70 20,75 76,99 

Частка екологічної 

продукції, % 
0,35 0,52 1,24 1,08 2,03 1,88 1,53 437,14 

 

Аналіз показників соціального розвитку вказує на поступове 

зростання рівня заробітної плати, про що свідчить значення коефіцієнта 

приросту середньої заробітної плати протягом 2013-2018 рр. вище одиниці. 

Коефіцієнт приросту продуктивності праці зростає протягом 2013-2015 рр. 

з 0,93 до 1,16, але протягом 2016-2018 рр. – скорочується до 0,97. 

Співвідношення коефіцієнтів приросту продуктивності праці та середньої 

заробітної плати протягом 2013-2017 рр. зростає з 0,92 до 1,15, але 

скорочуються до 0,88 у 2018 р.  

Співвідношення середньої заробітної плати до середньогалузевої 

вказує на невисокий рівень оплати праці, оскільки становить 1,02 та 1,05 у 

2013 р. та 2014 р. відповідно, але протягом 2015-2018 рр. – скорочується з 

0,86 до 0,41. Частка працівників, що пройшли навчання та кваліфікацію 

зростає з 4,00% у 2013 р. до 12,07% у 2018 р. Коефіцієнт рівня охорони 

праці зростає протягом 2013-2018 рр. з 0,81 до 0,86, але є нижчим одиниці. 
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Частка задоволених працівників скорочується протягом 2013 -2018 рр. з 

61,23% до 55,08% (табл. 2.38). 

Таблиця 2.38 

Аналіз показників соціального розвитку ТОВ «МП «Енергомаш» 

Показники 

Роки 
Відхилення 

2018р. до 2013р. 

2
0
1
3 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 абсо-

лютні 

Темп 

прирост

у,% 

Коефіцієнт приросту середньої 

заробітної плати 
1,01 1,07 1,06 1,10 1,05 1,10 0,09 8,91 

Коефіцієнт приросту 

продуктивності праці 
0,93 0,94 1,16 1,06 1,21 0,97 0,03 4,38 

Співвідношення коефіцієнтів 

приросту продуктивності праці та 

середньої заробітної плати 

0,92 0,88 1,09 0,96 1,15 0,88 -0,04 -4,35 

Співвідношення середньої 

заробітної плати до 

середньогалузевої 

1,02 1,05 0,86 0,73 0,56 0,41 -0,61 -59,80 

Частка працівників, що пройшли 

навчання та підвищення 

кваліфікації, % 

4,00 8,47 1,79 1,75 9,84 12,07 8,07 201,72 

Коефіцієнт рівня охорони праці 0,81 0,83 0,87 0,88 0,89 0,86 0,05 5,73 

Частка задоволених працівників, % 61,23 57,87 60,09 57,65 56,51 55,08 -6,15 10,04 

 

Аналіз показників енергетичного розвитку вказує на зростання 

енерговіддачі з 18,15 грн/кВт-год. до 35,36 грн/кВТ-год., а паливовіддачі – з 

41,96 грн/Гкал до 70,07 грн/Гкал. Коефіцієнт виконання заходів з 

енергозбереження зростає протягом 2013-2018 рр. зростає з 0,87 до 0,89 

(табл. 2.39). 

Таблиця 2.39 

Аналіз показників енергетичного розвитку ТОВ «МП «Енергомаш» 

Показники 

Роки 
Відхилення 

2018р. до 2013р. 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

абсо-

лютні 

темп 

приросту, 

% 

Енерговіддача, грн / кВт-год. 18,15 24,16 27,00 39,01 24,71 35,36 17,21 94,82 

Паливовіддача, грн./Гкал 41,96 62,72 62,47 65,75 75,36 70,07 28,11 66,99 

Коефіцієнт виконання 

заходів з енергозбереження 0,87 0,86 0,89 0,91 0,87 0,89 0,02 2,30 
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ТОВ «Механозбиральний універсальний завод» знаходиться у місті 

Ізмаїлі Одеської області, основним видом діяльності є виробництво 

сільськогосподарської та лісогосподарської техніки, а також парових котлів 

та котлів центрального опалення. 

Реалізація механізму стійкого розвитку на ТОВ «Механозбиральний 

універсальний завод» наведено у таблиці 2.40. Основними цілями 

економічного розвитку є закріплення позицій на європейських ринках, 

максимізація прибутку, при цьому використовуються такі інструменти, як 

управління оборотними коштами підприємства; управління ліквідністю; 

маркетинг. 

Таблиця 2.40 

Реалізація механізму стійкого розвитку на  

ТОВ «Механозбиральний універсальний завод» 

Підсистема Цілі Інструменти та методи Системи забезпечення 

1 2 3 4 

Економічна 

Закріплення 

позицій на 

європейських 

ринках, 

максимізація 

прибутку 

Управління оборотними коштами 

підприємства; впровадження 

інновацій; управління 

ліквідністю; маркетинг; 

планування 

Планово-економічний 

відділ 

Екологічна Не встановлені 

Виконання чинних нормативних 

актів з охорони навколишнього 

середовища 

відповідальність за 

природоохоронну 

діяльність несе 

керівник підприємства 

Соціальна Не встановлені 

Виконання вимог законодавства 

щодо соціального захисту 

працівників, але деякі норми 

були порушені 

Відповідальність за 

соціальний захист 

працівників та охорону 

праці несе керівник 

підприємства 

Енергетична 

Скорочення 

витрат за 

рахунок 

заощадження 

енергетичних 

ресурсів 

Планування енергетичних 

витрат; впровадження 

енергозберігаючих технологій; 

впровадження заходів з економії 

енергоресурсів 

Головний енергетик 
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Цілі екологічної та соціальної підсистеми на підприємстві не 

встановлені, хоча вимоги законодавства щодо соціального захисту та 

охорони праці виконуються неухильно. До інструментів впливу на 

екологічну та соціальну підсистему відноситься лише державне регулювання.  

Аналіз показників економічного розвитку ТОВ «Механозбиральний 

універсальний завод» вказує, що підприємство є фінансово стійким. 

Коефіцієнт зносу обладнання зростає протягом 2013 – 2018 рр. з 44% до 54%, 

що вказує на погіршення стану основних засобів. Фондовіддача зростає з 

1,83 грн/грн. у 2013 р. до 1,89 грн/грн. у 2018р., а матеріаловіддача 

скорочується з 9,79 грн/грн. у 2013р. до 7,90 грн/грн. у 2018 р. Значення 

коефіцієнтів поточної та швидкої ліквідності вказує на достатню 

платоспроможність підприємства, зокрема, коефіцієнт поточної ліквідності 

зростає з 1,14 у 2013 р. до 1,18 у 2018р., але коефіцієнт швидкої ліквідності 

скорочується протягом 2013-2018 рр. з 0,65 до 0,58, що вказує на брак 

найбільш ліквідних активів. Проте коефіцієнт абсолютної ліквідності 

протягом 2013-2016 рр. скорочується з 0,03 до 0,01, а у 2018 р. знов зростає 

до 0,03.  

Рентабельність продукції зростає протягом 2013-2014 рр. з 1,39% до 

2,23%, у 2015 р. – скорочується до 1,04%, протягом 2016-2017 рр. – зростає з 

1,15% до 2,57%, а у 2018р. – скорочується до 1,93%. Рентабельність активів 

зростає протягом 2013-2014 рр. з 1,78% до 2,50%, у 2015 р. – скорочується до 

0,92%, протягом 2016-2017 рр. – зростає з 1,08% до 2,69%, а у 2018 р. – 

скорочується до 1,24%.  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 

протягом 2013-2018 рр. скорочується з 9,00 до 7,70. Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості скорочується з 5,02 до 2,69 протягом 2013-

2015 рр., а протягом 2016-2018 рр. – зростає до 3,84. Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів скорочується протягом 2013-2015 рр. з 4,№9 до 3,32, а 

протягом 2016-2018 рр. – зростає до 3,78 4,39 до 3,78, але не сягає рівня 

2013 р., що вказує на зниження ефективності використання активів та 

прискорення розрахунків (табл. 2.41). 
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Таблиця 2.41 

Аналіз показників економічного розвитку  

ТОВ «Механозбиральний універсальний завод» 

Показники 

Роки 
Відхилення 2018р. 

до 2013р. 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

абсо-

лютні 

Темп 

приросту,

% 

Коефіцієнт автономії 0,74 0,65 0,64 0,65 0,68 0,68 -0,06 -7,86 

Коефіцієнт зносу 

обладнання 
0,44 0,41 0,39 0,40 0,49 0,54 0,10 22,73 

Фондовіддача, грн./грн. 1,83 1,75 1,39 1,47 1,67 1,89 0,06 3,28 

Матеріаловіддача, грн./грн 9,79 9,38 7,78 8,30 8,15 7,90 -1,89 -19,31 

Коефіцієнт поточної 

ліквідності 
1,14 0,93 0,85 0,88 1,06 1,18 0,04 3,51 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
0,65 0,50 0,52 0,46 0,58 0,58 -0,07 -10,77 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 -0,00 -0,00 

Рентабельність продукції, % 1,39 2,23 1,04 1,15 2,57 1,09 -0,30 -21,58 

Рентабельність активів,% 1,78 2,50 0,92 1,08 2,69 1,24 -0,54 -30,34 

Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 
9,00 8,13 6,16 6,72 7,42 7,70 -1,30 -14,44 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської 

заборгованості, 

5,02 3,90 2,69 2,79 3,30 3,84 -1,18 -23,51 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 
4,39 4,20 3,32 3,58 3,76 3,78 -0,61 -13,90 

 

Обсяги утворення відходів на ТОВ «Механозбиральний 

універсальний завод» зростають протягом 2013-2015 рр. з 10,80 т 11,43 т, у 

2016 р. – скорочуються до 10,70 т, але протягом 2017-2018 рр. – зростають 

та у 2018 р. становлять 12,50 т. Обсяги викидів забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря скорочується протягом 2013-2015 рр. з 1,87 т до 1,08 т, 

але протягом 2016-2017 рр. – зростають до 4,00 т, а у 2018 р. – 

скорочуються до 1,80 т. Витрати на охорону навколишнього середовища 

зростають з 262,99 тис. грн. до 717,25 тис. грн. Частка екологічної 

продукції зростає з 3,11% у 2013 р. до 6,32% (табл. 2.42). 
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Таблиця 2.42. 

Аналіз показників екологічного розвитку  

ТОВ «Механозбиральний універсальний завод» 

Показники 

роки 
Відхилення 2018 р. 

до 2013 р. 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

абсо-

лютні 

Темпи 

приросту,

% 

Обсяг утворення  

відходів, т 10,80 11,21 11,43 10,70 12,32 12,50 1,70 15,74 

Обсяг викидів у 

атмосферне повітря, т 1,87 1,07 1,08 2,32 4,00 1,80 -0,07 -3,74 

Витрати  на охорону 

навколишнього 

середовища, тис.грн 262,99 311,06 354,12 400,11 305,59 717,25 454,26 172,73 

Частка екологічної 

продукції, % 3,11 5,21 5,32 5,91 6,11 6,32 3,21 103,22 

 

Аналіз показників соціального розвитку вказує на те, що 

співвідношення темпів приросту продуктивності праці та середньої 

заробітної плати більше одиниці (табл. 2.43).  

Таблиця 2.43 

Аналіз показників соціального розвитку 

 ТОВ «Механозбиральний універсальний завод» 

Показники 

роки 
Відхилення 2018р. 

до 2013р. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
абсо-

лютні 

Темпи 

приросту,

% 

Коефіцієнт приросту середньої 

заробітної плати 
1,12 1,04 1,02 1,08 1,01 1,26 0,14 12,09 

Коефіцієнт приросту 

продуктивності праці 
0,93 0,94 0,85 1,05 1,12 1,07 0,14 15,05 

Співвідношення коефіцієнтів 

приросту продуктивності праці та 

середньої заробітної плати 

0,83 0,90 0,84 0,97 1,10 0,85 0,02 2,65 

Співвідношення середньої 

заробітної плати до 

середньогалузевої 

2,18 2,20 1,74 1,44 1,06 0,88, -1,30 -59,63 

Частка працівників, що пройшли 

навчання та підвищення 

кваліфікації, % 

14,04 8,37 0,70 2,10 3,20 9,10 -4,94 -35,19 

Коефіцієнт рівня охорони праці 0,79 0,75 0,73 0,73 0,80 0,77 -0,03 -2,53 

Частка задоволених працівників, % 62,21 60,32 64,44 65,32 65,09 66,44 4,23 6,79 
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Співвідношення середньої заробітної плати до середньогалузевої 

вказує на достатній рівень оплати праці у 2013-2017 рр., але у 2018 р. – 

його значення скорочується до 0,88. Частка працівників, що пройшли 

навчання та кваліфікацію скорочується з 14,04% у 2013  р. до 9,10% у 

2018 р. Коефіцієнт рівня охорони праці скорочується протягом 2013 -

2018 рр. з 0,79 до 0,77. 

Енерговіддача ТОВ «МП «Механозбиральний універсальний завод» 

скорочується з 13,19 грн/грн. до 12,86 грн/грн. протягом 2013-2018 рр., а 

паливовіддача – зростає з 23,97 грн/грн. до 29,93 грн/грн. Коефіцієнт 

виконання заходів з енергозбереження зростає з 0,77 до 0,78 (табл. 2.44). 

Таблиця 2.44 

Аналіз показників енергетичного розвитку  

ТОВ «Механозбиральний універсальний завод» 

Показники 

Роки 
Відхилення 

2018р. до 2013р. 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 абсо-

лютні 

Темп 

приросту,

% 

Енерговіддача, грн / кВт-год. 13,19 23,87 13,45 14,32 13,45 12,86 -0,33 -2,50 

Паливовіддача, грн./Гкал 23,97 28,70 25,42 27,07 31,47 29,93 5,96 24,86 

Коефіцієнт виконання заходів 

з енергозбереження 
0,77 0,78 0,81 0,85 0,81 0,78 0,01 1,30 

 

З проведеного дослідження можна зробити висновки щодо 

ефективності організації механізму стійкого розвитку на досліджуваних 

підприємствах: відсутність конкретних цілей стійкого розвитку, особливо 

соціального, екологічного та енергетичного розвитку, а відповідно 

керівництво не усвідомлює заходи та шляхи, що необхідно застосовувати; 

обмеженість застосовуваних інструментів стійкого розвитку, зокрема 

розвитку екологічної, соціальної та енергетичних підсистем; відсутність 

відповідальних осіб (або така відповідальність є формальною) за стійкий 

розвиток підприємства та окремих його підсистем; відсутність систем 

забезпечення стійкого розвитку, що особливо актуальним є для малих 
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підприємств, оскільки вони є обмеженими у трудових ресурсах; брак 

ресурсів (зокрема фінансових) для запровадження широкого спектру 

інструментів стійкого розвитку, що також є більш актуальним для малих 

підприємств.  

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 підприємствами, найбільший темп приросту частки 

екологічної продукції, найбільшу частку задоволених працівників та 

найвищий темп приросту енерговіддачі. 

На основі проведеного аналізу діяльності підприємств встановлено 

закономірність – чим більше елементів механізму стійкого розвитку 

реалізовано на підприємстві, тим більше цілей стійкого розвитку досягається.  

 

Висновки до розділу 2 

1. Встановлено, що для підприємств машинобудування властиві деякі 

проблеми, пов`язані зі стійким економічним, екологічним, соціальним та 

енергетичним розвитком, а саме високий рівень зносу основних засобів та 

низький рівень фінансової стійкості, переважаюча частка поточних 

інвестицій у навколишнє середовище порівняно з капітальними, 

нерівномірна динаміка викидів забруднюючих речовин у повітря, велика 

питома вага працівників, що працюють у шкідливих умовах праці, незначні 
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обсяги використання біоресурсів та відходів. Такі тенденції розвитку 

підприємств машинобудування обумовлюють необхідність формування 

механізму стійкого розвитку. 

2. Виокремлено критерії класифікації факторів, що впливають на 

формування механізму стійкого розвитку, зокрема, серед зовнішніх факторів 

- фактори спадковості, які визначають вплив національних, ментальних, 

культурних та інших традицій ведення справ, що склалися в суспільстві; 

серед внутрішніх – фактори здатності протидіяти збурюванням зовнішнього 

середовища (компетентність працівників у питаннях стійкого розвитку, 

включеність працівників у механізм стійкого розвитку, компетентність 

працівників у питаннях стійкого розвитку), поведінкові фактори (агресивний 

або неагресивний розвиток підприємств), розміри підприємств та 

забезпечення ефективності функціонування механізму (організаційно-

управлінські зв`язки, методи управління, технології обробки та передачі 

інформації, системи підтримки прийняття рішень, організаційна структура 

управління).  

3.Здійснено ранжування факторів, за результатами якого було 

визначено, що серед факторів зовнішнього середовища найбільший вплив 

чинять такі фактори, як стійкість політичної влади, темп зростання 

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  

4. Визначено, що на кожному підприємстві сформовано власний 

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

інструментами, системами забезпечення. Механізм стійкого розвитку 
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впливає на результати діяльності підприємств, відповідно, чим 

ефективнішим є механізм, тим більш стійким буде розвиток підприємства за 

всіма підсистемами. 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. 

 

Результати наукових (експериментальних) досліджень цього 

розділу наведено у публікаціях: [110, 112, 116, 118].  
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

3.1. Розвиток організаційно-методичних підходів до формування 

механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування 

 

Розробка та впровадження будь-якого завдання на підприємстві 

загалом передбачає планування, організацію, координацію, мотивацію та 

контроль. Відповідно розробка та впровадження організаційно-економічного 

механізму стійкого розвитку на підприємстві можна проводити за такими ж 

етапами. 

Як було зазначено, механізм стійкого розвитку підприємства, 

необхідно розглядати як динамічну систему елементів, яка, спрямована на 

забезпечення збалансованості та рівноваги у отриманні економічних, 

соціальних та екологічних результатів діяльності в залежності від 

стратегічних цілей підприємства та стійкого розвитку. Ефективну реалізацію 

механізму стійкого розвитку забезпечить відповідний алгоритм, але, як було 

виявлено, у науковій літературі та на практиці цьому питанню приділяється 

недостатньо уваги. Наприклад, Л. В. Фаріон [188], досліджуючи алгоритм 

формування стратегії стійкого розвитку, виокремлює вісім таких етапів, як: 

стратегічний аналіз, визначення місії та стратегічних цілей, визначення 

пріоритетного напряму стійкого розвитку, розробка концепції стійкого 

розвитку, розробка стратегічного плану розвитку, формування стратегії 

стійкого розвитку, реалізації стратегії стійкого розвитку, оцінка ефективності 

стратегії стійкого розвитку.  О. Ю. Мірошниченко та І. В. Карюк [103] в 

алгоритмі реалізації організаційно-економічного механізму виокремлюють 

сім етапів: визначення цілей, оцінка фактичного стану, виявлення загроз і 

можливостей зовнішнього середовища та слабких і сильних сторін 

внутрішнього середовища, формування комплексу заходів, реалізація заходів  
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та контроль, оцінювання результатів.  

А. М. Вергун [31], розглядаючи питання формування організаційно-

економічного механізму, наводить алгоритм процесу управління, у якому 

виокремлює чотири етапи: виявлення проблем та загроз (моніторинг 

середовища, виявлення можливостей та пріоритетів, ідентифікація рівня), 

формування стратегії, реалізація та контроль. 

Л. Ю. Валага [27] та С. М. Бондаренко [17] визначають такі етапи 

алгоритму реалізації організаційно-економічного механізму, як 

формулювання основної мети, постановка конкретних завдань, звернення до 

рекомендацій науки, формування структури механізму, визначення 

організаційних форм і економічних важелів, побудова економіко-

математичної моделі, перевірка отриманих висновків. 

С. Т. Пілецька [139] пропонує етапи реалізації організаційно-

економічного механізму: забезпечення стратегічних цілей підприємства, 

стратегічна діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища, 

обґрунтування методів реалізації, формування дієвої системи контролю за 

процесом реалізації, коригування стратегії. Д. В. Крилов [81], наводить такі 

етапи реалізації організаційно-економічного механізму: оцінка, визначення 

цілей, формування завдань та строків, визначення суб`єктів та об`єктів, 

прогнозування, оцінка чинників та загроз внутрішнього та зовнішнього 

середовища, оцінка можливостей, формування множини стратегій, 

формування заходів та вибір інструментів, аудит, впровадження 

організаційно-економічного механізму, оцінка ефективності організаційно-

економічного механізму, порівняння найбільш ефективних проектів, 

моніторинг показників обраного проекту, використання інструментів 

підвищення ефективності, визначення очікуваних результатів, оцінка 

перспектив розвитку та усунення помилок. 

С. М. Гайденко [33] визначає такі складові механізму реалізації 

стратегії розвитку, як інформаційно-аналітичне забезпечення, аналіз стану 

підприємства, інструменти, формування сценаріїв розвитку, обрання 
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відповідного сценарію стратегії розвитку, реалізація стратегії за відповідним 

сценарієм. Я. А. Нестерчук [124] пропонує алгоритм реалізації безпосередньо 

механізму стійкого розвитку, що містить таку послідовність: формулювання 

стратегічної мети та цілей стійкого розвитку, розробка завдань щодо сталого 

розвитку підприємства, визначення суб`єктів управління та напрямів впливу 

на розвиток підприємства, формування принципів сталого розвитку 

підприємства, обґрунтування методів управління сталим розвитком 

підприємства, визначення функцій управління, розробка заходів щодо 

реалізації механізму стійкого розвитку та його ефективності, впровадження 

розроблених заходів, моніторинг результатів, якщо поставлені завдання щодо 

стійкого розвитку не виконані, то відбувається коригування заходів. 

Узагальнивши наведені підходи з формування алгоритмів реалізації 

економічних механізмів визначено, що вони мають між собою багато 

спільного, зокрема, у виокремленні етапів постановки цілей та завдань, 

розробки заходів, реалізації та контролю, оцінки результатів. При цьому, як 

було зазначено, більшість науковців, досліджуючи питання алгоритму 

реалізації механізму, користуються фізичним підходом. У першому розділі 

нами було проведено дослідження доцільності застосування біономічного 

підходу до стійкого розвитку підприємства та визначено, що розгляд 

підприємства з позиції живої істоти дозволяє виявити важливу особливість 

підприємства, що полягає у його саморозвитку та удосконаленні з метою 

виживання у зовнішньому середовищі. Тому, ми вважаємо необхідним при 

формуванні механізму стійкого розвитку застосовувати «еволюційний» або 

біономічний підхід.  

Природньо, що реалізація механізму стійкого розвитку передбачає 

наявність місії та стратегічних цілей підприємства, які включають гармонійне 

економічне, екологічне, соціальне та енергетичне співіснування із навколишнім 

середовищем. Формування тактики діяльності підприємства залежатиме від 

сукупного впливу зовнішніх й внутрішніх умов його функціонування, та 

вбачається як підтримка існуючих параметрів системи («виживання») або її 
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розширення, що обумовлює наступний порядок етапів алгоритму реалізації 

стратегії стійкого розвитку (алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку 

розроблений на ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп») (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку  

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Джерело: авторське бачення 
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Діагностика стану підприємства включає визначення наявних ресурсів 

підприємства, зокрема економічної, екологічної, енергетичної та соціальної 

підсистем, які є у розпорядженні підприємства та «хвороб» підприємства. 

Цілі встановлюються враховуючи наявні ресурси для їх досягнення. 

Але, в залежності від факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища, послідовність етапів може бути змінена, — тоді спочатку на 

підприємстві визначаються короткострокові цілі та завдання, після чого 

здійснюється діагностика стану і наявних й необхідних ресурсів та умов.  

Діагностика «хвороб» підприємства полягає у виявленні симптомів 

його економічної, екологічної, соціальної та енергетичної нестійкості. 

Такими симптомами є відхилення фактичних значень показників, що 

характеризують стійкий розвиток підприємства, від бажаних.  

З метою оцінки ефективності механізму стійкого розвитку 

підприємства застосовується система показників. У науковій літературі 

відсутнє єдине розуміння щодо групи показників, які необхідно 

застосовувати для оцінки ефективності механізму стійкого розвитку 

підприємства (додаток Р). 

Наприклад, на думку Ю. В. Сидоренко [155] комплексна оцінка 

системи показників оцінки стійкого розвитку підприємства включають такі 

групи: технічного напряму, фінансового напряму, соціального напряму та 

екологічного напряму. Всі групи показників Ю. В. Сидоренко [155] поділяє 

на кількісні та якісні. 

С. Т. Пілецька [139, с.127], досліджуючи підходи до оцінки стійкості 

підприємства, зазначає, що в економічній теорії та практиці не існує єдиних 

підходів до оцінювання стійкості підприємства. До основних проблем ії 

оцінювання слід віднести: відсутність єдиної типології економічної стійкості 

та методики її оцінювання; відсутність науково обґрунтованих допустимих 

значень кожного типу стійкості; неоднозначність інтерпретації отриманих 

результатів показників економічної стійкості; не враховуються розгортання 

кризового процесу та джерела його виникнення на підприємстві. У системі 
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показників виокремлює такі напрямки: виробничі індикатори, технологічно-

майнові індикатори, кадрові, соціальні, фінансові, матеріально-

постачальницькі, маркетингові, зовнішньоекономічної діяльності, індикатори 

продукції, капіталізації, розгортання кризових процесів. 

М. Ф. Аверкина [1] для діагностики стійкого розвитку пропонує 

застосовувати інтегральний показник стійкого розвитку, який базується на 

показниках: інтегральний індикатор відтворення соціо-еколого-економічних 

ресурсів; інтегральний індикатор використання соціо-еколого-економічних 

ресурсів, інтегральний індикатор соціо-еколого-економічної безпеки, 

інтегральний індикатор логістизації розвитку міста. О. Л. Фрум [192] 

пропонує застосовувати такі фінансові показники: рентабельність продажів, 

рентабельність активів, ліквідність, рентабельність власного капіталу, 

платоспроможність, які доцільно застосовувати в залежності від етапу 

життєвого циклу товару. А.М. Усов та О. М. Гончаренко, М. П. Коваленко 

[187] для діагностики стійкості підприємства пропонує застосовувати 

показники: виробничі, економічні, фінансові, організаційні, інвестиційно-

інноваційні.  Погоджуємось з авторами Б. М. Андрушків, Л. М. Мельник, О. 

Б. Погайдак [3], які вказують, що аналізування та оцінювання стійкого 

розвитку повинно базуватися на системно-інтегрованому підході, тобто 

виокремлення багатофакторних показників, що відображають зв’язок між 

економічною, соціальною та екологічною складовими. 

К. А. Бояринова та Н. М. Григорська [21, с.6] для застосування рівня 

стійкості підприємства пропонують застосовувати показники за такими 

складовими: управлінсько-організаційна, фінансова, ринкова, виробнича, 

ділова та зважений інтегральний показник. Л. А. Квятковська [64] вважає, що 

оцінка сталого розвитку підприємства повинна ґрунтуватись на системному 

підході, що дозволяє виявити показники взаємодії, які розділяються на 

категорії: показники на вході – виявляють вплив людини на систему та 

параметри стійкого розвитку; показники стану – оцінюють поточні 

параметри     системи,    зміни    рівня    стійкості;   показники   управління –  
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характеризують можливості системи реагувати на вплив зовнішніх факторів.  

Особливістю авторського підходу Верегуна А. М. та Тарасенко І.О. 

[31] є те, що науковці пропонує визначати два блока показників при оцінці 

стійкого розвитку підприємства: по-перше, блок показників, що 

характеризують шість аспектів діяльності підприємства („Економіка і 

фінанси‖, „Клієнти‖, „Екологічна безпека‖, „Бізнес-процеси‖, „Персонал‖ та 

„Соціальний розвиток‖) й утворюють інструментальну панель для власників і 

керівників з метою використання під час обґрунтування й ухвалення 

економічних рішень та аналізу результатів діяльності; по-друге, блок 

показників, які характеризують результативність підприємства в 

економічній, екологічній та соціальній сферах і використовуються для 

складання звіту зі сталого розвитку підприємства (відповідно до стандартів 

АА 1000 та GRІ). Передбачається, що система показників „інструментальної 

панелі‖ повинна містити лише найголовніші (ключові) результативні 

показники, а система показників результативності, що знаходять 

відображення у звіті зі сталого розвитку, повинна надавати детальну 

характеристику діяльності підприємства та формуватися відповідно до вимог 

зазначених стандартів з метою вичерпного інформування стейкхолдерів про 

сталий розвиток підприємства. 

Цікавим у контексті врахування зовнішнього та внутрішнього впливу 

на сталий розвиток підприємства є підхід, запропонований Смачило І.І. [162] 

Автор пропонує використовувати базовий показник, який відображає 

спроможність підприємства виробити продукцію, на яку є платоспроможний 

попит. Зазначений показник стосується двох аспектів діяльності 

підприємства – виробництва товару та його збуту, тому його доцільно 

пов’язати з виробничою функцією підприємства, та функцією споживання, 

яка описує попит на його продукцію. Зв’язок виробничих показників із 

виробничою функцією та функцією споживання відображає відповідно вплив 

внутрішніх та зовнішніх факторів на сталий розвиток підприємства. 
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А. О. Касич [62] пропонує використовувати показники за напрямами: 

економіко-орієнтований розвиток (прибуток від продажів, індекс зростання 

виручки; частка на внутрішньому ринку та в експорті; частка продукції з 

високою доданою вартістю), екологічно – орієнтований розвиток (інвестиції 

в НДДКР; ресурсовіддача; відношення витрат на природоохоронні заходи до 

виручки; середній вміст корисного компонента в руді; коефіцієнт 

засмічення), соціально-орієнтований розвиток (вартість нематеріальних 

активів; рівень ефективності процесів; витрати на охорону праці; індекс 

зростання продуктивності праці). Н. М. Григорська [42] зазначає, що для 

оцінювання стійкого розвитку необхідно розраховувати ефект 

мультиплікативності, в основі якого лежить добуток позитивних, так і 

негативних ефектів забезпечення стійкості підприємства. О. В. Посилкіна, 

Ю. С. Братішко, К. С. Світлична [144] досліджуючи систему комплексних 

складових для оцінки стійкого розвитку, виокремлюють економічну та 

соціальну складові. На основі групи показників соціально-економічного 

розвитку пропонується розраховувати коефіцієнт синергізму. 

О. А. Князева, Н. В. Дойсан-Коровьонкова [69] пропонують систему 

показників стійкого розвитку, що складається з двох рівнів: мікро- та 

макроекономічного. 

До групи макроекономічних показників, які характеризують стійкість 

підприємства в зовнішньому середовищі, віднесено економічні, соціальні, 

політико-правові, ринкові та ризикові. До групи мікроекономічних 

показників, які характеризують внутрішню стійкість підприємства, віднесено 

організаційні, технологічні, кадрові, економічні, фінансові. 

Наприклад, Н. М. Григорська [42] виокремлює такі коефіцієнти, що 

характеризують складові стійкості: управлінську, фінансову, інноваційну, 

маркетингову, виробничу, ділову. О. М. Гончаренко [39] наголошує на 

важливості оптимальної кількості показників, за допомогою яких оцінюють 

стійкий розвиток підприємства, та рекомендує застосовувати такі показники: 

ліквідності,    фінансової    стійкості,    платоспроможності, рентабельності та  
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ділової активності тощо. 

Л. О. Боцьора [20] класифікує показники розвитку за такими 

критеріями: 1) стану, що характеризують реальний стан діяльності суб`єктів, 

не наводячи тенденцій; 2) ефективність, що дають можливість оцінити 

значення того чи іншого показника щодо результатів підприємства; 3) 

динаміки, що характеризують темпи зміни та темпи росту; 4) кількісні – 

показники обсягу певного процесу; 5) якісні: характеризують ефективність 

здійснення певного процесу; 7) зведені: визначають загальнодержавні, 

галузеві та територіальні (регіональні) економічні процеси. 

Ю. В. Сідоренко [155] пропонує показники розвитку підприємства 

класифікувати за такими напрямками: показники організаційної складової 

(управлінська; кадрова; мотиваційна; інформаційно-комунікативна); 

показники економічної складової (фінансові; інноваційні; інвесиційні; 

маркетингові); техніко-технологічні; екологічні. 

О. В. Глушко [37] з метою прогнозування стійкого розвитку 

підприємства пропонує застосовувати такі моделі: модель Е.Альтмана, 

модель Р.Ліса, Модель Р.Таффлера і Г. Тішоу, модель Г. Спрінгейта, систему 

показників У. Бівера та інші. Т. В. Пономаренко [100] досліджуючи 

прогнозування ймовірності банкрутства в контексті оцінювання економічної 

стійкості пропонує застосовувати такі моделі: Е. Альтмана, К. Беермана, Г. 

Спрінгейта, Р. Ліса, ІДЕА, Модель міністерства фінансів України, моделі 

штучного інтелекту. 

Узагальнивши підходи до груп показників стійкого розвитку, ми 

пропонуємо систему показників оцінювання стійкого розвитку (рис. 3.2). 

Показники зростання живої істоти включають показники абсолютного 

та відносного приросту. Абсолютний приріст визначається як різниця між 

масою живої істоти в кінці та на початку періоду. При цьому визначають 

середньоденний приріст.  

Відносний приріст розраховується як співвідношення маси живої 

істоти на кінець та на початок періоду, яка виражена у відсотках. Вважаємо 
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за необхідність розраховувати абсолютний та відносний приріст зростання 

підприємства. Якщо, для визначення темпів зростання живої істоти 

використовується показник маси живої істоти, то для підприємства вважаємо 

за доцільне використовувати показники економічного зростання (обсяги 

виробництва та реалізації, розміри витрат та прибутку (або збитку)); 

екологічного зростання (обсяг викидів, обсяг відходів, рівень браку); 

соціального зростання (рівень травматизму, рівень професійних захворювань, 

рівень професійної підготовки, рівень освіти, плинність кадрів); 

енергетичного зростання (обсяги використання електроенергії, обсяги 

використання теплоенергії). По кожному показнику доцільно розраховувати 

абсолютний приріст та відносний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Показники стійкого розвитку підприємства 

Джерело: розроблено автором за даними [1, 3, 20, 21,30, 38, 41, 61, 63, 67, 100, 127, 

142, 153, 160, 186, 192 ] 
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Проводячи аналогії підприємства з людиною, можна зазначити, що кількісне 
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відбуватись протягом всього існування людини, або підприємства, 

відбувається шляхом накопичення «знань» та «вмінь», що дозволяє перейти 

на новий якісний рівень. 

Показники якісного розвитку підприємства включають такі: 

економічного розвитку (показники рентабельності, ліквідності, ділової 

активності, фінансової стійкості, фондовіддача, матеріаловіддача, рівень 

зношеності обладнання, структура виробництва тощо); екологічного 

розвитку (питома вага екологічної продукції, екоефективність тощо); 

соціального розвитку (продуктивність праці, співвідношення продуктивності 

праці та середньої заробітної плати, частка задоволених працівників, 

коефіцієнт рівня охорони праці тощо); енергетичного розвитку 

(енергоємність, енерговіддача, паливоємність, паливовіддача, частка 

відновлювальної та вторинної енергії тощо). 

Виникнення симптомів нестійкості підприємства з позиції біономіки 

можливо ототожнювати з реакцією живої істоти на вплив факторів, що 

загрожують її здоров`ю та життєдіяльності (наприклад, підвищення 

температури при зараженні збудниками хвороб, біль при травмах, опіках, 

слабкість при перевтомі та інше). Відповідно, погіршення показників 

економічної, екологічної, соціальної та енергетичної складової будуть 

вказувати на суттєвий негативний вплив факторів, що загрожують здоров`ю 

та життєздатності підприємства. Необхідно зазначити, що, як і у живої 

істоти, здоров`я є не самоціллю, а умовою досягнення певних цілей у житті, 

так і у підприємства стійкий розвиток є не самоціллю, а умовою досягнення 

його стратегічних цілей та місії. 

При встановлення симптомів «хвороб», вони підлягають лікуванню. 

Якщо, «хвороби» не виявлено, то від діагностики можна перейти до 

наступного етапу. 

На третьому етапі визначаються сценарії стійкого розвитку 

підприємства. Визначення сценаріїв стійкого розвитку підприємства 

передбачає комплексне вивчення наявних економічних, екологічних, 
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соціальних та енергетичних ресурсів підприємства та можливості їх 

розподілу для досягнення цілей та завдань стійкого розвитку. 

На четвертому етапі відбувається вибір інструментів та заходів, за 

допомогою яких відбувається такий перерозподіл ресурсів, який забезпечує 

досягнення стійкого розвитку підприємства за всіма складовими. Оскільки 

стійкий розвиток підприємства є умовою досягнення стратегічних цілей 

підприємства, то при виборі інструментів та заходів стійкого розвитку, 

необхідно враховувати загальну стратегічну мету та місію компанії. 

В процесі реалізації заходів зі стійкого розвитку здійснюється контроль 

за правильністю та своєчасністю їх виконання. Як при лікуванні живої істоти 

здійснюється оперативний контроль за основними показниками її стану 

(температура, тиск, зовнішні прояви хвороби тощо), так і на підприємстві, з 

метою забезпечення контролю за реалізацією механізму стійкого розвитку 

здійснюють оперативний моніторинг за показниками стійкого розвитку та 

відхилень їх значень від бажаних. Якщо, при проведенні лікування у живої 

істоти простежуються небажані симптоми, які за прогнозами лікарів повинні 

були зникнути, то проводиться корегування лікування. Так і на підприємстві, 

у випадку виявлення суттєвих розбіжностей, виявляють причини та фактори, 

які вплинули на значення показників, розроблюються заходи щодо усунення 

впливу негативних факторів. 

Шостий етап передбачає діагностування підприємства з метою оцінки 

ефективності реалізації механізму стійкого розвитку. Для цього 

досліджуються фактичні рівні показників стійкого розвитку підприємства та 

порівнюються з плановими (або цільовими). Якщо бажані результати не були 

отримані, то проводиться діагностика симптомів нестійкого розвитку, які 

залишились після проведення заходів стійкого розвитку або нових 

симптомів, ставиться новий «діагноз» та розроблюються заходи щодо 

стійкого розвитку. Недосягнення очікуваних значень показників стійкого 

розвитку передбачає повернення на другий етап реалізації механізму 

стійкого розвитку. 
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Біономічний механізм стійкого розвитку можна співставити з імунною та 

нервовою системами живої істоти, тобто він є системою складових 

підприємства, яка захищає підприємство від захворювань шляхом ідентифікації 

збудників (негативних факторів), оцінки наявних ресурсів, розробки заходів 

щодо знищення загроз (або мінімізації впливу). Імунна відповідь (засоби 

розпізнавання та знищення чужорідних агентів) у живих істот може бути 

придбана, тобто при повторному зіткненні з антигенами (чужорідними 

агентами), імунна система реагує швидше та ефективніше, отже при 

одноразовому зіткненні з певними збудниками виникає стійкий імунітет до них. 

Така ж особливість характерна і для біономічного механізму стійкого розвитку 

підприємства, тобто при повторному зіткненні із негативними факторами, 

«відповідь» механізму повинна бути швидшою та ефективнішою. 

Ефективний механізм стійкого розвитку повинен забезпечити 

гармонійний економічний, екологічний, соціальний та енергетичний розвиток. 

Впровадження механізму стійкого розвитку на вітчизняних підприємствах має 

на меті досягнення їх довгострокового безкризового розвитку. Результати 

впровадження механізму стійкого розвитку на підприємствах України повинні 

бути відображені у звітності для забезпечення надання повної, правдивої та 

неупередженої інформації про діяльність компанії.  

Механізм стійкого розвитку забезпечує формування показників звітності 

зі стійкого розвитку підприємств. Глобальною ініціативою зі звітності було 

розроблено та прийняте Керівництво зі звітності у галузі стійкого розвитку.  

Основним предметом звітності зі стійкого розвитку є такі питання щодо 

економічної, екологічної та соціальної діяльності підприємства, що, на думку 

керівництва, є суттєвими для користувачів інформації. Оскільки, перелік 

показників звіту зі стійкого розвитку залежить від судження про суттєвість, то у 

науковій літературі відсутній єдиний погляд щодо переліку ключових аспектів 

звітності зі стійкого розвитку. 

Економічна категорія у звіті зі стійкого розвитку повинна відображати 

економічні результати реалізації механізму стійкого розвитку, зокрема 
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прибутковість, обсяги виробництва тощо. Відповідно до Керівництва зі 

звітності G4, економічна категорія включає такі аспекти, як економічна 

результативність, присутність на ринках, непрямий економічний вплив, 

практики закупок [65]. Дослідники розширюють економічну категорію такими 

показниками, як частка компанії у валовому виробництві, сукупні витрати за 

звітний період окремих видів матеріалів та енергоносіїв, якість продукції та її 

сертифікація, обсяги зовнішньої торгівлі, наявність і рух основних засобів, 

амортизаційна політика, капітальні інвестиції, інноваційна діяльність, 

стратегічні плани та моделі бізнесу, показник фінансово-економічної стійкості, 

який розраховується як відношення чистого прибутку до витрат та           

ресурсів [7, 77]. 

У звіті про стійкий розвиток необхідно також розкривати, які результати 

реалізації механізму стійкого розвитку отримало підприємство в екологічній 

діяльності. Екологічна категорія відповідно до G4 розкривається за такими 

аспектами, як матеріали, енергія, вода, біорізномаїття, викиди, скиди та відходи, 

продукція та послуги, відповідність вимогам, транспорт, загальна інформація, 

екологічна оцінка постачальників, механізми подання скарг на екологічні 

проблеми [65]. До показників екологічної категорії науковці також відносять 

показники інноваційних екологічних процесів, витрачання ресурсів, утилізації 

відходів, екологічної ефективності [7, 79, 91]. 

Показники енергоефективності у Керівництві, а також більшість 

дослідників наводять у категорії «Екологічна». Ураховуючи наявні на 

сьогоднішній день проблеми в Україні щодо енергозабезпечення та важливість 

цього питання для розвитку держави, на нашу думку, енергоефективність 

необхідно виокремити як окрему категорію у Звіті зі стійкого розвитку. 

Наслідки та результати реалізації механізму стійкого розвитку у 

соціальній діяльності підприємства необхідно також відображувати у звіті зі 

стійкого розвитку. У складі соціальної категорії у Керівництві зі звітності G4 

розкриваються такі підкатегорії, як практика трудових відносин та достойна 

праця, права людини, суспільство, відповідальність за продукцію [65]. До 
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показників соціальної категорії науковці також відносять: результати у сфері 

зайнятості, безпеку, відносини на підприємстві, підготовку кадрів, забезпечення 

рівних можливостей, боротьба із дискримінацією та корупцією, участь у 

громадському житті, дотримання вимог безпеки праці та охорони здоров`я, 

маркування продукції, захист приватного життя клієнтів, ефективність ділових 

відносин компанії  [10, 79]. 

Таким чином, результати реалізації механізму стійкого розвитку на 

вітчизняних підприємствах та його ефективність повинні бути відображені у 

звітності зі стійкого розвитку, у якій необхідно розкривати ефективність та 

перспективи економічної, екологічної та соціальної діяльності підприємства, а 

також показники його енергоефективності. 

Вважаємо, що для формування механізму стійкого розвитку доцільно 

використовувати BSC-підхід, який дозволяє побудувати систему індикаторів 

контролю та оцінювання розвитку всіх підсистем підприємства, а також 

побудувати зв`язки між ними. Реалізація механізму стійкого розвитку за 

напрямками наведено на рис. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Реалізація механізму стійкого розвитку за напрямками 

Джерело: авторське бачення 

Стратегічна мета 

Часові горизонти 

Каскадування 

Підсистеми 

Індикатори 

Причинно-наслідкові 

зв`язки 

Бізнес-процеси 

Стратегічні карти 

Досягнення гармонійного економічного, екологічного, 

соціального та енергетичного розвитку 

Тривалість періоду прогнозування показників  

Доведення показників від вищого рівня до відділів 

Економічна, екологічна, соціальна, енергетична 

Вказують на ступінь досягнення цілей 

Відповідають принципу «якщо, то» 

Послідовні дії для досягнення результату 

Опис стратегії компанії на рисунку 
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Стратегічною метою реалізації механізму стійкого розвитку є 

досягнення гармонійного економічного, екологічного, соціального та 

енергетичного розвитку, тому, вважаємо, що класичні перспективи BSC-

моделі «Фінанси-економіка», «Ринок-покупці» та «Бізнес-процеси» доцільно 

об`єднати у економічну підсистему, а також додати екологічну та 

енергетичну підсистеми. 

Кожне підприємство має власні тактичні цілі за кожною підсистемою, 

що буде впливати на будову механізму стійкого розвитку. 

Розглянемо формування механізму стійкого розвитку на підставі BSC-

моделі на підприємстві ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп». Підсистеми механізму 

стійкого розвитку та їх загальні цілі ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» наведено 

на рис. 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Підсистеми механізму стійкого розвитку  

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп»  

Джерело: авторське бачення 

 

На ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» встановлено такі цілі економічної 

підсистеми, як підвищення прибутковості, підтримка платоспроможності, 
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використання енергоресурсів, 
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активів, підвищення ефективності діяльності, розширення ринку, підвищення 

конкурентоспроможності, підвищення ефективності виробничих процесів 

(табл.3.1). 

Таблиця 3.1. 

Матриця індикаторів досягнення цілей економічної підсистеми 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Стратегічні цілі Індикатор 
Цільова 

ознака 

Цільові 

значення 

індикаторів 

Підвищення 

прибутковості 

Рентабельність продажів, % ↑ 11,1 

Рентабельність активів, % ↑ 8,1 

Підтримка 

платоспроможності 
Коефіцієнт швидкої ліквідності ↑ 1 

Підвищення фінансової 

стійкості 
Коефіцієнт автономії ↑ 0,5 

Скорочення періоду 

обороту поточних активів 

Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів 
↑ 1,9 

Підвищення ефективності 

діяльності 
Рентабельність діяльності, % ↑ 8,2 

Розширення ринку 

Частка незадоволених клієнтів, % ↓ 1 

Частка клієнтів, що звернулись вдруге, % ↑ 70 

Кількість залучених клієнтів, од/рік ↑ 35 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

Частка невідповідностей виконаних 

замовлень, % 
↓ 1 

Частка невідповідностей проектів,% ↓ 1 

Частка впроваджень інновацій, % ↑ 40 

Підвищення ефективності 

виробничих процесів 

Частка завантаження виробничих 

основних засобів, % 
↑ 100 

Рівень зносу основних виробничих 

засобів 
↓ 30 

Матеріаловіддача ↑ 7,8 

Фондовіддача, грн./грн ↑ 7,9 

 

Індикаторами досягнення цілей підвищення прибутковості ТОВ 

«Смарт-Мерітайм Груп» визначено рентабельність продажів та 

рентабельність активів, які вказують на обсяг прибутку, який приносить 

кожна гривня продажів та активів. ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» протягом 

останніх років не мав суттєвих проблем із платоспроможністю, тому для 

контролю за платоспроможністю доцільно застосовувати показник швидкої 

ліквідності, який вказує на ступінь покриття поточних зобов`язань найбільш 

ліквідними оборотними активами. 
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Для оцінки досягнення цілей із підвищення фінансової стійкості 

використовується коефіцієнт автономії, який найбільш наочно демонструє 

питому вагу власних джерел фінансування у структурі пасивів. 

 Для забезпечення контролю над ефективністю використання 

оборотних активів, зокрема, відсутності «зайвих» запасів на складах, 

своєчасності розрахунків з дебіторами тощо, доцільно застосовувати 

коефіцієнт оборотності оборотних активів. 

Індикатором досягнення цілей підвищення ефективності діяльності є 

рентабельність діяльності, оскільки вона вказує на доцільність витрат 

підприємства. 

Розширення ринку ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» можливо при 

збереженні постійних клієнтів та залученні нових, тому індикаторами 

виконання цієї цілі є відсоток незадоволених клієнтів, відсоток клієнтів, що 

звернулись вдруге та кількість залучених клієнтів. 

Конкурентоспроможність ТОВ «Смарт-мерітайм Груп» залежить від 

якості проектних робіт, якості виконання замовлень та інноваційності 

продукції, тому індикаторами досягнення цієї цілі є відсоток 

невідповідностей виконаних замовлень, відсоток невідповідностей проектів 

та відсоток впроваджень інновацій. 

Для підвищення ефективності виробничих процесів ТОВ «Смарт-

Мерітайм Груп» необхідно забезпечити підвищення віддачі від оборотних та 

необоротних активів, тому основними індикаторами є відсоток завантаження 

основних виробничих фондів, ступінь зносу основних засобів, 

матеріаловіддача та фондовіддача. 

Цільові значення показників для 2018р. були визначені з урахуванням 

думок менеджерів відповідних підрозділів ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» та 

на основі проведеного аналізу діяльності підприємства. 

Основними цілями соціальної підсистеми визначені підвищення 

кваліфікації працівників, збереження ключових працівників, підтримка 

належного рівня безпеки та охорони праці, підвищення рівня суспільної 
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відповідальності (табл. 3.2.). Підвищення кваліфікації працівників вимагає 

збільшення обсягів фінансування навчання працівників, тому, індикаторами 

досягнення цієї мети є зростання відсотку витрат на навчання, а також 

питома вага, що пройшли навчання та підвищення кваліфікації. 

Таблиця 3.2. 

Матриця індикаторів досягнення цілей по соціальній підсистемі  

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Стратегічні цілі Індикатор 
Цільова 

ознака 

Цільові 

значення 

індикаторів 

Підвищення 

кваліфікації 

працівників 

Частка працівників, що пройшли навчання 

та підвищення кваліфікації, % 
↑ 30,00 

Частка витрат на навчання персоналу, % ↑ 20,00 

Збереження 

ключових фахівців 

Частка задоволених співробітників, % ↑ 90,00 

Плинність кадрів ↓ 0,05 

Рівень заробітної плати провідних 

фахівців, грн. 
↑ 20000,00 

Безпека та охорона 

праці 

Частка працюючих, що дотримуються 

правил охорони праці, % 
↑ 100,00 

Частка обладнання, що відповідає вимогам 

безпеки і санітарним вимогам, % 
↑ 100,00 

Частка фактично виконаних запланованих 

робіт з охорони праці, % 
↑ 100,00 

Підвищення рівня 

суспільної 

відповідальності 

Частка витрат на благодійність, % ↑ 6,00 

Кількість скарг населення, од 
↓ 0,00 

 

Для збереження ключових працівників ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

необхідно сприяти підтриманню належного соціально-психологічного 

клімату у колективі та забезпечувати високий рівень заробітної плати 

ключових фахівців. Основними індикаторами досягнення цієї цілі є питома 

вага задоволених працівників, плинність кадрів та рівень заробітної плати 

провідних фахівців. Досягнення належного рівня охорони праці залежить від 

виконання всіма працівниками вимог безпеки виробництва, безпечності 

обладнання та виконання заходів щодо охорони праці. Тому, індикаторами 

досягнення даної цілі є питома вага працюючих, що дотримуються правил 

охорони праці, питома вага обладнання, що відповідає вимогам безпеки і 
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санітарним вимогам, питома вага фактично виконаних запланованих робіт з 

охорони праці. 

Підвищення рівня суспільної відповідальності пов`язано із здійсненням 

благодійної діяльності ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», а також забезпечення 

співіснування підприємства із суспільності. Індикаторами досягнення цієї 

цілі є питома вага витрат на благодійність та кількість скарг населення. 

Цілями екологічної підсистеми ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» є 

скорочення негативного впливу на навколишнє середовище та збереження і 

відтворення навколишнього середовища (табл. 3.3). Для скорочення 

негативного впливу на навколишнє середовище ТОВ «Смарт-Мерітайм 

Груп» необхідно знижувати обсяги викидів забруднюючих речовин, обсяги 

утворення відходів, збільшувати обсяги використання екологічно чистих 

матеріалів, а також обсяги випуску екологічної продукції. Індикаторами 

досягнення цієї цілі будуть питома вага екологічної продукції, обсяги викидів 

забруднюючих речовин у повітря, обсяги утворення відходів, питома вага 

екологічно чистих матеріалів, що застосовуються у виробництві. 

Таблиця 3.3. 

Матриця індикаторів досягнення цілей екологічної підсистеми  

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Стратегічні цілі Індикатор 
Цільова 

ознака 

Цільові 

значення 

індикаторів 

Скорочення 

негативного впливу 

на навколишнє 

середовище 

Питома вага екологічної продукції, % ↑ 24,00 

Обсяги викидів забруднюючих речовин у 

повітря, т 
↓ 1,33 

Обсяги утворення відходів, т ↓ 24,50 

Частка екологічно чистих матеріалів, що 

застосовуються у виробництві, % 
↑ 25,00 

Збереження та 

відтворення 

навколишнього 

середовища 

Частка витрат на охорону навколишнього 

середовища,% 
↑ 5,00 

Частка фактично виконаних планових 

заходів із збереження навколишнього 

середовища, % 

↑ 100,00 

 

Збереження та відтворення навколишнього середовища передбачає 

впровадження додаткових заходів із збереження навколишнього середовища, 
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тому індикаторами досягнення цієї цілі будуть питома вага витрат на охорону 

навколишнього середовища, а також питома вага фактично виконаних 

запланованих заходів із збереження навколишнього середовища. 

Основними цілями енергетичної підсистеми є підвищення ефективності 

та скорочення обсягів використання енергоресурсів, забезпечення зростання 

обсягів використання енергії, отриманої від власних енергоносіїв (табл. 3.4). 

Індикаторами досягнення цієї цілі є показники енерговіддачі та паливовіддачі. 

Енерговіддача розраховується як відношення чистого доходу до використаного 

протягом звітного періоду обсягу електроенергії у гривнях, та показує, скільки 

гривень чистого доходу приносить кожна гривня витраченої електроенергії. 

Паливовіддача визначається як відношення чистого доходу до обсягів 

використаного палива у гривнях, та вказує, скільки гривень чистого доходу 

приносить кожна гривня використаного палива. 

Таблиця 3.4. 

Матриця індикаторів досягнення цілей енергетичної підсистемі  

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Стратегічні цілі Індикатор 
Цільова 

ознака 

Цільові 

значення 

індикаторів 

Підвищення ефективності 

використання енергоресурсів 

Енерговіддача, грн./кВт-год. ↑ 81 

Паливовіддача, грн./гКал ↑ 150 

Скорочення обсягів 

використання енергетичних 

ресурсів, зокрема із зовнішніх 

джерел 

Коефіцієнт виконання заходів з 

енергозбереження 
↑ 1 

Частка енергії, отриманої від 

власних енергоносіїв, % 
↑ 20 

Зростання обсягів використання 

енергії, отриманої від власних 

енергоносіїв 

Частка доходу, отриманого від 

власних енергоносіїв, % 
↑ 10 

 

З метою скорочення обсягів використання енергетичних ресурсів 

необхідно впровадження системи енергетичного менеджменту, систематичне 

виконання заходів щодо економії енергетичних ресурсів, а також використанні 

у виробництві власних енергоносіїв, наприклад, сонячних батарей. 

Індикаторами досягнення цієї цілі є коефіцієнт виконання заходів з 

енергозбереження та питома вага електроенергії, отриманої від власних 
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енергоносіїв. Зростання обсягів доходів, отриманих від власних енергоносіїв 

можливе, якщо впроваджених власних енергоносіїв вистачить для реалізації 

виробленої енергії іншим користувачам, зокрема екологічну електроенергію, 

отриману від сонячних батарей можна продавати державі та іншим споживачам 

енергії. Індикатором досягнення цієї цілі є питома вага доходу, отриманого від 

власних енергоносіїв. 

Основною метою діяльності ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» є досягнення 

стійкого розвитку, для чого необхідно забезпечити досягнення стійкого 

розвитку за підсистемами стійкого розвитку. Це, у свою чергу, вимагає 

досягнення проміжних цілей за підсистемами (рис. 3.5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Набір цілей за підсистемами стійкого розвитку 

 ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Джерело: авторське бачення 
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Таким чином, досягнення стійкого розвитку економічної підсистеми 

вимагає підвищення прибутковості, для чого необхідно підвищення 

конкурентоспроможності та розширення ринку, підвищення ефективності 

діяльності та оборотності оборотних активів, а також підтримку 

платоспроможності і фінансової стійкості підприємства. Досягнення стійкого 

розвитку екологічної підсистеми досягається за рахунок скорочення 

негативного впливу на навколишнє середовище та збереження та відтворення 

навколишнього середовища. Досягнення стійкого розвитку соціальної 

підсистеми вимагає  покращення умов праці, забезпечення безпеки та 

охорони праці, збереження ключових фахівців та підвищення кваліфікації 

працівників, а також підвищення рівня суспільної відповідальності. Для 

досягнення стійкого розвитку енергетичної підсистеми необхідно 

скорочувати обсяги використання енергетичних ресурсів, збільшувати обсяги 

використання енергії, отриманої від власних енергоносіїв та підвищувати 

ефективність використання енергетичних ресурсів. 

 

3.2. Удосконалення методичного підходу до оцінювання стійкого 

розвитку підприємств машинобудування 

 

Як було зазначено, механізм стійкого розвитку підприємства 

призначений для забезпечення збалансованого розвитку за відповідними 

напрямами, який передбачає, в тому числі, постійне вимірювання ступеня 

досягнення цілей стійкого розвитку за напрямами. Для того, щоб оцінити 

пропорційність напрямів розвитку підприємств пропонується використання 

методичного підходу, що передбачає розрахунок інтегральних показників 

стійкого розвитку за кожною складовою і по підприємству у цілому. 

За допомогою показників, визначених у BSC-моделі, можна 

здійснювати контроль за рівнем стійкого розвитку, використовуючи для 

цього інтегральні показники економічного, екологічного, соціального та 

енергетичного розвитку. 
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Інтегральний показник формується з індикаторів BSC-моделі, а тому у 

кожного підприємства перелік показників буде індивідуальним. 

У загальному вигляді інтегральний показник рівня стійкого розвитку за 

кожною підсистемою пропонується визначати за формулою 3.1. 

22

2

2

1ij )1(...)1()1(І ijjj xxx  ,                       (3.1.) 

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

і – підсистеми j-го періоду;  

x1j, x2j, xтj, – стандартизовані індикатори досягнення цілей j-го періоду. 

Стандартизоване значення індикатора розраховується як відношення 

фактичного значення до цільового, якщо цільові значення прямують до 

зростання (формула 3.2.) 
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х
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де хц – цільове значення індикатора; 

хф – фактичне значення індикатора. 

А якщо цільові значення прямують у бік зменшення, то 

стандартизоване значення індикатора розраховується відношенням цільового 

значення до фактичного (формула 3.3). 

ф

ц

х

х
ix

,                                                (3.3) 

Чим більше значення інтегрального показника, тим менше цільових 

значень було досягнуто підприємством у досліджуваному періоді. 

Інтегральний показник економічного розвитку ТОВ «Смарт-Мерітайм 

Груп» визначається за формулою 3.4. 
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де Rпр – стандартизоване значення рентабельності продажів; 
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Rа – стандартизоване значення рентабельності активів; 

Кл – стандартизоване значення коефіцієнта швидкої ліквідності; 

Ка – стандартизоване значення коефіцієнта автономії; 

Коб – стандартизоване значення коефіцієнта оборотності оборотних 

активів; 

Rд – стандартизоване значення рентабельності діяльності; 

Внк – стандартизоване значення частки незадоволених клієнтів; 

Ввд – стандартизоване значення частки клієнтів, що звернулись вдруге; 

Кз – стандартизоване значення  кількості залучених клієнтів; 

Внз – стандартизоване значення відсотка невідповідностей замовлень; 

Внп – стандартизоване значення відсотка невідповідностей проектів; 

Ві – стандартизоване значення відсотка впроваджень інновацій; 

Вз – стандартизоване значення відсотка завантаження основних 

виробничих засобів; 

Рзн – стандартизоване значення рівня зносу основних засобів; 

Мв – стандартизоване значення матеріаловіддачі; 

Фв – стандартизоване значення фондовіддачі; 

Чим менше значення цього показника, тим більше цілей досягнуто за 

економічною підсистемою, тим більше стійким є його економічний розвиток.  

Розрахунок інтегрального показника економічного розвитку ТОВ 

«Смарт-Мерітайм Груп» наведено у таблиці 3.5 

Таблиця 3.5 

Розрахунок інтегрального показника економічного розвитку 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

№ 

з/п 

Показник 

Фактичне 

значення, x 

Цільове 

значення, хц 

Стандартизація 

показника 
(1-xi)

2
 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Рентабельність продажів, % 8,99 7,56 10,30 11,10 0,87 0,68 0,016 0,102 

2 Рентабельність активів, % 1,80 3,00 7,90 8,11 0,23 0,37 0,596 0,397 

3 
Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
0,98 0,98 1,00 1,00 0,98 0,98 0,000 0,000 

4 Коефіцієнт автономії 0,13 0,63 0,50 0,50 0,25 1,26 0,563 0,068 
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Продовження таблиці 3.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 
1,06 1,40 1,90 1,90 0,56 0,74 0,195 0,069 

6 Рентабельність діяльності, % 6,10 5,40 7,70 8,20 0,79 0,66 0,043 0,117 

7 
Частка незадоволених 

клієнтів, % 
2,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,250 0,000 

8 
Частка клієнтів, що 

звернулись вдруге, % 
44,00 59,00 65,00 70,00 0,68 0,84 0,104 0,025 

9 Кількість залучених клієнтів, од 20,00 21,00 35,00 35,00 0,57 0,60 0,184 0,160 

10 
Частка невідповідностей 

виконаних замовлень 
1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,000 0,250 

11 
Частка невідповідностей 

проектів, % 
4,00 3,00 1,00 1,00 0,25 0,33 0,563 0,444 

12 
Частка впроваджень 

інновацій у виробництво, % 
9,00 10,00 20,00 40,00 0,45 0,25 0,303 0,563 

13 

Частка завантаження 

виробничих основних 

засобів, % 

87,00 95,00 100,00 100,00 0,87 0,95 0,017 0,003 

14 
Рівень зносу основних 

засобів 
65,00 71,00 30,00 30,00 0,46 0,42 0,290 0,333 

15 Матеріаловіддача, тис.грн 3,02 6,20 5,83 7,83 0,52 0,79 0,232 0,043 

16 Фондовіддача, тис.грн 4,76 5,93 5,90 7,90 0,81 0,75 0,037 0,062 

17 Разом       3,393 2,636 

18 
Інтегральний показник 

економічного розвитку 
      1,842 1,623 

 

За результатами розрахунку інтегрального показника економічного 

розвитку визначено, що протягом 2017-2018 рр. його значення скорочується з 

1,842 до 1,623, що вказує на те, що у 2018 р. ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

досягло більше цільових значень індикаторів стійкого економічного 

розвитку. 

Інтегральний показник екологічного розвитку розраховується за 

формулою 3.5. 

 222222

екол )1()1()1()1()1()1( звмвзрп ПППООПI     (3.5.) 

 

де Пп – стандартизоване значення питомої ваги екологічної продукції; 

Озр – стандартизоване значення обсягів викидів забруднюючих речовин 

у повітря; 

Ов – стандартизоване значення обсягів утворення відходів; 
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Пм – стандартизоване значення частки екологічно чистих матеріалів, 

що застосовуються у виробництві; 

Пв – стандартизоване значення частки витрат на охорону 

навколишнього середовища; 

Пз – стандартизоване значення частки фактично виконаних заходів із 

збереження навколишнього середовища; 

Чим нижче значення цього показника, тим більше цілей досягнуто, тим 

більш стійким є екологічний розвиток. 

Розрахунок інтегрального показника екологічного розвитку ТОВ 

«Смарт-Мерітайм Груп» наведено у таблиці 3.6 

Таблиця 3.6 

Розрахунок інтегрального показника екологічного розвитку  

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

№ 

з/п Показник 

Фактичне 

значення, x 

Цільове 

значення, хц 

Стандартизація 

показника (1-xi)
2
 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 
Частка екологічної  

продукції, % 
10,05 11,92 12,00 24,00 0,84 0,50 0,026 0,253 

2 
Обсяги викидів забруднюючих 

речовин у повітрі, т 
3,40 3,53 2,66 1,33 0,78 0,38 0,047 0,388 

3 Обсяги утворення відходів, т 23,51 26,10 21,62 24,50 0,92 0,94 0,006 0,004 

4 

Частка екологічно чистих 

матеріалів, що застосовується 

у виробництві, % 

9,00 12,00 17,00 25,00 0,53 0,48 0,221 0,270 

5 

Частка витрат на охорону 

навколишнього  

середовища, % 

0,83 1,94 5,00 5,00 0,17 0,39 0,696 0,375 

6 

Частка фактично виконаних 

заходів із збереження 

навколишнього  

середовища, % 

72,00 85,00 100,00 100,00 0,72 0,85 0,078 0,023 

7 Разом       1,076 1,313 

8 
Інтегральний показник 

екологічного розвитку 
      1,037 1,146 

 

Значення інтегрального показника стійкого екологічного розвитку ТОВ 

«Смарт-Мерітайм Груп» протягом 2017-2018 рр. зростає, що вказує на те, що 

у 2018 р. підприємством було досягнуто менше цільових значень індикаторів 

стійкого екологічного розвитку, порівняно з 2017 р.  
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Інтегральний показник соціального розвитку розраховується за 

формулою 3.6. 

22222

22222

соц
)1()1()1()1()1(

)1()1()1()1()1(
І

сбзробох

зкзнкв

КПППП

РППВП




              (3.6) 

 

де Пкв – стандартизоване значення питомої ваги працівників, що 

пройшли підвищення кваліфікації та навчання;  

Вн – стандартизоване значення відсотка витрат на навчання;  

Пз – стандартизоване значення питомої ваги задоволених працівників;  

Пк – стандартизоване значення плинності кадрів;  

Рз – стандартизоване значення рівня заробітної плати ключових 

фахівців; 

Пох – стандартизоване значення частки працюючих, що дотримуються 

правил охорони праці; 

Поб – стандартизоване значення частки обладнання, що відповідає 

вимогам безпеки і санітарним вимогам;  

Пзр – стандартизоване значення частки фактично виконаних 

запланованих робіт з охорони праці;  

Пб – стандартизоване значення частки витрат на благодійність;  

Кс – стандартизоване значення частки працівників, що пройшли 

підвищення кваліфікації та навчання;  

Розрахунок інтегрального показника соціального розвитку ТОВ 

«Смарт-Мерітайм Груп» наведено у таблиці 3.7 

Таблиця 3.7 

Розрахунок інтегрального показника соціального розвитку  

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

№ 

з/п 
Показник 

Фактичне 

значення, x 

Цільове 

значення, хц 

Стандартизація 

показника 
(1-xi)

2
 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Частка працівників, що 

пройшли навчання та 

підвищення кваліфікації, % 

28,00 28,60 30,00 30,00 0,93 0,95 0,004 0,002 
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Продовження таблиці 3.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

Частка витрат на навчання 

персоналу, % 
11,00 15,00 20,00 20,00 0,55 0,75 0,203 0,063 

3 

Частка задоволених 

працівників, % 
70,00 73,00 90,00 90,00 0,78 0,81 0,049 0,036 

4 Плинність кадрів 0,10 0,20 0,05 0,05 0,50 0,25 0,250 0,563 

5 

Рівень заробітної плати 

провідних фахівців, грн 
13500 15000 16000 20000 0,84 0,75 0,024 0,063 

6 

Частка працівників, що 

дотримуються правил 

охорони праці, % 

96,00 95,00 100,00 100,00 0,96 0,95 0,002 0,003 

7 

Частка обладнання, що 

відповідає вимогам 

безпеки і санітарним 

нормам, % 

93,00 83,00 100,00 100,00 0,93 0,83 0,005 0,029 

8 

Частка фактично 

виконаних запланованих 

робіт з охорони праці, % 

95,00 91,00 100,00 100,00 0,95 0,91 0,003 0,008 

9 

Частка витрат на 

благодійність, % 
6,00 9,00 10,00 6,00 0,60 1,50 0,160 0,250 

11 

Кількість скарг населення, 

од 
1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 1,000 

12 Разом       1,700 2,015 

13 

Інтегральний показник 

соціального розвитку 
      1,304 1,419 

 

Значення інтегрального показника соціального розвитку зростає з 1,304 

у 2017 р. до 1,419 у 2018 р., що свідчить про те, що підприємством у 2018 р. 

було досягнуто менше цільових значень індикаторів стійкого розвитку 

порівняно з 2017 р. 

Інтегральний показник енергетичного розвитку визначається за 

формулою 3.7. 

22222 )1()1()1()1()1( деввв ППКПЕІен            (3.7) 

 

Де Ев – стандартизоване значення енерговіддачі; 

Пв – стандартизоване значення паливовіддачі; 

Кв – стандартизоване значення коефіцієнта виконання заходів з 

енергозбереження; 

Пв – стандартизоване значення частки енергії від власних енергоносіїв; 
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Пд – стандартизоване значення частки доходу, отриманого від власних 

енергоносіїв. 

Розрахунок інтегрального показника енергетичного розвитку ТОВ 

«Смарт-Мерітайм Груп» наведено у таблиці 3.8. Значення інтегрального 

показника енергетичного розвитку скорочується протягом 2017-2018 рр. з 

0,869 до 0,858, що вказує на те, що ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» досягло 

більше цільових значень індикаторів стійкого розвитку у 2018 р. порівняно з 

2017 р. 

Таблиця 3.8 

Розрахунок інтегрального показника енергетичного розвитку  

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

№ 

з/п 
Показник 

Фактичне 

значення, x 

Цільове 

значення, хц 

Стандартизація 

показника 
(1-xi)

2
 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Енерговіддача, грн/кВт-год 39,63 78,57 45,30 81,00 0,87 0,97 0,016 0,001 

2 Паливовіддача, грн/Гкал 120,90 142,70 122,00 150,00 0,99 0,95 0,000 0,002 

3 

Коефіцієнт виконання 

заходів із збереження 

електроенергії 

0,80 0,80 1,00 1,00 0,80 0,80 0,040 0,040 

4 

Частка енергії, отриманої 

від власних енергоносіїв 
5,00 11,00 12,00 20,00 0,42 0,55 0,340 0,203 

5 

Частка доходів, отриманих 

від власних енергоносіїв 
2,00 3,00 5,00 10,00 0,40 0,30 0,360 0,490 

6 Разом       0,756 0,736 

7 

Інтегральний показник 

енергетичного розвитку 
      0,869 0,858 

 

Для визначення загального рівня стійкого розвитку підприємства 

пропонується розраховувати інтегральний показник стійкого розвитку на 

підставі інтегральних показників економічного, екологічного, соціального та 

енергетичного розвитку за формулою 3.8. 

2222

енсоцеколеср IIІІI  ,                          (3.8) 

де Icр – інтегральний показник стійкого розвитку підприємства; 

Iе – інтегральний показник економічного розвитку; 

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

Iен – інтегральний показник енергетичного розвитку; 

Чим нижче значення інтегрального показника стійкого розвитку, тим 

більше цілей стійкого розвитку досягнуто, тим більш стійким є розвиток 

підприємства. 

Розрахунок інтегрального показника стійкого розвитку ТОВ «Смарт-

Мерітайм Груп» наведено у таблиці 3.9 

Таблиця 3.9 

Розрахунок інтегрального показника стійкого розвитку  

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Показник 

Значення 

показника 

Значення показника 

у квадраті 

2017р. 2018р. 2017р. 2018р. 

Інтегральний показник економічного розвитку 1,842 1,623 3,393 2,636 

Інтегральний показник екологічного розвитку 1,037 1,146 1,076 1,313 

Інтегральний показник соціального розвитку 1,304 1,419 1,700 2,015 

Інтегральний показник енергетичного розвитку 0,869 0,858 0,756 0,736 

Разом   6,925 6,699 

Інтегральний показник стійкого розвитку   2,632 2,588 

 

Значення інтегрального показника стійкого розвитку ТОВ «Смарт-

Мерітайм Груп» скорочується протягом 2017-2018 рр. з 2,632 до 2,588, що 

свідчить про підвищення стійкості його розвитку. 

Застосовуючи метод ланцюгових підстановок визначено, які 

підсистеми ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» здійснили найбільший вплив на 

зміну значення інтегрального показника стійкого розвитку (таблиця 3.10). 

Таблиця 3.10 

Факторний аналіз інтегрального показника стійкого розвитку 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Фактор 2017р. 2018р. 
Зміна 

фактора 

Вплив 

фактора 

Інтегральний показник економічного розвитку 1,842 1,623 -0,219 -0,149 

Інтегральний показник екологічного розвитку 1,037 1,146 0,109 0,047 

Інтегральний показник соціального розвитку 1,304 1,419 0,116 0,062 

Інтегральний показник енергетичного розвитку 0,869 0,858 -0,012 -0,004 

Інтегральний показник стійкого розвитку 2,632 2,588 -0,044 -0,044 
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За результатами проведеного розрахунку визначено, що найбільший 

вплив на підвищення стійкості розвитку підприємства має економічна 

підсистема, оскільки інтегральний показник стійкого розвитку скорочується 

на 0,149 за рахунок скорочення інтегрального показника економічного 

розвитку. Скороченню інтегрального показника стійкого розвитку також 

сприяє скорочення показника енергетичного розвитку, але його вплив є 

незначним і складає -0,004. Зниження стійкості розвитку відбувається за 

рахунок екологічної підсистеми ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (інтегральний 

показник стійкого розвитку зростає на 0,047) та соціальної підсистеми 

(інтегральний показник зростає на 0,062). 

 

3.3. Формування сценаріїв розвитку підприємства 

машинобудування 

 

Наведені інтегральні показники економічного, екологічного, 

соціального та енергетичного розвитку вказують на ступінь досягнення цілей 

підприємства, в т.ч. на ефективність використання ним залучених ресурсів. А 

тому, на підставі інтегральних показників можна сформувати чотиримірний 

показник рівня стійкого розвитку підприємства, який дозволяє визначити 

подальші сценарії розвитку підприємства у відповідності до доцільності 

залучення ним нових ресурсів та перерозподілу їх між підсистемами. 

Для формування чотиримірного показника необхідно порівняти ступінь 

досягнення цілей стійкого розвитку підприємством у порівнянні з минулим 

роком, зокрема визначити темпи росту відповідного показника. 

Інтегральному показнику за кожною підсистемою відповідають чотири 

показники відношення інтегральних показників поточного та минулого років. 

Якщо значення показника відношення інтегрального показника певної 

підсистеми поточного року до минулого становитиме більше одиниці, то це 

свідчить про те, що у поточному році було досягнуто менше цілей стійкого 

розвитку, ніж у минулому, що пов`язано, зокрема, погіршенням ефективності 



 

 

177 

використання ресурсів та ефективності діяльності. Значення показника 

нижче одиниці свідчить про зростання кількості досягнених цілей 

підприємства, чому сприяло зростання ефективності використання всіх видів 

ресурсів підприємства, а значення показника на рівні одиниці вказує на те, 

що у поточному році було досягнуто стільки ж цілей, скільки у минулому.  

Таким чином, чотиримірний показник рівня стійкого розвитку матиме 

вигляд (формула 3.9). 

 енсе ЕЕЕESD ;;;ек                                         (3.9) 

 

де SD – чотиримірний показник рівня стійкого розвитку підприємства; 

Еек – відношення інтегрального показника економічного розвитку 

поточного року до минулого року; 

Ее – відношення інтегрального показнику екологічного розвитку 

поточного року до минулого року; 

Ес – відношення інтегрального показнику соціального розвитку 

поточного року до минулого; 

Еен – відношення інтегрального показнику енергетичного розвитку 

поточного року до минулого року.  

В залежності від значень інтегральних показників економічного, 

екологічного, соціального та енергетичного розвитку існує 16 сценаріїв 

розвитку підприємства та реалізації тактичних і стратегічних цілей стійкого 

розвитку підприємства. 

Умовно можна прирівняти значення показника відношення 

інтегрального показника розвитку за певною підсистемою поточного року до 

минулого більше одиниці до символу «1», а одиницю та менше одиниці – до 

символу «0» (формула 3.10).  

                                                (3.10) 

Відповідно, можливо визначити чотиримірний показник рівня стійкого 

розвитку підприємства. Тоді, наприклад, якщо значення відношення 
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інтегральних показників економічного, екологічного, соціального та 

енергетичного розвитку поточного року до минулого менше одиниці, то 

чотиримірний показник бути мати вигляд [0;0;0;0]. Якщо показник 

відношення інтегрального показника економічного розвитку поточного року 

до минулого вище одиниці, а відношення інтегральних показників 

екологічного, соціального та енергетичного розвитку – одиниця або менше 

одиниці, то чотиримірний показник матиме вигляд [1;0;0;0] і т. д. 

Запропонований чотиримірний показник рівня стійкого розвитку 

підприємства дозволить визначити обгрунтованість і напрями перерозподілу 

ресурсів між підсистемами для досягнення цілей стійкого розвитку. 

Значення відношення інтегрального показника за певною підсистемою 

поточного року до минулого, що дорівнює «0», свідчить про ефективне 

використання ресурсів за певною підсистемою, що сприяє їх нарощуванню 

(наприклад, прибуток у економічній підсистемі, заощадження в енергетичній 

підсистемі та інше), що, у свою чергу, впливає на ступінь досягнення цілей 

стійкого розвитку, а також надає можливості використовувати надлишкові 

ресурси для розвитку інших підсистем. Натомість, якщо відношення 

інтегрального показника поточного року до минулого набуває значення «1», 

то це вказує на те, що у поточному році цілей стійкого розвитку було 

досягнуто менше ніж у попередньому, що спричинило брак ресурсів та 

неефективні заходи щодо їх використання (наприклад, підвищення 

ефективності використання енергоресурсів залежить від виконання заходів з 

енергозбереження працівниками підприємства (якісне обслуговування та 

контроль за станом основних засобів, скорочення браку на виробництві та 

інше) та додаткового фінансування для впровадження енергозберігаючих 

технологій).  

Значення чотиримірного показника рівня стійкого розвитку наведено у 

табл. 3.11, де знаком «+» відмічено ті підсистеми, у яких є запас ресурсів, а 

знаком «–» – ті ресурси, які вичерпані. Відтак, узагальнюючи значення 

відношення інтегральних показників за підсистемами стійкого розвитку у 
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чотиримірному показнику, можна визначити напрями перерозподілу ресурсів 

між підсистемами. 

Таблиця 3.11 

Значення чотиримірного показника рівня стійкого розвитку 

№ 

з/п 

Значення 

чотиримірного 

показника рівня 

стійкого 

розвитку 

Характеристика сценарію розвитку 

Підсистеми 

Е
ко

н
ом

іч
н
а 

Е
ко

ло
гі

чн
а 

С
оц

іа
ль

н
а 

Е
н
ер

ге
ти

чн
а 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0;0;0;0 
Гармонійний розвиток. Є можливості використання 

ресурсів для досягнення стратегічних цілей 
+ + + + 

2 1;0;0;0 

Цілі економічною підсистеми не досягнуті. Але є 

можливість перерозподілу екологічних, соціальних та 

енергетичних ресурсів для досягнення цілей економічної 

підсистеми 

– + + + 

3 1;1;0;0 

Цілі соціальної та енергетичної підсистем досягнуті, є 

можливість використовувати ресурси цих підсистем для 

розвитку економічної та екологічної підсистем  

– – + + 

4 1;1;1;0 

Цілі досягнуті лише зе енергетичною підсистемами. Є 

можливість використання ресурсів цієї підсистеми для 

досягнення цілей економічної, екологічної та соціальної 

підсистем  

– – – + 

5 0;1;1;1 

Цілі досягнуто за економічною підсистемою, що надає 

можливості використання ресурсів цієї підсистеми для 

розвитку екологічної, соціальної та енергетичної підсистем  

+ – – – 

6 0;0;1;1 

Цілі досягнуті за економічною та екологічною 

підсистемами, тому доцільно застосовувати ресурси цих 

підсистем для досягнення цілей соціальною та 

енергетичною підсистемами 

+ + – – 

7 0;0;0;1 

За енергетичною підсистемою цілі не досягнуто, але є 

можливість додаткового залучення цілей економічної, 

екологічної та соціальної підсистем 

+ + + – 

8 1;0;0;1 

Цілі не досягнуто за економічною та енергетичною 

підсистемами, але можна використати наявні ресурси 

екологічної та соціальної підсистем 

– + + – 

9 1;1;0;1 
Цілі досягнуто за соціальною підсистемою. При цьому 

доцільним є використання ресурсів соціальної підсистеми 

для розвитку інших підсистем 

– – + – 

10 0;0;1;0 

Цілі не досягнуто лише за соціальною підсистемою. Для її 

розвитку можна використовувати ресурси економічної, 

екологічної та енергетичної підсистем 

+ + – + 

11 0;1;0;0 

Цілі не досягнуто за екологічною підсистемою. Для її 

розвитку можливо використовувати наявні ресурси 

економічної, соціальної та енергетичної підсистем 

+ – + + 

12 0;1;0;1 

Цілі не досягнуто в екологічній та енергетичній 

підсистемах. Для їх розвитку можна використати ресурси 

економічної та соціальної підсистем 

+ – + – 
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Продовження таблиці 3.11 
1 2 3 4 5 6 7 

13 1;0;1;0 

Цілі досягнуто в екологічній та енергетичній підсистемах, 

тому ресурси цих підсистем доцільно застосовувати для 

розвитку економічної та соціальної  

– + – + 

14 0;1;1;0 

Не досягнуто цілі екологічної та соціальної підсистем. При 

цьому для їх розвитку можна використати ресурси 

економічної та енергетичної підсистем 

+ – – + 

15 1;0;1;1 Цілі досягнуто лише за екологічною підсистемою. – + – – 

16 1;1;1;1 Цілі не досягнуто за всіма підсистемами – – – – 

 

Зокрема, до ресурсів економічної підсистеми стійкого розвитку 

підприємства відносяться грошові кошти, кошти, вкладені в оборотні та 

необоротні активи. Екологічна підсистема включає природні ресурси, які 

підприємство використовує у своїй діяльності, а також ресурсозбережні 

технології. Соціальні ресурси підприємства включають трудові ресурси, а 

також знання та інформаційні ресурси. Енергетична підсистеми включає 

енергетичні ресурси та енергозберігаючі технології. 

Перерозподіл ресурсів потребує виокремлення певних заходів. 

Значення чотиримірного показника рівня стійкого розвитку [0;0;0;0] 

свідчить про досягнення цілей за всіма підсистемами, тому наявні ресурси 

можна використовувати для досягнення стратегічних цілей підприємства. 

Значення чотиримірного показника рівня стійкого розвитку [1;0;0;0] 

вказує на не досягнення цілей економічної підсистеми та досягнення цілей 

екологічної, соціальної та енергетичної підсистем, тому ресурси за цими 

підсистемами доцільно використовувати для розвитку економічної 

підсистеми. Основними заходами при цьому будуть такі: 

– організаційні заходи зі скорочення відходів виробництва та 

скорочення браку у виробництві; 

– тимчасове скорочення екологічних та соціальних витрат; 

– впровадження програми використання відходів; 

– економія від використання ресурсозбережних та енергозберігаючих 

технологій; 

– можливе     отримання     додаткового     доходу    від      використання  
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енергозберігаючих технологій та власних енергетичних джерел (сонячних 

батарей); 

– отримання додаткового економічного ефекту від переваг соціальної 

підсистеми стійкого розвитку: зростання продуктивності праці, високої 

кваліфікації працівників, а також включення працівників у загальну 

стратегію компанії; 

– отримання додаткового економічного ефекту від переваг екологічної 

підсистеми: імідж компанії, екологічна продукція тощо. 

У випадку, якщо не досягнуто цілі економічної та екологічної 

підсистеми, то чотиримірний показник рівня стійкого розвитку набуває 

значення [1;1;0;0]. При цьому, ресурси необхідно перерозподіляти з 

соціальної та енергетичної підсистеми до економічної та екологічної. Для 

цього можливо застосовувати такі заходи: 

– організаційні заходи зі скорочення відходів виробництва та 

скорочення браку у виробництві; 

– тимчасове скорочення соціальних витрат; 

– впровадження програми використання відходів; 

– економія від використання енергозберігаючих технологій; 

– можливе отримання додаткового доходу від використання 

енергозберігаючих технологій (сонячних батарей); 

– отримання додаткового економічного ефекту від переваг соціальної 

підсистеми стійкого розвитку: зростання продуктивності праці, високої 

кваліфікації працівників; 

– сприяння забезпеченню стійкого розвитку екологічної підсистеми за 

рахунок підвищення екологічної свідомості працівників тощо. 

Якщо не досягнуто цілі економічної, екологічної та соціальної 

підсистеми вичерпані, але досягнуто за енергетичною підсистемою, то 

чотиримірний показник набуває значення [1;1;1;0]. При цьому ресурси 

енергетичної підсистеми необхідно використовувати для розвитку інших 

підсистем. Заходи при цьому будуть такі: 
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– скорочення екологічних, соціальних та енергетичних витрат; 

– економія від використання енергозберігаючих технологій; 

– можливе отримання додаткового доходу від використання 

енергозберігаючих технологій та власних енергетичних джерел (сонячних 

батарей); 

– організаційні заходи зі скорочення відходів виробництва та браку; 

– підвищення продуктивності праці та скорочення плинності кадрів; 

– включення працівників у загальну стратегію компанії та підвищення 

екологічної свідомості працівників; 

– впровадження більш раціональної та ефективної системи мотивації та 

оплати праці з метою оптимізації трудових виплат тощо. 

Значення чотиримірного показника рівня стійкого розвитку [0;1;1;1] 

свідчить про досягнення цілей економічної підсистеми, але недосягнення 

цілей екологічної, соціальної та енергетичної підсистем. При цьому ресурси 

економічної підсистеми підприємства необхідно використовувати для 

підвищення ефективності розвитку інших підсистем. Основними заходами 

будуть: 

– 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; 

– впровадження енергозберігаючих технологій; 

– організаційні заходи зі скорочення відходів та браку виробництва тощо. 

Якщо чотиримірний показник рівня стійкого розвитку набуває 

значення [0;0;1;1], то це свідчить про досягнення цілей стійкого розвитку 

економічної та екологічної підсистем, але недосягнення соціальною та 
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енергетичною підсистемами. Отже, підприємство може використати наявні 

ресурси економічної та екологічної підсистем для підвищення ефективності 

розвитку соціальної та енергетичної підсистем, а саме: 

– 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; 

– впровадження енергозберігаючих технологій; 

– організаційні заходи зі скорочення відходів та браку виробництва  

тощо. 

Якщо цілі не досягнуто лише за енергетичною підсистемою, то 

чотиримірний показник рівня стійкого розвитку набуває значення [0;0;0;1]. 

Ресурси економічної, екологічної та соціальної підсистеми можна 

використати для підвищення ефективності розвитку енергетичної 

підсистеми. Основними заходами при цьому є впровадження 

енергозберігаючих технологій. 

Якщо чотиримірний показник рівня стійкого розвитку набуває 

значення [1;0;0;1], то це свідчить про недосягнення цілей економічної та 

енергетичної підсистем. Отже, підприємство може використати наявні 

ресурси екологічної та соціальної підсистем, а саме: 

– скорочення екологічних та соціальних витрат; 

– організаційні заходи зі скорочення відходів виробництва та браку; 

– організаційні заходи зі скорочення енергетичних витрат; 

– отримання додаткового економічного ефекту від переваг соціальної 

підсистеми стійкого розвитку: зростання продуктивності праці, високої 

кваліфікації працівників, а також включення працівників у загальну 

стратегію компанії; 

– отримання додаткового економічного ефекту від переваг екологічної 

підсистеми: імідж компанії, екологічна продукція тощо. 
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Значення чотиримірного показника [1;1;0;1] вказує на недосягнення 

цілей стійкого розвитку економічної, екологічної та енергетичної підсистеми. 

При цьому доцільним є використання ресурсів соціальної підсистеми для 

розвитку інших підсистем. Для цього можна застосовувати такі заходи: 

– організаційні заходи зі скорочення відходів виробництва та 

скорочення браку у виробництві; 

– тимчасове скорочення соціальних витрат; 

– отримання додаткового економічного ефекту від переваг соціальної 

підсистеми стійкого розвитку: зростання продуктивності праці, високої 

кваліфікації працівників, а також включення працівників у загальну 

стратегію компанії тощо. 

У випадку, якщо цілі не досягнуто лише за соціальною підсистемою, то 

значення чотиримірного показника рівня стійкого розвитку становить 

[0;0;1;0]. Для розвитку соціальної підсистеми можна використовувати 

ресурси інших підсистем стійкого розвитку, зокрема за рахунок таких 

заходів: 

– економія від використання енергозберігаючих технологій; 

– можливе отримання додаткового доходу від використання 

енергозберігаючих технологій (сонячних батарей); 

– 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 тощо. 

Значення чотиримірного показника рівня стійкого розвитку [0;1;0;0] 

вказує на недосягнення цілей стійкого розвитку екологічної підсистеми при 

досягненні іншими підсистеми. Можливо застосовувати такі заходи, як: 

– впровадження ресурсозбережних технологій та впровадження 

програм використання відходів; 

– розробка та впровадження екологічної продукції; 
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– включення працівників у загальну стратегію компанії та підвищення 

їх екологічної свідомості; 

– організаційні заходи зі скорочення відходів та браку виробництва 

тощо. 

Якщо цілі не досягнуто екологічною та енергетичною підсистемами, то 

чотиримірний показник рівня стійкого розвитку набуває значення [0;1;0;1], а 

основними заходами будуть такі: 

– впровадження ресурсозбережних технологій та впровадження 

програм використання відходів; 

– розробка та впровадження екологічної продукції; 

– включення працівників у загальну стратегію компанії та підвищення 

їх екологічної свідомості; 

– впровадження енергозберігаючих технологій; 

– організаційні заходи зі скорочення відходів та браку виробництва 

тощо. 

У випадку, якщо цілі екологічної та енергетичної підсистем 

підприємства досягнуто, а економічної та соціальної – ні, то чотиримірний 

показник рівня стійкого розвитку набуває значення [1;0;1;0]. При цьому 

доцільно застосовувати такі заходи: 

– організаційні заходи зі скорочення відходів виробництва та 

скорочення браку у виробництві; 

– тимчасове скорочення екологічних витрат; 

– впровадження програми використання відходів; 

– економія від використання ресурсозбережних та енергозберігаючих 

технологій; 

– можливе отримання додаткового доходу від використання 

енергозберігаючих технологій (сонячних батарей); 

– отримання додаткового економічного ефекту від переваг екологічної 

підсистеми: імідж компанії, екологічна продукція; 
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– 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 тощо. 

Значення чотиримірного показника [0;1;1;0] вказує на недосягнення 

цілей екологічної та соціальної підсистеми. 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 тощо. 

Значення чотиримірного показника рівня стійкого розвитку [1;0;1;1] 

вказує на досягнення цілей лише соціальної підсистеми. При цьому 

основними заходами будуть такі: 

– організаційні заходи зі скорочення відходів виробництва та 

скорочення браку у виробництві; 

– тимчасове скорочення соціальних витрат; 

– впровадження програми використання відходів; 

– включення працівників у загальну стратегію компанії та підвищення 

їх екологічної свідомості тощо. 

У випадку, якщо чотиримірний показник набуває значення [1;1;1;1], то 

цілі не досягнуто за всіма підсистемами підприємства. У такому випадку 

підприємство відчуває брак фінансових, трудових, екологічних та 
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енергетичних ресурсів для подальшого розвитку. Тому підприємству 

необхідно застосовувати організаційні заходи зі скорочення витрат енергії та 

ресурсів, неефективного використання робочого часу, залучувати 

працівників до загальної стратегії підприємства, розвивати екологічну 

свідомість працівників, шукати резерви економічного зростання. 

Значення чотиримірного показника рівня стійкого розвитку 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» свідчить про недосягнення цілей за 

екологічною та соціальною підсистемами (таблиця 3.12). За результатами 

розрахунку визначено, що відношення інтегрального показника 

економічного розвитку 2018р. до 2017р. становить 0,881, екологічного – 

1,105; соціального – 1,089; енергетичного – 0,987. 

Таблиця 3.12 

Визначення чотиримірного показника рівня стійкого розвитку  

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

Показник 

Значення 

показника 
Відношення 

2018р. до 

2017р. 2017р. 2018р. 

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]   

 

Таким 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.  

На рис. 3.6 графічно відображено ступінь досягнення цілей стійкого 

розвитку ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» за відповідними підсистемами 

(штрих-пунктірною 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). 



 

 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Ступінь досягнення цілей стійкого розвитку за  

підсистемами ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» 

 

Отже, ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» може застосовувати такі заходи 

для досягнення стійкого розвитку, як: впровадження ресурсозбережних 

технологій та впровадження програм використання відходів; розробка та 

впровадження екологічної продукції; впровадження більш ефективної 

системи мотивації та оплати праці; навчання та підвищення кваліфікації 

кадрів; включення працівників у загальну стратегію компанії та підвищення 

їх екологічної свідомості; організаційні заходи зі скорочення відходів та 

браку виробництва тощо. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Розроблено алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку, який, 

надає можливості зміни послідовностей тактичних етапів: в залежності від 

особливостей функціонування, сукупності зовнішніх та внутрішніх факторів 

підприємство спочатку або проводить діагностику «хвороб» та наявних 

ресурсів, що дозволяє визначити можливості підприємства, на підставі чого 

формуються тактичні цілі; або підприємство встановлює цілі, після чого 

визначає наявні ресурси для їх досягнення, що дозволяє ураховувати 

особливості функціонування підприємства та його можливості для 

досягнення цілей стійкого розвитку. 
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2. Удосконалено організаційно-методичні підходи до формування 

механізму стійкого розвитку на підприємствах машинобудування з 

використанням збалансованої системи показників, яка дозволяє визначити 

важливі напрямки стійкого розвитку, встановлювати цілі та індикатори їх 

досягнення за підсистемами (економічною, екологічною, соціальною та 

енергетичною), здійснювати контроль за досягненням цілей, а також 

будувати зв`язки між ними. Запропонований підхід апробовано на 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», в рамках якого визначені стратегічні цілі та 

побудовано матрицю індикаторів досягнення цілей за підсистемами.  

3. Розвинуто методичний підхід до оцінювання рівня стійкого розвитку 

підприємств з використанням інтегральних показників стійкого 

економічного, екологічного, соціального та енергетичного розвитку, а також 

загального інтегрального показника стійкого розвитку, який дозволяє 

визначити ступінь досягнення цілей за кожною з підсистем стійкого 

розвитку. Даний методичний підхід було апробовано на ТОВ «Смарт-

Мерітайм Груп», отримані результати дозволили зробити висновок, що 

підприємством у 2018 р. вдалося досягти більше цілей стійкого розвитку за 

економічною та енергетичною підсистемами. Значення інтегрального 

показника ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» вказує про більш стійкий розвиток 

підприємства у 2018 р., ніж у 2017 р., причому було встановлено, що 

зростання інтегрального показника стійкого розвитку підприємства 

відбувається за рахунок економічної та енергетичної підсистеми. 

4. Розроблено методичний підхід до формування сценаріїв стійкого 

розвитку підприємств на підставі чотиримірного показника рівня стійкого 

розвитку підприємства, який визначається на підставі інтегральних 

показників стійкого економічного, екологічного, соціального та 

енергетичного розвитку та дозволяє визначити доцільність перерозподілу 

ресурсів між підсистемами. 

Апробація на ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» вказує, на те, що найбільш 

ефективно на підприємстві використовуються фінансові та енергетичні 
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ресурси, тому для забезпечення стійкого розвитку необхідно залучувати 

вказані ресурси для розвитку екологічної та соціальної підсистеми шляхом 

впровадження 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. 

 

Результати наукових (експериментальних) досліджень цього 

розділу наведено у публікаціях: [114, 115, 121, 122]. 
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 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, 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 у 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 в сучасних мінливих умовах функціонування 

підприємств. 

2. Узагальнена та розширена змістовна характеристика 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 
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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. Досліджена та узагальнена система 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 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 
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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. 

6.Узагальнена та розширена система факторів, що впливають на 

механізм стійкого розвитку, які включають зовнішні та внутрішні фактори. 

Дослідження та узагальнення поглядів науковців на систему факторів впливу 

на формування механізму стійкого розвитку 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, запропонована система 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 

по підсистемам стійкого розвиту. 
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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 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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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Поняття «економічний механізм» у наукових працях 

Поняття Визначення поняття Автори 

1 2 3 

Механізм 

Принципова схема взаємодії керуючої і керованої підсистем 

через практичне використання важелів, методів, спрямованих 

на регулювання тих чи інших о процесів або об'єктів у системі 

управління на всіх рівнях функціонування. 

Л. М. 

Прокопишин 

[146, с.12] 

Механізм 
Певна складна організована система, яка переробляє вхідні 

умови, що склалися, у бажаний вихід – процеси. 

М. С. 

Дороніна  

[55] 

Механізм 

Система елементів (цілей, функцій, методів, організаційної 

структури і суб’єктів) та об’єктів управління, в якій 

відбувається цілеспрямоване перетворення впливу елементів 

управління на необхідний стан або реакцію об’єктів 

управління, що має вхідні посилки і результуючу реакцію. 

А.Кульман 

[85] 

Механізм 
Певна послідовність економічних явищ, що виникають в 

певних умовах під впливом початкового імпульсу. 

Н. Ю. 

Брюховецька 

[22] 

Механізм 

управління 

Сукупність форм, структур, методів і засобів управління, 

об’єднаних спільністю мети, за допомогою яких здійснюється 

ув’язування та узгодження суспільних, групових і приватних 

інтересів, забезпечується функціонування і розвиток 

підприємств як соціально-економічної системи. 

В. С. 

Пономаренко 

[102] 

Механізм 

управління 

Частина загальної системи управління підприємством, що 

забезпечує вплив на чинники, від яких залежить загальний 

результат діяльності суб’єкта. 

Т . В. 

Донченко  

[54] 

Механізм 

управління 

Сукупність (або система) формальних і неформальних правил, 

процедур, методів, способів, форм, важелів, функцій 

управління економічними відносинами різного рівня. 

Л. В. Фролова  

[191] 

Механізм 

управління 

розвитком 

підприємства 

Комплекс дій і технік організаційно-економічного характеру, 

спрямованих на забезпечення стійкого економічного 

зростання при збалансованості бізнес-процесів на основі 

використання певних способів, методів та інструментів 

управління розвитком підприємств, що відповідають 

специфіці їх діяльності та галузевим особливостям 

функціонування. 

О. Ю. 

Гаргуша [35] 

Механізм 

розвитку 

Найбільш активна частина системи управління, здатна 

забезпечити цілеспрямований розвиток підприємства. 

О.В. Раєвнєва 

[148] 

Механізм 

управління 

розвитком 

Такий, що приводить у дію систему управління та реалізує 

способи взаємодії суб’єктів у внутрішньому і зовнішньому 

середовищі підприємства. 

І.В. 

Філіпішин 

[189] 

Механізм 

управління 

розвитком 

Система методів (способів і прийомів) і моделей, які 

забезпечують високу ефективність бізнес-процесів. 

А. В. 

Сідорова 

[156] 

Механізм 

забезпечення 

ефективності 

управління 

Сукупність підходів, принципів, заходів, методів та 

моніторингу стану ефективності бізнес-процесів управління 

підприємства, які впливають на процеси забезпечення 

ефективності діяльності. 

Г. О. 

Дудукало [56] 
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Продовження додатка А 
1 2 3 

Механізм 

управління 

Система цілей, функцій, принципів, методів, завдань та 

інструментів управління, що взаємодіють між собою та 

забезпечують ефективне функціонування об'єкта 

управління. 

О. В, Малик  

[92] 

Механізм 

управління 

Одночасно організована й організуюча систему подій, 

явищ, процесів, яка підпорядковується законам, має 

ціль, визначену структуру, за допомогою якої 

досягається поставлена мета. 

Ю.М.Осіпов 

[133] 

Механізм 

управління 

Сукупність дій і методів впливу на діяльність людей з 

метою спонукання їх до досягнення організаційних 

цілей. 

Р. Дафт [47] 

Економічний 

механізм 

Стратегічна гру (гра, в даному випадку, – опис того, 

яким чином поводитимуть себе гравці (економічні 

суб’єкти) і до чого призведе будь-який набір дій) та 

визначають механізм як форму цієї гри. 

Л. Гурвіц,  

Р. Майерсон,  

Є. Маскін [227] 

Економічний  

механізм 

Сукупність економічних методів, способів, форм, 

інструментів, важелів дії на економічні стосунки і 

процеси, що відбуваються на підприємстві, визначають 

основні умови функціонування підприємства і їх 

взаємозв'язку у рамках забезпечення ефективності 

управлінських процесів на підприємстві. 

Б. М. 

Данилишин  

[46] 

Організаційно-

економічний 

механізм 

Система основних форм, методів, важелів 

використання економічних законів, розв'язання 

протиріч суспільного виробництва, а також 

формування потреб, створення системи стимулів і 

узгодження економічних інтересів основних класів і 

соціальних груп. 

В. С. 

Мочерний  

[106] 

Організаційно-

економічний 

механізм 

Система формування цілей і стимулів, що дозволяє 

перетворювати в процесі трудової діяльності рух 

матеріальних і духовних потреб членів суспільства у 

рух засобів виробництва та його кінцевих результатів, 

спрямованих на задоволення платоспроможного 

попиту споживачів. 

Ю. В, Лисенко, 

П. О. Єгоров 

[88] 

Механізм 

формування 

потенціалу 

Система взаємопов'язаних, взаємозалежних важелів, 

методів, способів, регламентів, правил, умов, що 

впливають на процес виробництва продукції. 

Я. Б. Бойко 

[16] 

Механізм, що 

забезпечує 

стійкий розвиток 

підприємства 

Такий стан підприємства, при якому всі його основні 

елементи знаходяться в змозі підтримувати свої 

параметри в певному діапазоні. 

Д. С. 

Кондаурова 

[77] 

Механізм стійкого 

розвитку 

підприємства 

Інструмент, що забезпечує поступальний розвиток 

об’єкта, на який спрямовано рушійну силу чинників 

зовнішнього середовища. 

Є. М. Шерман 

[216] 

Механізм стійкого 

розвитку 

підприємства 

Організаційна система, яка являє собою таку 

сукупність підрозділів (посадових осіб), а також 

інструкцій, інформаційної та іншої техніки, яка 

породжує обов`язкові для всіх робітників підприємства 

приписи (плани, інструкції, регламенти), що 

направлені на забезпечення стійкості підприємства. 

А. Н. 

Пухальский. К. 

П. Корсунь, О. 

В, Черданцева  

[147] 
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Продовження додатка А 
1 2 3 

Механізм 

управління 

сталим розвитком 

Суб’єкт, об’єкт, процес управління (методи і важелі 

управління). 

І.І.Смачило 

[162] 

Механізм 

стійкого розвитку 

Система взаємопов`язаних внутрішніх структурних 

підрозділів підприємства, побудована та оптимізована 

таким чином, що здатна забезпечити життєздатність та 

зростання економічної ефективності з урахуванням впливу 

різних чинників зовнішнього середовища. 

П. П. 

Табурчак 

[174] 

Організаційно-

економічний 

механізм 

забезпечення 

стійкого розвитку 

підприємств 

Підсистема у складі господарського механізму управління 

підприємством, яка реалізує сукупність цілеспрямованих 

впливів на процеси розвитку з метою утримання їх 

параметрів у безпечних для підприємства, природного 

середовища та суспільства межах. 

Ю. В. 

Сидоренко 

[155] 

Механізм 

забезпечення 

стійкого розвитку 

Статично-динамічна (усталена) система, яка відзначається 

спрямованістю на забезпечення рівноваги між 

використанням і відтворенням соціо-еколого-економічних 

ресурсів, досягнення соціо-еколого-економічної безпеки, 

підвищення рівня логістизації на основі застосування 

спеціальних принципів, функцій, організаційно-

управлінських методів, системи впливів, форм, 

інструментів і стимулів суб’єктами господарювання із 

урахуванням потреб нинішніх і прийдешніх поколінь. 

М. Ф. 

Аверкина [1] 

Механізм 

стійкого розвитку 

Система окремих механізмів, орієнтованих на вирішення 

конкретних завдань функціонування підприємства. 

Механізм стійкого розвитку термінологічно визначається 

як нерозривний складовий елемент у структурі системи 

управління підприємством. 

О. М. 

Гончаренко,  

[39, с.11] 

Фінансовий 

механізм 

Сукупність взаємопов'язаних і взаємообумовлених форм, 

методів, інструментів, важелів дотримання правильних 

пропорцій у русі фінансових потоків підприємства по всіх 

фазах циклу кругообігу фінансових ресурсів (формування, 

розподілу, використання) у відповідності до законодавчого, 

нормативного, інформаційного, кадрового, технічного 

забезпечення з метою реалізації стратегії стійкого 

зростання в поточному та перспективному періодах 

О. В. 

Тарасова 

[175, с. 60]  
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ДОДАТОК Б 

Визначення елементів механізму стійкого розвитку підприємств у 

наукових працях 

Дослідники Елементи механізму стійкого розвитку підприємства 

1 2 

О.В. Раєвнєв [148], 

В. С. Ніценко [126],  

І. І. Смачило [162] 

Інструменти управління стійким розвитком, важелі, методи управління, функції, 

завдання, принципи управління стійким розвитком та система забезпечення 

управління стійким розвитком, об`єкти та суб`єкти 

Л. А. Костирко [79],  

Т. В. Донченко [54] 

Оцінка процесів, що тривають на підприємстві, вибір стратегічного напряму 

стійкого розвитку підприємства, визначення додаткових тактичних пріоритетів 

сталого розвитку, оцінка стратегічного й тактичного розвитку підприємства з 

позиції його сталості, планування, реалізація. 

Н. М. Григорська, 

К. О. Бояринова [21] 

Дерево процесів (сукупність зв'язків систем і процесів); система бізнес-процесів 

(ієрархія економічних підсистем); сигнально-регуляторна (процеси, що 

змінюються та трансформуються у нову систему відповідно імпульсам та під 

впливом екзогенних та ендогенних чинників). 

Г. М. Дудукало [56] Мета діяльності організації; система планування організації; відносини вищих 

управлінських кадрів; організаційна структура; критерії ефективності; доступність, 

повнота й обґрунтованість використовуваної інформації; взаємозв’язок із 

зовнішнім середовищем. 

К. Є. Орлова  [131] Об`єкт, предмет, суб`єкти, мета, завдання, система забезпечення (правова, 

нормативна, кадрова, інформаційна), принципи, функції, інструменти. 

І. О. Бланк,  

Г. В. Ситник [15] 

Система державного нормативно-правового регулювання, ринковий механізм 

регулювання, внутрішній механізм управління, система методів управління, 

система інструментів управління 

Х. О. Турхан [186] Суб'єкт управління, об'єкт управління, функції управління, фінансові важелі, 

фінансові інструменти 

К. С. Тимощенко [179] Організаційно-методична, нормативно-правова, фінансова та інформаційна 

системи забезпечення 

К. В. Орєхова [127] Нормативно-правове, організаційне, інформаційне та кадрове забезпечення, 

функції управління, фінансові методи, фінансові важелі, суб'єкт управління, об'єкт 

управління, предмет, мету управління та процеси (виробничо-господарські, 

інвестиційні, фінансові) 

О. В. Малик [92] Суб'єкт, об'єкт, методи, важелі, інструменти, принципи, функції, мета, завдання, 

фактори впливу та система забезпечення механізму. 

Є. М. Шерман  [216] Організаційна складова, що містить управлінську, інформаційно-комунікаційну, 

кадрову та мотиваційну компоненти, та економічна складова, що враховує: 

техніко-технологічну, фінансову, інвестиційну, інноваційну, маркетингову та 

екологічну компоненти 

І. М. Кіпіоро [68] Державний та господарсько-управлінський сегмент, економічний сегмент 

(економічні та адміністративні регулятори) та нормативно-правовий сегмент 

Ш. Д. Жайлаубаєвой, 

В. А. Сауер [58] 

Планування; господарський та комерційний розрахунок; форми організації 

виробництва, праці та управління; ціноутворення; система оподаткування; 

фінансування; кредитування; система стимулювання; взаємовідносини з 

постачальниками; взаємовідносини зі споживачами; самостійність підприємства; 

права і відповідальність підприємства; ставлення працівників до засобів 

виробництва і кінцевих результатів діяльності підприємства 

Я. Б. Бойко [16] важелі, методи, способи, регламенти, правила, умови 

В. Я. Месель-Веселяка 

[101] 

Організаційна та економічна складові розвитку 

І. В. Філіпішин [189] 1) моніторинг, діагностика і оцінка розвитку (увага зосереджується на аналізі 

ділового оточення, ресурсів, ризиків, конкурентоспроможності, динаміки рівня 

розвитку, вартості підприємства); 2) планування (включає визначення цілей, 

координацію процесів, розробку стратегій тощо); 3) реалізація. 
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ДОДАТОК В 

Принципи стійкого розвитку підприємств у наукових працях 

Принцип Значення принципу Автори 

1 2 3 

Соціальної 

відповідальності 
Виконання місії перед суспільством В. М. Геєць [36] 

Інтегративності 

економічного 

потенціалу 

Здатність ефективно використовувати ресурси 

В. М. Геєць [36] 

«Збереження 

природного 

багатства» 

Недопущення перевитрат чи зменшення втрат 

природно-ресурсного потенціалу 

В. М. Геєць [36] 

Інноваційності 
Постійне удосконалення технологій, системи 

управління, інше; 

В. М. Геєць [36] 

Передбачати, 

запобігати 

Більш дешевий, менш ризиковий підхід, ніж 

ліквідація збитків навколишнього середовища 

Т. Л. Чернова [205], 

Х. Р. Гальчак [34] 

Забруднювач 

платить 

Повна вартість екологічного збитку повинна 

бути компенсована користувачем 

(споживачем) 

Т. Л. Чернова [205], 

Х. Р. Гальчак [34] 

Справедливості 

Розв’язання завдань, пов’язаних з розвитком 

не лише в інтересах сучасного покоління, але і 

всіх наступних поколінь, що мають рівні права 

на ресурси. 

Л. А. Квятковська [64], 

Н.М. Григорська [42], 

К. О. Бояринова [21] 

Екогармонійності 
Необхідність враховувати екологічних 

наслідків діяльності підприємства 

В. М. Геєць [36], 

Л. А. Квятковська [64] 

Раціонального 

використання 

ресурсів 

Збереження сучасного стану навколишнього 

середовища як перешкоди безповоротним чи 

небезпечним змінам. 

В. М. Геєць [36], 

Л. А. Квятковська [64] 

Забезпечення 

збалансованості 

економіки та 

екології 

Економічне зростання при забезпеченні 

збережені навколишнього середовища 

В. М. Геєць [36], 

Л. А. Квятковська [64] 

Принцип 

гармонізації 

внутрішнього і 

зовнішнього 

середовища 

Забезпечення стійкості, як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому рівні підприємства, і 

досягнення узгодженості (гармонії) між 

внутрішнім і зовнішнім середовищем 

підприємства, за параметрами визначеним для 

діагностичних моделей стійкості 

Н. В. Васюткіна [28] 

Системності 

Урахування внутрішніх багатосторонніх 

зв`язків між елементами підприємства, їх 

взаємообумовленості 

Н. М. Григорська [42] 

Адаптивності, 

гнучкості 

Підприємство, як відкрита система повинна 

бути адаптована, пристосування підприємств 

до мінливих умов,  

М. А. Бетилгірієв, 

Р. Ш. Дацаєва [12], 

Н. В. Васюткіна [28] 

Цілісності 

Рівномірному розвитку всіх підсистем 

підприємства: економічних, соціальних, 

екологічних, та збереження єдності всіх 

підсистем 

М. А. Бетилгірієв, 

Р. Ш. Дацаєва [12], 

Н. М. Григорська [42] 

Цілеспрямованості 
Встановлення довгострокових та 

короткострокових цілей підприємства,  

М. А. Бетилгірієв, 

Р. Ш. Дацаєва [12], 
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Продовження додатку В 
1 2 3 

 

співставлення цілей і завдань кожного 

підрозділу підприємства не тільки з наявністю 

ресурсів, але й з принципом 

ресурсозбереження та раціонального 

використання ресурсів 

Н. В. Васюткіна [28] 

Динамічності 

Постійного в часі і у просторі стійкого 

функціонування підприємства під дією 

чинників зовнішнього і внутрішнього 

середовища, а також забезпечення своєчасного 

виявлення неприпустимих відхилень від 

заданих нормативних значень показників; 

М. А. Бетилгірієв, 

Р. Ш. Дацаєва [12], 

Н. В. Васюткіна [28] 

Комплексності 

Управління сталим розвитком має 

забезпечувати регулювання усіх сторін цієї 

діяльності, формуючи роботу всіх локальних 

механізмів з взаємоузгодженою вибудовою 

концептуальних завдань в системі управління 

для досягнення єдиної мети 

Н. В. Васюткіна [28] 

Принцип 

обов'язкового 

прямого та 

зворотнього 

зв'язку 

 

За допомогою процесу стабілізації розвитку 

підприємства формувати адекватні та 

несуперечливі управлінські дії, що дозволяють 

оперативно реагувати на зміни зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства 

Н. В. Васюткіна [28], 

Н. М. Григорська [42] 

Кооперації і 

командної роботи 

Забезпечення досягнення стійкого розвитку 

можливо при розумінні всіма працівниками 

підприємства цілей стійкого розвитку 

Н. М. Григорська [42] 

Надійності 

функціонування 

Стійкий розвиток можливий при надійно 

функціонуючих системах забезпечення 
Н. М. Григорська [42] 
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ДОДАТОК Г 

Динаміка розвитку підприємств машинобудування 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Рис. Г.1. Динаміка темпів приросту обсягів виробництва продукції 

підприємствами машинобудування за 2013-2017 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [151, 164, 165] 

Рис. Г.2. Динаміка обсягів реалізації продукції  

підприємств машинобудування за 2013-2017 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [151, 164, 165] 
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Продовження додатку Г 

Рис. Г.3. Ступінь зносу основних засобів  

підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [151, 164, 165] 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Г.4. Динаміка коефіцієнта автономії  

підприємств машинобудування за 2013-2017 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [151, 164, 165] 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

2013 2014 2015 2016 2017 р.

Машинобудування

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

виробництво електричного устаткування

виробництво машин і устаткування, не віднесене до інших угрупувань

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів



 

 

229 

34,1

23,2
24,7

16,8

21,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2013 2014 2015 2016 2017 р.

ти
с
.т

Продовження додатку Г 

 

Рис.Г.5. Динаміка коефіцієнта поточної ліквідності  

підприємств машинобудування за 2013-2017 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [151, 164, 165] 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис. Г.6. Динаміка обсягів утворення відходів підприємствами 

машинобудування за 2013-2017 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [151, 166-170] 
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Рис. Г.7. Динаміка викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря 

підприємствами машинобудування за 2013-2017рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [151, 166 - 170] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Г.8. Динаміка обсягів використання прісної води  

підприємствами машинобудування за 2013-2017 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [151, 164, 166-170] 
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Рис. Г.9 Динаміка середньомісячної заробітної плати на підприємствах 

машинобудування за 2013 – 2018 рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [143, 151] 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Г.10. Динаміка обсягів використання енергоресурсів 

підприємствами машинобудування за 2013-2017рр. 

Джерело: розроблено автором за даними [151] 
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ДОДАТОК Д 

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 
139310,2 135506,0 196375,4 -3804,2 60869,4 -3 45 

Обсяги реалізації продукції, млн. грн 113926,6 115261,7 168281,9 1335,1 53020,2 1 46 

Фінансові результати діяльності до 

оподаткування, млн. грн 
5526,9 -12651,6 9770,0 -18178,5 22421,6 - - 

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]  
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ДОДАТОК Е 

Фактори впливу на формування механізму стійкого розвитку 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. Е.1.Зовнішні економічні фактори впливу  

на формування механізму стійкого розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 13, 30, 33, 64, 65, 97, 157, 199, 208] 

 

 

 
 

  

 

 

Зовнішні економічні фактори впливу на формування механізму стійкого розвитку 

Обмеження на зовнішню торгівлю 

Темп зростання економіки 

Рівень інфляції 

Курси валют 

Розвиток інфраструктури 

Обсяг основних та обігових коштів у 

галузі 

Рентабельність виробництва галузі 

Вартість кредитних ресурсів 

Платоспроможний попит 

Податкова політика 

Ступінь захисту інтелектуальної власності 

Рівень інновацій та технологічного розвитку 

галузі 

Рівень фундаментальних та науково-
практичних досліджень 

Державні програми залучення інвестицій 

Ступінь протекціонізму 

Витрати на дослідження і розробки 

Ступінь глобалізації та відкритості економіки 

Антимонопольне законодавство 
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Продовження додатку Е 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. Е.2 Зовнішні політичні фактори впливу на формування механізму 

стійкого розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 13, 30, 33, 40, 43, 60, 64, 65, 97, 147, 

157, 199, 208] 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

Рис. Е.3. Зовнішні екологічні фактори впливу на формування механізму 

стійкого розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 13, 30, 33, 40, 43, 60, 64, 65, 97, 147, 

157, 199, 208] 

 

 

 
 

 

 
 

 

Зовнішні екологічні фактори впливу на формування механізму стійкого розвитку 

 

Відношення до натуральної та 

екологічної продукції 

Державні та світові стандарти 

екологічної політики 

Рівень екологічної освіти в 

суспільстві 

Законодавство з охорони 

навколишнього середовища 

Зовнішні політичні фактори впливу на формування механізму стійкого розвитку 

Вплив держави на стратегію стійкого 
розвитку 

Ймовірність військових конфліктів 

Бюрократизація та рівень корупції 

Стійкість політичної влади 

Свобода інформації та незалежність  

ЗМІ 
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Продовження додатку Е 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Рис.Е.4. Зовнішні соціальні фактори впливу на формування 

механізму стійкого розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 13, 30, 33, 40, 43, 60, 64, 65, 97, 147, 

157, 199, 208] 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Рис.Е.5 Зовнішні енергетичні фактори впливу на формування 

механізму стійкого розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 13, 30, 33, 40, 43, 60, 64, 65, 97, 147, 

157, 199, 208] 

 

 

 

 

 

 

Зовнішні соціальні фактори впливу на формування механізму стійкого розвитку 

 

 Рівень охорони здоров`я 

Відношення до роботи, 
відпуску, виходу на пенсію 

Рівень безробіття 

Рівень міграції 

Престижність галузі для 
працевлаштування 

Трудове законодавство, розмір і 
умови праці 

Рівень освіти та наявність 
фахівців 

Зовнішні енергетичні фактори впливу на формування механізму стійкого розвитку 

 

Доступ до енергозберігаючих та 

новітніх технологій 
Забезпеченність природно-

ресурсним потенціалом країни 

Вартість енергетичних ресурсів 
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Продовження додатку Е 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. Е.6. Внутрішні економічні фактори впливу на формування 

механізму стійкого розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 13, 30, 33, 40, 43, 60, 64, 65, 97, 147, 

157, 199, 208] 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Рис. Е. 7. Внутрішні екологічні фактори впливу на формування 

механізму стійкого розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 13, 30, 33, 40, 43, 60, 64, 65, 97, 147, 

157, 199, 208] 

Внутрішні економічні фактори впливу на формування механізму стійкого розвитку  

Наявність системи стратегічного 
планування 

Впровадження інновацій 

Наявність системи управління якістю 

Наявність системи управління 

витратами 

Ступінь зношеності основних засобів 

Ефективна логістика 

Рентабельність виробництва 

Достатність фінансових ресурсів 

Співпраця з науково-навчальними та 

науково-дослідними інститутами 

Внутрішні екологічні фактори 

Екологічна свідомість персоналу 

Впровадження технологій з 

охорони навколишнього 

середовища 
Виконання заходів щодо охорони 

навколишнього середовища 

Цілісна система збереження та 

відтворення навколишнього 

середовища 
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Продовження додатку Е 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 Рис. Е.8 Внутрішні соціальні фактори впливу на формування 

механізму стійкого розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 13, 30, 33, 40, 43, 60, 64, 65, 97, 147, 

157, 199, 208] 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Рис. Е.9. Внутрішні енергетичні фактори впливу на формування 

механізму стійкого розвитку 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 13, 30, 33, 40, 43, 60, 64, 65 , 97, 147, 

157, 199, 208] 

 

 
 

Внутрішні соціальні фактори впливу на формування механізму стійкого розвитку 

Ефективна система мотивації 

Кадровий менеджмент 

Розвиток інфраструктури 

Включеність персоналу до загальної 
стратегії компанії 

Ефективна організація охорони праці 

Організаційна культура 

Ефективна організація праці 

Рівень освіти та кваліфікації 

Рівень заробітної плати 

Внутрішні енергетичні фактори впливу на формування механізму стійкого 

розвитку 

 
Наявність енергозбережних 

технологій 

Впровадження власних 
енергоносіїв 

Виконання заходів щодо 
заощадження енергії 

Планування енергетичних витрат 

Комплексна переробка сировини та 

використання відходів 

виробництва 
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 Продовження додатку Е 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Рис. Е.10. Фактор здатності протидіяти збурюванням зовнішнього 

середовища 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 13, 30, 33, 40, 43, 60, 64, 65, 97, 147, 

157, 199, 208] 

 

 

 
 

 

 

 

 Рис.Е.11 Поведінкові фактори 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 13, 30, 33, 40, 43, 60, 64, 65, 97, 147, 

157, 199, 208] 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. Е.12. Фактори забезпечення функціонування механізму 

Джерело: розроблено автором на підставі [9, 13, 30, 33, 40, 43, 60, 64, 65, 97, 147, 

157, 199, 208] 

Фактор здатності протидіяти збурюванням зовнішнього середовища  

Компетентність працівників у 

питаннях стійкого розвитку 
Включеність працівників у механізм 

стійкого розвитку 

Готовність управлінського 

персоналу протидіяти викликам 
зовнішнього середовища 

Поведінкові фактори 

Агресивний розвиток Неагресивний розвиток 

Забезпечення ефективності функціонування механізму 

Організаційно-управлінські зв`язки 

Технології обробки та передачі 
інформації 

Організаційна структура 
управління 

Методи управління 

Системи підтримки прийняття 
управлінських рішень 
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ДОДАТОК Ж 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 

щодо визначення впливу факторів  

на формування механізму стійкого розвитку підприємства 
 

Призначити фактору, який на Вашу думку, має найбільший вплив на формування механізму стійкого 

розвитку 10 балів, з меншим впливом – 9 балів, а фактору, який чинить найменший вплив, – 1 бал.  

Різні фактори можуть отримати однакову кількість балів. 

№ 

з/п 
Фактори зовнішнього середовища 

Кількість 

балів 

1 Свобода інформації та незалежність ЗМІ  

2 Рівень інновації та технологічного розвитку галузі  

3 Рівень охорони здоров`я  

4 Рівень фундаментальних та науково-практичних досліджень   

5 Відношення до натуральної та екологічної продукції  

6 Ступінь захисту інтелектуальної влади  

7 Рівень безробіття  

8 Рівень міграції  

9 Курси валют  

10 Державні програми залучення інвестицій  

11 

Спадковість (національні, ментальні, культурні та інші традиції ведення 

справ, що склалися в суспільстві) 
 

12 Ступінь протекціонізму  

13 Витрати на дослідження та розробки  

14 Ступінь глобалізації та відкритості економіки  

15 Престижність галузі для працевлаштування  

16 Доступ до енергозберігаючих та новітніх технологій   

17 Вплив держави на стратегію сталого розвитку  

18 Трудове законодавство, розмір і умови оплати праці  

19 Рівень екологічної освіти в суспільстві  

20 Законодавство з охорони навколишнього середовища   

21 Розвиток ринкової, транспортної та інноваційної інфраструктури   

22 Рівень освіти та наявність фахівців  

23 Антимонопольне законодавство  

24 Ймовірність військових конфліктів  

25 Обсяг основних та обігових активів у підприємств галузі  

26 Бюрократизація та рівень корупції  

27 Рентабельність виробництва галузі  

28 Забезпеченість природно-ресурсним потенціалом країни  

29 Вартість кредитних ресурсів  

30 Платоспроможний попит  

31 Обмеження на зовнішню торгівлю  

32 Податкова політика  

33 Вартість енергетичних ресурсів  

34 Рівень інфляції   

35 Темп зростання економіки  

36 Стійкість політичної влади  
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Продовження додатку Ж 

 
Призначити фактору, який на Вашу думку, має найбільший вплив на формування 

механізму стійкого розвитку 10 балів, з меншим впливом – 9 балів, а фактору, який 

чинить найменший вплив, – 1 бал.  

Різні фактори можуть отримати однакову кількість балів. 

№ 

з/п 
Фактори внутрішнього середовища 

Кількість 

балів 

1 Організаційна культура  

2 Співпраця з науково-навчальними та науково-дослідними установами  

3 Впровадження технологій з охорони навколишнього середовища  

4 Цілісна система збереження та відтворення навколишнього середовища  

5 Виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища  

6 Екологічна свідомість персоналу  

7 Методи управління  

8 Виконання заходів щодо заощадження енергії  

9 

Впровадження власних енергоносіїв, які дозволяють отримувати 

додатковий дохід 
 

10 Системи підтримки прийняття управлінських рішень  

11 
Ефективна система мотивації  

12 Здатність протидіяти зовнішнім збурюванням  

13 

Комплексна переробка сировини та використання відходів 

виробництва 
 

14 Поведінкові фактори  

15 Наявність системи управління якістю  

16 Планування енергетичних витрат  

17 Ефективна система охорона праці на підприємстві  

18 Включеність персоналу до загальної стратегії компанії  

19 Ефективна логістика  

20 Розвиток інфраструктури  

21 Рівень заробітної плати  

22 Використання енергозбережних технологій  

23 Організаційна структура управління  

24 Ефективна організація праці  

25 Ступінь зношеності основних засобів  

26 Організаційно-управлінські зв`язки  

27 Рівень освіти та кваліфікації  

28 Впровадження інновацій  

29 Технологія обробки та передачі інформації  

30 Розміри підприємств  

31 Наявність системи управління витратами   

32 Наявність системи стратегічного планування  

33 Кадровий менеджмент  

34 Рентабельність виробництва   

35 Достатність фінансових ресурсів  
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ДОДАТОК З 

Оцінка економічної стійкості досліджуваних підприємств 

машинобудування за 2013-2018 рр. 

Показники 

Роки 

Відхилення 

2018р. до 

2013р. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

абсо-

лют

ні 

Темп 

прирос

ту, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДП «45 експериментальний механічний завод» 

Коефіцієнт автономії 0,68 0,51 0,54 0,49 0,62 0,62 -0,06 -8,82 

Коефіцієнт зносу обладнання 0,58 0,60 0,62 0,65 0,69 0,68 0,10 17,24 

Фондовіддача, грн./грн. 1,36 1,92 3,42 3,21 4,20 4,24 2,88 211,76 

Матеріаловіддача, грн./грн 2,34 3,31 4,92 3,40 3,34 2,93 0,59 25,21 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,41 1,24 1,33 1,32 1,85 1,82 0,41 29,08 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,50 0,72 0,68 0,54 0,83 0,62 0,12 24,00 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,01 0,29 0,18 0,03 0,22 0,09 0,08 800,00 

Рентабельність продукції, % 0,21 0,39 1,03 -1,15 18,05 1,24 1,03 490,48 

Рентабельність активів, % 0,13 0,28 1,05 -1,13 19,75 1,31 1,18 907,69 

Оборотність дебіторської 

заборгованості, об. 
4,83 4,80 2,56 4,94 5,46 5,96 1,13 23,40 

Оборотність кредиторської 

заборгованості, об. 
1,87 1,70 2,15 2,04 2,48 2,76 0,89 47,59 

Оборотність оборотних активів, об. 1,16 1,64 2,21 1,85 1,90 1,77 0,61 52,59 

ТОВ «Механозбиральний універсальний завод» 

Коефіцієнт автономії 0,74 0,65 0,64 0,65 0,68 0,68 -0,06 -7,86 

Коефіцієнт зносу обладнання 0,44 0,41 0,39 0,40 0,49 0,54 0,10 22,73 

Фондовіддача, грн./грн. 1,83 1,75 1,39 1,47 1,67 1,89 0,06 3,28 

Матеріаловіддача, грн./грн 9,79 9,38 7,78 8,30 8,15 7,90 -1,89 -19,31 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,14 0,93 0,85 0,88 1,06 1,18 0,04 3,51 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,65 0,50 0,52 0,46 0,58 0,58 -0,07 -10,77 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 -0,00 -0,00 

Рентабельність продукції, % 1,39 2,23 1,04 1,15 2,57 1,09 -0,30 -21,58 

Рентабельність активів, % 1,78 2,50 0,92 1,08 2,69 1,24 -0,54 -30,34 

Оборотність дебіторської 

заборгованості, об. 
9,00 8,13 6,16 6,72 7,42 7,70 -1,30 -14,44 

Оборотність кредиторської 

заборгованості, об. 
5,02 3,90 2,69 2,79 3,30 3,84 -1,18 -23,51 

Оборотність оборотних активів, об. 4,39 4,20 3,32 3,58 3,76 3,78 -0,61 -13,90 
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Продовження додатку З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Групп»  

Коефіцієнт автономії 0,08 0,12 0,11 0,14 0,13 0,63 0,55 687,50 

Коефіцієнт зносу обладнання 0,26 0,30 0,73 0,68 0,65 0,71 0,45 173,08 

Фондовіддача, грн./грн. 0,22 0,30 0,76 5,06 4,76 5,93 5,71 2595,45 

Матеріаловіддача, грн./грн 1,48 2,05 1,24 1,51 3,02 6,20 4,72 318,92 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,81 1,09 1,28 1,75 1,21 1,43 0,62 76,54 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,54 0,89 0,90 0,63 0,98 0,98 0,44 81,48 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,16 0,11 0,05 0,18 0,09 0,27 0,11 70,89 

Рентабельність продукції, % 13,97 8,95 -0,84 11,34 8,99 7,56 -6,41 -45,88 

Рентабельність активів, % 0,86 0,69 -0,11 2,28 1,80 3,00 2,14 248,84 

Оборотність дебіторської 

заборгованості, об. 
1,50 0,63 0,71 1,44 1,92 2,05 0,55 36,67 

Оборотність кредиторської 

заборгованості, об. 
0,22 0,27 0,27 0,70 0,97 1,30 1,08 490,91 

Оборотність оборотних активів, об. 0,31 0,33 0,32 0,57 1,06 1,40 1,13 364,52 

ДП «Миколаївський суднобудівний завод»  

Коефіцієнт автономії 0,49 0,34 0,09 -0,08 -0,13 -0,08 -0,57 -116,33 

Коефіцієнт зносу обладнання 0,93 0,95 0,96 0,96 0,94 0,95 0,02 2,15 

Фондовіддача, грн./грн. 0,34 0,45 0,78 0,99 1,10 1,18 0,84 247,06 

Матеріаловіддача, грн./грн 0,16 0,21 0,16 0,10 0,09 0,07 -0,09 -56,25 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,90 1,90 1,21 1,16 1,14 1,09 0,19 21,11 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,49 0,28 0,16 0,14 0,07 0,05 -0,44 -89,80 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,03 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 -0,02 -66,67 

Рентабельність продукції, % -142,59 -196,89 -40,74 -186,63 -34,27 -12,52 130,07 -91,22 

Рентабельність активів, % -30,80 94,00 -56,90 -17,90 -4,00 -4,10 26,70 -86,69 

Оборотність дебіторської 

заборгованості, об. 
0,66 0,84 1,12 0,79 0,98 1,96 1,30 196,97 

Оборотність кредиторської 

заборгованості, об. 
0,42 0,53 1,29 0,11 0,13 0,21 -0,21 -50,00 

Оборотність оборотних активів, об. 0,12 0,16 0,13 0,09 0,08 0,07 -0,05 -41,67 

ТОВ «МП Енергомаш»  

Коефіцієнт автономії 0,70 0,44 0,44 0,40 0,52 0,55 -0,15 -21,43 

Коефіцієнт зносу обладнання 0,80 0,53 0,61 0,74 0,73 0,71 -0,09 -11,25 

Фондовіддача, грн./грн. 3,90 4,33 3,81 4,16 5,33 4,86 0,96 24,62 

Матеріаловіддача, грн./грн 4,36 4,83 2,73 2,78 3,28 2,21 -2,15 -49,31 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,29 1,41 1,46 1,43 1,67 1,66 0,37 28,68 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,91 0,81 0,67 0,88 0,41 0,60 -0,31 -34,07 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,16 0,26 0,35 0,14 0,22 0,26 0,10 62,50 

Рентабельність продукції, % 1,25 4,33 2,15 1,01 0,58 1,93 0,68 54,40 

Рентабельність активів, % 2,01 4,97 1,91 0,90 0,72 1,88 -0,13 -6,47 

Оборотність дебіторської 

заборгованості, об. 
5,89 5,40 4,73 3,80 5,55 8,98 3,09 52,46 
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Продовження додатку З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оборотність кредиторської 

заборгованості, об. 
4,17 2,60 1,71 1,69 2,54 2,32 -1,85 -44,36 

Оборотність оборотних активів, об. 1,70 2,11 1,32 1,27 1,77 1,51 -0,19 -11,18 

 ТОВ «ЕлеваторПромСервіс»   

Коефіцієнт автономії 0,85 0,89 0,91 0,88 0,84 0,80 -0,05 -5,88 

Коефіцієнт зносу обладнання 0,49 0,51 0,53 0,56 0,56 0,56 0,07 14,29 

Фондовіддача, грн./грн. 0,58 0,98 1,08 1,18 1,30 1,43 0,85 146,55 

Матеріаловіддача, грн./грн 7,37 12,42 15,18 16,57 13,31 12,17 4,80 65,13 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,27 1,31 1,43 1,53 1,76 1,88 0,61 48,03 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,43 0,62 0,76 0,91 0,86 1,03 0,60 139,53 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,25 0,34 0,60 0,47 0,52 0,43 0,18 70,63 

Рентабельність продукції, % -7,97 5,07 3,99 -5,05 -1,58 2,84 10,81 -135,63 

Рентабельність активів, % -3,76 3,68 3,03 -4,41 -1,43 2,61 5,37 -194,57 

Оборотність дебіторської 

заборгованості, об. 
35,46 42,05 46,56 36,84 31,56 27,95 -7,51 -21,18 

Оборотність кредиторської 

заборгованості, об. 
5,31 7,70 8,58 9,84 8,88 8,85 3,54 66,67 

Оборотність оборотних активів, 

об. 
4,32 7,28 7,54 7,16 6,18 5,86 1,54 35,65 
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ДОДАТОК И 
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досліджуваних підприємств машинобудування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. И.1. Динаміка коефіцієнта автономії досліджуваних підприємств 

машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. И.2. Динаміка показника рівня зносу основних засобів 

досліджуваних підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 
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Продовження додатку И 

Рис. И.3. Динаміка показника фондовіддачі досліджуваних 

підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 

Рис. И.4. Динаміка показника матеріаловіддачі досліджуваних 

підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 
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Рис. И.5. Динаміка показника поточної ліквідності досліджуваних 

підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. И.6. Динаміка показника швидкої ліквідності досліджуваних 

підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 

 

 

Поточна ліквідність

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018
р.

ДП "45 експерементальний механічний завод"
ТОВ "Механозбиральний універсальний завод"
ТОВ "Смарт Мерітайм Груп"
ДП "Миколаївський суднобудівний завод"
ТОВ "МП Енергомаш"
ТОВ "Елеватор ПромСервіс"



 

 

247 Абсолютна ліквідність

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

2013 2014 2015 2016 2017 2018
р.

ДП "45 експерементальний механічний завод"

ТОВ "Механозбиральний універсальний завод"

ТОВ "Смарт Мерітайм Груп"
ДП "Миколаївський суднобудівний завод"

ТОВ "МП Енергомаш"

ТОВ "Елеватор ПромСервіс"

-250,00%

-200,00%

-150,00%

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

р.

ДП "45 експерементальний механічний завод"

ТОВ "Механозбиральний універсальний завод"

ТОВ "Смарт Мерітайм Груп"

ДП "Миколаївський суднобудівний завод"

ТОВ "МП Енергомаш"

ТОВ "Елеватор ПромСервіс"

Продовження додатку И 
 

 

 

 

Рис. И. 7. Динаміка показника абсолютної ліквідності досліджуваних 

підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 

 

 

 

 

 

 

Рис. И.8. Динаміка рентабельності продукції досліджуваних  

підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 
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Рис. И.9. Динаміка рентабельності активів досліджуваних  

підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 

Рис. И.10. Динаміка оборотності дебіторської заборгованості 

досліджуваних підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 
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Продовження додатку И 

 

Рис. И. 11. Динаміка коефіцієнта оборотності кредиторської 

заборгованості досліджуваних підприємств машинобудування  

за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 

 

Рис. И.12. Динаміка коефіцієнта оборотності оборотних активів 

досліджуваних підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 
Джерело: розроблено автором 
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ДОДАТОК К 

Оцінка екологічного розвитку досліджуваних підприємств 

машинобудування за 2013-2018 рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення  

2018р. до 2013р. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
абсо- 

лютні 

Темп 

прирос

ту, % 

ДП «45 експериментальний механічний завод» 

Обсяг утворення відходів, т 7,51 7,73 7,92 6,80 7,11 8,53 1,02 13,58 

Обсяг викидів у атмосферне 

повітря, т 
0,73 0,87 0,73 0,75 1,15 1,55 0,82 112,3 

Витрати на охорону 

навколишнього середовища, 

тис.грн 

107,53 81,84 172,07 186,83 290,94 295,93 188,40 175,21 

Частка екологічної 

продукції, % 
1,51 2,18 1,11 2,49 4,06 4,39 2,88 190,73 

ТОВ «Механозбиральний універсальний завод» 

Обсяг утворення відходів, тн 130,80 11,21 11,43 10,70 12,30 12,50 1,70 15,74 

Обсяг викидів у атмосферне 

повітря, тн 
1,87 1,07 1,08 2,32 4,00 1,80 -0,07 -3,74 

Витрати на охорону 

навколишнього середовища, 

тис.грн 

262,99 311,06 354,12 400,11 305,59 717,25 454,26 17,73 

Частка екологічної 

продукції, % 
3,11 5,21 5,32 5,91 6,11 6,32 3,21 103,22 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп»   

Обсяг утворення відходів, т 26,20 24,61 22,22 23,20 23,51 26,10 -0,10 -0,38 

Обсяг викидів у атмосферне 

повітря, т 
2,25 2,38 2,91 3,02 3,40 3,53 1,28 56,89 

Витрати на охорону 

навколишнього середовища, 

тис.грн 

1847,02 2882,18 4401,22 7202,40 9353,5 10898,36 9051,34 490,05 

Частка екологічної 

продукції, % 
4,10 5,94 6,29 5,84 10,05 11,92 7,82 190,73 

ДП «Миколаївський суднобудівний завод»   

Обсяг утворення відходів, тн 2,61 2,53 3,11 2,23 2,72 2,80 0,19 7,28 

Обсяг викидів у атмосферне 

повітря, т 
0,21 0,14 0,22 0,47 0,87 0,44 0,23 109,26 

Витрати на охорону 

навколишнього середовища, 

тис.грн 

27,54 25,99 50,62 65,51 87,68 107,38 79,84 289,91 

Частка екологічної 

продукції, % 
0,61 1,29 0,71 0,92 1,09 1,23 0,62 101,64 

ТОВ «МП Енергомаш»  

Обсяг утворення відходів, т 1,93 1,47 1,53 1,09 1,36 1,91 -0,02 -1,04 

Обсяг викидів у атмосферне 

повітря, т 
0,18 0,17 0,09 0,12 0,30 0,43 0,25 138,89 
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Продовження додатку К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Витрати на охорону 

навколишнього середовища, 

тис.грн 

26,95 16,13 21,96 29,30 49,64 47,70 20,75 76,99 

Частка екологічної 

продукції, % 
0,35 0,52 1,24 1,08 2,03 1,88 1,53 437,14 

ТОВ «ЕлеваторПромСервіс»   

Обсяг утворення відходів, т 6,11 7,53 7,42 5,13 5,68 6,03 -0,08 -1,31 

Обсяг викидів у атмосферне 

повітря, т 
0,05 0,11 0,15 0,07 0,17 0,06 0,01 20,00 

Витрати на охорону 

навколишнього середовища, 

тис.грн 

68,67 99,52 116,30 164,71 211,37 174,93 106,26 154,74 

Частка екологічної 

продукції, % 
0,13 0,33 0,14 0,09 0,31 0,34 0,21 161,54 
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ДОДАТОК Л 

Динаміка екологічних показників розвитку досліджуваних підприємств 

машинобудування 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рис. Л.1. Динаміка обсягів утворення відходів досліджуваних 

підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рис. Л.2 Динаміка обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне 

повітря досліджуваних підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 
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Продовження додатку Л 

 

 

 

 

 

 

Рис. Л.3 Динаміка витрат на охорону навколишнього середовища 

досліджуваних підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Л.4. Частка екологічної продукції досліджуваних  

підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 
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ДОДАТОК М 

Оцінка соціального розвитку досліджуваних підприємств 

машинобудування за 2013-2018 рр. 

Показники 

Роки 

Відхилення 

2018р. до 

2013р. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
абсо- 

лютні 

Темпи 

приросту, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДП «45 експериментальний механічний завод» 

Коефіцієнт приросту середньої заробітної 

плати 
1,10 1,21 2,06 1,11 1,21 1,05 -0,05 -4,63 

Коефіцієнт приросту продуктивності праці 0,80 1,63 1,72 1,01 1,10 0,97 0,17 20,66 

Співвідношення коефіцієнтів приросту 

продуктивності праці та середньої 

заробітної плати 

0,73 1,34 0,83 0,91 0,91 0,92 0,19 26,51 

Співвідношення середньої заробітної плати 

до середньогалузевої, % 
55,41 64,86 103,94 88,45 78,10 54,29 -1,13 -2,04 

Частка працівників, що пройшли навчання 

та підвищення кваліфікації, % 
6,17 15,38 12,39 10,46 16,62 17,31 11,14 180,48 

Коефіцієнт рівня охорони праці 0,83 0,86 0,84 0,83 0,82 0,89 0,05 6,40 

Частка задоволених працівників, % 61,63 68,74 74,32 71,22 64,67 65,09 3,46 5,61 

ТОВ «Механозбиральний універсальний завод» 

Коефіцієнт приросту середньої заробітної 

плати 
1,12 1,04 1,02 1,08 1,01 1,26 0,14 12,09 

Коефіцієнт приросту продуктивності праці 0,93 0,94 0,85 1,05 1,12 1,07 0,14 15,05 

Співвідношення коефіцієнтів приросту 

продуктивності праці та середньої 

заробітної плати 

0,83 0,90 0,84 0,97 1,10 0,85 0,02 2,65 

Співвідношення середньої заробітної плати 

до середньогалузевої, % 
218,40 220,02 173,60 143,91 106,13 88,28 -130,12 -59,58 

Частка працівників, що пройшли навчання 

та підвищення кваліфікації, % 
14,04 8,37 0,70 2,10 3,20 9,10 -4,94 -35,19 

Коефіцієнт рівня охорони праці 0,79 0,75 0,73 0,73 0,80 0,77 -0,03 -2,53 

Частка задоволених працівників, % 62,21 60,32 64,44 65,32 65,09 66,44 4,23 6,79 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Групп»   

Коефіцієнт приросту середньої заробітної 

плати 
1,00 0,97 1,05 1,04 1,43 1,11 0,11 11,00 

Коефіцієнт приросту продуктивності праці 1,11 1,10 1,40 1,41 1,20 1,32 0,22 18,99 

Співвідношення коефіцієнтів приросту 

продуктивності праці та середньої 

заробітної плати 

1,11 1,14 1,33 1,35 0,84 1,19 0,08 7,20 

Співвідношення середньої заробітної плати 

до середньогалузевої, % 

278,

70 

259,

96 

212,

80 

169,

36 

176,

52 

130,

95 
-147,75 -53,01 

Частка працівників, що пройшли навчання 

та підвищення кваліфікації, % 

18,5

5 

17,0

3 

15,0

1 

18,1

2 

28,0

0 

28,6

0 
10,05 54,20 

Коефіцієнт рівня охорони праці 0,95 0,90 0,93 0,95 0,93 0,96 0,01 1,05 

Частка задоволених працівників, % 71,32 70,09 72,54 71,81 70,00 73,00 2,01 2,82 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДП «Миколаївський суднобудівний завод»   

Коефіцієнт приросту середньої заробітної 

плати 
1,11 2,73 1,03 1,26 1,01 1,20 0,09 8,11 

Коефіцієнт приросту продуктивності праці 1,21 1,52 1,60 1,04 1,19 1,26 0,05 4,13 

Співвідношення коефіцієнтів приросту 

продуктивності праці та середньої 

заробітної плати 

1,09 0,56 1,55 0,83 1,18 1,05 -0,04 -3,67 

Співвідношення середньої заробітної плати 

до середньогалузевої, % 
38,27 100,96 80,84 77,73 57,31 45,40 7,13 18,63 

Частка працівників, що пройшли навчання 

та підвищення кваліфікації, % 
12,51 10,10 7,62 15,32 4,46 3,52 -8,99 -71,87 

Коефіцієнт рівня охорони праці 0,70 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78 0,08 11,28 

Частка задоволених працівників, % 30,33 29,87 34,31 33,21 32,98 31,11 0,78 2,57 

ТОВ «МП Енергомаш» 

Коефіцієнт приросту середньої заробітної 

плати 
1,01 1,07 1,06 1,10 1,05 1,10 0,09 8,91 

Коефіцієнт приросту продуктивності праці 0,93 0,94 1,16 1,06 1,21 0,97 0,04 4,30 

Співвідношення коефіцієнтів приросту 

продуктивності праці та середньої 

заробітної плати 

0,92 0,88 1,09 0,96 1,15 0,88 -0,04 -4,35 

Співвідношення середньої заробітної плати 

до середньогалузевої, % 
101,89 105,08 86,33 72,77 55,77 40,82 -61,07 -59,54 

Частка працівників, що пройшли навчання 

та підвищення кваліфікації, % 
4,00 8,47 1,79 1,75 9,84 12,07 8,07 201,72 

Коефіцієнт рівня охорони праці 0,81 0,83 0,87 0,88 0,89 0,86 0,05 5,73 

Частка задоволених працівників, % 61,23 57,87 60,09 57,65 56,51 55,08 -6,15 -10,04 

ТОВ «ЕлеваторПромСервіс» 

Коефіцієнт приросту середньої заробітної 

плати 
1,32 1,78 1,03 1,01 1,08 1,28 -0,04 -2,67 

Коефіцієнт приросту продуктивності праці 1,51 2,39 1,05 0,92 1,03 1,09 -0,42 -27,56 

Співвідношення коефіцієнтів приросту 

продуктивності праці та середньої 

заробітної плати 

1,14 1,34 1,03 0,91 0,95 0,85 -0,29 -25,57 

Співвідношення середньої заробітної плати 

до середньогалузевої, % 
95,97 164,79 131,52 101,77 79,90 68,02 -27,96 -29,13 

Частка працівників, що пройшли навчання 

та підвищення кваліфікації, % 
2,89 18,03 9,60 5,59 9,27 16,45 13,56 469,08 

Коефіцієнт рівня охорони праці 0,69 0,77 0,82 0,74 0,75 0,76 0,07 9,38 

Частка задоволених працівників, % 65,18 68,73 61,23 58,65 58,11 59,03 -6,12 -9,44 
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ДОДАТОК Н 

Динаміка показників соціального розвитку на досліджуваних 

підприємствах машинобудування 

 

Рис. Н.1. Динаміка показника співвідношення коефіцієнтів приросту 

продуктивності праці та середньої заробітної плати на досліджуваних 

підприємствах машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 

 

 

 

 

 

Рис. Н.2 Динаміка співвідношення середньої заробітної плати 

досліджуваних підприємств машинобудування та середньогалузевої 

заробітної плати за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 
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Продовження додатку Н 

Рис. Н.3. Динаміка питомої ваги працівників,  

які пройшли навчання та підвищення кваліфікації за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 
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Рис. Н.4. Динаміка коефіцієнта рівня охорони праці досліджуваних 

підприємств машинобудування за 2013-2018 рр.  

Джерело: розроблено автором 
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Продовження додатку Н 
 

 

  

 

 

Рис. Н.5. Динаміка частки задоволених працівників на 

досліджуваних підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 
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ДОДАТОК О 

Оцінка енергетичної стійкості досліджуваних підприємств 

машинобудування за 2013-2018 рр. 

Показники 

Роки 
Відхилення 

2018р. до 2013р. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
абсо- 

лютні 

Темпи 

прирост

у,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДП «45 експериментальний механічний завод» 

Енерговіддача,грн./кВт-

год. 
13,34 15,82 13,34 10,41 13,34 11,63 -1,71 -12,82 

Паливовіддача, 

грн./Гкал 
30,84 38,29 30,86 32,51 37,06 29,66 -1,18 -3,83 

Коефіцієнт виконання 

заходів з 

енергозбереження 

0,83 0,84 0,75 0,85 0,86 0,89 0,06 7,23 

ТОВ «Механозбиральний універсальний завод» 

Енерговіддача, 

грн./кВт-год. 
13,19 23,87 13,45 14,32 13,45 12,86 -0,33 -2,50 

Паливовіддача, 

грн./Гкал 
23,97 28,70 25,42 27,07 31,47 29,93 5,956 24,86 

Коефіцієнт виконання 

заходів з 

енергозбереження 

0,77 0,78 0,81 0,85 0,81 0,78 0,01 1,30 

ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп»   

Енерговіддача,грн./кВт-

год. 
25,92 35,87 34,45 70,70 39,63 78,57 52,65 203,13 

Паливовіддача, 

грн./Гкал 
59,95 82,91 79,72 114,47 120,90 142,70 82,75 138,03 

Коефіцієнт виконання 

заходів з 

енергозбереження 

0,89 0,91 0,87 0,85 0,80 0,80 -0,09 -10,11 

ДП «Миколаївський суднобудівний завод»   

Енерговіддача,грн./кВт-

год. 
22,74 27,63 26,36 26,40 22,90 29,91 7,17 31,53 

Паливовіддача, 

грн./Гкал 
48,83 50,37 49,51 56,60 64,92 57,61 8,78 17,98 

Коефіцієнт виконання 

заходів з 

енергозбереження 

0,75 0,78 0,73 0,81 0,85 0,75 0,00 0,00 

ТОВ "МП Енергомаш"   

Енерговіддача,грн./кВт-

год. 
18,15 24,16 27,00 39,01 24,71 35,26 17,21 94,82 

Паливовіддача, 

грн./Гкал 
41,96 62,72 62,47 65,75 75,36 70,07 28,11 66,99 

Коефіцієнт виконання 

заходів з 

енергозбереження 

0,87 0,86 0,89 0,91 0,87 0,89 0,02 2,30 
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Продовження додатку О 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТОВ "ЕлеваторПромСервіс"   

Енерговіддача, 

грн./кВт-год. 
4,13 8,31 2,76 8,72 3,41 3,75 -0,38 -9,20 

Паливовіддача, 

грн./Гкал 
9,55 7,80 6,39 6,94 10,39 9,31 -0,24 -2,51 

Коефіцієнт виконання 

заходів з 

енергозбереження 

0,65 0,63 0,68 0,71 0,72 0,73 0,08 12,31 
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ДОДАТОК П 

Динаміка енергетичного розвитку досліджуваних підприємств 

машинобудування за 2013-2018 рр.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П.1. Динаміка енерговіддачі досліджуваних підприємств 

машинобудування за 2013-2018 рр.  

Джерело: розроблено автором 
 

 

 

 

 

 

Рис. П.2. Динаміка паливовіддачі досліджуваних підприємств 

машинобудування за 2013-2018 рр.  

Джерело: розроблено автором 
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Рис. П.3. Динаміка коефіцієнта виконання заходів з енергозбереження 

досліджуваних підприємств машинобудування за 2013-2018 рр. 

Джерело: розроблено автором 

 
  

Рис. П.4. Рентабельність продукції 
підприємств машинобудування у 2018 р. 
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Рис. П. 5. Темпи приросту частки екологічної 
продукції на підприємствах машинобудування у 

2018 р. порівняно з  2017 р. 
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Рис. П. 6. Частка задоволених працівників на 

підприємствах машинобудування у 2018 р. 
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Рис..П. 7. Темпи приросту енерговіддачі на 
підприємствах машинобудування у 2018 р. 

порівняно з  2017 р. 
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ДОДАТОК Р 

Показники оцінки механізму стійкого розвитку підприємства  

у працях науковців 

Дослідники Показники оцінки ефективності механізму стійкого розвитку 

Ю. В. Сидоренко [155] 
технічного напряму, фінансового напряму, соціального напряму та 
екологічного напряму. 

С. Т. Пілецька [139] 

виробничі індикатори, технологічно-майнові індикатори, кадрові, 
соціальні, фінансові, матеріально—постачальницькі, маркетингові, 

зовнішньоекономічної діяльності, індикатори продукції, капіталізації, 
розгортання кризових процесів 

М. Ф. Аверкина [1] 

інтегральний індикатор відтворення соціо-еколого-економічних 
ресурсів; інтегральний індикатор використання соціо-еколого-

економічних ресурсів, інтегральний індикатор соціо-еколого-
економічної безпеки, інтегральний індикатор логістизації розвитку 

О. Л. Фрум [192] 
рентабельність продажів, рентабельність активів, ліквідність, 
рентабельність власного капіталу, платоспроможність 

О. М. Гончаренко [39] 
виробничі, економічні, фінансові, організаційні, інвестиційно-
інноваційні 

Б. М. Андрушків,  

Л. М. Мельник,  
О. Б. Погайдак [4] 

виокремлення багатофакторних показників, що відображають зв’язок 

між економічною, соціальною та екологічною складовими 

К. А. Бояринова, 
 Н. М. Григорська [21] 

управлінсько-організаційна, фінансова, ринкова, виробнича, ділова та 
зважений інтегральний показник 

Квятковська Л.А. [64] 

показники на вході – виявляють вплив людини на систему та параметри 
стійкого розвитку; показники стану – оцінюють поточні параметри 
системи, зміни рівня стійкості; показники управління – характеризують 
можливості системи реагувати на вплив зовнішніх факторів 

І. О. Тарасенко,  
А. М. Верегун [31] 

1) блок показників, що характеризують шість аспектів діяльності 
підприємства („Економіка і фінанси‖, „Клієнти‖, „Екологічна безпека‖, 
„Бізнес-процеси‖, „Персонал‖ та „Соціальний розвиток‖) 
2) блок показників, які характеризують результативність підприємства в 
економічній, екологічній та соціальній сферах 

І. І. Смачило [162] 
базовий показник, який відображає спроможність підприємства 
виробити продукцію, на яку є платоспроможний попит 

А. О. Касич [62] 
показники за напрямами: економіко-орієнтований розвиток, екологічно 
– орієнтований розвиток, соціально-орієнтований розвиток. 

О. В. Посилкіна, Ю. С. 
Братішко, К. С. 

Світлична [144] 

система комплексних складових для оцінки стійкого розвитку, 
виокремлюючи економічну та соціальну складові 

О. А. Князева,  
Н. В. Дойсан-

Коровьонкова [69] 

система показників стійкого розвитку, що складається з двох рівнів: 
мікро- та макроекономічного. 

О. М. Гончаренко [39] 
ліквідності, фінансової стійкості, платоспроможності, рентабельності та 
ділової активності 

Л. О. Боцьора [20] показники стану, ефективності, динаміки, кількісні, якісні, зведені,  

Ю. В. Сідоренко [155] показники організаційної та економічної складової  

О. В. Глушко [38] 
модель Е.Альтмана, модель Р.Ліса, Модель Р.Таффлера і Г. Тішоу, 
модель Г. Спрінгейта, систему показників У. Бівера та інші 

Т. В. Пономаренко та 
ін. [102] 

модель Е. Альтмана, К. Беермана, Г. Спрінгейта, Р. Ліса, ІДЕА, Модель 
міністерства фінансів України, моделі штучного інтеллекта. 
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