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промислових підприємств. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 051 – Економіка. – Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2020. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці комплексу 

теоретичних і науково-методичних положень щодо формування і реалізації 

стратегії стійкого розвитку підприємств як системи засобів забезпечення 

рівноваги та збалансованості діяльності, що реалізується через інструментарій 

визначення стану стійкості підприємства в ході розробки та реалізації стратегії 

його розвитку. 

Дисертацію присвячено поглибленню теоретичних узагальнень 

забезпечення стійкого розвитку підприємств, удосконаленню методичних 

підходів до оцінки стійкого розвитку за рахунок деталізованої процедури 

розрахунку інтегрального індексу стійкого розвитку підприємства й розробки 

практичних рекомендацій щодо прогнозування стійкості розвитку 

підприємств. 

У першому розділі визначено теоретичне підґрунтя формування 

стратегії стійкого розвитку промислових підприємств; досліджено еволюцію 

понятійно-категоріального апарату теорії стійкого розвитку; запропоновано 

концептуальну модель забезпечення стійкого розвитку, що передбачає 

наявність позитивних та негативних зворотних зв’язків; детерміновано 

основні принципи стійкого розвитку; розглянуто можливість застосування 

синергетичного підходу до аналізу забезпечення стійкого розвитку 

підприємства та процесного підходу до напрямів управління стійкістю. 

Досліджено понятійно-категоріальний апарат концепції стійкого 

розвитку. Теоретично обґрунтовано визначення стійкого розвитку 
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підприємства як такого, що є безперервним, збалансованим, антикризовим і 

керованим підвищенням економічної ефективності діяльності за умов 

одночасного розширення сфери відповідальності перед суспільством і 

заходами зі збереження навколишнього середовища, метою якого є 

покращення якості життя не тільки нинішнього, а й майбутніх поколінь. 

Запропоновано удосконалити методичні підходи до оцінки стійкого розвитку 

за рахунок допоміжних етапів для поглиблення розрахунку інтегрального 

індексу стійкого розвитку підприємства. Визначено зв’язки у взаємодії 

підприємства із внутрішнім та зовнішнім середовищами та міру їх впливу 

щодо забезпечення стійкого розвитку. 

У другому розділі вивчено специфіку функціонування та сучасний стан 

гірничодобувної галузі у світі та в Україні; здійснено аналіз світового досвіду 

в області розробки індикаторів стійкого розвитку та їх систематизацію за 

виокремленим переліком вимог; виконано порівняльну характеристику 

стандартів звітності у сфері стійкого розвитку та аналіз концепцій управління 

бізнес-процесами, на основі чого було запропоновано додаткові етапи процесу 

дослідження стійкості розвитку підприємства. 

Виявлено основні тенденції розвитку підприємств гірничодобувної 

галузі, у тому числі з урахуванням ситуації на світовому ринку 

гірничодобувної галузі. Ідентифіковано чинники впливу на результативність 

забезпечення стійкості розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК). 

У третьому розділі було розроблено та апробовано PLS-PM модель 

стратегії стійкого розвитку підприємства як комплексної економічної системи 

та у ході перевірки її релевантності доведено, що триєдиний підхід, 

актуальний для суб'єктів макроекономічного рівня, на мікрорівні вимагає 

конкретизації шляхом виділення додаткових аспектів стійкого розвитку; 

здійснено PLS-прогнозування задля доведення того, що за умов відсутності 

стійких тенденцій розвитку підприємств у випадку різкої зміни умов розвитку, 

зміни тенденцій не будуть розпізнаватися, що призводить до потреби 
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дослідження того, чи може відбутися перехід зі стійкого стану у нестійкий (що 

особливо актуально в умовах кризи чи її загрози). 

Запропоновано багатокритеріальний комплекс науково-методичних і 

практичних рекомендацій щодо розробки та реалізації стратегії стійкого 

розвитку підприємств, що включає ряд етапів процесу дослідження стійкості 

розвитку підприємства (етап перевірки на предмет дотримання умови 

динамічної узгодженості та врахування усіх складових, етап cистематизації 

індикаторів стійкого розвитку для визначення рівня адаптації підприємств до 

зміни зовнішніх умов за методом Берча, етап оцінки рівня стійкості 

підприємств як латентної ознаки за допомогою адаптованого методу головних 

компонент, етап антикризового управління) з метою побудови результативної 

моделі на основі PLS-PM аналізу з прогностичною функціональністю і 

авторського фреймворку DPSIR для гірничодобувного підприємств, за якими 

можна розглядати забезпечення стійкості розвитку підприємства за кожним 

окремим блоком (Економіка, Екологія, Соціум та Інтегративний вимір). 

Ключові слова: стійкий розвиток, стійкість, показники стійкого 

розвитку, управління стійким розвитком гірничодобувного підприємства.  
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SUMMARY 

Yakovenko Y.Y. Formation and Implementation of the Strategy of Sustainable 

Development of Industrial Enterprises. – Qualification proceedings in the capacity 

of a manuscript. 

Thesis for the degree of PhD in Economics in specialty 051 – Economics. 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, 2020. 

The scientific novelty of the obtained results is in the development of a set of 

theoretical and scientific-methodological provisions for the formation and 

implementation of a sustainable development strategy of enterprises, which is a 

system of means for the ensuring the balance and equilibration of activities, which 

is implemented through the tools for the determination of the state of stability of the 

enterprise during the development and implementation of its development strategy. 

The dissertation is devoted to the deepening of theoretical generalizations of 

sustainable development of enterprises, improvement of methodological approaches 

to the assessment of sustainable development due to the detailed procedure of 

calculating the integrated index of sustainable development of enterprises and a 

development of practical recommendations for forecasting the sustainable 

development. 

The first section identifies the theoretical basis for the formation of a strategy 

of sustainable development for the industrial enterprises; the evolution of the 

conceptual and categorical apparatus of the theory of sustainable development is 

studied; a conceptual model of sustainable development, which assumes the 

presence of positive and negative feedback, is proposed; the basic principles of 

sustainable development are determined; the possibility of applying a synergetic 

approach to the analysis of sustainable development of the enterprise and a process 

approach to the areas of sustainability management is considered. 

The conceptual and categorical apparatus of the concept of sustainable 

development is studied. The definition of sustainable development of the enterprise 

as one that is a continuous, balanced, anti-crisis and managed increase of economic 

efficiency with simultaneous expansion of responsibility to society and 
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environmental protection measures aimed at improving the quality of life not only 

current but also future generations is theoretically substantiated. It is offered to 

improve methodical approaches to an estimation of sustainable development at the 

expense of auxiliary stages for deepening of calculation of an integrated index of 

sustainable development of the enterprise. The connections in the interaction of the 

enterprise with the internal and external environments and the degree of their 

influence on ensuring sustainable development are determined. 

The second section examines the specifics of the functioning and the current 

state of the mining industry in the world and in Ukraine; the analysis of world 

experience in the field of development of indicators of sustainable development and 

their systematization according to the selected list of requirements is carried out; a 

comparative description of reporting standards in the field of sustainable 

development and analysis of business process management concepts, on the basis of 

which additional stages of the process of researching the sustainability of enterprise 

development were proposed, was also done. 

The main trends in the development of mining enterprises are identified, 

including taking into account the situation on the world market of the mining 

industry. Factors influencing the effectiveness of ensuring the sustainability of 

mining enterprises’ development have been identified. 

The third section examines the developed and testing the PLS-PM model of 

the strategy of sustainable development of the enterprise as a complex economic 

system. During the verification of its relevance it was proved that the three-pronged 

approach, relevant for macroeconomic level, requires specification at the micro level 

by highlighting additional aspects of sustainable development; PLS-forecasting was 

done to prove that in the absence of stable trends in enterprise development changes 

in trends will not be recognized in the event of a sharp change in development 

conditions, which leads to the need to study whether there can be a transition from 

stable to unstable (which is especially relevant in conditions of crisis or its threat). 

A multi-criteria set of scientific-methodical and practical recommendations 

for the development and implementation of a strategy of sustainable development 
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for the enterprises, including a number of stages in the process of studying the 

sustainability of the enterprise (a stage of verification for compliance with the 

condition of dynamic consistency and consideration of all components, a stage of 

systematization of sustainable development indicators to determine the level of 

adaptation of enterprises to changes in external conditions by Birch method, a stage 

of assessment of stability of enterprises as a latent feature using the adapted method 

of main components, a stage of anticrisis management) in order to build an effective 

model based on PLS-PM analysis with prognostic functionality and the author's 

framework DPSIR for mining companies, which can be considered to ensure the 

sustainability of the enterprise for each unit (Economy, Ecology, Society and 

Integrative Dimension). 

Key words: sustainable development, sustainability, indicators of sustainable 

development, management of sustainable development of a mining enterprise. 

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографії: 

1. Яковенко Я.Ю. (2020). Розвиток методичних положень аналізу 

стійкого розвитку промислових підприємств. Європейська інтеграція: 

пріоритети стратегічного розвитку національного господарства України: 

колективна монографія за заг.ред. Почтовюк А.Б. Кременчук : Видавець СВД 

Олексієнко В. В., 2020. – С. 35-49 (1,04 д.а.). 

У наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз: 

2. Яковенко Я.Ю. (2014). Звіт про стійкий розвиток як аналітичний 

інструмент формування корпоративної соціальної відповідальності / А. О. 

Касич, Я. Ю. Яковенко // Ефективна економіка. – 2014. - №10. Електронне 

наукове фахове видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: 

http//www.economy.nauka.com (0, 77 д.а.). (Особисто автору належить 

дослідження сутності та значення нефінансової звітності, її порівняльний 

аналіз з фінансовою звітністю – 0,57 д.а.). 



8 

 
 

3. Яковенко Я.Ю. (2016). Сучасні науково-теоретичні підходи до 

визначення сутності поняття стійкого розвитку / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко 

// Економіка та держава. – 2016. – № 10. – С. 14-20 (1 д.а.). (Особисто автору 

належить розробка концептуальної моделі забезпечення стійкого розвитку 

на макро- і мікрорівнях – 0,8 д.а.). 

4. Яковенко Я.Ю. (2017). Теоретичні і практичні аспекти стійкого 

розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного середовища. / 

О. І. Маслак, Я. Ю. Яковенко, П. І. Сокуренко // Молодий вчений. – 2017. – 

№4(44). – С. 710-715 (0,57 д.а.). (Особисто автору належить дослідження 

стратегічного забезпечення стійкого розвитку в умовах змінного бізнес-

середовища – 0,28 д.а.). 

5. Яковенко Я.Ю. (2019). Узагальнення положень теоретичної науки 

щодо стійкого розвитку підприємства / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Вісник 

Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 

Випуск 2 (203), ст. 37-46 (1, 56 д.а.). (Особисто автору належить розгляд 

основних цивілізаційних підходів до стійкого розвитку та аналіз поглядів 

сучасних українських і зарубіжних учених щодо шляхів його запровадження – 

1 д.а.). 

6. Яковенко Я.Ю. (2019). Концепція управління стійким розвитком 

підприємств. Вісник ХДУ. Серія Економічні науки. – 2019.– № 36. – С. 75-81 

(0, 83 д.а.). 

У виданнях, що індексуються Scopus / Web of Science: 

7. Y.Yakovenko (2019). Diagnostics of the stability states of enterprises and 

the limits of their tolerance. / A. Kasych, M. Voсhozka, Y.Yakovenko // Quality – 

Access to Success, Vol. 20 Issue 172, p. 3-12 (Q3; 1, 40 д.а.) (Особисто автору 

належить дослідження станів стійкості на основі адаптованого алгоритму 

методу головних компонент – 0,67 д.а.). 

8. Y. Yakovenko (2019). Optimization of business processes with the use of 

industrial digitalization. / А. Kasych, Y. Yakovenko, I. Tarasenko // International 

Conference on Modern Electrical and Energy systems. September 23-25, 2019. 



9 

 
 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine (0, 57 д.а.). 

(Особисто автору належить дослідження оптимізації бізнес-процесів за 

рахунок промислової діджиталізації – 0, 33 д.а.). 

9. Y.Yakovenko (2019). Modern management tools for sustainable 

development of mining enterprises. / А. О. Kasych, Z. Rowland, Y.Yakovenko // 

XIII International research and practice conference “Ukrainian School of Mining 

Engineering – 2019”. September 3-7, 2019. Berdiansk, Ukraine (1, 53 д.а.). 

(Особисто автору належать розрахунки явища декаплінгу та дослідження 

використання фреймворків як допоміжного інструменту запровадження 

засад стійкого розвитку – 0, 51 д.а.). 

Праці апробаційного характеру: 

10. Яковенко Я.Ю. (2014). Звіт зі стійкого розвитку як інструмент 

мінімізації ризиків і формування конкурентних переваг компанії / А. О. Касич, 

Я. Ю. Яковенко // Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та 

перспективи розвитку». – К.: КНЕУ, 2014. С. 241-244 (0, 15 д.а.). (Особисто 

автору належить дослідження практики подання нефінансової звітності – 

0,08 д.а.). 

11. Яковенко Я.Ю. (2014). Облікові інструменти у сфері стійкого 

розвитку / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції „Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку 

національного господарства”. – Кременчук: Пресс-Лайн, 2014. – С. 135-137. 

(0,10 д.а.) (Особисто автору належить порівняльний аналіз облікових 

інструментів – 0,05 д.а.). 

12. Яковенко, Я. Ю. (2015). Відображення в обліку інформації зі стійкого 

розвитку / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Матеріали Всеукраїнської наукової 

конференції „Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку 

національного господарства”, 23–24 жовтня 2015 р. – Кременчук: ФОП Жуков. 

– С. 146-149 (0,15 д.а.). (Особисто автору належить дослідження 

відображення об'єктів обліку у звітності про стійкий розвиток – 0, 08 д.а.). 



10 

 
 

13. Яковенко Я.Ю. (2017). Стійкий розвиток гірничодобувних 

підприємств у сучасних економічних умовах / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // 

Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової 

економіки: тези V Міжнародної науково-практ. конференції. – Житомир. – 

С.111-117 (0, 30 д.а.). (Особисто автору належить дослідження ефективної 

моделі розвитку підприємства на засадах стійкого розвитку – 0, 15 д.а.). 

14. Яковенко Я.Ю. (2017). Формування механізму стійкого розвитку 

підприємства у контексті забезпечення соціо-еколого-економічної рівноваги / 

А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Управлінські науки в сучасному світі: збірник 

матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2017. C. 

103-107 (0,20 д.а.). (Особисто автору належить виявлення сучасних 

детермінант забезпечення стійкості розвитку – 0, 10 д.а.). 

15. Яковенко Я.Ю. (2017). Стратегії забезпечення стійкості 

гірничодобувних підприємств. Матеріали VIІ Міжнародної науково-

практичної конференції. «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку 

національного господарства», 24-25 листопада 2017р. – Кременчук, КрНУ, 

2017. – С.37 -39 (0, 16 д.а.). 

16. Яковенко Я.Ю. (2017). Звітність зі стійкого розвитку суб’єктів 

аграрного бізнесу: європейський досвід. / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // 

Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному 

секторі економіки в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Х Міжнар. 

наук.-практ. конф. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2017. – С.64-68 (0,26 д.а.). (Особисто 

автору належить дослідження зарубіжного досвіду впровадження засад 

стійкості розвитку – 0, 13 д.а.). 

17. Яковенко Я.Ю. (2017). Екологічний маркетинг як інструмент 

забезпечення стійкого розвитку / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Стан та 

перспективи розвитку невиробничої сфери економіки: регіональні 

особливості: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової інтернет – 

конференції. – Харків: КНТЕУ, ХТЕІ, КНТЕУ. – С. 109-111 (0, 14 д.а.). 



11 

 
 

(Особисто автору належить дослідження особливостей і методів 

екологічного маркетингу – 0, 07 д.а.). 

18. Яковенко Я.Ю. (2017). Підвищення конкурентоспроможності 

компаній гірничодобувної промисловості на засадах стійкого розвитку / 

А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Конкурентоспроможність національної 

економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково- практичної конференції. – 

К., 2017. – C.160-164 (0, 26 д.а.). (Особисто автору належить огляд 

перспектив забезпечення стійкого розвитку підприємствами галузі – 0, 13 

д.а.). 

19. Яковенко Я.Ю. (2017). Sustainable development as an integral part of 

business strategy / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Proceedings of II International 

scientific conference “World Science in 2016: Results”. Morrisville, Lulu Press.– 

pp. 95-97 (0, 18 д.а.). (Особисто автору належить виявлення особливостей 

стратегій забезпечення стійкості бізнес-процесів підприємств – 0, 09 д.а.). 

20. Яковенко Я.Ю. (2018). Систематизація індикаторів сталого розвитку 

підприємств гірничодобувної промисловості. Економічне майбутнє України 

очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: ТОВ 

«ВІПО». – С. 375-378 (0, 17 д.а.). 

21. Яковенко Я.Ю. (2018). Основи стійкого функціонування підприємств 

та види стійкості. Матеріали Міжнародного форуму «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку національного господарства в умовах глобальної 

нестабільності». – Кременчук. – С.14-17 (0, 21 д.а.). 

22. Яковенко Я.Ю. (2018). Управління бізнес-процесами в контексті 

забезпечення стійкого розвитку: зарубіжний досвід / А. О. Касич, 

Я. Ю. Яковенко // Збірник ХVIІI Міжнародної науково-практичної 

конференції «Конкурентоспроможність національної економіки» — К. : КНУ. 

– 44-49 (0, 28 д.а.). (Особисто автору належить дослідження основних 

підходів до аналізу й моделювання бізнес-процесів: – 0, 14 д.а.). 

23. Яковенко Я.Ю. (2018). Впровадження інновацій як чинник 

забезпечення стійкого розвитку гірничодобувних підприємств. Інноваційне 



12 

 
 

підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : Зб. 

матеріалів ІІ Всеукр. Наук.-практ. конференції. — К. : КНЕУ. – С. 107-

109 (0, 24 д.а.). 

24. Яковенко Я.Ю. (2019). Формування потенціалу підприємства в 

умовах стійкого розвитку / А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // ІV Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція «Стратегічно-інноваційний 

розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації». Збірник тез 

наукових робіт. КрНУ. – С. 209-213 (0, 13 д.а.). (Особисто автору належить 

елементний аналіз потенціалу підприємства у контексті забезпечення 

стійкого розвитку – 0, 07 д.а.). 

25. Яковенко Я.Ю. (2020). Зміна управлінської парадигми під впливом 

концепції стійкого розвитку. Збірник тез ХХVІІ Міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ імені 

Михайла Остроградського «Актуальні проблеми життєдіяльності 

суспільства». – Кременчук, КрНУ. – C. 107-108 (0, 22 д.а.). 

26. Яковенко Я.Ю. (2020). Основні підходи до формування систем 

індикаторів стійкого розвитку. Стратегічні перспективи розвитку економічних 

суб’єктів в нестабільному економічному середовищі: Збірник тез ІV 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною 

участю. – Кременчук, КрНУ. – С. 143-146 (0, 15 д.а.). 

27. Яковенко Я.Ю. (2020). Еколого-економічні засади управління 

природокористуванням гірничодобувних підприємств / О. І. Маслак, 

Я. Ю. Яковенко // Техногенно-екологічна безпека України: стан та 

перспективи розвитку: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет-конференції, Ірпінь, 20-29 жовтня 2020 р. – Університет державної 

фіскальної служби України. – Ірпінь, 2020. С. 125-128 (0, 24 д.а.) (Особисто 

автору належить пропозиції щодо оптимізації управління 

природокористуванням – 0, 12 д.а.). 

 

 



13 

 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП 15 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

24 

1.1. Сутність і логіка взаємозв’язку базових понять теорії стійкого 

розвитку підприємства 

 

24 

1.2. Узагальнення положень теоретичної науки щодо стратегії 

стійкого розвитку підприємства 

 

49 

1.3. Концепція забезпечення стійкого розвитку підприємств на 

принципах антикризового управління 

 

73 

Висновки до розділу 1 97 

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

100 

2.1. Удосконалення методики аналізу стійкого розвитку  

підприємств 

 

100 

2.2. Дослідження стійкості розвитку українських та зарубіжних 

підприємств промисловості 

 

130 

2.3. Чинники стійкого розвитку промислових підприємств 170 

Висновки до розділу 2 197 

РОЗДІЛ 3 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

200 

3.1. Стратегічне управління діяльністю промислових підприємств в 

умовах стійкого розвитку 

 

200 

3.2. Організаційно-економічні механізми квалітативного 

моделювання стійкого розвитку підприємства 

 

210 

3.3. Прогнозування стійкості розвитку підприємств на засадах 

швидкого реагування на загрози та ризики 

 

227 

Висновки до розділу 3 235 



14 

 
 

ВИСНОВКИ 237 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 240 

ДОДАТКИ 257 

  



15 

 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Формування і забезпечення реалізації стратегії 

стійкого розвитку для промислових підприємств є запорукою успішності їх 

діяльності у довгостроковому вимірі. Водночас відсутність уніфікованого 

підходу до процедур аналізу й оцінки забезпечення стійкості, що 

обумовлюється багатогранністю самого поняття «стійкий розвиток» та 

різноплановістю трактування його основних дефініцій (розвиток, стійкість, 

стани стійкості, межі толерантності тощо), а також наявністю значних 

відмінностей у завданнях, які необхідно розв’язати задля реалізації стратегії 

стійкого розвитку, оскільки об’єктом вивчення і контролю виступає не окрема 

підсистема, а цілісний комплекс «підприємство – середовище функціонування 

– економіка», зумовлюють необхідність у забезпечені формування цілісної 

стратегії стійкого розвитку підприємства, основою якої слугуватиме потужна 

теоретико-методична база, яка б забезпечила комплексність та стратегічну 

орієнтацію процесів розвитку.  

У сучасних умовах актуальним є уточнення концепції забезпечення 

стійкого розвитку підприємств на трьох рівнях: теоретичному, що передбачає 

формування теоретичних засад стійкого розвитку підприємства як базису для 

розробки нових управлінських підходів з позицій стійкості; методичному, що 

зумовлено пошуком методичних підходів до аналізу стійкості, а також 

практичному, який повинен забезпечувати прогнозування стійкості розвитку 

підприємств та імплементацію цих результатів у практику формування 

відповідної стратегії.  

Протягом останніх трьох десятиліть розгляд усіх аспектів стійкого 

розвитку у комплексі став загальновизнаним підходом у науці та практиці. 

Цьому питанню присвячено чимало українських та зарубіжних публікацій. 

Досить відомими є праці дослідників стійкого розвитку на макрорівні 

М. А. Голубця, О. М. Невелєва та Б. М. Данилишина, М. Талавирі й 

О. Талавирі; М. С. Макухи, В. М. Гейця, Л. В. Шинкарук та Т. І. Артьомової. 
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Проблему стійкості вчені досліджують на різних рівнях функціонування 

економіки: закономірності стійкого розвитку на макрорівні розкрито в роботах 

В. А. Забродського, В. А. Акімова, І. М. Труніної, Є. М. Борщука; механізми 

забезпечення стійкого розвитку на мікрорівні (підприємства) представлено в 

роботах Н. А. Кульбаки, О.І. Маслак, О. В. Зеткіної, В. А. Василенко, 

В. Л. Іванова, Д.М. Загірняка, О.В. Ареф'євої Питання забезпечення стійкого 

розвитку з позицій гармонійного і рівноважного функціонування 

підприємства розглядали О. Ф. Новікова, О. І. Амоша і В. П. Антонюк, 

Д. Фаєн, Р. Макклін, М.-Г. Парк; кібернетичний підхід запропонували У. Ешбі 

та Ю. В. Гусаров; виходячи з теорій самоорганізації та термодинаміки 

відкритих систем – В. В. Артюхов, Д. С. Хазова; прихильники стаціонарної 

економіки К. Боулдинг, Т. Джексон, Е. Сімс; вчені Римського клубу, які 

виступали за де-зростання Денніл та Донелла Медоуз. Особливої уваги 

заслуговують праці П. Кругмана, Г. Дейлі та Г. Гарднера, які вивчали методи 

переходу до стійкого розвитку, В. М. Трегобчука та Л. А. Костирко, 

присвячені методичним основам забезпечення стійкого розвитку, 

І. В. Грановської та Т. М. Одінцової, чиї праці досліджують взаємозв’язки 

стратегій стійкого розвитку і фінансових рішень. Власне дослідженнями 

питань стійкого соціально-економічного розвитку підприємства займалися: 

В. А. Гросул, яка дотримувалася розгляду стійкого розвитку як інтегрованої 

системи управління підприємством з урахуванням постійних мінливих 

зовнішніх умов; дослідники стійкого розвитку промисловості Н. В. Шандова і 

Х. Р. Гальчак; Л. Г. Мельник, який вважає концепцію стійкого розвитку на 

глобальному рівні утопічною, однак вивчає інструменти еколого-економічної 

політики для підприємств у контексті забезпечення стійкого розвитку та 

багато інших. 

Водночас, попри значний накопичений досвід методологічного і 

практичного характеру, єдиного загальноприйнятого підходу до аналізу й 

оцінки стійкого розвитку підприємств розроблено не було, що обумовлюється 

рядом чинників, основними серед яких є: відсутність єдиної думки щодо 
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трактування ключових категорій, багатогранністю самого поняття «стійкий 

розвиток» та значних відмінностей у характерах задач, які прагнуть розв’язати 

науковці (за масштабом, областями знань чи галузевою специфікою). Така 

ситуація призвела до розуміння того, що економічне зростання само по собі не 

призводить до екологічної стійкості чи усунення соціальних проблем, а 

концентрація прихильників антропоцентризму на зростанні ігнорувала 

проблеми виснаження ресурсів, коли нестійкий розвиток виступає прямим 

наслідком самого зростання. І, якщо раніше вчені на мікрорівні досліджували 

умови досягнення економічної рівноваги, то сьогодні актуальними стали 

завдання забезпечення для підприємств безперервного стійкого розвитку з 

прогнозованими темпами. Зі сказаного вище випливає необхідність 

критичного переосмислення прикладних аспектів формування і реалізації 

стратегії стійкого розвитку промислових підприємств, що зумовило вибір 

теми дисертаційної роботи, постановку мети і основних завдань, логіку її 

побудови. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно плану науково-дослідних робіт кафедри обліку та 

фінансів Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського 

за темами: «Розробка рекомендацій щодо застосування управлінських 

механізмів забезпечення стійкого розвитку підприємства» (номер державної 

реєстрації 0119U100359) та кафедри менеджменту та публічного 

адміністрування Київського національного університету технологій та 

дизайну за темою «Удосконалення організаційно-економічного забезпечення 

управлінських рішень господарюючих суб’єктів в умовах геополітичних 

викликів» (номер державної реєстрації 0118U000231). У межах зазначених 

робіт особисто автором було здійснено розрахунки явища декаплінгу за 

обсягами викидів, утворення відходів за класами небезпеки та 

використовуваними паливними і водними ресурсами, які засвідчили 

посилення антропогенного впливу на довкілля та економічну 

незбалансованість гірничодобувної галузі. Також виконано дослідження 
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використання фреймворків як допоміжного інструменту запровадження засад 

стійкого розвитку. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретичних засад, розроблення методичних положень і 

практичних рекомендацій щодо формування та реалізації стратегії стійкого 

розвитку промислових підприємств. 

Для досягнення зазначеної мети у межах дисертаційної роботи було 

поставлено та вирішено такі завдання: 

узагальнити та систематизувати теоретичні аспекти формування та 

реалізації стратегії стійкого розвитку підприємств; 

здійснити ранжування чинників, які впливають на формування та 

реалізацію стратегії стійкого розвитку підприємств; 

удосконалити організаційно-інформаційне забезпечення стратегії 

стійкого розвитку промислових підприємств; 

розвинути понятійно-термінологічний апарат стійкого розвитку 

підприємства; 

розкрити концептуальні засади стратегії стійкого розвитку підприємств 

на основі збалансованості та системної цілісності; 

дослідити особливості розрахунку узагальненого показника стійкого 

розвитку підприємства; 

побудувати квалітативну модель стратегії стійкого розвитку 

підприємства для вибору оптимального забезпечення стійкості; 

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення стійкого розвитку 

промислових підприємств в контексті необхідності підтримки рівноваги та 

збалансованості їх діяльності. 

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних засад 

та прикладних аспектів, які визначають закономірності формування і 

реалізації стратегій стійкого розвитку промислових підприємств. 

Методи дослідження. Методика дослідження базується на застосуванні 

загальнонаукових методів дослідження, а саме: таксономічного – для 
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узагальнення підходів до концепції стійкого розвитку; індукції і дедукції – для 

визначення сутності декаплінг-аналізу; міждисциплінарного – для цілісного 

розгляду стійкого розвитку з відображенням усіх його аспектів; 

хронологічного – для вивчення еволюції наукових поглядів на питання 

стійкого розвитку; аналізу та синтезу, логічний і графічний – для узагальнення 

результатів та надання пропозицій щодо власного підходу до стійкого 

розвитку, використовуючи фреймворки; методи економіко-математичного 

моделювання, кореляційного та регресійного аналізу – для композитного 

(зведеного) аналізу масивів даних великої розмірності для оцінки латентних 

показників стійкого розвитку промислових підприємств і подальшого 

розрахунку інтегрального індексу. 

Інформаційною базою дослідження є наукові праці українських і 

зарубіжних учених за тематикою дисертаційної роботи, основні законодавчі 

та нормативно-правові документи України, науково-аналітичні доповіді 

(Програма дій «Порядок денний на XXI століття»), офіційні звіти та аналітичні 

матеріали міжнародних інституцій (Комісії ООН зі стійкого розвитку, 

Департаменту політичної координації та стійкого розвитку ООН, 

Міжнародної спілки охорони природи тощо), монографії наукових установ, 

дані міжнародної та вітчизняної статистики, результати власних досліджень 

автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці комплексу 

теоретичних і науково-методичних положень щодо формування і реалізації 

стратегії стійкого розвитку підприємств як системи засобів забезпечення 

рівноваги та збалансованості діяльності, що реалізується через інструментарій 

визначення стану стійкості підприємства в ході розробки та реалізації стратегії 

його розвитку. 

Найбільш суттєвими теоретичними результатами дослідження, що 

формують наукову новизну дослідження, є такі:  

удосконалено: 
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концепцію забезпечення стійкого розвитку підприємств у частині 

формулювання змістовної характеристики механізму забезпечення стійкості 

через розширення принципів взаємозв’язку продуктивних сил й потенціалу 

підприємства та вибору на її основі конкурентної стратегії. На відміну від 

існуючих підходів, було виділено механізми реагування підприємства на зміни 

та адаптаційні політики (інактивна, реактивна, преактивна та інтерактивна, які 

визначають конкурентні стратегії підприємств). Це дозволить здійснювати 

управління підприємством з фокусуванням спочатку на проблемах і впливах, 

що мають найбільше значення для стійкого розвитку підприємства; 

ранжування чинників стійкого розвитку та системне урахування 

взаємозв’язків підприємства із внутрішнім та зовнішнім середовищами задля 

їх врахування у реалізації стратегічних пріоритетів з метою підвищення 

стійкості до дестабілізуючого впливу негативних факторів та максимізації 

впливу позитивних. На відміну від існуючих підходів, ранжовані чинники 

впливу на забезпечення стійкості було подано у вигляді моделі «цілі-стратегії» 

підприємства в умовах стійкого розвитку. Це дозволить здійснити порівняльну 

діагностику позицій на ринку та визначити відхилення параметрів 

підприємства від заданих з метою попередження кризових ситуацій;  

організаційно-інформаційне забезпечення стратегії стійкого розвитку 

підприємства, елементами якого є: розрахунок узагальненого показника 

стійкого розвитку, алгоритм використання декаплінг-аналізу задля врахування 

екологічних чинників впливу, прогнозна модель PLS-PM, яке дозволяє 

формувати обгрунтовані управлінські рішення при реалізації стратегії 

розвитку. 

набули подальшого розвитку: 

понятійно-категоріальний апарат концепції стійкого розвитку в частині 

удосконалення поняття стійкого розвитку підприємства як такого, що є 

безперервним, збалансованим, антикризовим і керованим підвищенням 

економічної ефективності діяльності за умов одночасного розширення сфери 

відповідальності перед суспільством і заходами зі збереження навколишнього 
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середовища, метою якого є покращання якості життя не тільки нинішнього, а 

й майбутніх поколінь. Це дає змогу розширити термінологічне поле щодо 

управління стійкістю за сутністю і змістом; 

теоретичні положення щодо стратегії стійкого розвитку як системи 

засобів забезпечення рівноваги та збалансованості діяльності, що реалізується 

через інструментарій визначення стану стійкості підприємства в ході розробки 

та реалізації стратегії його розвитку з використанням хронологічного та 

цивілізаційного підходів і визначенням напрямів необхідних у цьому 

контексті перетворень (змін) діяльності підприємства, що, на відміну від 

існуючих, передбачають ресурсозбереження та оцінку ефективності 

використання ресурсів (економічна складова), екологічний моніторинг та 

декаплінг-аналіз (екологічна складова), створення умов інтеграції соціальної 

сфери з екосистемою та підтримки соціальних ініціатив (соціальна складова). 

Це дозволяє враховувати сучасні тенденції щодо переорієнтації з продукції 

підприємства на його функції та від ресурсної економіки до екологічного 

управління матеріальними потоками; 

науково-методичні положення розрахунку узагальнюючого показника 

стійкого розвитку, що були розширені за рахунок виокремлення екологічної, 

економічної, соціальної і інтегративної складових; фрагментарних показників 

оцінки стійкого розвитку, використовуючи результатний та атрибутивний 

підходи. Це дасть можливість покращити рівень інформаційного забезпечення 

квалітативного моделювання стратегії стійкого розвитку підприємства; 

розробка квалітативної моделі стратегії стійкого розвитку підприємства 

з урахуванням галузевих особливостей та механізм прогнозування через 

використання латентних змінних за допомогою методу приватних найменших 

квадратів для побудови PLS-PM моделі стійкого розвитку підприємства як 

комплексної економічної системи, що, на відміну від існуючих, дозволяє 

шляхом введення пояснюючих змінних оцінити ступінь впливу на певне 

явище (стійкий розвиток підприємства) конкретних кількісних та неявних 
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якісних показників; використання економетричних підходів до прогнозування 

стійкості, що дозволяє визначати зміст заходів антикризового управління. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

основні наукові положення та результати дослідження, які містяться в 

дисертаційній роботі, доведено до рівня методичних розробок і практичних 

рекомендацій щодо формування та реалізації стратегії стійкого розвитку, 

підходів до визначення стану стійкості промислових підприємств, що 

дозволить обгрунтувати напрямки стратегічного розвитку на основі 

прогнозної PLS-PM моделі.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним 

науковим дослідженням з авторським підходом до вирішення важливої 

наукової проблеми забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які винесено на захист, одержані 

автором особисто та оприлюднені у раніше опублікованих наукових працях.  

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень 

доповідались і були схвалені на 18 науково-технічних та науково-практичних 

конференціях та семінарах Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, серед 

яких основними є: ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Управлінські науки в сучасному світі» (м. Київ, 2017р.), V науково-практична 

конференція «Наука третього тисячоліття» (м. Моррісвілль, США, 2017 р.), 

Міжнародна наукова інтернет-конференція «Стан та перспективи розвитку 

невиробничої сфери економіки: регіональні особливості» (м. Харків, 2017 рік), 

V Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективної 

моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки» (м. Житомир, 

2017 рік), XVIII Міжнародна науково-практична конференція 

«Конкурентоспроможність національної економіки» (м. Київ, 2018р.), 

V Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективної 

моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки» 

(м. Кременчук, 2019р.), Х Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція «Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи 
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розвитку» (м. Ірпінь, 2020р.), ХХVІІ Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми 

життєдіяльності суспільства» (м. Кременчук, 2020р.). 

Публікації. Основні положення та результати опубліковано автором у 

27 наукових працях загальним обсягом 12,81 д.а. (особисто автору з яких 

належить 8, 39 д.а), з них: 1 – у колективній монографії (1,04 д.а.); 5 – у 

наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз (4, 73 д.а.); у виданнях, що індексуються Scopus / Web of 

Science, опубліковано 3 роботи обсягом 3,5 д.а. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (325 найменувань на 18 

сторінках) і 15 додатків (на 23 сторінках). Обсяг основного тексту дисертації 

становить 239 сторінок друкованого тексту. Робота містить 24 рисунки на 14 

сторінках, 37 таблиць на 18 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1. Сутність і логіка взаємозв’язку базових понять теорії стійкого 

розвитку підприємства  

 

Підприємство у сучасних ринкових умовах має орієнтуватися не лише 

на ключові економічні показники діяльності (розмір прибутку, частку на 

ринку, обсяги реалізації тощо), а й забезпечення їх утримання у майбутньому. 

Відповідно, панівною сьогодні є концепція стійкого розвитку, яка визнає 

пріоритетним задоволення потреб поточного споживання без негативних 

наслідків для майбутніх поколінь. 

За таких умов актуальним є завдання забезпечення більш ефективної 

трансформації концептуальних положень теорії стійкого розвитку в дієвий 

інструментарій управління економікою на всіх рівнях її функціонування, у 

тому числі мікрорівні. Процес втілення принципів стійкого розвитку потребує 

розуміння його сутності, а отже, дослідження понятійного апарату. 

Саме поняття «стійкий розвиток» деякими науковцями критикується [3, 

с.9] як таке, що не відповідає формальній логіці, оскільки розвиток як процес 

має еволюційний характер, а «стійкий» позначає незмінність величини. З цієї 

точки зору уваги заслуговує варіант терміну «development durable» (фр. 

«тривалий/міцний розвиток»). Крім того, існує думка, що дана дефініція не 

відображає зв’язку між збалансуванням інтересів сьогоднішнього та 

майбутнього поколінь [82, c.20].  

Сформульована, на початкових етапах, стратегія стійкого розвитку, як 

макроекономічна, має в даний час активне втілення у сучасних дослідженнях 

розвитку підприємств з позицій стійкості, тобто розглядається одночасно 

через призму економічних, екологічних та соціальних критеріїв та мікрорівні. 

Зважаючи на значну кількість наукових дискусій щодо відмінностей 

понять «сталий» (цей термін використовують, наприклад, З. В. Герасимчук 

[43], І. В. Горяна [53], М.З. Згуровський [81], Н.В. Караєва [87], 
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В.М. Трегобчук [177] щодо розвитку на мезо- та макрорівнях) та «стійкий» 

розвиток (який використовують дослідники О.В. Мірошниченко [121], 

І. А. Маркіна [112], Л. С. Макуха [108] та ін. щодо розвитку підприємств) слід 

зазначити, що, на наш погляд, концепція стійкого розвитку може розглядатись 

в широкому та вузькому значенні: у широкому значенні вона передбачає 

збалансований розвиток на глобальному рівні. Водночас під стійким 

розвитком промислового підприємства ми будемо розуміти розвиток, 

націлений на підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності 

суб’єкта господарювання з метою забезпечення його стійкості. 

Основні підходи до тлумачення стійкого розвитку переважно засновані 

на взаємопов’язаних категоріях «стійкість» та «розвиток». Щодо терміну 

«розвиток», згідно загальноприйнятих підходів, воно позначає якісну зміну 

об’єктів, яка характеризується цілеспрямованим та незворотнім характером та 

у результаті якої створюються умови для подальшого саморуху [162, с.238].  

Процес розвитку системи нерозривно пов’язаний зі зміною параметрів, 

які визначають стан системи. Формальними необхідними ознаками феномену 

розвитку виступають такі властивості системи як незворотність, 

спрямованість, закономірність. Отже, розвиток можна визначити як 

незворотні, спрямовані і закономірні зміни системи на основі її здатності до 

самоорганізації. Здатність системи до самоорганізації у результаті призводить 

до впорядкованості, що зумовлює досягнення стійкості системи.  

Стійкий розвиток у більш широкому розумінні слугує інструментом 

вирішення протирічь у функціонуваннях систем «суспільство-навколишнє 

середовище» та «суспільство-людина».  

Узагальнені риси стійкого розвитку, які водночас характеризують його 

цілі, – це врахування інтересів майбутніх поколінь, раціоналізація 

споживання, підвищення якості життя, співвідношення технічного і 

економічного розвитку, збереження довкілля. Водночас ключова різниця їх 

формування і подальшого практичного втілення полягає у механізмах 

забезпечення.  
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Шлях до стійкості передбачає розрізнення таких понять як «ріст» та 

«розвиток». Кількісний ріст – основна мета економічної підсистеми, а процес 

розвитку як якісна зміна системи – основне з завдань, оскільки економічний 

ріст неможливий без його переходу з екстенсивного у інтенсивний. 

Щодо самого поняття «розвиток підприємства», то існує декілька 

підходів до його тлумачення (табл.1.1). 

Таблиця 1.1 

Тлумачення поняття «розвиток підприємства» 

Підхід Представники Основні ідеї 

1 2 3 

прогресивний  Афанасьєв Н. В. [12], 

Рудика В. І. [156] 

 

мета діяльності у намаганні 

постійного покращення кількісних 

показників діяльності 

адаптивний Акофф Р. Л. [4], 

Т.Б. Надтока та Г.А. 

Какуніна [129], 

М.Х. Мескон, М. Альберт 

і Ф. Хедоури [118] 

підприємство має адаптуватися до 

середовища функціонування, 

застосовуючи політику гнучкості 

трансформаційний Коротков Е. М. [94], 

Ільїн В. В. [85], 

Горемикін В. А. [52], 
Черних А. В. [196] 

Кушал І.М., Труніна І.М., 

Загірняк Д.М. [261] 

підприємство має насамперед 

прагнути до покращення якісних 

показників діяльності шляхом 

накопичення і використання 

власного потенціалу 

підхід стійкого 

розвитку 

В.М. Шаповалова [199], 

Л.Г. Мельник [117], 

Н.В. Кравченко [100], 
О.І. Амоша [7], 

Н.А. Кульбака [104], 
Б. М. Данилишин [58],  

І. А. Маркіна, Є. Л. 

Большакова [112] 

Є. М. Борщук [21] 

підприємство повинно 

орієнтуватися на гармонійний 

розвиток у довгостроковій 

перспективі 

 Джерело: складено автором на основі [4, 7, 12, 21, 52, 58, 85, 94, 100, 104, 112, 117, 

118, 129, 156, 196, 199, 261] 

Таким чином, розвиток підприємства може відбуватися шляхом 

інтенсивних кількісних змін (прогресивний), якісно-кількісних (адаптивний), 

з урахуванням стратегічних орієнтирів (трансформаційний) або бути стійким.  

Так, наприклад, Тарасенко І.О. [172, с.57] запорукою досягнення 

стійкого розвитку вважає урахування усього спектру зовнішніх факторів та 

насамперед територіально-галузевих. На необхідності збалансування розвитку 
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підсистем підприємства задля досягнення цілісної рівноваги наголошували 

також Коротков Е. М. [94], Мохонько Г. А. [125] та Зеткіна О.В. [83], а 

В.В. Прохорова [151] включає до поняття стійкого розвитку підприємства 

також обмеження, що накладаються середовищем функціонування та 

потенціалом підприємства. 

При цьому використання виключно ринкових механізмів виявилося 

неефективним, оскільки за їх допомогою неможливо забезпечити умови 

стійкого споживання благ природного середовища із врахуванням 

обмеженості ресурсів. Основні причини цього полягають у наступному: 1) 

ринки як механізми розподілу дозволяють розподілити ресурси, але не 

впливають на норми добування обмежених ресурсів із природнього 

середовища; 2) ринкові ціни відображають відносний дефіцит природніх 

ресурсів, однак стійкість пов’язана з абсолютним дефіцитом, тобто об’єктивно 

існуючими межами їх добування; 3) ефективний розподіл ресурсів має 

відображати інтереси усіх зацікавлених сторін (у т.ч. майбутніх поколінь). 

Існуючі у науковій літературі теоретичні підходи до понятійного 

апарату стійкого розвитку, наведені у табл.1.2.  

Таблиця 1.2 

Систематизація понятійного апарату стійкого розвитку 

№ 

з/п 

Автор Визначення Характеристика 

1 2 3 4 

Стійкість на макрорівні 

1 Баутін В.М., 

Чернікова 

А.А. [20] 

Функціональна модернізація матеріально-технічної 

бази з метою покращення соціального клімату та 

адаптації до змін навколишнього середовища 

Відкритість 

системи, 

підтримка 

гомеостазу, 

незворотність 
2 Здорова О. С.  

[82] 

Властивість системи, покликана забезпечувати її 

динамічну рівновагу попри дію зовнішніх і внутрішніх 

факторів задля збереження характеристик системи 

3 Акімов А.А. 

[3] 

Здатність системи повертатися до стану рівноваги 

шляхом використання власних та придбаних ресурсів 

4 Кульбака Н.А. 

[104] 

Перебування економічних ресурсів у збалансованому 

стані задля забезпечення внутрішніх і зовнішніх 

факторів у довгостроковій перспективі 

Стійкість на мікрорівні 

1 Мохонько 

Г. А. [125] 

Здатність підприємства слідувати стратегічним цілям і 

місії та функціонувати в заданому режимі попри 

внутрішні і зовнішні впливи, зберігаючи при цьому 

цілісність та гармонійний розвиток 

Змінність, 

спрямованість і 

закономірність 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 

2 Кучерявий 

А.В. [105] 

Результат реалізації потенціалу підприємства щодо 

створення, розвитку та збереження довгий час (декілька 

галузевих періодів) своїх переваг на конкретному ринку 

покупця в умовах прискореного технологічного і 

науково-технічного прогресу на фоні зростаючих 

проблем з антропогенним впливом на довкілля 

 

3 Зеткіна О.В. 

[83] 

Забезпечення рентабельної виробничо-комерційної 

діяльності шляхом підвищення ефективності 

використовуваних виробничих ресурсів, вмілого 

управління, стійкого фінансового стану, стабільного 

розвитку потужності підприємства та соціального 

розвитку колективу 

4 О. І. Маслак, 

Н. Є. Гришко,  

О. А. Безручко 

[54] 

Здатність системи протистояти негативним впливам, 

що досягається, у тому числі, завдяки реалізації 

інноваційного потенціалу (залучення нових технологій 

або вдосконалення продукції чи надаваних послуг) 

5 Іванов В.Л. 

[84] 

Здатність економічної системи підприємства при різних 

внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих впливах не 

відхилятися від свого стану (статистичного або 

динамічного) за рахунок ефективного формування і 

використання фінансових, виробничих і організаційних 

механізмів 

 

6 О.В. Ареф’єва 

[9] 

Cтійкість підприємства – складна система, якій 

притаманні принципи цілісності, динамічності 

множинності 

 

Розвиток на макрорівні 

1 Коротков  

Е. М. [94, 

c.296] 

Сукупність змін, що ведуть до появи нової якості і 

зміцнення життєвості системи, її здатність чинити опір 

руйнівним силам зовнішнього середовища 

Впорядкованість 

та збереження 

долі 

стохастичності і 

невизначеності 
2 Забродський 

В.А. [72, c.72] 

Процес переходу економіко-виробничої системи у 

інший, більш якісний стан шляхом за рахунок 

нагромадження кількісного потенціалу та ускладнення 

структури, наслідком чого є підвищення її здатності 

чинити опір руйнівному впливу зовнішнього 

середовища 

Розвиток на мікрорівні 

1 Коршунова 

Є.Д. [97, с.35-

37] 

Процес формування, накопичення та використання 

стратегічних здатностей, аби здійснити адаптацію до 

зовнішніх умов та задля внутрішньої інтеграції 

підприємства на ринках праці, капіталу та товарів 

відповідно до інтересів різних груп суб’єктів ринку.  

Зміна системи за 

рахунок 

внутрішньої 

діяльності 

2 Василенко 

В.А. [27, 

c.101] 

Розвиток підприємства – це безперервний процес, плин 

якого не завжди відбувається постійно і безупинно, 

найчастіше йде стрибкоподібно з подоланням різних по 

глибині й охопленню криз, а не разові перетворення з 

метою досягнення «найкращого» стану системи 

 Джерело: складено автором на основі [3, 9, 20, 27, 54, 72, 82-84, 94, 97, 104, 105, 125] 

Необхідність гармонізації багаторівневих процесів стійкого розвитку та 

забезпечення їх оптимізації зумовлює необхідність перегляду понятійного 

апарату в контексті виявлення характерних ознак.  
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Перш ніж відповісти на питання можливості забезпечення стійкого 

розвитку підприємства, потрібно здійснити виявлення спільних рис у 

тлумаченнях поняття «стійкий розвиток», застосовуючи контент-аналіз 

(табл.1.3), який як різновид статистичного аналізу дозволяє визначити 

відмінності у трактуванні досліджуваної дефініції.  

Таблиця 1.3 

Контент-аналіз поняття «стійкий розвиток» 

Джерело Узагальнені риси стійкого розвитку 

Інтереси 

майбутніх 

поколінь 

Раціоналізація 

споживання 

Якість 

життя 

Співвідно-

шення 

технічного і 

економічного 

розвитку 

Збере-

ження 

довкілля 

1 2 3 4 5 6 

Всесвітня 

стратегія охорони 

природи [38, с. 42] 

+  +  + 

Інститут світових 

ресурсів [319] 

+  + + + 

«Турбота про 

Землю. Стратегія 

стійкого життя» 

[256, с. 9-10] 

  +  + 

Данилишин 

Б. М.[58, с. 10] 

 +  + + 

Кобзар О. М.  

[67, с.123] 

   + + 

Романович А. Л., 

Урсул А. Д.  

[155, с. 213]  

+  + +  

Бурківський Б. В., 

Степанов В. Н., 

Харічков С. К. [24] 

    + 

Райко Д.В., Подрез 

О.І. [153] 

+  + +  

Герасимчук З. В., 

[43] 

+  + + + 

Тур О.М.  

[181, с. 72]  

 +  + + 

Шубравська О. 

[198] 

 +    

Глазовський Н.Ф. 

[45, с. 18] 

 +  +  

Трегобчук В.М., 

[177] 

+    + 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 4 5 6 

Кортен Д. К.  

[96]  

 + + + + 

Островський Н.В. 

[136] 

+   + + 

Кондратьєв К. Я. 

[93, с. 80] 

 + + + + 

Маркіна І., 

Дячков Д.,  

Адедежі О. [269] 

+ + +  + 

Моісеєв Н.Н.[122]  +  + + 

Разом 8 8 9 12 14 

 Джерело: складено автором на основі [24, 38, 44, 46, 59, 68, 93, 96, 122, 136, 153, 155, 

177, 181, 202, 256, 269, 319] 

 

Було виділено змістовні групи, які умовно можна назвати наступним 

чином: інтереси майбутніх поколінь, раціоналізація споживання, якість життя, 

співвідношення технічного і економічного розвитку, збереження довкілля. У 

вищенаведених визначеннях поняття «стійкий розвиток» не висвітлюється 

така його важлива характеристика як «збалансованість». Дане поняття 

позначає довготривале відтворення змін у кількісному та якісному вираженні 

з метою підтримки сприятливих умов розвитку та забезпечення оптимальної 

рівноваги. Тому поняття «стійкий розвиток» слід тлумачити як довготривалий 

збалансований і керований розвиток, націлений на задоволення потреб з 

урахуванням обмеженості ресурсів.  

Методологічна складність сприйняття концепції стійкого розвитку 

зумовлена необхідністю управління системним цілим (ланцюг «людина-

природа-суспільство»), зумовленим рівнями гомеостазу трьох ключових 

систем: людини, біосфери та економіки. Задля збереження стійкості даної 

тріади, що динамічно змінюється, потрібно забезпечити стійкість кожної із 

наведених систем. Однак більшість екологічних, економічних та соціальних 

проблем залишаються не лише невирішеними, а й загострюються.  

Попри спекулятивний характер таких поглядів, більшість вчених 

погоджуються з тим, що понятійний апарат концепції стійкого розвитку 

потребує перегляду з точки зору системи взаємозв’язків «людство-природа». 
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Термін «sustainable development», який з англійської більш точно 

перекладається як «самодостатній/рівномірний» розвиток, вперше для 

поначення нової форми партнерських взаємовідносин задля створення більш 

ефективної та справедливої світової економіки було використано у 

Ріо- де Жанейро ще у 1992 році в рамках прийняття «Порядку денного XXI 

століття» [151].  

Концепція стійкого розвитку має довгу історію, в ході якої мала місце 

зміна структурних характеристик та рівнів дослідження. Так, відбувся перехід 

від двокомпонентності (екологічна та економічна складові) до тривимірності 

(було додано соціальну складову). Серед існуючих ідей тлумачення стійкого 

розвитку однією з найбільш вживаних для відображення сутності поняття 

слугує трискладова концепція за принципом діаграми Венна [298, с.75-76], яка 

була пізніше ним розкритикована, оскільки акцентувалася увага на трьох 

складових, а не взаємозв’язках забруднення довкілля, економічного розвитку 

та перенаселення. Діаграма Венна та її варіації станом на сьогодні носять 

абстрактний характер, оскільки нині спостерігається тенденція до об’єднання 

екологічної та економічної складових стійкого розвитку в одну систему задля 

можливості застосування уніфікованої методики оцінювання. 

Сьогодні деякі дослідники трактують стійкий розвиток як такий, що 

«підтримується і самопідтримується», «збалансований», «безперервний», 

«життєздатний», «безкатастрофічний», «гармонійний» та «тривалий» або 

такий, що постійно «підкріплюється», «захищається» і «оберігається» та 

розуміють під «стійкістю» допустимість, підтримуваність, керованість [155, 

c.26; 21, c.22]. 

Крім того, з’явилися нові складові стійкого розвитку: справедливий 

розподіл ресурсів, глобальні кліматичні зміни, пошук замінників 

невідновлювальних ресурсів тощо. У 2010 на глобальному рівні було 

запропоновано увести в користування четверту складову стійкого розвитку – 

культуру [158]. Однак дана ідея не отримала широкої підтримки через 

віднесення культури до соціальної сфери. 
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Окремі положення концепції мають декларативний чи політичний 

характер, у зв’язку з чим виникає потреба наукового обґрунтування поняття 

«стійкий розвиток» та окреслення шляхів його досягнення.  

Щоб вирішити дану проблему варто продовжувати дослідження моделі 

стійкого розвитку, оскільки це сприяє вирішенню наступних завдань: 1) 

розуміння процесів розвитку систем та середовищ їх функціонування; 2) 

універсальне трактування суспільно-політичних та економічних категорій 

(культура, екологія, технології, ресурси тощо); 3) вивчення принципів 

збалансованості розвитку, а також причин, загроз та механізмів подолання 

його розбалансованості. 

Загалом, можна вважати, що сучасній концепції стійкого розвитку 

передувала концепція про ноосферу В. І. Вернадського [34]. В обох випадках 

за основу взято антропологічні уявлення про стійкість.  

Стійкість – міждисциплінарна категорія, що використовується як 

основоположна категорія понятійного апарату стійкого розвитку. Слід 

наголосити, що поняття «стійкість» та «стійкий розвиток» не варто 

ототожнювати. 

Зупинимося більш детально на тлумаченнях поняття «стійкості». З 

точки зору загальної теорії систем, стійкість – фундаментальна властивість 

системи, що забезпечує здатність до існування та можливість збереження нею 

здатності продовжувати рух, не зважаючи на вплив різноманітних 

подразників. Попри те, що поняття стійкості зустрічається у фізико-

математичних та соціально-економічних науках, екології, інженерії та 

синергетиці, воно не має чітко визначеного змісту. 

З позицій діалектики даний термін має відносний характер та 

проявляється лише у взаємодії із зовнішнім середовищем, водночас внутрішні 

протиріччя становлять основу подальших змін [40, c.37].  

Стійкість у статистиці означає незмінність, у динаміці – стійке 

порушення стабільного стану. Неоднозначність поняття «стійкий розвиток» 

полягає у тому, що «стійкість» означає і здатність зберігати рівновагу, і 
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стабільність (тобто здатність підтримувати стійкі темпи розвитку). Варто 

зазначити, що термінологічно першочерговому визначенню стійкого розвитку 

відповідає перше тлумачення, оскільки у сучасних умовах змінюються не 

лише темпи розвитку, а й його прискорення, тому стабільність зустрічається 

рідко. 

При цьому між стабільністю і стійкістю систем існує принципова 

відмінність, яка полягає у тому, що стабільна система зберігає свою структуру 

під впливом внутрішніх чинників, створюючи умови для розвитку, а стійка 

система залежить від внутрішньої стабільності і здатності реагувати на 

зовнішні фактори впливу [117, с.152].  

Стійкість може виступати однією з необхідних умов стійкого розвитку 

підприємства та використовуватися для позначення здатності до переходу у 

врівноважений стан з метою подальшого розвитку. 

Виходячи з цього, можемо стверджувати, що на етапі формування 

стійкого розвитку підприємства стійкість та стабільність системи слугують 

визначальними факторами можливості її подальших адаптивних перетворень. 

Сучасне тлумачення стійкості підприємства як гармонійного розвитку у 

розрізі стратегічного менеджменту подане у дослідженнях 

Бараненко С.П. [16], Мельника Л.Г. [117], Гришко Н.Є. [54], 

Васюткіної Н.В. [30, 31], Борщука Є.М. [21], Загірняка Д.М. [73] Макухи Л.С. 

[108], Гросула В.А. [55], Райко Д.В. [153], О. Ф. Новікова, О. І. Амоша та 

В. П. Антонюк [163]. 

Дослідники О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк пропонують 

поділ на «сильну» та «слабку» стійкість та два підходи до тлумачення стійкого 

розвитку [163, с. 21-22]. Згідно першого підходу, стійкий розвиток 

визначається як окрема стадія техногенного розвитку, згідно другого – як 

початок нової духовно-еколого-ноосферної цивілізації.  

Науковці Д. Фаєн, Р. Макклін, М-Г. Парк [239, c. 26-30] також 

виокремлюють два підходи до розуміння сутності стійкого розвитку, подібні 

до розмежування «сильної» та «слабкої» стійкості. Вони вбачають стійкий 
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розвиток як економічне зростання задля накопичення капіталу з метою 

вирішення соціальних та екологічних проблем («слабка» стійкість) або як 

процес економічного розвитку, що супроводжується скороченням ресурсних 

спроможностей («сильна» стійкість). 

Попри відмінності у трактуванні терміну «стійкість» сам факт існування 

систем незалежно від предметної області свідчить про існування єдиного 

поняття стійкості. Тобто існують спільні риси та механізми, характерні для 

різних форм стійкості. З поняттям «стійкість» нерозривно пов'язане поняття 

«рівновага». Для кожної системи існує стан рівноваги, до якого вона прагне. 

Стійкість саме у значенні «рівноваги» разом з динамізмом виступають 

умовами економічної рівноваги, а сама концепція загальної економічної 

рівноваги визначає стійкість як здатність системи зберегти свою якість в 

умовах мінливого середовища і внутрішніх трансформацій (випадкових або 

навмисних). Згодом були запропоновані механізми саморегуляції на 

макроекономічному рівні. 

Таким чином, рівноважність, стабільність та стійкість позначають різні 

стани системи: рівноважність – внутрішній стан, стабільність – протікання 

взаємодії із середовищем, стійкість – вплив середовища на систему та 

взаємодію з ним.  

Усе це слугувало підґрунтям формування економічної теорії стійкого 

розвитку, за якої стійкий розвиток на макрорівні розглядають як прогрес усієї 

цивілізації та окремих країн, що має збалансований та безконфліктний 

характер, за умов постійного інноваційно-інвестиційного економічного 

розвитку, що сприяє вирішенню таких проблем як бідність, експлуатація та 

дискримінація, збереження довкілля тощо. 

Загалом можна виділити три підходи до трактування концепції стійкого 

розвитку [98]: неокласичний (темпи споживання ресурсів відповідають їх 

кількості), консервативний (мінімальне зменшення природного капіталу), 

еколого-економічний (жорсткі обмеження потреб заради збереження 

довкілля).  
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При застосуванні даної концепції на мікрорівні, стосовно окремого 

підприємства, її 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 період часу та у 

перспективі. 

Зрозуміло, що стійкий розвиток не є єдиним цивілізаційним шляхом 

розвитку, однак саме він передбачає гармонізацію взаємовідносин людини та 

біосфери на основі обмеження потреб людства, виходячи з обмежених 

можливостей біосфери. Інші концепції або ґрунтуються на використанні 

біосфери як джерела ресурсів, що в поєднанні з досягненнями НТП повинно 

сприяти задоволенню потреб суспільства (антропоцентризм), або засновані на 

ідеї розвитку людства шляхом часткової відмови від благ цивілізації та 

домінуванні біосфери (біоцентризм).  

На макрорівні стійкий розвиток реалізується за допомогою адаптаційних 

механізмів, тобто зі збереженням характерних ознак системи (окремого 

екосередовища чи країни). Тому його забезпеченню властива відкритість 

системи, підтримка гомеостазу, незворотність, а самому розвитку – 

впорядкованість та збереження долі стохастичності і невизначеності. У 

сучасних умовах трансформаційні процеси зміни гомеостазу стають 

практично безперервними [162, с.153]. 

Для стійкого розвитку на мікрорівні характерні біфуркаційні механізми, 

тобто його реалізація на основі послідовної зміни якісних станів системи 

(окремого підприємства). Його забезпеченню властива змінність, 

спрямованість і закономірність, а самому розвитку – зміна системи за рахунок 

внутрішньої діяльності. 

Ефективне функціонування підприємства як соціально-економічної 

системи означає накопичення енергетичного і інформаційного потенціалів 

всередині нього.  

Будь-яка соціально-економічна система має матеріально-інформаційну 

природу, а сам процес обміну називається індустріальним метаболізмом [117, 
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c.88], коли результат виробничих процесів за одиницю часу визначає 

гомеостаз соціально-економічної системи. Гомеостаз потрібен для підтримки 

різниці потенціалів між системою та зовнішнім середовищем, а також між 

окремими компонентами системи. Ще однією рисою системи виступає 

емерджентність, тобто наявність у системного цілого якостей, не характерних 

для його окремих компонентів [117, с.32]. 

При цьому поняття «стійкий розвиток» не можна ототожнювати з 

«незмінністю». Стійкість, притаманна стійкому розвитку, передбачає 

збереження характеристик системи завдяки зміні та нестійкості окремих її 

елементів. Навіть тоді, коли система знаходиться у стані нестійкості, 

відхилення параметрів знаходяться у допустимих межах. Таким чином, 

розвиток супроводжується зміною стадій стійкості та відносної нестійкості. У 

даному випадку під поняттям «стійкий розвиток» розуміють відносну 

нестійкість, яка забезпечує загальний стійкий розвиток системи. 

Об’єктом вивчення стійкого розвитку виступають різного рівня 

організації та масштабу соціо-еколого-економічні системи (СЕЕС). Саме 

елементи СЕЕС, а точніше їх розбалансованість, стали передумовами появи 

такого поняття як «стійкий розвиток»: 

економічні передумови: «ресурсний шлях» розвитку людства, що тривав 

у XX ст., призвів до того, що потенціал біосфери було значно вичерпано, а 

навколишнє природнє середовище почало деградувати. Принцип «споживання 

заради процвітання» призвів до конфлікту у системі «людина-природа». 

Використання біосфери як джерела ресурсів для задоволення зростаючих 

потреб людства призвело до деградації довкілля. Ілюзія невичерпності 

ресурсів сприяла популяризації низькоефективних ресурсоруйнівних 

технологій. Як результат, спостерігався неадекватний механізм ціноутворення 

на природні ресурси; 

соціальні передумови: зростання кількості населення та диспропорції у 

рівні оплати праці, а також відставанням країн, що розвиваються, від 

розвинених країн. Наявні диспропорції у рівнях економічного розвитку 



37 

 
 

виникли внаслідок різниці у оплаті праці та рівнях технологічного і 

промислового потенціалів. У результаті між цими групами держав 

загострилися протиріччя, оскільки низькі ціни на природні ресурси та 

недоступність високоефективних технологій для країн, що розвиваються 

призвели до зростання суми їх заборгованостей, погашення яких можливе за 

ще більшої інтенсифікації використання природних ресурсів. В силу 

обмежених можливостей біосфери рішенням може стати перехід на шлях 

стійкого розвитку; 

екологічні передумови: забруднення навколишнього середовища, 

техногенні порушення цілісності ландшафтів, проблема якості води та їжі 

тощо. 

Сьогодні кожен із елементів стійкого розвитку продовжує знаходитися 

у стані нестабільності:  

екологічна підсистема – спостерігається перевищення допустимих меж 

антропогенного впливу, внаслідок чого руйнується біосфера; 

соціальна підсистема – відбувається зростання кількості населення, 

збільшення розриву у рівні доходів та тривалості життя, посилення ролі ідей 

антропоцентризму, що проявляється у переважанні інтересів окремих 

соціальних груп; 

економічна підсистема – проявляється пріоритетність економічних 

цілей розвитку та його екстенсивний характер, що не співпадає з окремими 

цілями соціальної та екологічної підсистем. 

Отже, досягнення стійкого розвитку можливе у разі свідомого 

обмеження потреб людства та мінімізації негативного антропогенного впливу 

на атмосферу, враховуючи сучасні досягнення науки та здатність біосфери до 

самоорганізації. Попри утопічність даного підходу, він є єдино можливим. 

Водночас перехід до стійкого розвитку потребує розробки теоретичних та 

практичних його засад стійкого розвитку, адаптованих до конкретних умов, 

територій, держав, підприємств. Ведення суспільних екологічних інтересів, 

інтересів нинішнього та майбутніх поколінь при підготовці та прийнятті 
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рішень – одне з найсильніших імперативів концепції стійкого розвитку та 

юридично значимих елементів принципу стійкого розвитку. Значення 

принципу стійкого розвитку для права проявляється як у вираженні 

методологічного підходу – при плануванні соціально-економічного розвитку 

обов'язковим є облік екологічних вимог законодавства, так і в тому, що він 

надає інструментарій: рішення про розвиток може бути прийнято лише за 

умови врахування інтересів нинішнього і майбутніх поколінь. 

Для здійснення переходу на шлях стійкого розвитку мають бути 

сформовані нові механізми управління, змінені пріоритети на глобальному та 

локальному рівнях. Водночас існує два погляди на те, яка зі складових є 

формотворчою для цілісності СЕЕС. 

Згідно традиційних поглядів, першоосновою виступає економічна 

складова, а соціальне та природне середовища помилково вважаються її 

обслуговуючими компонентами. Існує також протилежний погляд, за якого 

лідирують соціальні та екологічні фактори, а економічний виконує 

підтримуючу функцію. У якості аргументу на користь такої позиції наводять 

можливість довгострокового успішного функціонування економіки та 

досягнення соціальних цілей за умов задовільного стану довкілля. 

Багато в чому сучасне розуміння поняття «стійкий розвиток» стало 

можливим завдяки впливу на його формування синергетичних теорій. 

Синергетика (або теорія самоорганізації) – це міждисциплінарна наука, 

покликана вивчати спільні закономірності розвитку окремих природних 

систем. 

На думку багатьох вчених [10; 88; 90, с.53] синергетика може стати 

методологічним фундаментом для адекватного аналізу умов забезпечення 

стійкого розвитку та його ролі у запобіганні небажаних та катастрофічних 

ситуацій. 

Об’єктом її вивчення виступають дисипативні системи (тобто такі, які 

мають спонтанну самоорганізацію) від локального до глобального рівня 

організації, зокрема: соціальні, екологічні, економічні та природно-соціальні 
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[25, c.33]. У розрізі синергетики також вивчається поняття нестійкості. Згідно 

синергетичного підходу, нестійкість є закономірним виявом флуктуаційних 

процесів у ході еволюції. Як результат, сформувалася 

біоантропосоціоагротехносфера (БАСАТС) як симбіоз біосфери, що піддалася 

антропогенному впливу соціуму та техносфери, розвиток якої потребує 

значної кількості природніх ресурсів. Вона являє собою нерівноважну 

відкриту систему, яка нелінійно розвивається та самоорганізується. 

Таким чином, БАСАТС сформувалася внаслідок діяльності людини та 

дії законів природи. Якщо розглядати нестійкість як систему, то її елементами 

виступають: екологічна нестійкість, що полягає у виході людства за межі умов 

забезпечення та існування; військово-політична нестійкість; соціальна 

нестійкість, що полягає у розриві між рівнями життя населення економічно 

розвинутих та відсталих країн; демографічна нестійкість–проблеми 

перенаселення; фінансово-економічна нестійкість – виявляється у 

нестабільності функціонування фондових та кредитних ринків, коливанні 

валют та курсів акцій тощо; між цивілізаційна нестійкість – її проявами 

слугують боротьба систем цінностей, посилення міжнародного тероризму; 

морально-етична нестійкість тощо.  

Синергетичний підхід застосовується відносно нерівноважних, тобто 

відкритих систем, які знаходяться у процесі становлення [10]. Взаємовплив 

систем можна прослідкувати, якщо вони знаходяться у рамках певного 

середовища. У випадку, коли зовнішні впливи (вплив середовища) не порушує 

внутрішньої рівноваги системи, то система – стійка. Таким чином, стійкість 

слугує характеристикою взаємовідносин між системою та середовищем. 

Мається на увазі, що система може втратити стійкість, дійти до стану хаосу та 

вийти з нього, будучи якісно новою. Вихід зі стану хаосу означає збереження 

системи після проходження точки біфуркації. 

Сутність стійкого розвитку можна пояснити також, виходячи з точки 

зору антропогенного впливу на процеси розвитку. У даному випадку дане 

поняття слід розуміти як цілеспрямовану підтримку відхилень параметрів 
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системи, щоб вберегти її від дестабілізації та пошук шляхів запобігання 

руйнуванню еволюційно сформованої у природі рівноваги.  

Антропогенна діяльність людини спричинює порушення взаємозв’язків 

між елементами СЕЕС. Характер та принципи людської діяльності можуть 

призвести до виникнення локальних кризових ситуацій та поглиблення 

глобальних протиріч. До таких глобальних протиріч відносять різниці між: 

зростаючими потребами людства та обмеженими ресурсами; між тими, хто 

споживає світові ресурси та тими, кого експлуатують заради комфортного 

існування перших; інтересами нинішнього та майбутнього поколінь. Щоб 

зрозуміти механізм існування стійкого розвитку, повернемося до згаданого 

раніше поняття «стійкість», що характерне для різних систем, оскільки ним 

позначають її життєздатність, процес адаптації до середовища, що постійно 

змінюється. У загальній теорії систем стійкість визначається як здатність 

системи зберігати свої параметри та властивості незмінними в умовах 

внутрішніх і зовнішніх змін. Варто зазначити, що стійкість не виступає 

синонімом абсолютної незмінності, оскільки вона підтримується системою за 

рахунок руху та флуктуацій. Тобто стійкість представляє собою динамічну 

властивість системи.  

Якщо представити «стійкий розвиток» як сукупність механізмів 

управління, то він полягатиме у співіснуванні двох механізмів – позитивних 

зворотних зв’язків (ПЗЗ) та негативних зворотних зв’язків (НЗЗ). Позитивні 

полягають у збереженні існуючих тенденцій, а негативні – у посиленні нових. 

Стійкий розвиток можливий лише за умови одночасної роботи обох 

механізмів, які забезпечують довгостроковий самоорганізаційний процес 

всередині системи.  

В узагальненому вигляді стійкість СЕЕС можна трактувати як здатність 

динамічної системи розвиватися попри існуючі перепони. При цьому стійкість 

окремих компонент СЕЕС може бути різною. Загальноприйнята оцінка 

загальної стійкості системи відбувається, виходячи зі стійкості екологічної 
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підсистеми, оскільки стійкість соціальної і економічної підсистем виступають 

її похідними.  

На макрорівні переважаюча тенденція орієнтації СЕЕС на економічні 

орієнтири призводить до порушення стійкості. Стійкий розвиток розглядають 

нерозривно від системи «природа-суспільство», яка характеризується 

суперечністю зростаючих потреб людства та обмеженості природних ресурсів. 

Тому економічні цілі варто насамперед підпорядковувати суспільним 

інтересам (елемент «суспільство» у блок-схемі) та підтримці екологічної 

підсистеми (елемент «природа» у блок-схемі). 

Характеризуючи стійкість, використовують такі описові її складові [6]: 

інваріантність та стабільність, еластичність та гомеостазис, саморегуляція та 

організованість тощо. Відповідно, можемо зробити висновок, що стійкість як 

явище забезпечує підтримку динамічної рівноваги, використовуючи 

допоміжні механізми, що особливо важливо для підприємств на мікрорівні. У 

запропонованій блок-схемі розглянуті обидва механізми за умови, що 

стратегічні цілі підприємства мають потрійну спрямованість (економічну, 

екологічну та соціальну). 

Першим універсальним механізмом виступає саморегуляція. Загалом 

принцип стійкості характеризує рівноважний стан системи, який не можуть 

порушити зовнішні фактори, значення яких менше порогового, що 

узгоджується із розумінням стійкості у термодинаміці. У разі виведення 

системи зі стану рівноваги зовнішніми факторами, баланс буде зміщуватися у 

напрямку послаблення зовнішнього впливу. 

Другий важливий механізм – оптимальна різноманітність елементів 

задля забезпечення динамічності і гнучкості системи. У разі існування великої 

кількості складових системи існує загроза посилення внутрішніх протиріч. 

Вищенаведене свідчить про те, що стійкість являє собою властивість 

системи, яка підтримується за рахунок різних механізмів, що забезпечують 

необхідний інваріант. Інваріантом у даному випадку виступає траєкторія 

саморозвитку системи. 
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Одне з ключових місць у вивченні складних систем займає вивчення їх 

самоорганізації, яка, у свою чергу, підтримує динамічну рівновагу (або 

нерівноважну стійкість). Основоположний принцип процесів розвитку 

полягає у нерівноважній стійкості (прикладом можуть слугувати цикли 

Кондратьєва). У загальному вигляді зміну стадій процесу розвитку можна 

представити наступними протилежними тенденціями: дивергенція та 

конвергенція, посилення та послаблення когерентності, зниження та 

підвищення рівня кооперації у системі. Стійкий розвиток можливий лише за 

умов реалізації принципу змінності. Таким чином, протилежні тенденції 

розвитку (за умов їх чергування) як реакція на вплив зовнішнього середовища 

чи внутрішніх протиріч дозволяють системі досягати стійкого розвитку. 

У рамках теорії самоорганізації розглядають конструктивний вплив 

«криз» (у даному випадку поняття не має негативного забарвлення) на 

забезпечення стійкого розвитку. Тому у блок-схемі на мікрорівні окрема увага 

приділена нестійкості, яка призводить до станів системи, відмінних від 

гомеостатичного, оскільки за рахунок короткострокових біфуркацій 

розділяються тривалі стійкі стани систем. Отже, стійкість має відносний 

характер, однак триваліша за будь-яку з фаз нестійкості.  

На мікрорівні зміни підприємства як системи відбуваються внаслідок 

впливу зовнішніх та внутрішніх факторів і є його розвитком.  

До зовнішніх факторів належать ринки функціонування, географічне 

положення та геополітична роль, конкурентне середовище. 

До внутрішніх факторів варто віднести зміну потенціалу підприємства. 

Підвищення потенціалу підприємства відбувається переважно за рахунок 

внутрішніх ресурсів та зовнішнього середовища. Підприємство, будучи 

складною системою, складається з набору організаційно-функціональних 

елементів (основні фонди, матеріали, персонал тощо) та в цей же час за 

принципом зворотного зв’язку зазнає відповідного впливу. 

Потенціал може бути явним (існуючим) та прихованим (невтіленим). 

Здатність підприємства як носія потенціалу посилювати його або у результаті 
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змін сприяти появі нових конкурентних переваг зумовлює забезпечення 

стійкого розвитку підприємства. 

Перейдемо до безпосереднього аналізу поняття стійкого розвитку 

підприємства. Стійкий розвиток підприємства з точки зору теорії систем 

визначається сукупністю змін у економічній, соціальній та екологічній 

підсистемах, під впливом яких відбувається перехід від одного стійкого стану 

до іншого [10]. Звідси слідує, що стан стійкого розвитку на будь-якому рівні – 

це послідовність зміни процесів, коли кожна наступна зміна наближає 

параметри розвитку до ідеальних значень [25, c.67]. Це означає, що існує 

допустимий рівень навантаження на систему, за якого забезпечення стійкого 

розвитку залишається можливим. Якщо навантаження на одну чи декілька з 

трьох систем перевищує допустимий рівень, підвищується загроза виникнення 

кризових явищ.  

Суть забезпечення антикризової безпеки шляхом забезпечення стійкого 

розвитку полягає у підтримці такого стану системи, за якого можливий 

поступальний рух вперед. При цьому формулювання стратегії забезпечення 

стійкого розвитку підприємства неможливе без проведення попереднього 

стратегічного аналізу діяльності підприємства. З іншого боку, саме 

стратегічний аналіз реалізує можливість внесення певних стратегічно-

спрямованих змін в оперативну діяльність підприємства, аби убезпечити його 

від кризових ситуацій [88, c.194]. 

Отже, системам притаманні такі стани у зовнішньому середовищі: 

стабільний стійкий стан (підприємство протягом тривалого часу 

функціонує на ринку, зберігаючи свою цілісність. Для нього як системи 

характерний точковий аттрактор, постійне зростання дохідності та незначні 

технологічні зміни. Як правило, стабільно стійкий стан притаманний 

підприємствам з нееластичних галузей економіки, тобто їх стабільність 

забезпечується за рахунок традицій та специфіки ринків або відсутності 

альтернатив. До даної категорії переважно належать енергетичні підприємства 

та підприємства гірничодобувних галузей); 
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нестабільно стійкий стан (стійкість під впливом навколишнього 

середовища спостерігається на менших проміжках часу, ніж у стабільному 

стані. Для підприємства як системи характерний циклічний аттрактор. До 

даної категорії належать більшість підприємств, для яких характерними є 

здатність до перебудови під впливом інноваційних технологій, нестабільність 

дохідності та повільний темп настання принципово нових якісних змін); 

нестабільно нестійкий стан (порівняно з попереднім, нестійкість щодо 

впливу навколишнього середовища за тривалістю переважає періоди 

стійкості. Для підприємства як системи характерний торичний аттрактор. До 

даної категорії належать підприємства з високотехнологічних областей з 

високою еластичністю до впливу інноваційних технологій); 

стабільно нестійкий стан (стійкість та цілісність системи втрачається 

внаслідок того, що зовнішнє середовище тривалий час впливає на внутрішній 

стан системи, через що вона впадає в хаос та руйнується або перетворюється 

на принципово нову структуру. Для підприємства як системи характерний 

хаотичний аттрактор. До даної категорії належать венчурні підприємства як 

найбільш еластичні до інноваційних технологій, найбільш дохідні та водночас 

найбільш ризиковані). 

Передумовами забезпечення стійкого розвитку на макро- та 

регіональному рівнях є підтримка економічного розвитку, стійкого 

екологічного розвитку за рахунок контролю за станом навколишнього 

середовища та екологізації свідомості зацікавлених сторін, а також 

соціального розвитку на засадах рівності і справедливості. 

Таким чином, основу стійкого розвитку складають три аспекти 

діяльності – економічний, екологічний та соціальний. При цьому варто 

зазначити, що на початкових етапах впровадження стратегії стійкого розвитку 

на мікрорівні підприємства можуть обрати пріоритетний напрям (екологічно-

економічний, соціально-екологічний чи соціально-економічний) [67]. Стійкий 

розвиток – поняття багаторівневе. На мікрорівні його слід розуміти як 

спричинені наслідки діяльності окремого суб’єкта чи як результат 
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колективного характеру життєдіяльності. Основа стійкого розвитку окремого 

підприємства – це одночасна взаємодія кількох змінних параметрів, 

збалансованість яких дозволяє забезпечувати подальший розвиток. 

Макрорівень інтегрує вищенаведені аспекти розвитку. При цьому взаємодія 

населення, природи та господарства потребує обов’язкової регламентації та 

управління. Забезпечення стійкого розвитку на макрорівні має відбуватися в 

умовах відновлення порушених екосистем, обмеження росту ресурсомістких 

елементів ВВП та ресурсовідновлювану політику з врахуванням потреб 

майбутніх поколінь.  

При цьому існує тісний взаємозв’язок між економічним зростанням та 

проблемою стійкого економічного розвитку. Поняття «стійкий економічний 

розвиток» означає перехід від одного стану економіки до якісно іншого, коли 

враховуються такі фактори: соціальні фактори НТП та екологічні фактори. 

Тобто стійкий економічний розвиток забезпечує умови для прогресивної 

динаміки СЕЕС та подальшого стійкого розвитку. 

Остаточний перехід до стійкого розвитку означає раціональне 

природокористування та збереження природних екосистем для забезпечення 

потреб нинішніх і майбутніх поколінь. При цьому одночасне збереження 

стійкості екосистем має стати частиною соціального контексту екології.  

Проведений раніше контент-аналіз дозволяє виявити характерні 

ознаки стійкого розвитку, а саме: 

перехід від екстенсивного до інтенсивного шляху розвитку за умов 

дотримання якісного зростання та динамічного розвитку; 

урахування соціально-економічних аспектів виробничої, іншої 

господарської діяльності на індивідуальному, локальному, регіональному, 

національному та глобальному рівнях;  

зростання екологічної свідомості, що дозволяє забезпечити розумну 

поведінку людини як ноосферної особистості - члена суспільства в його 

взаємодії з біосферою. 
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Щодо основних принципів стійкого розвитку, пропонуємо виділити 

такі: 

рівноважності (поєднання економічних, екологічних та соціальних 

складових); 

збалансованості (взаємозв’язки між економічною ефективністю та 

безпекою, коеволюційним розвитком і охороною довкілля, соціальною 

справедливістю і безпекою суспільства); 

прозорості (рівні можливості участі суб’єктів усіх рівнів у забезпеченні 

стійкого розвитку); 

відповідальності (забезпечення колективної безпеки та соціального 

партнерства); 

раціональності природокористування (переважання новітніх та 

інноваційних методів і технологій). 

На рівні підприємства найважливішими принципами, які регламентують 

практичне втілення стратегії стійкого розвитку, є: 

динамічності (зміни в одному з параметрів діяльності підприємства 

призводять до змін в інших на основі зворотного зв’язку); 

системної цілісності (операційна, інвестиційна і фінансова діяльність 

підприємства пропорціональні відповідним системним елементам, що мають 

здатність до взаємодії і відновлення); 

збалансованості матеріальної та інформаційної основ (тобто досягнення 

такого стану, коли зберігаються довгострокові стимули стійкого розвитку); 

пристосовуваності (адаптивність підприємства до зовнішніх умов та 

гнучкість внутрішнього управління сприяють збереженню довгострокової 

перспективи стійкого розвитку). 

Підводячи підсумки щодо розглянутих понять «стійкість», «розвиток» 

та «стійкий розвиток», можемо зробити наступний висновок: не існує єдиного 

тлумачення поняття «стійкий розвиток», оскільки за його допомогою 

описують процеси розвитку систем різного характеру та рівнів організації. На 

основі вивчення українських та зарубіжних джерел, визначено особливості 
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понятійного апарату концепції стійкого розвитку та схематично узагальнено 

процес забезпечення стійкого розвитку. 

Стійкий розвиток на макрорівні можливий за умов поєднання 

консервативних та прогресивних підходів. Під консервативними слід розуміти 

ті, які можливі за рахунок дії механізмів негативних зворотних зв’язків, 

прогресивними – позитивних зворотних зв’язків. До консервативних підходів 

слід віднести консервування (екологічні заповідники чи заборони), обмеження 

(ліцензування діяльності, квоти тощо), регламентування та стримування 

(економічні санкції, штрафи), а до прогресивних – пільгове оподаткування, 

заохочувальне кредитування, сприяння преси тощо. 

Стійкий розвиток підприємства на мікрорівні можливий, якщо він: 

 економічно самостійний (viable) – повністю оплачує своє 

функціонування;  

екологічно стійкий (sustainable) – здатен підтримувати результативну 

довгострокову діяльність своїх екосистем;  

соціально сприятливий – однаковою мірою задовольняє культурні, 

матеріальні та духовні потреби суспільства. 

Процеси управління стійким розвитком підприємства мають бути 

націлені на безперервність процесу розвитку та враховувати динаміку зміни 

внутрішнього і зовнішнього середовищ.  

Збалансованість усіх компонент (економічної, соціальної та екологічної) 

сприяє формуванню переваг, порівняно з конкурентами, які не досягли такого 

балансу. Конструктивний вплив на підвищення конкурентоспроможності 

внаслідок стійкого розвитку підприємства мають такі стратегічні переваги: 

корпоративна соціальна відповідальність, поліпшенню позицій на ринку та 

раціональне природокористування.  

У цьому контексті підприємства інтегрують соціальний розвиток із 

економічним розвитком та захистом навколишнього середовища, що означає 

екогуманістичну трансформацію [162; 310], тобто співпрацю на базі 
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партнерства, метою якого є захист природного середовища та забезпечення 

добробуту за підтримки науки та сучасних технологій. 

Однак поняття стійкого розвитку має не лише технократичний вимір, у 

межах якого формуються технічні рішення підтримання стійкості (динамічної 

рівноваги), але і соціальний, оскільки декларування збалансованості ще не 

означає наявність достатніх умов для поступового цивілізаційного розвитку. 

 Відповідно, надано власне визначення стійкого розвитку 

підприємства як такого, що є безперервним, збалансованим, антикризовим і 

керованим підвищенням економічної ефективності діяльності за умов 

одночасного розширення сфери відповідальності перед суспільством і 

заходами зі збереження навколишнього середовища, метою якого є 

покращання якості життя не тільки нинішнього, а й майбутніх поколінь. 

Таким чином, з’ясовано, що філософію сучасного етапу розвитку 

суспільства визначає концепція стійкого розвитку, яка визнає пріоритетним 

задоволення потреб поточного споживання без негативних наслідків для 

майбутніх поколінь.  

З позицій об’єктивності варто зазначити, що проблематика стійкого 

розвитку для окремих підприємств може не бути серед актуальних з огляду на 

погіршення умов на ринку, волатильності, недостатньої 

ресурсозабезпеченості тощо.  

Водночас стійкий розвиток належить до універсальних категорій, тому 

забезпечення реалізації концепції стійкого розвитку є невіддільним 

компонентом функціонування підприємств в сучасних умовах, а визначені 

закономірності, передумови, ознаки та принципи стійкого розвитку, які 

передбачають перехід від невпорядкованості до керованості, формують базис 

для покращення механізму забезпечення стійкості підприємства як складної 

системи з високим рівнем саморегуляції. 
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 1.2. Узагальнення положень теоретичної науки щодо стратегії 

стійкого розвитку підприємства 

Забезпечення стійкого розвитку підприємства має базуватися на 

мобілізації існуючих ресурсів і оцінці потенційних можливостей. Так, у ряді 

робіт, присвячених стратегії стійкого розвитку [9, 16, 52, 65, 105, 125, 145], 

акцентується увага на тому, що стійкий розвиток розглядається переважно як 

сучасний підхід до трансформації діяльності підприємств на засадах 

збалансованості економічної, екологічної та соціальної складових діяльності.  

Раніше підходи до стратегічного планування розвитку підприємств та 

організації цього процесу на підприємствах базувалися на основі споживчої 

моделі, і у теоретичній науці переважали підходи щодо забезпечення 

максимально можливої ефективності без врахування майбутніх потреб. 

Однак по мірі становлення ринкових відносин, розвитку виробництв з 

активним використанням наукових досягнень та внаслідок зростання 

масштабів виробництва матеріальних благ, розпочався період інтенсифікації 

господарської діяльності, що вплинуло на появу і розвиток стратегій стійкого 

розвитку підприємств. Так, досліджуючи особливості здійснення 

стратегічного вибору підприємств, Загірняк Д.М. [75, 76] запропонував на 

основі формування адаптивної структури організаційного забезпечення 

стратегічного вибору підприємства здійснювати ситуаційне моделювання. 

Такий підхід дозволяє оцінювати стратегічні орієнтири ще до моменту 

прийняття управлінських рішень.  

Схожий підхід у своїх дослідженнях демонструють Мохонько Г.А. та 

Довгань Л.Є. [65], пропонуючи розширити розуміння стратегічної стійкості 

підприємства шляхом виокремлення додаткових складових: маркетингова, 

інвестиційно-інноваційна, фінансово-виробнича, управлінська. 

Ми будемо розглядати стратегію стійкого розвитку підприємства як 

систему засобів забезпечення рівноваги та збалансованості діяльності, що 
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реалізується через інструментарій визначення стану стійкості підприємства в 

ході розробки та реалізації стратегії його розвитку (Додаток А). 

Представники сучасних шкіл також сходяться на тому, що в сучасних 

умовах стратегії стійкого розвитку мають містити відмову апріорі від 

економічного планування або соціалізму. Однак, аби зрозуміти сутність 

сучасних підходів до стратегії стійкого розвитку, варто прослідкувати 

еволюцію поглядів щодо особливостей її формування.  

При розгляді стійкого розвитку на макрорівні теоретики часто 

ототожнюють його з екстенсивним зростанням або через призму змін у 

економіці (структурних чи якісних). Оскільки людством було вичерпано 

можливості екстенсивного зростання, виникли проблеми економічного та 

екологічного характеру глобального та локального рівнів. У сучасних умовах 

теоретична наука звернулася до питання стійкого розвитку, тобто розвитку з 

урахуванням потреб майбутніх поколінь. Стійкий розвиток можна розглядати 

як безальтернативний варіант виходу з кризової ситуації. Це ставить перед 

теоретичною наукою нові завдання.  

Перехід на засади стійкого розвитку не передбачає відмови від 

економічного зростання. Дана теза закріплена у «Порядку денному на XXI 

століття» [151], за яким стійкий розвиток передбачає рівноважний та 

стабільний стан довкілля при стійкому економічному зростанні. При цьому 

перед дослідниками постає питання щодо допустимих меж економічного 

зростання.  

Одними з перших з-поміж сучасних вчених стійкий розвиток у розрізі 

проблем вичерпності ресурсів загального користування почали вивчати 

представники Римського клубу, які наголошували на проблемах виснаження 

сировинних та енергетичних ресурсів, що становить загрозу економічному 

росту, а пізніше [252] – загрозі краху глобальних природних систем у разі 

ігнорування принципів стійкого розвитку на міжнародному рівні. Однак 

втілення їх концепції «нульового зростання» на практиці неможливе, оскільки 

усі виробничі процеси ведуть до забруднення довкілля – кожний різною 
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мірою. Якщо допустити, що існує допустимий рівень забруднення, то його 

підтримання має узгоджуватися із соціальними пріоритетами.  

Для економічної науки стійкий розвиток означає максимально 

можливий розвиток без зменшення капітальних активів (природних ресурсів) 

[162, c. 3-36], тобто підтримку економічного розвитку, за якого буде 

мінімізована загроза виснаження природних ресурсів, а також коеволюцію 

людини та природи [81].  

Тому, вивчаючи стійкий розвиток, вчені намагалися вирішити проблему 

ринкового зростання. Погляди школи стаціонарної економіки вичерпно 

характеризує Кеннет Боулдинг, який вважав, що «той, хто вважає, що 

експоненціальне зростання може тривати вічно – божевільний або економіст» 

[217]. Тім Джексон [257] стверджує, що наше постійно зростаюче споживання 

руйнує майбутнє наступних поколінь та визнає модель стабільної економіки 

Дейлі [252, с.16] найкращою. Герман Дейлі висунув модель «стаціонарної 

держави», коли одночасно з економічним розвитком відсутній негативний 

вплив на навколишнє середовище, виводячи концепцію стійкого розвитку на 

абстрактний мета-рівень. Зменшення споживання Дейлі вбачає у обмеженні 

масштабу пропускної спроможності ресурсу, маючи на увазі потік сировинних 

матеріалів, з подальшим перетворенням їх у товари та відходи виробництва 

[252, с. 28]. Також він дає визначення стійкого розвитку як такого, який не 

означає зростання масштабу економіки понад встановлені рамки та 

знаходиться у межах підтримуючої спроможності навколишнього 

середовища. 

Однак Том Клугерті [221, c.13-14] зазначає, що сучасні економісти, 

виступаючи за розвиток ринку і стримування зростання споживання, не 

розуміють механізмів ринкової економіки. Протиріччя у поглядах Дейлі 

пояснюються тим, що суб’єктами ринкової економіки є окремі виробники, 

бізнес та корпорації. При цьому провідна роль за великими корпораціями, що 

належать інвесторам-акціонерам, які, у свою чергу, прагнуть максимізації 

прибутку та розширення своєї присутності на ринку. Усе це передбачає 
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кількісне зростання. Іншими словами, ринкова економіка не може існувати без 

постійного удосконалення продуктивних сил, розширення ринків та зростання 

споживання ресурсів.  

Фундамент сучасної теорії стійкого розвитку формують три основні 

школи, які займаються розглядом можливих шляхів забезпечення стійкого 

розвитку (табл.1.4).  

Таблиця 1.4 

Сучасні школи економічної думки, які вивчають стійкий розвиток 

 
Школа Представники Основні ідеї 

1 2 3 

Cтаціонарної економіки 

(сюди входять еко-

футуристи, еко-

капіталісти і екологічні 

економісти) 

Г.Дейлі [251],  

Т. Джексон [257] 

вбачають можливість 

забезпечення добробуту без 

постійного зростання споживання. 

Явища господарського життя 

можуть бути іноді більш менш 

екологічно стійкими і якби 

наближатися до статичного стану, 

але вони ніколи не бувають в 

такому стані 

Французька школа де-

зростання та група 

вчених Римського клубу  

С. Латуш [263], 

Гаррет Гардін [239, c.19], 

Денніл та Донелла 

Медоуз [270] 

запропонували стратегію 

«нульового зростання» та 

припускають реконструкцію 

ринкових відносин, коли розвиток 

є насамперед якісним (технології, 

інтелект, навички та здібності 

тощо), а не кількісним 

Школа про-зростання П. Хоукен [234],  

Л. Браун [22],  

П. Кругман [260], 

Т. Клугерті [222], 

А. Сіммc і В. Джонсон 

[293], Р.Коуз [221], 

А.Ендрес [208] 

фіскальне регулювання може бути 

інструментом тиску на 

промисловість з метою 

покращення стану навколишнього 

середовища 

 Джерело: складено автором на основі [22, 208, 221, 222, 234, 239, 251, 257, 260, 263, 

270, 293] 

Дослідники А. Сіммс і В. Джонсон [293, с.8-15] визначають сучасне 

суспільство «залежним» від зростання. Саме зростання вони не розглядають 

як вбудований елемент ринкової економіки, тому вбачають можливість 

зниження темпів росту економіки. При цьому екологічні інвестиції можуть 

знизити продуктивність капіталу, а повернення буде нижчим і довшим за 

очікуване [77]. Незважаючи на важливість інвестування у підтримання 
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довкілля, деякі інвестиції можуть не повертатися, що може знизити 

рентабельність бізнесу у традиційному розумінні. Даний аспект може бути 

проблемним для економік, що розвиваються.  

Противники такого підходу у якості контраргументу наводять загрозу 

масового безробіття. Зокрема, Пол Кругман [260], у 1999 році, на який припав 

період буму споживання у США, стверджував, що зростання споживання не 

лише сприяє появі нових робочих місць, а й підтримує торгівлю. 

Прихильники економіки зростання, зокрема Пол Хоукен [234] та Лестер 

Браун [22] вважали, що споживання може постійно зростати за умови, що це 

не завдаватиме значної шкоди довкіллю. Вони також виступали за 

запровадження екологічних субсидій та накладення штрафів за принципом 

«забруднювач платить».  

Суттєвий внесок у теорію стійкого розвитку зробили дослідники, які 

інструментом забезпечення стійкого розвитку вбачали економічні регулятори 

еколого-виробничої збалансованості. Їхні рекомендації зводяться переважно 

до обґрунтування необхідності знизити питоме споживання енергоресурсів та 

сировини та уповільнити темпи технічного прогресу. 

Згідно з кібернетичним законом Р.Ешбі [214], стійкість усієї системи 

може порушитися, якщо одна з підсистем не узгоджується з іншими. Втрата 

стійкості підсистем може відбуватися за рахунок неузгодженості їх цілей 

розвитку або надання пріоритету одній з підсистем. 

Р.Коуз [222] запропонував теорію зовнішніх ефектів, за якою кожен 

суб’єкт господарювання на основі еколого-прагматичного підходу має 

відповідати за створені ресурсні обмеження на основі встановлених підходів 

екологічного регулювання. 

Модернізацією цього підходу можна вважати систему прийняття 

рішень, запропоновану А. Ендресом [208] та основану «на інтерналізації 

зовнішніх ефектів», коли фіскальні інструменти виступають стимулом 

еколого-технічного прогресу. 
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Українські вчені також займаються вивченням питання стійкого 

розвитку. Досить відомими у цих наукових сферах є праці О.І. Амоші [7], який 

досліджував стійкий розвиток промислових регіонів; М.А. Голубця [49], який 

піддав критиці можливість переходу до стійкого розвитку країн-

забруднювачів довкілля, висунувши концепцію геосоціосистемології; 

О.М. Невелєва та Б.М. Данилишина [132], які досліджували стратегічні 

напрями та механізми стійкого розвитку регіону; дослідників стійкого 

розвитку як науки, близької до біоекономіки М. Талавирі і О. Талавирі [298]; 

М.С. Макухи [107], чиї праці присвячено забезпеченню потреб суспільства, 

підтриманню економічної ефективності виробництва та підвищенню якості 

життя населення; В.М. Гейця, Л.В. Шинкарук та Т.І. Артьомової [169], 

дослідників структурних змін економіки у зв’язку з переходом до стійкого 

розвитку; Е.В. Прушківської та Ю.О. Шевченко [202], які здійснили аналіз 

концепції «зеленої економіки», стійкого розвитку та зеленого зростання та 

інших. 

Якщо розглянути сукупність сучасних підходів, вироблених 

українськими вченими, до стійкого розвитку, то можна виокремити такі: 

«зелене відбілювання», технологічно-регулювальний підхід, «зелена 

економіка», «справедливе зростання» та комплексний підхід.  

Сутність кожного з підходів зводиться до поступового переходу від 

стійкого економічного зростання, в чотирьох варіаціях, до комплексного 

стійкого розвитку. У таблиці 1.5 наведено, які з перелічених підходів 

підтримуються та критикуються українськими дослідниками. 

Підхід «зелене відбілювання» використовується підприємствами з 

метою «екологізації» продукції шляхом «зеленого» маркування продукції та 

покупців-прихильників органіки. 

Технологічно-регулювальний підхід передбачає пошук технологічних 

рішень розв’язання екологічних проблем. Даний підхід реалізується на 

макрорівні урядами країн. Його недоліком виступає вирішення лише 

економічних та екологічних проблем.  
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Таблиця 1.5 

Основні підходи до розуміння концепції стійкого розвитку 
Застосовувані 

підходи 

Сучасні теоретики Скептики підходів 

1 2 3 

Технологічно-

регулювальний 

Гросул В.А. [55] – розглядає стійкий 

розвиток як інтегровану систему 

управління підприємством, яка представляє 

собою збалансований, гармонійний, 

довготривалий розвиток, метою якого є 

забезпечення цілісної рівноваги системи з 

урахуванням постійних мінливих зовнішніх 

умов 

О. Ф. Новікова, О. І. 

Амоша, В. П. Антонюк 

запропонували два 

підходи до тлумачення 

стійкого розвитку [163]: 

1) стійкий розвиток 

визначається як окрема 

стадія техногенного 

розвитку; 2) як початок 

нової духовно-еколого-

ноосферної цивілізації. 

«Зелена 

економіка» 

Е.В. Прушківська та Ю.О. Шевченко [202] – 

аналіз концепції «зеленої економіки», 

стійкого розвитку та зеленого зростання; 

М. і О. Талавиря [298] – дослідження 

стійкого розвитку як науки, близької до 

біоекономіки. 

М.А.Голубець [49] 

піддав критиці 

можливість переходу до 

стійкого розвитку країн-

забруднювачів довкілля, 

висунувши концепцію 

геосоціосистемології. 

Забезпечення 

комплексного 

стійкого 

розвитку 

Т.П. Сморжанюк [160] запропонував 

шестикомпонентне представлення стійкого 

розвитку у вигляді системи, що за 

допомогою тісних взаємозв’язків поєднує 

такі складові: економічну, екологічну, 

соціальну, політичну, правову та духовну; 

Макуха М.С. [107] – метою стійкого 

розвитку вважає забезпечення потреб 

суспільства, підтримання економічної 

ефективності виробництва, підвищення 

якості життя населення та забезпечення 

збереження навколишнього середовища і 

бази ресурсів; Згуровський М.З. [81, с.14] – 

стійкий розвиток полягає у забезпеченні 

оптимального використання обмежених 

ресурсів та поступової зміни структури 

сукупного капіталу на користь людського. 

Л.Г. Мельник [117] 

вважає концепцію 

стійкого розвитку на 

глобальному рівні 

утопічною. 

Джерело: складено на основі [49, 55, 81, 107, 117, 160, 163, 202, 297] 

Підхід «зелена економіка» передбачає поєднання розв’язання 

екологічних проблем і регуляції економіки.  

Підхід «справедливе зростання» передбачає вирішення проблем 

соціальної нерівності за рахунок економічного зростання. 
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Комплексний підхід сконцентрований на справедливому і послідовному 

слідуванні економічним та соціальним цілям розвитку у поєднанні з цілями 

розвитку навколишнього середовища. 

Підприємство як будь-яка інша соціально-економічна система для 

довгострокового стійкого розвитку потребує виконання певних принципів. 

Тому українські вчені, окрім тлумачення концепції стійкого розвитку на 

макрорівні, досліджують шляхи впровадження стійкого розвитку на 

макрорівні.  

Переважна більшість українських вчених, зокрема Васюк Н.В. [28], 

Демиденко Л. М. [60], Мірошниченко О.В., Мурашко І.С. [121], 

Шведчиков О.А. [200], вивчаючи принципи стійкого розвитку, виокремлюють 

ті, які відповідають класичному системному підходу: цілеспрямованості, 

гнучкості, адаптивності, динамічності. 

Водночас специфічну систему принципів запровадження концепції 

стійкого розвитку підприємств пропонують Шандова Н.В. [198] та Геєць В. М. 

[42]. До базових принципів стійкого розвитку підприємства вони відносять 

принципи інноваційності, екологічності та екогармонійності, соціальної 

відповідальності, взаємозв’язку продуктивних сил та виробничих відносин. 

Протилежний підхід демонструють Чернова Т.Л. [195] та Гальчак Х.Р. 

[40], зосереджуючи увагу на принципах забезпечення екологічного напрямку 

стійкого розвитку, зокрема запобігання негативним екологічним наслідкам, 

підзвітності, «забруднювач платить» та консервативного користування 

природними ресурсами. 

Таким чином, можна виокремити два основні підходи, перший з яких 

базується на позиціях системності, а другий – на особливостях 

функціонування підприємства у контексті стійкого розвитку. 

Щодо розвитку теоретичної науки у розрізі забезпечення стійкого 

розвитку на мікрорівні, це питання буде розглянуто далі із застосуванням 

наступних підходів: таксономічного, хронологічного, а також аналізу та 

синтезу. 
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У якості проміжного висновку, можемо зазначити, що і прихильники 

зростання, і його противники припускають, що можлива переорієнтація 

економічних засад функціонування, насамперед провідними гравцями ринку, 

на принципи стійкого розвитку.  

Проблематика стійкого розвитку в економічних теоріях найчастіше 

розкривається через терміни «економічна стійкість», «економічне зростання» 

та «економічна рівновага». У таблиці 1.6 подано тлумачення стійкого розвитку 

у розрізі наступних понять: економічна рівновага, економічний цикл, 

економічне зростання та економічна стійкість. 

Таблиця 1.6 

Тлумачення стійкого розвитку з позицій різних економічних шкіл 

та понять 

Н
ап

р
я
м

 

 

Тлумачення стійкого розвитку у розрізі понять: 

економічна 

рівновага 

економічний цикл економічне 

зростання 

економічна 

стійкість 

1 2 3 4 5 

К
л
ас

и
к
и

 

гнучке і вільне 

ціноутворення на 

ринку приводить до 

миттєвої реакції в 

кон’юнктурі 

господарства 

ринки 

пристосовуються 

до економічних 

потрясінь. Проте 

циклічність 

економічних криз 

свідчить, що ринки 

не завжди можуть 

швидко 

адаптуватися до 

змін 

нелінійний процес 

при переході від 

одного якісного 

стану до іншого 

дотримання 

лібералізму 

ринкового 

механізму 

господарювання 

 

Н
ео

к
л
ас

и
к
и

 

рівновага граничної 

корисності товару і 

граничних витрат на 

виробництво товару 

визначає його 

ринкову цінність 

випадкове явище, 

спричинене 

порушеннями 

попиту і пропозиції 

вектор росту в 

межах визначених 

коливань  

рівновага, при 

якій виробничі 

послуги 

розподіляються з 

оптимальним 

результатом між 

конкурентами 

К
. 

М
ар

к
с 

має тимчасовий 

характер та 

неодмінно знову і 

знову порушується, 

викликаючи 

циклічні коливання 

економіки 

результат 

суперечності між 

суспільним 

характером 

виробництва і 

приватнокапіталіст

ичним 

привласненням 

його результатів 

припускає не 

тільки позитивні 

значення росту 

економіки, але й 

нульові, мінусові 

значення 

гарантується 

капіталом як 

найважливішим 

фактором 

виробництва 
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 Джерело: складено на основі [2, 47, 89, 109, 113, 120, 133, 171, 184, 205, 212, 215, 219, 

244, 253, 259, 281, 285, 294, 303] 

Аналіз основних положень теоретичної науки щодо стійкого розвитку 

показав, що самообмеження споживання та перерозподіл доходів є не завжди 

можливими. Водночас саме ресурси виступають довготерміновим 

обмежуючим чинником, продуктивність якого потрібно підвищувати. Таким 

чином, підвищення ефективності використання ресурсів без збільшення 

ресурсопотоку вважається стійким розвитком. Згідно доповіді «Наше спільне 

майбутнє» [318], стійкий розвиток базується на концепції потреб та обмежень, 

яка зумовлена впливом соціальних та технологічних чинників на екологічну 

здатність задовольняти потреби нинішніх і майбутніх поколінь. 

Продовження табл. 1.6 

1 2 3 4 5 

К
ей

н
сі

ан
ст

в
о

 
сукупні витрати 

визначають сукупну 

пропозицію, ціни і 

відсоткові ставки – 

нееластичні, 

держава – регулятор 

ринку 

пом’якшення 

спадів у економіці 

має відбуватися за 

рахунок держави 

шляхом вкладання 

коштів та 

зменшення 

податкового тягаря 

якісна зміна 

складу, зв'язків і 

функціонування 

системи 

якщо 

підприємства 

найматимуть 

більше 

працівників, які 

зможуть 

придбати товари 

та послуги, це 

забезпечить 

економічну 

стійкість 

М
о
н

ет
ар

и
зм

 

прагнення ринкової 

економіки до 

рівноваги і 

саморегулювання 

коли оборотність 

зростає, економічна 

активність теж 

поліпшується.  

кількісна зміна 

складу і 

взаємозв'язків 

системи  

внутрішня 

стійкість 

ринкової 

економіки 

означає її 

здатність до 
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За кожним проявом стійкого розвитку не лише на макро-, а й на 

мікрорівнях (соціальним забезпеченням, екологічними податками, 

корпоративною політикою, сертифікацією продукції тощо) стоять 

рекомендації якоїсь або одразу декількох економічних шкіл. Попри 

відмінності у трактуванні економічних явищ, ті школи, які характеризуються 

інтелектуальною близькістю, взаємно збагачували одна одну та створювали 

фундамент для подальшого розвитку ідей стійкого розвитку. Різні школи 

економічної думки розкривають різні аспекти взаємодії та взаємопов’язаності 

концепції стійкого розвитку з економікою. Еволюція змістовного наповнення 

структурних компонентів стійкого розвитку у межах різних шкіл економічної 

думки наведена у Додатку Б. 

Еволюція теорії супроводжувалась розвитком понятійного апарату та 

розумінням сутності стійкого розвитку, яку не можна пояснювати виключно 

матеріальними чинниками, оскільки це не лише економічна, а й культурна 

система [212, c. 25-26]. Аналізуючи вплив шкіл економічної думки на 

формування сучасних теорій стійкого розвитку, доречно виокремити 

компоненти, погляди на суть яких змінювалась, а саме: 

базові категорії (від провідної ролі виробництва до акцентування на 

ньому); 

система категорій (від поділу на класи до вирізнення індивідуумів, 

інститутів та організацій); 

основні принципи (зміни поглядів на регулювання ринку); 

середовище (від визначеного до невизначеного та складного); 

індивідуум (від раціонального до обмежено раціонального); 

фактори змін (від капіталу до особистого вибору індивідуума). 

Ще у XVIII ст. Адам Сміт стверджував, що природнє функціонування 

ринку гарантує стабільність економіки [294]. Крім того, ринок швидко реагує 

на потрясіння та здатний до відновлення балансу без втручання держави. Ідеї 

Адама Сміта отримали подальший розвиток у працях Давида Рікардо [285], 

Жана-Батіста Сея [215] і Роберта Мальтуса [109]. 
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За Смітом, люди, виходячи з егоїстичних мотивів, діють на благо 

суспільства, однак дії окремих індивідуумів має погоджувати держава. У 

«Теорії моральних почуттів» зазначається, що надмірна прихильність до 

власних інтересів може принести гарні результати, а індивідууми у прагненні 

подобатися іншим можуть стати неупередженими суддями власних вчинків. 

Адам Сміт при цьому не заохочував егоїзм. У «Дослідженні про природу й 

причини багатства народів» [294] йде мова про перешкоджання свободі 

торгівлі через інтереси окремих сторін. 

Класики ринкового лібералізму вважали, що рівновага забезпечується за 

рахунок повної зайнятості. Даний принцип лібералізму прослідковується і у 

«законі ринків» Ж.-Б.Сея, за яким виробництво самостійно відкриває ринок 

збуту для продуктів. Такий підхід виключає можливість настання економічних 

криз, оскільки перевиробництво неможливо [259, c.322]. Представник 

класичної школи Ж.-Б. Сей стверджував, що пропозиція безперервно 

породжує попит, оскільки «поява одного продукту неодмінно відкриває 

можливості для збуту інших продуктів» [215]. 

Однак більшість теорій класичної школи, попри їх вірність з логічної 

точки зору, застаріли. Наполегливість класичної школи у спрощенні явищ аж 

до рівня окремих індивідуумів дає їй високу ступінь точності і логічної 

ясності. Крім того, вона досить універсальна.  

Неокласичні економісти прагнули економічну теорію політичних та 

етичних факторів, тобто зробити її більш об’єктивною. Крім того, економіку 

вони стали розглядати вже як сукупність індивідуумів, а не класів. Однак 

неокласиками було успадковано дві ключові ідеї класиків – особистий інтерес 

та схильність ринкової економіки повертатися до рівноважного стану. 

 А. Пігу [281, с.125] розглянув функції довкілля в економічному вимірі, 

виділивши такі: суспільне споживання, надання територій для користування, 

розміщення відходів, сировинні запаси. На основі виокремлених функцій 

довкілля та обмеженості факторів виробництва вчений довів, що ефективніше 
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здійснювати інтернальні витрати по запобіганню екологічних збитків, аніж 

екстернальні витрати на їх компенсацію. 

Недоліками неокласичної школи були зацикленість на раціональності 

індивідуумів та сприйняття розподілу фінансових ресурсів і влади як 

незмінної аксіоми, тобто виключення можливості фундаментальних 

соціальних змін. Крім того, неокласики нехтували також такою важливою 

сферою економіки як виробництво, зосередивши увагу на обміні і споживанні. 

Історик економіки Рей Кентбері зазначає, що не усі аспекти стійкого 

розвитку можна пояснити, виходячи з позицій класичної та неокласичної 

економічних теорій, а кількість прихильників Адама Сміта та його 

послідовників скорочується [219]. 

 Марксистська школа, успадкувавши багато елементів класичної, 

ключовим вважала виробництво, основним економічним базисом – спосіб 

виробництва, а елементами економічної системи – класи. Попри те, що 

марксистська теорія як альтернатива капіталізму виявилася невдалою, вона 

має декілька переваг. Карл Маркс [113] першим звернув увагу на відмінності 

між плановим і вільним характером функціонування ринку та передбачив 

розвиток ідеї обмеженої відповідальності.  

Він критикував ієрархічні капіталістичні підприємства за те, що вони не 

дають працівникам можливості проявити свої творчі здібності та одним з 

перших зрозумів важливість технологічних інновацій.  

Представники австрійської школи Людвіг фон Мізес [47] і Фрідріх фон 

Хайек [184], будучи прихильниками вільного ринку, виступали проти 

центрального планування. Так, Хайек попереджав про небезпеку втрати 

свободи особистості у разі посилення втручання держави. Загалом позиція 

представників австрійської школи щодо державного втручання була 

безкомпромісною. Водночас, акцентуючи на важливості ролі індивідуума, 

послідовники австрійської школи вважали раціональність поведінки 

обмеженою внаслідок впливу традицій та звичок. Відповідно, вони виступали 

за вільний ринок, оскільки така економічна система узгоджується із 
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нераціональністю. Однак саме у цьому недолік економічної школи, оскільки 

ринковий порядок насправді має навмисно створений, а не спонтанний 

характер.  

Шумпетеріанська школа та Йозеф Шумпетер [205] розширив ідеї 

Маркса про важливість технологічного розвитку, стверджуючи, що інновації 

можуть надавати тимчасові монополії на відповідних ринках, що дозволяє їм 

заробити «підприємницький прибуток». На відміну від традиційних 

економічних теорій, що базуються на ціновій конкуренції, інновації за 

Шумпетером визнаються рушійною силою економічного росту, а творче 

руйнування – продуктивною силою. Схожих поглядів дотримується і Р.Нуреєв 

[133], показавший, що нові технології є ланцюговою реакцією дії механізму 

зміщення стану рівноваги. 

Кейнсіанська економічна теорія побудована на визнанні ключової 

ролі фінансових відносин. Джон Мейнард Кейнс [89] вбачав механізм 

забезпечення рівноваги у державному регулюванні економіки для усунення 

нестабільності. Водночас її недоліком виступає націленість на пояснення 

короткострокових макроекономічних змін. На думку Кейнса, потрібно 

зрозуміти, що цілі вище способів їх досягнення, тому потрібно віддати 

перевагу правильному, а не корисному [244].  

Згідно підходів кейнсіанства, ринок потребує втручання держави, 

зокрема шляхом застосування антициклічної фіскальної політики, яка 

передбачає вливання грошей у економіку для стимулювання у періоди рецесій. 

Вперше ігнорування класиками і неокласиками соціальної природи 

людей поставили під сумнів економісти старої інституціональної школи.  

Торстейн Веблен [303], стверджував, що раціональність людини 

формується під впливом соціального середовища. Інституційну школу пізніше 

очолив Уеслі Мітчелл [120], учень Веблена. Однак інституційна школа не 

могла повною мірою обґрунтувати механізми взаємодії інститутів. 

Біхевіоризм належить до наймолодших економічних шкіл, однак її витоки, 

основи теорії поведінкових фінансів і експериментальної економіки, 
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прослідковуються ще у роботах Герберта Саймона [2], лауреата Нобелівської 

премії в області економіки 1978 року. Основана дана школа на концепції 

обмеженої раціональності, 

Біхевіоризм або поведінкову економіку як галузь, що досліджує ефект 

психологічних, соціальних, когнітивних і емоційних факторів на прийняття 

рішень, фактично заснував лауреат Нобелівської премії з економіки 2017 року 

професор біхевіористики Річард Талер [171]. Дослідження Талера довели 

несправедливість економічного припущення про раціональність та 

егоїстичність індивідуумів, а його теорія «ментальної звітності», яка пояснює 

примітивізацію індивідумами процесу прийняття фінансових рішень стала 

вагомим внеском у розвиток біхевіористської школи. 

Хоча в основі біхевіоризму лежить процес прийняття людьми рішень, 

даний напрям простягається далі та безпосередньо стосується стійкого 

розвитку. Згідно теорії біхевіоризму, спрощені правила прийняття рішень 

притаманні не лише окремим особистостям, а й соціальним групам. За рахунок 

цього на основі обмеженої раціональності створюються соціальні інститути та 

організаційні процедури. 

Сама картина того як виглядає економіка з точки зору біхевіоризму 

відрізняється від домінуючих неокласичних поглядів. Якщо неокласики 

вважають сучасну економіку переважно ринковою, то біхевіористи 

стверджують, що ринок є лише незначною частиною економіки, оскільки 

більшість економічної діяльності відбувається всередині організацій. За таких 

умов набуває важливості необхідність вироблення та дотримання 

корпоративних підходів до стійкого розвитку на мікрорівні, які б корелювали 

з прийнятою на макрорівні стратегією стійкого розвитку. 

Узагальнюючи проведене дослідження формування сучасної теорії 

стійкого розвитку, важливо зазначити, що недостатньо точним є використання 

поняття «концепція стійкого розвитку», оскільки концепція являє собою 

теорію, що відрізняється від загальноприйнятої.  
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Нині теорія стійкого розвитку є загальноприйнятою та не втратила 

наукову цінність. Загалом можемо прослідкувати такі основні твердження 

теорії стійкого розвитку: 

теза про те, що у всіх вчинках керуються особистими інтересами 

непридатна для пояснення природи людини. Стійкий розвиток відбиває 

людську природу у всій її складності; 

у найзагальнішому розумінні успішний бізнес – це насамперед не 

стільки виробництво, скільки створення вартості. В основі стійкого розвитку 

лежить добровільний взаємовигідний обмін. Успішна економічна діяльність 

означає її відповідність інтересам зацікавлених сторін, тобто визнається ними 

вартісною; 

синтез економіки та засад стійкого розвитку охоплює не лише ринки та 

обмін товарів і послуг, а й систему інновацій, створення багатства та 

суспільних змін.  

Отож, раніше було зазначено, що залежно від етапу розвитку теорії 

стійкого розвитку акценти з капіталу, виробництва та споживання 

зміщувалися у бік ресурсозбереження, зростання ролі індивідуума, бажання та 

очікування якого варто враховувати, особливо в умовах зростання 

конкуренції.  

Щоб зрозуміти як формувався стійкий розвиток у якості способу 

взаємодії між учасниками економічних відносин на мікрорівні, варто 

застосувати таксономічний підхід. Для цього розкладемо на складові сучасне 

тлумачення стійкого розвитку як гармонійних взаємин суспільства, довкілля 

та економіки. Можна виділити такі основні категорії: економічна та політична 

безпека, розвиток (економіки, суспільства та окремої людини), навколишнє 

середовище, суспільство. Такий поділ дозволить нам визначити, які принципи 

стійкого розвитку підприємств було сформовано кожною зі шкіл економічної 

думки. У різній мірі перелічені таксономічні категорії розглядалися 

економічними школами, починаючи з доіндустріального періоду (Додаток В). 

Для розуміння еволюції формування сучасного розуміння стійкого розвитку, 
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варто розглянути цивілізаційні підходи щодо його трактування. Виокремлення 

хронологічних епох за загальноісторичним принципом, який зустрічається у 

працях Ха-Джун Чанга [194], Джоном Маккі та Раджем Сісодіа [225], а також 

Пітером Бернстайном [146] вважаємо доцільним, оскільки сучасна ринкова 

система сформувалася у 1750-1850-х роках, чому сприяли три фактори. 

Перший фактор – політичний, оскільки відбулося закріплення лібералізму та 

визнання необхідності дотримання прав особистості, контроль за яким має 

гарантувати держава. Другий фактор – економіко-теоретичний. Зокрема, Адам 

Сміт довів, що в умовах свободи реалізації економічних інтересів індивідуумів 

утворюється ринкова система як особливий вид порядку. Третій – 

промисловий. Внаслідок Промислового перевороту значно розширилися 

можливості людини у сфері виробництва. 

На основі досліджень наукових праць В.М. Шаповалової [198], 

Л.Г. Мельника [117] та Л.М. Демиденка [60], можна виокремити такі основні 

цивілізаційні підходи: 

принцип «споживання заради процвітання» (зростання населення, через 

що зростають і його потреби у природних ресурсах); 

антропоцентризм (ґрунтується на використанні біосфери як джерела 

ресурсів, що в поєднанні з досягненнями НТП повинно сприяти задоволенню 

потреб суспільства, однак не враховує потреб наступних поколінь); 

біоцентризм (засновано на ідеї розвитку людства шляхом часткової 

відмови від благ цивілізації та домінуванні біосфери); 

безпосередньо стійкий розвиток, коли не піддаються ризику можливість 

майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.  

Підхід «споживання заради процвітання» переважав і у часи Першої та 

другої промислових революцій. У часи Першої промислової революції 

раціоналізація виробництва відбувалася одночасно з раціоналізацією робочої 

сили. Джон Стюарт Мілль стверджував, що «стаціонарний стан капіталу і 

населення не передбачає стаціонарного стану людського вдосконалення» [272, 

с.98]. Друга промислова революція сприяла початку глобалізації, оскільки 
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вперше світова економіка інтегрувалася у єдину систему виробництва та 

обміну, що стало можливим за рахунок ліберальної економічної політики на 

міжнародній арені у поєднанні з політикою невтручання всередині країн. 

А.Маршал [114] висунув концепцію «рівноважної ціни» для окремих ринків, 

яка пізніше була удосконалена Л.Вальрасом, який побудував модель рівноваги 

цін на усіх ринках. Пізніше представник маржиналізму В.Парето обґрунтував 

теорію споживчого вибору та теорію загальної рівноваги. 

Прикладом випередження наукових поглядів щодо стійкого розвитку є 

праці українського вченого С.А. Подолинського [148], пояснившого у 1880 

році загострення соціально-екологічних проблем впливом антропогенної 

діяльності.  

Початок Першої світової війни у 1914 році ознаменував початок нової 

епохи. Панівним цивілізаційним підходом стає антропоцентризм, формуються 

нові підходи до складових стійкого розвитку. 

Щодо економіки, причини Великої Депресії 30-х років пояснив Джон 

Мейнард Кейнс [89], який критикував капіталізм та доктрину laissez faire, 

вбачаючи механізм забезпечення рівноваги у державному регулюванні 

економіки для усунення нестабільності. Лауреат Нобелівської премії хімік 

Фредерік Содді у 1911 році [295], здійснив спробу ввести закони 

термодинаміки в економічну теорію стверджуючи, що закони термодинаміки 

визначають злети і падіння політичних систем, свободу і залежність держав, 

розвиток комерції та промисловості, причини багатства і бідності, а також 

загальний добробут людства. 

У сфері розвитку суспільства, варто згадати В. Вернадського [34], який 

розглянув проблему переходу до ноосферного розвитку як гармонізації 

людини як особистості і об'єднаного суспільства. На думку вченого, 

регламентуючим фактором відносин біосфери і суспільства виступає високий 

рівень розвитку науково-технічної думки Хоча концепція Вернадського не 

оперує такими поняттями як врахування інтересів майбутніх поколінь, однак 

за своєю суттю вона враховує необхідність збереження стану довкілля. Також 
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концепція враховує ідею ресурсно-екологічних циклів, за якою у кожному 

новому циклі ресурс збільшує масу споживчої вартості, тобто корисність для 

суспільства. Однак це можливо лише за умови рівноваги взаємодії людини та 

біосфери. Таким чином, перехід до біосферної концепції розвитку можна 

вважати переходом до стійкого розвитку на основі коеволюції людини та 

природи. 

 На основі праць Вернадського вченим ЛяРоше [262] на основі 

принципів фізичної економії було запропоновано геополітичні та 

макроекономічні вирішення глобальних проблем розвитку. Подібні ідеї 

зустрічаються і у працях одного з основоположників екологічної економіки 

Георгеску-Роугена [244]. 

Популяризація ідей стійкого розвитку розпочалася у післявоєнний 

період. Тоді на основі біоцентризму було сформовано наукові основи стійкого 

розвитку, чому багато в чому сприяла дослідницька діяльність вчених у 

рамках Римського клубу на початку 70-х років ХХ ст. щодо впливу людини на 

довкілля, звіту Міжнародної комісії з довкілля та розвитку «Наше спільне 

майбутнє», підготовленого під керівництвом Гру Харлем Брундтланд у 1987 

році та прийняття терміну «стійкий розвиток» у рамках «Порядку денного XXI 

століття» у 1992 році. Спочатку розглядалися виключно питання 

навколишнього середовища, однак «навколишнє середовище – це середовище 

нашого життя, а розвиток – це наші дії щодо покращення нашого благополуччя 

у ньому. Ці поняття нерозривні» [318]. Вже у ході обговорення стали 

очевидними протиріччя між двома реаліями – станом навколишнього 

середовища та процесом економічного розвитку [107]. З одного боку, сучасна 

наука надає можливість використовувати природні ресурси без шкоди для 

біосфери. З іншого боку, існуючий характер життєзабезпечення призводить до 

невідворотних змін. 

У цей період виникло розуміння того, що стійка економіка – це 

економіка, що досягла оптимального розміру, а за рахунок інновацій 

відбувається економічне зростання (модель Солоу-Свана, гіпотеза фінансової 
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нестабільності Х. Мінскі), а також скорочення темпів росту населення. 

Теоретики економічних циклів М.Д.Кондратьєв та Й.Шумпетер [205] вбачали 

у науково- технічному прогресі та інноваціях органічний внутрішній елемент 

великих циклів, а Дж.Мінсер та Г.Беккер присвятили свої праці розгляду 

питань людського капіталу. 

Якщо раніше економіку розглядали як засіб підпорядкування ресурсів 

навколишнього середовища, то у періоди Третьої та Четвертої промислових 

революцій – як метод пізнання допустимих меж антропогенного впливу та 

механізмів гармонійного співіснування. Технічний прогрес сприяє зростанню 

ефективності використання ресурсів та водночас приросту їх використання та 

забруднення навколишнього середовища.  

Кеннет Боулдинг [217] дійшов висновку, що економічні системи мають 

бути переорієнтовані на соціальний розвиток.  

Важливим напрямком сучасних досліджень забезпечення стійкого 

розвитку виступає вивчення можливостей стабілізації економіки шляхом 

зміщення інвестицій з приватного у суспільний сектор. Прикладом досліджень 

такого роду є праці Петера Віктора [279] та Тіма Джексона [257], які 

запропонували інтерактивну модель стабільної, але не зростаючої економіки. 

Альтернативи неокласичній парадигмі росту запропонували 

Е.Ф. Шумахер та Кеннет Боулдинг. Шумахер [291] висунув ідеї «буддійської 

економіки», коли переважає спільність людей у прагненні регулювання 

споживання. Боулдинг запропонував перехід від «економіки ковбоїв» до 

«економіки космонавтів», коли «будь-які технологічні зміни, що дозволяють 

підтримувати загальний заданий рівень життєзабезпечення шляхом 

зменшення потоку ресурсів, являють собою блага». 

Економіка спільного споживання (її прихильником є Е.У. фон 

Вайцзеккер [315]) найбільш наближена до основних засад стійкого розвитку, 

оскільки в її основі лежать такі принципи: перевага надається доступності, а 

не володінню; посилена соціальна взаємодія, зворотній зв'язок із 

споживачами, високий рівень довіри. 
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Таким чином, у ході тривалого розвитку економічної теорії було 

сформовано ключові положення, що стали пізніше основними принципами 

концепції стійкого розвитку на мікрорівні.  

На основі підходу «споживання заради процвітання» стало зрозуміло, 

що ресурси повинні споживатися відповідально через їх обмеженість, а до 

наявних треба підходити раціонально. Так виникли принципи екологічного 

напряму стійкого розвитку: принцип ресурсозбереження та раціонального 

використання ресурсів, які сьогодні широко застосовується підприємствами. 

Антропоцентризм сприяв появі та закріпленню принципів економічного 

напряму стійкого розвитку: принципи взаємозв’язку продуктивних сил й 

виробничих відносин, інноваційності та інтегративності економічного 

потенціалу підприємства. 

Завдяки біоцентризму закріпилися такі принципи екологічного напряму 

як «забруднювач платить», екологізації виробництва та збереження довкілля. 

Перехід від біоцентризму до стійкого розвитку безпосередньо 

ознаменувався додаванням до принципів діяльності підприємств принципів 

забезпечення соціального напрямку стійкого розвитку, а саме: соціальної 

відповідальності, гуманності та неможливості дискримінації. 

Разом з тим, враховуючи, що вплив на біосферу переважно 

антропогенний, пошук оптимальної стратегії соціально-економічного 

розвитку продовжується та є важливим етапом на шляху до забезпечення і 

підтримання стійкого розвитку, до якого прагнемо. Прихильники «стійкої 

економіки» наполягають на тому, що потрібно вирватися з «залізної клітки 

споживацтва» та сприяти функціонуванню екологічно раціональної 

економіки, яка охороняє природу та ресурси на користь майбутніх поколінь. 

Водночас їм протистоять критики перерозподілу багатства, вбачаючи 

пріоритетом стійкого розвитку індивідуалізм разом з моральними та 

духовними цінностями. Варто зазначити, що сутність поняття стійкого 

розвитку сучасними науковцями трактується як поєднання кількох видів 

розвитку – екологічного, економічного та соціального. Крім того, з’явилися 
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нові складові стійкого розвитку: справедливий розподіл ресурсів, глобальні 

кліматичні зміни, пошук замінників не відновлювальних ресурсів тощо.  

Як зазначалося раніше, стійкий розвиток – багаторівневе поняття. 

Національний і глобальний рівні інтегрують усі аспекти стійкого розвитку. 

При цьому взаємодія населення, природи та господарства потребує 

обов’язкової регламентації та управління [214, c.89]. 

Критичний аналіз переважної більшості теорій стійкого розвитку 

показує, що вони переважно «лінійні», а не «об’ємні», тобто придатні для 

макрорівня і не містять механізмів реалізації на локальних рівнях, а також не 

містять інформації щодо джерел фінансування необхідних змін.  

Розглянувши за допомогою комплексного підходу основні положення 

теорії стійкого розвитку з макро- та мікроекономічної точки зору, можна 

побудувати адекватну сучасним умовам господарювання стратегію стійкого 

розвитку підприємств. 

Якщо на макрорівні триєдиний характер концепції стійкого розвитку 

проявляється у зміні структури економіки на користь етичності, побудові 

громадянського суспільства та потужної соціальної держави [61, c.7], то на 

мікрорівні передбачає трансформацію господарської діяльності згідно 

положень теорії стійкого розвитку.  

Сучасні теорії розвитку підприємства як соціально-економічної системи 

спрямовані на забезпечення стабільного функціонування на основі 

використання ресурсів природного, економічного та соціального характеру та 

контролю за впливом господарської діяльності на довкілля. Однак не у всіх 

тлумаченнях поняття стійкого розвитку прослідковуються основні положення 

теорії стійкого розвитку концепції. 

Для того, щоб виокремити ті параметри функціонування, які 

трансформуються у контексті стійкого розвитку, було розглянуто основні 

положення теорії стійкого розвитку та їх тлумачення на макрорівні (Додаток 

Г). Також на основі синтезу теорій стійкого та стійкого розвитку було 
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виокремлено ті аспекти стійкого розвитку на мікрорівні, які підлягають 

розгляду при розробці системи управління стійкістю розвитку. 

Конкретизація та деталізація положень теорії стійкого розвитку на 

мікрорівні сприяє виявленню тих підсистем, які потребують трансформації 

(контролю, обліку тощо). Важливими для управління стійкістю розвитку 

виступають такі напрями трансформації діяльності підприємства як ріст 

екологічно сприятливих технологій, підвищення перспективності інвестицій у 

програми збереження природи, розробки енергозберігаючих технологій, 

модернізація засобів екологічного моніторингу тощо. Таким чином, у 

кінцевому результаті дотримання концепції стійкого розвитку призводить до 

переходу від орієнтації на продукцію до орієнтації на функції та від ресурсної 

економіки до екологічного управління матеріальними потоками. 

На макрорівні невирішеними залишаються питання забезпечення 

екологічно обґрунтованого розвитку за всіма аспектами суспільної діяльності 

для країн з перехідною економікою, оскільки вона по суті є динамічною, а її 

стан неможливо вважати стійким.  

Нині відбувається становлення інтегральної загальнонаукової 

парадигми знань у результаті синтезу наук про природу, суспільство і людину. 

Це сприяє і розширеню сфери знань щодо стійкого розвитку. Водночас 

ортодоксальний підхід до теорії стійкого розвитку спирається на екологічний 

менеджмент у якості ключового компоненту забезпечення досягнення мети 

(стійкого розвитку). Це стало наслідком того, що економічне зростання само 

по собі не призводить до екологічної стійкості чи усунення соціальних 

проблем, а концентрація прихильників антропоцентризму на зростанні 

ігнорувала проблеми виснаження ресурсів, коли нестійкий розвиток виступає 

прямим наслідком самого зростання. Тому на мікрорівні дискусійним 

залишається питання розробки та впровадження таких стратегій стійкого 

розвитку, які не лише поєднуватимуть забезпечення економічного розвитку та 

врахування інтересів майбутніх поколінь, а й будуть можливі для застосування 

тими підприємствами, які через технологічну відсталість на початкових етапах 
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впровадження концепції стійкого розвитку змушені обирати один з 

пріоритетних напрямків діяльності (екологічно-економічну, соціально-

екологічну чи соціально-економічну). Загалом, поєднання зміни 

організаційних форм та пошуку оптимальних концептуальних підходів до 

забезпечення стійкого розвитку прослідковується у теорії і практиці 

функціонування багатьох підприємств. 

Парадигма, тобто множина уявлень науковців щодо стійкого розвитку, 

на яких ґрунтуються постулати теорії, а також синтез наукових теорій дає 

автору можливість сформулювати ті теоретичні положення, які є важливими і 

у сучасних умовах та визначають можливості підприємства забезпечувати 

стійкий розвиток.  

Отже, досягнення стійкого розвитку підприємства має такі основні 

напрями: 

ендогенний – організація основної діяльності підприємства на засадах 

стійкого розвитку (орієнтація на раціоналізацію ведення діяльності, 

забезпечення оптимального рівня витрат та доходів, інтенсифікація за рахунок 

інформаційних технологій, посилення заходів економічної безпеки, зниження 

техногенного навантаження на довкілля); 

екзогенний – дії, пов’язані з покращенням (досягненню соціальних цілей 

щодо підвищення якості життя, перегляд "споживчого" підходу; покращення 

розуміння єдності національно-регіональних цінностей і глобальних 

пріоритетів розвитку); 

поліпшення умов функціонування – дії, пов’язані з покращенням 

кон’юнктури ринку (трансформація податкової системи в напрямі зменшення 

податкового навантаження; достовірне прогнозування процесів соціально-

економічного розвитку, дотримання галузевих стандартів охорони 

навколишнього середовища; оцінка існуючих та потенційних 

ресурсозберігаючих технологій, модернізація природоохоронної 

інфраструктури). 
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Таким чином, положення теорії стійкого розвитку слугують підґрунтям 

подальших трансформаційних заходів, оскільки зміщення акцентів 

дослідників стійкого розвитку у бік гармонізації діяльності підприємств стало 

поштовхом до посилення значення заходів щодо підвищення фінансової 

стійкості, переходу від екстенсивного до інтенсивного шляху розвитку, 

забезпечення ресурсозбереження та виробництва високотехнологічної 

продукції, посилення екологічної безпеки та поліпшення умов діяльності для 

працівників, соціалізації економічних відносин і налагодження взаємозв'язків 

зі стейкхолдерами тощо. 

 

1.3. Концепція забезпечення стійкого розвитку підприємств на 

принципах антикризового управління 

 

Роль кожного підприємства у життєдіяльності країни зростає, їх стійке 

й ефективне функціонування є запорукою успішності діяльності, а 

імплементація Порядку денного розвитку суспільства на мікрорівні є 

безальтернативною. У зв’язку з цим актуалізується необхідність розробки 

управлінської концепції, яка б забезпечила комплексність та стратегічну 

орієнтацію цих процесів. Сьогодні забезпечення стійкого розвитку 

підприємств стало предметом багатьох наукових дискусій та розглядається як 

паритетність у ланцюжку відносин стейкхолдерів «суспільство – підприємство 

– навколишнє середовище» у якості альтернативи необмеженому 

економічному зростанню. У цьому контексті актуальним є уточнення 

концепції забезпечення стійкого розвитку підприємств.  

Розуміння закономірностей динаміки розвитку підприємства дозволяє 

вже на ранніх стадіях сповільнення темпів розвитку здійснювати пошук 

інструментарію забезпечення проциклічності. Саме тому існує реальна 

потреба у розробці концепції стійкого розвитку підприємств як основи 

систематизації та вибору управлінського інструментарію забезпечення 

стійкості.  
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Питання забезпечення стійкого розвитку підприємства знайшли 

відображення у наукових працях дослідників, які були представниками різних 

галузей науки. Нині відбувається становлення інтегральної загальнонаукової 

парадигми знань у результаті синтезу наук про природу, суспільство і людину. 

Це сприяло поглибленню розуміння того, що економічне зростання само по 

собі не призводить до екологічної стійкості чи усунення соціальних проблем, 

а концентрація прихильників антропоцентризму на зростанні ігнорувала 

проблеми виснаження ресурсів, коли нестійкий розвиток виступає прямим 

наслідком самого зростання. І, якщо раніше вчені на мікрорівні досліджували 

умови досягнення економічної рівноваги, то сьогодні актуальними стали 

завдання забезпечення для підприємств безперервного стійкого розвитку з 

прогнозованими темпами. Так, питання забезпечення стійкого розвитку з 

позицій гармонійного і рівноважного функціонування підприємства 

розглядали О. Ф. Новікова, О. І. Амоша і В. П. Антонюк [163], Д. Фаєн, 

Р. Макклін, М- Г. Парк [239]; кібернетичний підхід запропонували У. Ешбі 

[214] та Ю.В. Гусаров [56]; виходячи з теорій самоорганізації та 

термодинаміки відкритих систем – В. В. Артюхов [10]; прихильники 

стаціонарної економіки Г. Дейлі [226], Т. Джексон [257], Е. Сімс [293]; вчені 

Римського клубу, які виступали за де-зростання Денніл та Донелла Медоуз 

[270]. 

Подальше застосування в процесі синтезу теоретичних положень 

міждисциплінарного підходу дозволить обґрунтувати основні положення 

концепції стійкого розвитку підприємств з урахуванням сучасних умов для її 

практичного впровадження. 

Принципово важливого значення для промислових підприємств 

сьогодні набувають підходи щодо розробки засад ефективного управління 

стійким розвитком та обґрунтування рекомендацій щодо підвищення їх 

стійкості. 
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Різноманіття факторів, що впливають на забезпечення стійкого розвитку 

підприємства, зумовило необхідність їх систематизації для подальшого 

формування концепції управління стійким розвитком підприємства.  

Прискорення інформатизації життєдіяльності суспільства зумовлює 

стрімкі зміни і в економічному середовищі. І, якщо раніше вчені на мікрорівні 

досліджували умови досягнення економічної рівноваги, то сьогодні 

актуальними стали завдання забезпечення для підприємств безперервного 

стійкого розвитку з прогнозованими темпами, що є особливо складним, 

виходячи з того, що сучасна економіка являє собою складну нелінійну 

систему.  

Саме тому дослідження досвіду забезпечення бажаних темпів розвитку, 

перш за все зарубіжних підприємств, стане основою систематизації та вибору 

управлінського інструментарію забезпечення стійкості. Інформаційну базу 

відповідного аналізу буде сформовано на основі пропонованих методичних 

положень визначення стану стійкості, що дозволить здійснювати ранжування 

підприємств у порівнянні з оптимальними модельними характеристиками та 

позиціями конкурентів. В якості теоретичного базису проведення 

типологізації станів стійкості підприємств буде використано положення 

теорій самоорганізації, стійкого економічного менеджменту та синергетики. 

Застосування в процесі синтезу теоретичних положень міждисциплінарного 

підходу дозволить обґрунтувати набір оптимального інструментарію 

управління бізнес-процесами з урахуванням сучасних умов для його 

практичного використання.  

Питання забезпечення стійкого розвитку підприємства знайшли 

відображення у багатьох наукових працях, в тому числі вчених, які були 

представниками різних галузей науки. Погляд на окреслену проблему з різних 

точок зору поглиблював розуміння досліджуваних процесів та забезпечував 

поєднання протиріч розвитку та стійкості. Так, принципи організації 

синергетичного менеджменту підприємств в умовах нестійкості і динамізму 

зовнішнього середовища використано в працях Г. Хакена [185], Г.З. Шевцової 
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[201], C.М. Попова [149]. Основи стійкого економічного менеджменту, 

контрольні інструменти стійкого розвитку та практичні приклади їх 

імплементації у політику підприємства сформовано Б. Колсманом [224].  

Науковий пошук управлінського інструментарію у сфері стійкості 

відбувався за декількома напрямами: по-перше, проведення реінжинірингу 

корпорацій з позицій організаційних змін та удосконалення стратегії 

підприємств (М. Хаммер і Д. Чампі [181], Х.-Ю. Варнеке [26] та 

В.Е. Войцехович [34]); по-друге, забезпечення трансферу знань між 

університетами та підприємствами-представниками малого та середнього 

бізнесу (С. Раббе і А. Шульц [284]); по-третє, ефективного управління бізнес-

процесами в контексті забезпечення стійкого розвитку (Д. Старк [164], 

Т. Оно [135], Е. Пенроуз [277], В. Рамзес [154] та Ю. Л. Васильченко [28]). 

Водночас недостатньо уваги було приділено питанням управління 

стійким розвитком, враховуючи стан стійкості підприємства як вихідну умову. 

Синтез науково-методичних підходів до дослідження динаміки розвитку 

підприємств та обґрунтування на цій основі процедури визначення типу 

стійкості дасть можливість передбачати загрози стійкості, уникати настання 

кризи та мінімізувати негативні наслідки, що і стане основою пошуку дієвого 

інструментарію управління бізнес-процесами. 

У цьому контексті необхідно: 

здійснити типологізацію станів стійкості розвитку підприємства через 

застосування інтегрованого підходу до узагальнення теоретичного базису; 

адаптувати існуючий методичний інструментарій з дослідження 

процесів динаміки до потреб аналізу стійкості розвитку підприємства; 

провести апробацію запропонованого алгоритму на прикладі реальних 

підприємств;  

виокремити основні адаптаційні позиції підприємств, конкурентні 

стратегії та моделі поведінки підприємства; 

запропонувати інструментарій підвищення ефективності управління 

стійким розвитком. 
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Розуміння закономірностей динаміки розвитку підприємства, в тому 

числі у порівнянні з конкурентами, дозволяє вже на ранніх стадіях 

сповільнення здійснювати пошук інструментарію забезпечення 

проциклічності. Саме тому існує реальна потреба у дослідженні тенденцій 

розвитку підприємства та його конкурентів з позицій динаміки та типів 

стійкості. Для обґрунтування підходів до класифікації підприємств за станами 

стійкості важливо розглянути тлумачення поняття стійкості. Стійкість у 

статиці означає незмінність, у динаміці – стійке порушення стабільного стану 

[68, с. 87]. Оскільки підприємства є динамічними системами, що 

функціонують в змінному середовищі, то виявлення особливостей їх 

реагування на зміни є необхідною умовою для подальшої класифікації станів 

стійкості та управління розвитком. 

Природньо, що стійкість системи – це збереження її стану у часі після 

впливу внутрішніх чи зовнішніх чинників. Водночас така очевидність слугує 

однією з причин відсутності чіткого визначення. Попри те, що поняття 

стійкості зустрічається у фізико-математичних та соціально-економічних 

науках, екології, інженерії та синергетиці, воно як предмет вивчення не має 

чітко визначеного змісту. Інша причина полягає у багатогранності та 

універсальності феномену стійкості. Водночас попри відмінності у 

трактуванні терміну «стійкість» сам факт існування систем незалежно від 

предметної області свідчить про існування єдиного поняття стійкості.  

З точки зору загальної теорії систем, стійкість – фундаментальна 

властивість системи, що забезпечує її здатність до існування та є невід’ємною 

фізичною характеристикою [10, c.97]. Дане поняття почало формуватися у 60-

ті роки XX ст., коли розпочалося вивчення споріднених за структурою та 

змістом понять, моделей і законів, щоб виокремити загальні для різних наук 

принципи рішень поточних задач. Тобто існують спільні риси та механізми, 

характерні для різних форм стійкості. 

Розвиток загальної теорії систем сприяв створенню нового 

міждисциплінарного напряму – синергетики, яка вивчає закономірності 
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утворення і руйнування упорядкованих складних систем. У ході розробки 

теорії дисипативних структур, основи синергетики, бельгійський вчений 

І.Р. Пригожин [150], вивчаючи нерівноважну термодинаміку відкритих 

систем, дійшов висновку, що вони реагують на випадкові відхилення 

характеристик від середніх значень.  

Висока чутливість систем призводить до запуску внутрішніх процесів 

регуляції. Пізніше було встановлено міждисциплінарність дисипативних 

структур та визначено феномен стійкості як фундаментальної властивості 

будь-якої системи залишатися незмінною або переходити у більш стійкий 

стан. 

Згідно положень синергетики, економічні процеси розглядаються як 

динамічні, а підприємства – як системи, що прагнуть не рівноваги, а стійкості. 

Для стійкого розвитку на мікрорівні характерні біфуркаційні механізми, тобто 

послідовна зміна якісних станів системи (окремого підприємства). Момент, 

коли система повністю втрачає стійкість – точка біфуркації. Саме це поняття 

та вибір подальшого варіанту розвитку (атрактору) є основоположними 

предметами вивчення синергетики. Сучасне розуміння синергетики як науки 

про динамічну поведінку систем увів Г. Хакен [185]. Особливість таких систем 

полягає у їх нелінійності, тобто зміни в структурі та організації їх 

функціонування не пропорційні дії, хоча їх природа відмінна від хаосу. 

Ф. Найт [130, c.40] визначає існування сучасного підприємства 

«безпосереднім результатом факту невизначеності». Однак підприємства як 

відкриті нелінійні системи можна систематизувати, використовуючи підходи 

синергетики, на такі групи [149]: стабільні (структура та принципи 

функціонування залишаються незмінними); адаптивні (структура та принципи 

функціонування можуть змінюватися задля адаптації до зовнішніх умов); 

еволюціонуючі (структура та принципи функціонування переходять на якісно 

новий рівень). 

Синергетичний підхід базується на розумінні того, що відкриті системи 

характеризуються самоорганізацією. Саме завдяки здатності до 
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самоорганізації системи під впливом зовнішнього середовища та змін у ньому 

відповідно до заданого атрактору, підприємства переходять з одного стану 

стійкості до іншого. 

На основі синтезу підходів синергетики та загальної теорії систем можна 

виділити чотири класи стійкості. В узагальненому вигляді чотири типи стану 

стійкості підприємств (стабільно-стійкий, нестабільно стійкий, нестабільно 

нестійкий, стабільно нестійкий) подано у табл. 1.7. 

Таблиця 1.7 

Типологія станів стійкості підприємств 

Ситуація Межа толерантності Стан 

1 2 3 

Негативний вплив зовнішніх факторів 

мінімальний, швидкість відновлення процесів 

вища за темпи змін негативних факторів 

Сильна позиція 

 

Стабільно 

стійкий стан 

З’являється негативний вплив негативних 

факторів; фактори нестійкості не перевищують за 

силою потенціал підприємства; темп зміни 

факторів нестійкості не перевищує темпи 

відновлювальних процесів 

Точка біфуркації, 

можливий відкат 

 

Нестабільно 

стійкий стан 

 

Сила нестійкості зовнішніх факторів вдвічі 

перевищує потенціал підприємства; темп зміни 

факторів нестійкості не перевищує темпи 

відновлювальних процесів 

Точка біфуркації, на 

межі втрати 

стійкості 

 

Нестабільно 

нестійкий 

стан 

Сила зовнішніх факторів нестійкості дуже значна; 

темпи змін факторів нестійкості значно 

перевищують темпи відновлювальних процесів 

Втрата стійкості 

 

Стабільно 

нестійкий 

стан 

 Джерело: складено автором на основі [10, 99] 

 

Перший тип характеризується відсутністю факторів впливу, через що 

зміни не відбуваються. Незмінними також залишаються параметри самої 

системи та навколишнього середовища. Стійкість забезпечується незмінністю 

зовнішніх та внутрішніх параметрів. Другий тип характеризує стан системи, 

за якого множина зовнішніх та внутрішніх факторів не чинять на неї впливу. 

Цей клас стійкості інерційний та буферний; для нього характерні критичні 

межі впливу, за умов досягнення якого система входить в область нестійкості. 

Третій тип – це відсутність множини факторів за умови змін. Тобто окремі 

властивості системи зберігаються незмінними. Четвертий тип означає вплив 
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на систему значної множини зовнішніх та внутрішніх факторів, впливу яких 

достатньо для змін всередині системи та за її межами. 

Стійкість підприємства як системи також базується на явищі гомеостазу, 

тобто властивості збереження незмінність стану ключових показників у 

заданих межах. При цьому кожен вплив ззовні, який може порушити 

функціонування підприємства як єдиної системи викликає протидію та 

повернення до початкового стану. Система, якою є підприємство, виробляє 

компенсаторні реакції на зовнішні впливи, що допомагає вчасно виявити 

деструктивні негативні тенденції і ефективно адаптуватися до змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Основний принцип гомеостазу – необхідність постійних адаптацій – 

визначає також необхідність трансформації для переходу у інший 

гомеостатичний стан.  

Таким чином, стійкість в контексті стійкого розвитку означає зміни у 

кожній з підсистем таким чином, щоб виконувалися ключові умови: 1) умовна 

система «підприємство» за рахунок адаптаційних механізмів зворотнього 

зв’язку підтримує параметри гомеостазу; 2) навколишня екосистема 

зберігають параметри гомеостазу, необхідні для виконання першої умови. 

Важливо зазначити, що підприємство може не володіти потрібним 

потенціалом для переходу у якісно інший стан. Крім того, якщо для 

досягнення стабільно стійкого стану підприємство проходить поетапно усі 

чотири стани, то у випадку критичних змін у зовнішньому середовищі 

(наприклад, ліквідація ринків збуту, втрата принципової конкурентної 

переваги тощо) перехід зі стабільно стійкого до стабільно нестійкого стану 

відбувається швидко. 

Досліджуючи стани стійкості підприємств, доречно використати 

сформульований В. Шелфордом «закон толерантності», екстрапольований 

Ф. Рутнером [286], за яким система не розвивається, якщо фактори впливу 

недостатні або їх забагато. Даний закон не суперечить загальній теорії систем. 

Водночас його застосування у контексті підприємницьких структур потребує 



81 

 
 

доповнення. Застосовуючи закон толерантності на мікрорівні, варто 

зазначити, що такого стану стійкості, коли зовнішнє середовище не чинить 

негативного впливу, в економіці не зустрічається. Тому доречно вихідною 

точкою приймати момент появи системи як її базовий стан. Відповідно, 

підприємство, на відміну від інших систем, більшою мірою залежить не від 

стану факторів, які зумовлюють його рівноважний стан, а від факторів впливу 

на його подальший розвиток. 

Для кожного підприємства існує інтервал значень параметрів цих 

факторів, в межах яких воно здатне до зберігання стійкості. Діапазон між 

мінімальними та максимальними величинами становить поле толерантності 

відносно цих факторів. Крім окреслення поля толерантності, визначення стану 

стійкості підприємства дозволяє обґрунтувати стратегічні орієнтири розвитку. 

Згідно із законом необхідної різноманітності У. Ешбі, якщо функціональна 

система (підприємство) є складною та непрогнозованою, складність системи 

управління повинна бути не меншою [214]. Тобто складна система управління 

є відображенням функціональної системи (підприємства), а швидкість 

прийняття рішень має відповідати швидкості змін у середовищі 

функціонування. 

Виявлення позиції підприємства у полі толерантності дозволяє обрати 

варіанти забезпечення стійкого розвитку. Якщо виявлено, що результати 

діяльності підприємства за визначений період були позитивними (показники 

ефективності функціонування у розрізі складових стійкості демонструють 

динаміку покращення), що і дозволило підприємтсву перейти у більш стійкий 

стан (крім стабільно стійкого), то варто дотримуватися обраної стратегії 

розвитку. Якщо змін не відбулося або вони були негативними, в результаті 

чого підприємство перейшло у менш стійкий стан (крім нестабільно стійкого), 

то потрібно здійснити заходи коректування обраної стратегії досягнення 

стійкого розвитку. 

Важливим елементом системи управління стійкістю є вибір механізмів 

реагування підприємства на зміни у середовищі функціонування. 
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Застосовуючи, запропонований Т.В. Ващаловою [32] підхід до виокремлення 

механізмів реагування у природньому середовищі, можемо адаптувати його до 

умов бізнес-середовища, виділивши такі основні складові: 1) незмінні щодо 

стану системи; 2) незмінні щодо типу функціонування системи; 3) незмінні 

щодо структури системи; 4) незмінні щодо націленості змін у системі. Запуск 

підприємством тих чи інших стабілізаційних механізмів визначається часом 

реакції елементів системи, рівнем її організації та просторовими 

характеристиками. 

До 1-ої групи відносять такі механізми: інерція, зворотні зв’язки, 

обмеження обміну з довкіллям. Інерція полягає у уповільненості реакції на 

чинники впливу, що дозволяє системі зберегти ряд властивостей незмінними. 

Зворотні зв’язки забезпечують стабілізацію системи. Обмеження обміну 

системи з довкіллям слугує механізмом підтримання життєдіяльності системи 

у критичних станах.  

Механізми 2-ої групи, які забезпечують збереження типу 

функціонування, варто застосовувати підприємствам, для яких важливіше 

зберегти порядок процесів (тип функціонування). Основним засобом 

досягнення цієї мети виступає дублювання елементів (підсистем), які 

виконують одні і ті функції. 

Механізми 3-ої групи забезпечують збереження структури шляхом 

реалізації альтернативної стратегії і характерні для систем з розвинутим 

саморегулюванням. Ще один спосіб – зміна зовнішнього середовища (для 

підприємств це означає вихід на нові ринки). 

Механізми 4-ої групи орієнтовані на підвищення запасу стійкості. Запас 

стійкості характеризує різницю між поточним станом системи та критичним 

або відмінності між фактичним та гранично допустимим станом системи.  

Після проходження критичного стану (точки біфуркації) слідує період 

переходу системи у «новий басейн стійкості» (до стійкості з іншими 

характеристиками системи). Оскільки після проходження точки біфуркації 

система може перейти у новий рівноважний стан з кращою впорядкованістю 
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або відбудеться відкат назад до хаотичного стану, то важливо вчасно 

відслідкувати момент виходу зі стану рівноваги. 

Основні принципи організації управління бізнес-процесами враховують 

наведені механізми реагування підприємства на зміни середовища 

функціонування. 

За інших рівних умов у конкурентній боротьбі перевагу отримують ті 

підприємства, конкурентоспроможність продукції (її технологічні, соціально-

економічні і екологічні характеристики) яких вища. Залежно від тенденцій та 

змін середовища функціонування, позиції адаптації підприємства будуть 

відрізнятися. При цьому у чистому вигляді жодна з позицій адаптації 

підприємства до змін (інактивна, реактивна, преактивна та інтерактивна) не 

використовується, тому підприємства можуть їх комбінувати. 

Інактивна позиція адаптації є пасивною з орієнтацію на зміни у взаємодії 

із зовнішнім середовищем у теперішньому; реактивна позиція орієнтована на 

аналіз змін, що відбулися у минулому; преактивна позиція означає підготовку 

до змін та готовність до них; інтерактивна позиція полягає у взаємодії. 

Ті підприємства, які адаптуються з орієнтацією на теперішнє (інактивна 

позиція), у своїх реакціях на зміни проявляють невисоку ефективність 

адаптації. Це пояснюється використанням для аналізу невеликого часового 

проміжку або специфікою ринку. Адаптація з орієнтацією на теперішнє 

характерна для монополій. 

Адаптація з орієнтацією на минуле (реактивна позиція) означає 

реагування підприємства на зміни у зовнішньому середовищі постфактум. 

Реакція на зміни підприємств з таким видом адаптації теж може бути 

низькоефективною, оскільки її швидкість буде меншою за швидкість змін в 

економічному середовищі. Даний вид адаптації характерний для підприємств 

з низькою швидкістю процедур приняття рішень. 

Підприємства, які адаптуються з орієнтацією на майбутнє, проявляють 

реакції на зміни одним з двох способів: управляючи змінами (інтерактивна 

позиція) або випереджаючи їх (преактивна позиція). Перший спосіб 
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передбачає активний вплив на зовнішнє середовище, другий – підготовку до 

майбутніх змін.  

Позиція підприємства у середовищі функціонування та вид адаптації 

впливають на вибір конкурентної стратегії і моделі поведінки підприємства 

(табл. 1.8).  

Таблиця 1.8 

Конкурентні стратегії та моделі поведінки підприємства 

Стан 

стійкості  

Конкурентна 

стратегія 

Характеристика 

конкурентної стратегії 

Позиція у 

середовищі 

функціонування 

Адаптаційна 

стратегія 

1 2 3 4 5 

Стабільний 

стійкий стан 

Віоленти орієнтуються на масове 

виробництво та нечасту 

зміну технологій; 

характеризуються 

підвищеною інертністю та 

низьким рівнем адаптації до 

середовища 

Пасивна Орієнтація на 

теперішнє 

Нестабільно 

стійкий стан 

Віоленти/ 

патієнти 

патієнти більш 

спеціалізовані, віддають 

перевагу короткостроковим 

циклам планування, 

характеризуються середнім 

рівнем адаптації до 

середовища 

Реагуюча Орієнтація на 

минуле 

Нестабільно 

нестійкий 

стан 

Експлеренти експериментальні 

структури, 

характеризуються 

гнучкістю та високим 

рівнем адаптації до ринку 

Випередження Виперед-

ження змін 

Стабільно 

нестійкий 

стан 

Коммутанти універсальні, часто 

ризиковані, гнучкі та добре 

адаптовані до ринку 

Взаємодії Управління 

змінами 

 Джерело: складено автором на основі [10, 56, 74] 

Залежно від обраної конкурентної стратегії можливі такі моделі 

поведінки підприємств: віоленти, патієнти, експлеренти, коммутанти. Однак 

для кожної з моделей однією з основних задач для забезпеченя стійкості 

виступає управління змінами та розвиток здатності змінюватися, 

випереджаючи зміни зовнішнього середовища. 

Адаптація підприємств до динамічних змін на ринку відбувається 

шляхом зміни організаційних форм або методів управління бізнес-процесами. 

Виділяють такі основні чинники, що сприяють переходу до нових 
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організаційних форм [220]: необхідність підвищення гнучкості виробничих та 

управлінських процесів; потреба в економії трудових затрат; розвиток 

інформаційних технологій та їх комерційне поширення; зниження 

можливостей системи масового виробництва. 

В умовах стійкого розвитку зміни організаційних форм передбачають 

підвищення швидкості та ефективності обміну інформацією між підрозділами 

підприємства, тобто координацію всього обсягу зусиль за принципом 

«фрактальної фабрики», що полягає у поділі підприємства структурно на 

блоки швидкого реагування [26, c.270]. 

Сама ідея поділу на фрактали бере початок у теорії хаосу. Фракталами 

називають нестійкі та нестабільні самостійні складові системи. Особливість 

фрактальної будови системи полягає у тому, що система знаходиться в 

хаотичному стані між двома стійкими та впорядкованими. Крім того, система, 

поділена на фрактали, складається з частин, подібних до цілого [35, c.9]. Така 

подібність дозволяє системі відтворювати себе. Відповідно, життєздатність 

системи знаходиться у прямій залежності від її фрактальності. 

Використання принципу фрактальної архітектоніки в процесі вибору 

організаційної структури, яка має забезпечити підвищення рівня стійкості, 

можна простежити в усіх основних концепціях управління бізнес-процесами, 

оскільки вони передбачають виключення чіткого ієрархічного 

підпорядкування та розмежування повноважень, що сприяє виникненню 

фракталів, діючих за єдиним принципом діяльності (націленість на 

забезпечення стійкого розвитку) одним з двох способів: управляючи змінами 

(інтерактивна позиція) або випереджаючи їх (преактивна позиція). Перший 

спосіб передбачає активний вплив на зовнішнє середовище, другий – 

підготовку до майбутніх змін. 

Загалом основу стійкого розвитку складають три аспекти діяльності – 

економічний, екологічний та соціальний, що дозволяє екологізувати 

господарську діяльність на фоні розвитку економіки та вирішенні соціальних 

проблем. Водночас системне узгодження та збалансування цих трьох 
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складових потребує пошуку співвідношення між соціально-економічним 

розвитком і природокористуванням. Взаємопов’язаність соціальної та 

екологічної складових означає необхідність збереження ресурсів для 

майбутніх поколінь, соціальної та економічної – справедливий розподіл 

матеріальних благ, екологічної та економічної – вартісну оцінку техногенного 

впливу тощо. 

Збалансованість усіх компонент (економічної, соціальної та екологічної) 

сприяє формуванню переваг, порівняно з конкурентами, які не досягли такого 

балансу.  

Підвищення конкурентоспроможності за рахунок забезпечення стійкого 

розвитку підприємства проявляється у наступному: корпоративна соціальна 

відповідальність, поліпшення позицій на ринку та раціональне 

природокористування [271].  

У цьому контексті підприємства поєднують у ході діяльності соціальний 

розвиток із економічним розвитком та захистом навколишнього середовища, 

що означає екогуманістичну трансформацію [145], тобто співпрацю на базі 

партнерства, метою якого є захист природного середовища та забезпечення 

добробуту за підтримки науки та сучасних технологій. 

Як зазначалося раніше, напрацювання науковців у сфері стійкого 

розвитку, містять велику кількість варіантів трактування розуміння стійкості, 

залежно від галузевої специфіки підприємств [186, 216, 277], поведінки 

системи [135, 209, 224] тощо.  

Загалом існує декілька підходів до класифікації видів стійкого розвитку 

підприємства. 

Прагматичний підхід передбачає розгляд забезпечення стійкого 

розвитку підприємства, виходячи з функціональних засад, то можна 

виокремити такі види стійкості: організаційна (забезпечення стійкої 

організаційної структури), виробнича (підтримка стабільності виробництва), 

ринкова (стійке функціонування у мінливих умовах). 
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Структурно-системний підхід означає відокремлення стійкості на мікро, 

мезо- і макрорівнях. Такий підхід дозволяє враховувати синхронізованість 

розвитку внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства. 

Фінансово-орієнтований підхід передбачає приділення уваги таким 

аспектам стійкого розвитку як фінансова стійкість та визначення його 

вартості, виходячи з позицій на ринку [78, 191]. 

Триєдиний підхід, у рамках якого розглядалися економічна, соціальна та 

екологічна складові діяльності підприємств, розглядає стійкий розвиток 

підприємства як одночасне поєднання економічного росту, задоволення 

потреб стейкхолдерів і виконання екологічних норм. 

Узагальненням перелічених вище підходів можна вважати комплексний 

підхід, коли стійкий розвиток підприємства розглядають як інтеграційне 

об’єднання усіх підсистем. Імплементація концепції стійкого розвитку в 

управлінську практику підприємств потребує систематизації та апробації саме 

комплексного підходу. Це зумовлено тим, що прагматичний підхід не 

враховує екологічну складову діяльності підприємства, структурно-системний 

підхід не дозволяє передбачити настання кризи, а триєдиний підхід дозволяє 

здійснити лише узагальнену оцінку стійкого розвитку підприємства. 

Відповідно, пріоритетною метою більшості підприємств виступає 

забезпечення стабільності розвитку, коли забезпечено збалансоване 

вирішення проблем економічного, соціального та екологічного характеру за 

наступних умов:  

1) оптимізації і збереження обсягів господарської діяльності;  

2) підвищення конкурентоспроможності;  

3) використання управлінських механізмів, що забезпечують 

керованість стійкого розвитку. 

Зупинимося більш детально на кожній зі складових стійкого розвитку 

підприємства. Економічна складова проявляється у оптимальному 

використанні ресурсів, наявності коштів та застосуванні 

матеріалозберігаючих технологій з метою збереження сукупного капіталу. 
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Для вирішення проблем економічного характеру для підприємства, крім 

фінансової автономності, важливо мати певний потенціал, необхідний для 

самоорганізації та саморозвитку.  

Екологічна (ресурсна) складова полягає у забезпеченні цілісності 

природніх систем, хоча екологізація виробництва лише частково пом’якшує 

негативність антропогенного впливу на довкілля.  

Вирішення питань екологічного характеру можливе за рахунок охорони 

довкілля, удосконалення системи еколого-економічного управління та 

раціонального природокористування. 

Соціальна складова орієнтована на збереження стабільності соціальних 

та культурних систем. Проблеми соціального характеру для підприємств 

можуть виникнути у разі ігнорування соціальних гарантій чи забезпечення 

суспільного добробуту; для їх вирішення необхідно залучати стейкхолдерів у 

суспільно значимі процеси та враховувати їх інтереси. 

Ключовими довгостроковими завданнями стійкого розвитку для 

підприємств мають стати об’єднання усіх стейкхолдерів задля покращення 

інформаційної політики у сфері забезпечення стійкого розвитку та підвищення 

їх обізнаності; розширення спектру аналітичної інформації та складання 

об`єктивної звітності зі стійкого розвитку; трансфер технологій та знань; 

підвищення ефективності природоохоронної діяльності. 

Нами запропоновано окремо виділити таку складову як «інтегративна 

складова стійкого розвитку», що включає забезпечення та збалансованість 

ресурсів, стан майна та фінансових ресурсів, проблеми впровадження 

управління стійким розвитком щодо поєднання забезпечення економічних, 

екологічних та соціальних його цілей, інноваційну активність тощо. 

Вирішення проблем стійкого розвитку підприємств системно, а не 

епізодично є запорукою ефективного зростання.  

Однак для цього потрібно формування концепції забезпечення стійкого 

розвитку підприємства, основою якої виступає потужна теоретико-методична 

база (рис. 1.1).  
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 Рис. 1.1 Складові концепції забезпечення стійким розвитком підприємства 

 Джерело: розробка автора 
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Базисні положення концепції: 

Основні напрями досягнення стійкого розвитку: 

ендогенний, екзогенний, поліпшення умов функціонування. 

Необхідні умови: оптимізація і збереження обсягів 

господарської діяльності; підвищення 

конкурентоспроможності; використання управлінських 

механізмів, що забезпечують керованість стійкого розвитку. 

Принципи реалізації 

концепції: 

 

- динамічності; 

- системної цілісності; 

- збалансованості 

матеріальної та 

інформаційної основ; 

- пристосовуваності. 

Стійкий розвиток підприємства 

є безперервним, збалансованим, антикризовим і керованим підвищенням економічної 

ефективності діяльності за умов одночасного розширення сфери відповідальності перед 

суспільством і заходами зі збереження навколишнього середовища, метою якого є 

покращання якості життя не тільки нинішнього, а й майбутніх поколінь. 
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визначення стійкості; принципи реалізації концепції; комплекс заходів щодо 

практичного втілення стратегії стійкого розвитку підприємства. 

За умов соціально-відповідального та екологічно-відповідального 

ведення бізнесу запропонована концепція стає своєрідним різновидом 

економічної моделі для підприємства, яке займається природно-ресурсними 

видами економічної діяльності. 

Щодо проектного рівня, тобто імплементації стратегії стійкого розвитку 

підпариємства в практичну сферу, то доцільно виокремити декілька рівнів:  

рівень стратегічного планування та побудови бізнес-моделі, коли 

підприємством включаються цілі стійкого розвитку у загальну систему 

пріоритетів (блоки «Аналіз» та «Планування»); 

рівень моніторингу дотримання засад стійкого розвитку та 

збалансованості розвитку підприємства (блок «Імплементація»); 

рівень коректування досягнених результатів у сфері стійкого розвитку 

(блок «Повторний аналіз і оцінювання»). 

Блоки «Аналіз» та «Планування» засновані на проблемному підході, що 

дозволяє вибудувати логічний ланцюжок: оцінка ситуації - виявлення проблем 

- визначення цілей - рішення.  

Такий програмно-цільовий метод дозволяє вирішити проблеми 

забезпечення стійкого розвитку підприємства за наступною схемою: відбір 

проблеми (наприклад, відсутність стратегії стійкого розвитку), постановка 

цілей (виявлення пріоритетів розвитку), виділення необхідних ресурсів для 

виконання (фінансові, часові, людські тощо). 

Оскільки на даному етапі можливий варіантний розвиток, тоді як цільова 

програма орієнтована на реалізацію конкретних заходів, які повинні бути 

пов’язані між собою, блок «Імплементація» передбачає впровадження системи 

показників та індикаторів, що характеризують стійкий розвиток підприємства 

та надають комплексне уявлення про фінансово-економічний стан 

підприємства, його організаційну ефективність, соціальну роль і екологічну 

стійкість. 
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При цьому стійкий розвиток передбачає не лише збалансування окремих 

його складових, а й утримання показників за кожною сферою у допустимих 

межах. Враховуючи складність та багатогранність забезпечення стійкого 

розвитку підприємства на етапі повторного аналізу і оцінювання (останній 

блок) варто передбачити, що чинники стійкого розвитку можуть не мати 

кількісного вираження, однак обов’язковим є дослідження сформованих 

причинно-наслідкових зв’язків між елементами, що особливо актуально для 

промислових підприємств, основою діяльності яких є природокористування, 

яке має свою специфіку, оскільки негативний вплив від використання 

невідновних ресурсів на довкілля становить більш значну проблему, ніж їх 

вичерпність та дефіцитність. 

Проілюструємо практичне втілення запропонованих базисних засад 

концепції для гірничодобувного підприємства (рис.1.2). Для цього 

використовуються діаграми зворотного зв’язку (англ. Casual Loop Diagram, 

CLD), які слугують інструментом аналізу зворотніх зв’язків у вигляді 

ланцюгів взаємовпливу змінних.  

Запропонована причинно-наслідкова діаграма міститиме концепти-

змінні, пов’язані між собою позитивними чи негативними зв’язками, залежно 

від характеру впливу однієї концепт-змінної на іншу (позначається стрілкою). 

Контури зворотного зв’язку залежно від взаємовпливу концепт-змінних 

бувають двох типів: позитивні та негативні. При цьому, коли усі зв’язки у 

контурі негативні чи коли їх кількість парна, – контур негативний або 

збалансований.  

Як зазначалося раніше, діаграми зворотного зв’язку слугують 

допоміжним інструментом надання загальної характеристики можливим 

змінам динамічних систем через цикли («плюс» для прямого чи «мінус» для 

обернено пропорційного зв’язку; також позначається напрям кожного циклу: 

за годинниковою стрілкою або проти).  
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Рис. 1.2 Забезпечення стратегії стійкого розвитку підприємств гірничодобувної 

галузі 

Джерело: розробка автора 

Такі діаграми підходять для застосування у випадку необхідності 

виявлення причин динаміки та безпосередньо тих зворотних зв’язків, які 

чинять негативний вплив на забезпечення стійкого розвитку через призму 

причинно-наслідкових зв’язків між внутрішніми багатоаспектними процесами 

та зовнішнім середовищем функціонування. 

Цикл, у якому кількість зв’язків зі знаком «мінус» парна і збільшення 

одного з параметрів призводить до збільшення у результаті, називається 

підсилюючим та позначається літерою R (від англ. reinforcement 

(підкріплення)). Так, наприклад, цикл R1 свідчить, що ціни на ресурси напряму 

залежать від динаміки виробництва, видобутку та якості ресурсів (сорт руди).  
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На перших етапах після створення і початку робіт гірничодобувних 

підприємств у певному регіоні, коли продовжуються досліджуватися 

геологорозвідувальні райони, виникає привабливий інвестиційний клімат 

(цикл R2).  

Цикл з непарною кількістю зв’язків зі знаком «мінус» називається 

балансуючим, оскільки він стабілізує систему, коли збільшення одного з 

параметрів призводить до зменшення у результаті. Так, активні 

геологорозвідувальні роботи зумовлюють виникнення циклу позитивного 

зворотного зв'язку у бік підвищеної гірничодобувної активності (R3). Однак 

існує обмеження ресурсів, що з часом (у тому випадку, коли причинно-

наслідковий зв’язок виникає через деякий час, він позначається подвійною 

рискою) призводить до зменшення геологічного потенціалу внаслідок 

вичерпності покладів копалин (цикл В1).  

Водночас може виникнути суспільне незадоволення внаслідок 

контроверсійності такої діяльності (переважно через екологічну шкоду 

внаслідок посилення гірничодобувної діяльності), що у подальшому 

призводить до посилення законодавчих заходів з охорони навколишнього 

середовища (пільгове навантаження, штрафи тощо), тим самим знижуючи 

економічну життєздатність і без того обмеженої кількості ресурсів (цикл В2). 

Посилення контролю за екологічною складовою діяльності 

гірничодобувних підприємств сприяє пошуку ефективних способів мінімізації 

шкідливого впливу на навколишнє середовище не лише шляхом 

технологічних покращень, а й збільшивши розмір інвестицій у НДДКР, що 

позитивно вплине на розвиток і впровадження технологій переробки та 

очищення (цикл R4). 

З часом це може призвести до посилення гірничодобувної активності 

(цикл R3) одночасно з посиленням суспільного невдоволення, оскільки темпи 

видобутку не можуть знизитися до неприйнятного рівня (з точки зору 

гірничодобувних підприємств), тому придатність обмеженої кількості 

ресурсів може перевищити початковий рівень. Це означає, що в умовах 
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стійкого розвитку структура системи (середовище функціонування) впливає 

на поведінку її учасників (гірничодобувне підприємство та стейкхолдери), 

регулюючи переважання двох або більше взаємопов’язаних циклів зворотного 

зв'язку. 

Отже, виявлено кілька взаємозбалансованих рушійних сил: обмеженість 

ресурсів, вартість видобутку та екологічні нормативи, що залежать від обсягів 

відомих покладів ресурсів, технологій видобутку, суспільного сприйняття. 

Технологічні досягнення можуть певною мірою пом’якшувати багато 

проблем, а зміна траєкторії розвитку від економіки до людини сприяє 

врахуванню інтересів зацікавлених сторін. 

Проаналізувавши наведену діаграму, можна стверджувати, що 

ефективність забезпечення стійкого розвитку підприємства напряму залежить 

від правильності постановки цілей стійкого розвитку та розробки варіантів їх 

досягнення. 

Ефективність діяльності підприємства на усіх рівнях напряму залежать 

від чітко організованої та добре інтегрованої системи забезпечення стійкого 

розвитку. Водночас на конкурентному ринку підприємству недостатньо бути 

ефективним, оскільки важливо завчасно удосконалювати бізнес-модель 

підприємства, орієнтуючись на тенденції та прогнозуючи зміни. 

Підприємство, яке відрізняється максимальною адаптивністю та ефективно 

використовує наявні ресурси, має перспективи довгострокового розвитку.  

Вищенаведене зумовлює потребу у забезпечені формування цілісної 

системи управління стійким розвитком підприємства, основою якої 

слугуватиме потужна теоретико-методична база. Тому запропонована 

концепція стійкого розвитку підприємств має два рівні: теоретичний, що 

передбачає формування теоретичних засад стійкого розвитку підприємства як 

базису для розробки нових управлінських підходів з позицій стійкості; 

практичний, який повинен забезпечувати прогнозування стійкості розвитку 

підприємств.  
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У ході дослідження підходів до класифікації видів стійкого розвитку 

підприємства засвідчено, що стійкий розвиток підприємства розглядають як 

синергетичний ефект від взаємодії усіх підсистем: економічної (максимальна 

ділова активність, взаємовигідне співробітництво, прибутковість); соціальної 

(прозоре ведення діяльності, підвищення кваліфікації співробітників, успішна 

співпраця з некомерційними організаціями); екологічної (розробка 

екологічних продуктів, зменшення використання обмежених природних 

ресурсів). Окремо запропоновано виділити підсистему «інтегративна складова 

стійкого розвитку», що дозволить створити вихідні точки контролю та оцінки 

результатів трансформації щодо забезпеченості ресурсами та інноваційної 

активності. 

У динамічно змінних умовах господарювання відбувається процес 

адаптації підприємств до змінних умов середовища. Узагальнення 

теоретичного базису показало, що актуальною залишається необхідність 

систематизації та вибору управлінського інструментарію забезпечення 

стійкості. Здійснена типологізація станів стійкості розвитку підприємства 

дозволила виокремити такі: стабільний стійкий, нестабільно стійкий, 

нестабільно нестійкий та стабільно нестійкий стан. Визначення стану стійкості 

підприємства важливо для подальшого обґрунтування конкурентної стратегії 

та вибору моделі поведінки підприємства.  

При цьому стійкість та стабільність підприємства слугують 

визначальними факторами можливості його подальших адаптивних 

перетворень, для чого запропоновано алгоритм визначення стійкості 

підприємства у якості першочергової процедури стратегічної оцінки 

підприємства. Подальший вибір форм і методів забезпечення стійкого 

розвитку та контроль над реалізацією можна розділити на основі процесного 

підходу шляхом виділення таких складових: аналіз, планування, 

імплементація, повторний аналіз та оцінювання. Це дозволить забезпечити не 

лише збалансування окремих функціональних сфер діяльності підприємства, 

а й утримання показників за кожним видом у допустимих межах. 
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Сукупність механізмів управління стійким розвитком підприємства 

полягає у співіснуванні позитивних та негативних зворотних зв’язків. Для 

зручності даний підхід до тлумачення концептуальних основ управління 

стійким розвитком, особливістю якого для підприємств гірничодобувної 

галузі є врахування дії таких чинників як обмеженість ресурсів, вартість 

видобутку та екологічні нормативи, технології видобутку та суспільне 

сприйняття, було подано у вигляді причинно-наслідкової діаграми.  

Врахування теоретичних положень концепції і використання набору 

практичних інструментів для її реалізації дозволить здійснювати управління 

підприємством з фокусуванням спочатку на проблемах і впливах, що мають 

найбільше значення для стійкого розвитку підприємства. 
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Висновки до розділу 1 

За результатами дослідження теоретичних основ забезпечення стійкого 

розвитку підприємств зроблено такі висновки: 

1. Теоретичним підґрунтям для визначення сутності стратегії стійкого 

розвитку підприємств став синтез економічних теорій. Виявлено, що розвиток 

економіки протягом тривалого часу відбувався на основі споживацької моделі, 

і в теоретичній науці переважали підходи щодо забезпечення максимально 

можливої ефективності без урахування потреб майбутніх поколінь. На основі 

проведеного аналізу з’ясовано, що понятійний апарат стійкого розвитку 

потребує перегляду у зв’язку зі зростаючим антропогенним впливом на 

атмосферу та необхідністю забезпечення і підтримання стійкості. Крім того, 

визначено потребу в імплементації стратегії стійкого розвитку як системи 

засобів забезпечення рівноваги та збалансованості діяльності, що реалізується 

через інструментарій визначення стану стійкості підприємства в ході розробки 

та реалізації стратегії його розвитку. Систематизація наукових підходів до 

визначення стійкого розвитку підприємства дозволила виокремити поняття 

стійкості та стабільності як визначальних складників подальших адаптивних 

перетворень підприємств як систем. 

2. У ході дослідження з’ясовано, що еволюція теорії супроводжувалась 

ускладненням сутності стійкого розвитку. Досліджуючи вплив шкіл 

економічної думки на формування сучасних теорій стійкого розвитку, було 

виокремлено дефініції, погляди стосовно яких змінювалась. Зокрема, 

змінювалися: базові категорії (від провідної ролі виробництва до акцентування 

на ньому); система категорій (від поділу на класи до вирізнення індивідуумів, 

інститутів та організацій); основні принципи (зміни поглядів на регулювання 

ринку); середовище (від визначеного до невизначеного та складного); 

індивідуум (від раціонального до обмежено раціонального); фактори змін (від 

капіталу до особистого вибору індивідуума).  

3. Встановлено, що сформульована, на початкових етапах, стратегія 

стійкого розвитку, як макроекономічна, має в даний час активне втілення у 
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сучасних дослідженнях розвитку підприємств з позицій стійкості, тобто 

розглядається одночасно через призму економічних, екологічних та 

соціальних критеріїв на мікрорівні. 

У роботі обґрунтовано власне визначення стійкого розвитку 

підприємства як такого, що є безперервним, збалансованим, антикризовим і 

керованим підвищенням економічної ефективності діяльності за умов 

одночасного розширення сфери відповідальності перед суспільством і 

заходами зі збереження навколишнього середовища, метою якого є 

покращання якості життя не тільки нинішнього, а й майбутніх поколінь.  

4. Запропоновано концептуальну модель забезпечення стратегії стійкого 

розвитку, що передбачає наявність позитивних зворотних зв’язків (ПЗЗ) та 

негативних зворотних зв’язків (НЗЗ) за умови, що стратегічні цілі 

підприємства мають потрійну спрямованість (економічну, екологічну та 

соціальну). За результатами аналізу ендогенних і екзогенних процесів 

забезпечення стійкого розвитку виокремлено такі універсальні механізми: 

саморегуляція та оптимальна різноманітність елементів задля забезпечення 

динамічності і гнучкості системи. 

5. Аргументовано, що на рівні підприємства найважливішими 

принципами, які регламентують практичне втілення стратегії стійкого 

розвитку, є: динамічності (зміни в одному з параметрів діяльності 

підприємства призводять до змін в інших на основі зворотного зв’язку); 

системної цілісності (операційна, інвестиційна і фінансова діяльність 

підприємства пропорціональні відповідним системним елементам, що мають 

здатність до взаємодії і відновлення); збалансованості матеріальної та 

інформаційної основ (тобто досягнення такого стану, коли зберігаються 

довгострокові стимули стійкого розвитку); пристосовуваності (адаптивність 

підприємства до зовнішніх умов та гнучкість внутрішнього управління 

сприяють збереженню довгострокової перспективи стійкого розвитку). 

6. Використано синергетичний підхід, що дозволило дослідити взаємодії 

усіх підсистем підприємства задля забезпечення стійкого розвитку: 
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економічної (максимальна ділова активність, взаємовигідне співробітництво, 

прибутковість); соціальної (прозоре ведення діяльності, підвищення 

кваліфікації співробітників, успішна співпраця з некомерційними 

організаціями); екологічної (розробка екологічних продуктів, зменшення 

використання обмежених природних ресурсів). Окремо запропоновано 

виділити підсистему «інтегративна складова стійкого розвитку», що дозволить 

створити вихідні точки контролю та оцінки результатів трансформації щодо 

забезпеченості ресурсами та інноваційної активності. 

7. Виявлено, що стійкість та стабільність підприємства слугують 

цільовими орієнтирами його подальших адаптивних перетворень, для чого 

запропоновано алгоритм визначення стійкості підприємства у якості 

першочергової процедури стратегічної оцінки підприємства. Подальший вибір 

форм і методів забезпечення стратегії стійкого розвитку та контроль над 

реалізацією запропоновано розділити на основі процесного підходу шляхом 

виділення таких складових: аналіз, планування, імплементація, повторний 

аналіз та оцінювання. Це дозволить забезпечити не лише збалансування 

окремих функціональних сфер діяльності підприємства, а й утримання 

показників за кожним видом у допустимих межах. 
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РОЗДІЛ 2. 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ  ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

2.1. Удосконалення методики аналізу стійкого розвитку 

підприємств  

 

На шляху втілення концепції стійкого розвитку постає проблема 

формування системи виміру (індексів та індикаторів) з метою кількісної і 

якісної оцінки досягнень у кожній сфері. Дослідження методик аналізу 

стійкого розвитку підприємств дозволяє не лише обґрунтувати існуючу 

науково-практичну проблему, а й запропонувати шляхи їх удосконалення. 

Виходячи з того, що в умовах динамічних змін, коли перебіг соціально-

економічних процесів надзвичайно швидкий, а промислові підприємства 

зацікавлені у забезпечені стабільності розвитку, доцільно послідовно і 

змістовно здійснити наступне:   

розкрити сутність показників та індикаторів стійкого розвитку, вимоги 

до них, наявні класифікації; 

удосконалити існуючі методичні підходи до оцінки стійкого розвитку за 

рахунок запропонування допоміжних етапів для поглиблення розрахунку 

інтегрального індексу стійкого розвитку підприємства. 

Виконання вищенаведених завдань дозволить ідентифікувати вплив 

факторів стійкого розвитку на діяльність промислових підприємств. 

Застосування розрахунку інтегрального індексу стійкого розвитку 

підприємства допоможе визначити стійкість розвитку підприємства, що має 

важливе значення в умовах низького рівня прогнозованості динаміки ринку, 

оскільки дозволяє дослідити контрольовані і неконтрольовані фактори впливу 

на стійке функціонування підприємств. 

 Таке дослідження у межах цього розділу доцільно провести у розрізі 

наступних етапів:  
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дослідивши підходи та розроблений ряд методичних положень до 

оцінки стійкого розвитку підприємств, запропонувати їх розширити з 

урахуванням галузевої специфіки (п. 2.1); 

діагностувати проблеми, які гальмують стійкий розвиток, визначити їх 

вплив на потенціал підприємств (п. 2.2); 

здійснити систематизацію та дослідження ключових чинників стійкого 

розвитку, обґрунтування пропозицій щодо імплементації питань стійкого 

розвитку в практику управління сучасними підприємствами гірничодобувної 

галузі (п. 2.3). 

Питання інструментарію забезпечення стійкого розвитку підприємств 

потребує дослідження, оскільки традиційні підходи, зокрема сформульовані в 

межах операційного та стратегічного менеджменту, які використовують 

переважно виробничі показники, потребують адаптації. Оскільки концепція 

стійкого розвитку часто розглядається як еволюціонуюча, виявлення її 

практичних і вимірюваних індикаторів на макро-, мезо- та мікро- рівнях 

залишається актуальним питанням. 

На даний час розгляд усіх аспектів стійкого розвитку у комплексі став 

загальновизнаним підходом у науці та практиці. Водночас, попри значний 

накопичений досвід методологічного і практичного характеру масштабними 

міжнародними організаціями, єдиного загальноприйнятого підходу до аналізу 

й оцінки стійкого розвитку підприємств розроблено не було, що 

обумовлюється рядом факторів, основними серед яких є: відсутність єдиної 

думки щодо трактування ключових категорій (наприклад, розвиток, стійкість, 

стани стійкості, межі толерантності тощо), багатогранністю самого поняття 

«стійкий розвиток» та значних відмінностей у характерах задач, які прагнуть 

розв’язати науковці (за масштабом, областями знань чи галузевою 

специфікою).  

Відповідно, існує потреба у систематизації існуючих методик оцінки 

стійкого розвитку окремо взятих промислових підприємств з огляду на те, що 
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рівень їх розвитку корелює з добробутом і якістю життя населення на 

прилеглих територіях чи окремих регіонах. 

У ході аналізу методик оцінки доцільно використати авторське 

визначення стійкого розвитку як такого, що є безперервним, збалансованим, 

антикризовим і керованим підвищенням економічної ефективності діяльності 

за умов одночасного розширення сфери відповідальності перед суспільством і 

заходами зі збереження навколишнього середовища, метою якого є 

покращання якості життя не тільки нинішнього, а й майбутніх поколінь. 

Виходячи з цього, було відібрано і вивчено методики, які передбачають 

врахування збалансування усіх сфер діяльності підприємства (насамперед 

економічної, соціальної та екологічної). 

З метою вимірювання стійкості розвитку використовують показники та 

індикатори стійкого розвитку. 

Показники стійкого розвитку – це кількісні та якісні характеристики 

окремих станів та властивостей об'єктів та процесів підприємства як системи 

відносно їх співпадіння цілями та задачами стійкого розвитку. Показники 

стійкого розвитку можна умовно поділити на індикатори та індекси. 

Індекс – це показник, отриманий в результаті співставлення кількох 

індикаторів Він характеризує взаємозв'язки між окремими факторами стану 

підприємства як системи. 

Індикатор підлягає безпосередньому вимірюванню та за обраними 

критеріями характеризує підприємство. Індикатори використовуються для 

інтерпретування змін, полегшення доступу до інформації для різних категорій 

користувачів, обґрунтування прийнятих рішень тощо. 

Світовий досвід в області розробки індикаторів стійкого розвитку 

показує, що існують два підходи до їх побудови: 1) побудова системи 

індикаторів, кожен з яких відображає окремі аспекти стійкого розвитку; 2) 

побудова інтегрального (агрегованого) індикатора. Другий підхід вважається 

менш ресурсозатратним з позиції прийняття рішень управлінцями, оскільки 

існує потреба в аналізі єдиного агрегованого показника.  
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Необхідність пристосування систем індикаторів для управління 

підприємством зумовила практику ранжування систем індикаторів. 

Просторовий поділ індикаторів означає поділ за рівнями – глобальним, 

міждержавним, національним, регіональним та локальним. За рівнями 

пріоритетності індикатори поділяють на базові (для порівняння країн), 

додаткові (регіональні) та специфічні (для конкретних територій). 

У процесі формування показників, які будуть характеризувати стійкість 

системи, важливо аби ті: 1) характеризували процеси, що відбувається у трьох 

різних підсистемах; 2) відображали не лише статику але й динаміку системи, 

тобто процеси зміни стану; 3) показники повинні розкривати взаємозв'язки 

між системою і різноманітними факторами, які визначають стан системи. 

На підставі проведеного раніше обґрунтування основних принципів 

стійкого розвитку, пропонується наступний перелік вимог до системи 

індикаторів (до кожної вимоги наводиться обґрунтування): 

релевантність, що означає відповідність задачам стійкого розвитку 

(ігнорування будь-якого з аспектів еколого-соціально-економічного процесу 

ускладнить забезпечення стійкості); 

достовірність, тобто заснованість на фактах; 

доступність для розуміння (must be understandable), що означає 

можливість спрощення у разі потреби (впливає на ефективність прийнятих 

рішень на підставі аналізу отриманих даних); 

адаптивність, що полягає у необхідності характеристики не лише 

поточного стану, а й широкого спектру змін (задля об'єктивної оцінки стану 

стійкості підприємства та прогнозування змін на основі однорідних 

показників); 

можливість використання на будь-якому рівні управління (такий 

універсалізм дозволяє уникнути витрат на розробку відокремлених систем 

індикаторів для різних рівнів); 

можливість характеризувати міжсистемні явища (сукупність 

взаємозв’язків); 
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масштабність та динамізм, тобто вимірювання параметрів та тенденцій 

їх зміни у часі. 

Таким чином, основні вимоги до способу вимірювання стійкості 

розвитку полягають у інформативності, адекватності та висвітленні повноти 

взаємозв’язків тріади стійкого розвитку (економічної, екологічної та 

соціальної складових). Щодо сфери застосування індикаторів стійкого 

розвитку, то об’єктом вивчення і контролю виступає не окрема підсистема, а 

цілісний комплекс «підприємство – середовище функціонування – економіка». 

Використання індикаторів стійкого розвитку дозволить контролювати 

поточний стан усіх систем, відслідковувати динаміку стану підприємства та 

прогнозувати майбутні зміни. При цьому механізм управління стійким 

функціонуванням має передбачати можливість формалізації значної кількості 

вхідних даних до кількох ключових показників. 

Очевидно, що багатогранність поняття «стійкий розвиток» щодо 

діяльності промислового підприємства та галузеві особливості ускладнює 

зведення множини різнопланових аспектів забезпечення стійкості до єдиного 

узагальнюючого показника. Недоліком підходів, які передбачають 

використання узагальненого показника, виступає необхідність забезпечення 

структурування вхідної інформації та неможливість комплексної оцінки 

диспропорцій у забезпечені стійкого розвитку. Водночас у сучасних умовах 

управління стійким розвитком підприємства ускладнюється та виникає 

потреба розробки критеріїв та показників стійкості. 

Відповідно, використання інтегрального показника стійкого розвитку 

потребує попереднього врахування кількох значущих факторів. Так, 

Філіпішина Л. М. [182] пропонує використовувати метод 

чотирикомпонентного PEST-аналізу, що полягає у стратегічному аналізі 

кожної з чотирьох компонент: політичної, економічної, соціальної, 

технологічної. Недоліком такого підходу є націленість методу на аналіз 

зовнішнього середовища. Крім того, фактори впливу як складові 

комплексного показника мають бути вимірюваними величинами. 
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Використання аналітичного інструментарію для ситуаційної оцінки 

стійкого розвитку на різних рівнях вивчали Довгань Л. Є. та 

Мохонько Г. А. [65], Мельник Л.Г. [117], Кожевіна О.В [91], Караєва Н.В. [87] 

та ін. Водночас ситуаційний підхід не завжди дозволяє врахувати усю 

сукупність факторів стохастичного впливу на динамічний розвиток 

підприємства. 

Доповнення традиційного аналізу шляхом співставлення показників та 

оцінювання рівня стійкості функціонування підприємства шляхом визначення 

інтегральних показників виробничої, фінансової, інвестиційної і 

інформаційної стійкості запропоновано у роботі [134]. Запропонована 

Нагорною І. І. [128] оцінка стійкості функціонування підприємства 

передбачає надання першочергового значення показникам економічної 

безпеки підприємства та її конкурентоспроможності.  

Н. О. Хомяченкова [190, c.14] пропонує використовувати у якості 

інтегрального показника стійкого розвитку підприємства величину, 

розраховану на основі триєдиного підходу до забезпечення стійкого розвитку 

(включаючи ризикованість діяльності). 

Розгляд пропонованих сучасними дослідниками методик (див. Додаток 

Д), їх переваг та недоліків дозволить, завдяки поєднанню різнопланових 

підходів (динамічного та статистичного), покращити розуміння механізму 

оцінки стійкого розвитку підприємства та комплексно оцінити стійкість 

підприємства.  

Принциповим зауваженням до наведених підходів виступає той факт, 

що на етапі розрахунку узагальнюючого показника стійкого розвитку 

промислового підприємства виникають труднощі методологічного 

(відсутність уніфікованих підходів) і статистичного (недостатність чи 

недостовірність вихідних даних) характеру. Крім того, методика обчислення 

базових складових агрегованого показника стійкого розвитку може базуватися 

на співвідношенні неоднорідних величин – поточних та прогнозованих (або 
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таких, обчислити які неможливо через недостатність інформації або специфіку 

діяльності).  

Узагальнюючи вищенаведене, питання вдосконалення методичних 

підходів до оцінки стійкого розвитку промислових підприємств певним чином 

представлені в науковій літературі. Здійснивши їх аналіз, можна виконати їх 

розподіл за такими основними напрямами: 

по–перше, дослідження внутрішньої та стратегічної стійкості, 

підприємства, які представили науковці: Ступка Н.М. [170], Зайцев О.Н. [72], 

Довгань Л. Є. та Мохонько Г. А. [65]; Мороз О. В., Матвійчук А. В. [124] ; 

по–друге, зосереджені на інструментарії визначення стійкості, які 

представили такі вчені: Мельник Л.Г. [117], Кожевіна О. В. [91], Караєва Н. В. 

[87], Онещак О. Я. [134], Хомяченкова Н.А [190]; 

по–третє, праці на основі загальної теорії систем [21; 294] та системи 

збалансованих показників [53]; 

по–четверте, багатокомпонентний аналіз [31; 182] та когнітивне 

моделювання [198]. 

Згадані методичні підходи дають можливість підприємствам здійснити 

усебічний аналіз стійкого розвитку та визначити перелік аспектів управління, 

які потребують уваги у контексті стабілізації. Разом з тим, частина вивчених 

підходів передбачають складнощі щодо практичної реалізації з позиції 

застосування пропонованого математичного апарату та широти кола 

поставлених для вирішення завдань. Зокрема, багатокомпонентний аналіз та 

оцінювання стратегічної стійкості підприємства передбачають врахування 

значного числа аспектів діяльності підприємства (що може призвести до 

повтору однотипних за змістом показників), а використання загальної теорії 

систем чи ситуаційного підходу приділяють більшу увагу не стійкому 

розвитку підприємства, а економічним аспектам його діяльності.  

Як засвідчив аналіз існуючих методичних положень щодо оцінки 

стійкого розвитку підприємств, нечітко визначеним залишається 

інструментарій такої оцінки. Здійснений аналіз існуючих методик оцінки 
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стійкого розвитку підприємства дає змогу дійти висновку, що більшість 

розглянутих методик являють собою варіанти конструювання агрегованого 

показника, тобто уніфікованих підходів не існує, а врахування галузевих 

особливостей підприємств відсутнє. 

Отже, необхідне удосконалення підходів до оцінки стійкого розвитку 

підприємств із врахуванням галузевої специфіки діяльності та приділенням 

уваги взаємодії з внутрішніми і зовнішніми чинниками, що підвищить наукову 

обґрунтованість управлінських рішень. 

Важливими є методичні положення аналізу стійкості на макро- і 

мезорівнях. Перш ніж перейти до етапів та процедур аналізу стійкого розвитку 

промислового підприємства, зупинимося докладніше на світовому досвіді 

вимірюваності стійкого розвитку, який поєднує фрагментовані і універсальні 

підходи. 

Оскільки відслідковувати увесь масив даних на глобальному рівні 

складно, контроль здійснюється шляхом використання агрегованих 

індикаторів [306]. До агрегованих показників належать Індекс розвитку 

людського потенціалу та Індекс людського добробуту. Пошуки агрегованих 

показників, які б враховували сукупність соціально-економічних і 

соціокультурних умов втілилися у таких показниках як Індекс очікуваного 

щасливого життя, показник Валового Національного Щастя та Міжнародний 

індекс щастя тощо. 

Агрегування показників здійснюється за групами показників (соціально-

економічних; еколого-економічних; екологічних). До соціально-економічних 

індексів можна віднести індекси конкурентоспроможності країн, економічної 

свободи, бізнес-ризиків, рівня корупції, інноваційності тощо. До еколого-

економічних належать «зелені рахунки» ООН, які базуються на традиційних 

економічних показниках та враховують вартісну оцінку виснаження 

природних ресурсів та еколого-економічного збитку від забруднення. До 

екологічних відносять «індекс живої планети» та «глобальний екологічний 

слід». 
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На рівні держав та світової спільноти розробкою показників стійкого 

розвитку займаються Комісія ООН зі стійкого розвитку, Департамент 

політичної координації та стійкого розвитку ООН, Науковий комітет з 

проблем навколишнього середовища.  

З метою систематизації показників стійкого розвитку Організацією 

економічної співпраці та розвитку було запропоновано використовувати 

модель «навантаження – стан – реакційна відповідь» (PSR model від англ. 

Pressure – State – Response model) у 1994 році з метою відображення 

антропогенного впливу на навколишнє середовище [282].  

Пізніше вона була модернізована у «імпульс діяльності – стан – реакція 

у відповідь» (DSR model від англ. Driving forces –State –Response model) та ще 

через час у «імпульси діяльності – навантаження – стан – вплив – реакція у 

відповідь» (DPSIR model від англ. Driving forces – Pressure – State – Impact – 

Response model) і модель «імпульси діяльності – навантаження – стан – 

експозиція – результат – дії» з більшим приділенням уваги питанням впливу 

екологічних змін на здоров’я людини [297, 301]. Авторський фреймворк 

DPSIR для гірничодобувного підприємств подано у пункті 2.2. 

Оскільки за допомогою моделей можна охарактеризувати не лише 

окремі параметри системи, а й сукупність причинно-наслідкових і зворотніх 

зв’язків, то сьогодні переважають підходи до систематизації, які передбачають 

розподіл показників на групи за функціональною ознакою. 

Зважаючи на вищенаведене, основні індикатори та індекси стійкого 

розвитку на міжнародному та макро- рівнях за принципами відображеннями 

взаємозв’язків систем та факторів впливу на них (системи) подано у Додатку 

Е. Важливо зазначити, що розробка індикаторів як комплексна процедура 

потребує значного масиву вхідної інформації задля забезпечення 

коректування традиційних показників діяльності. Тому на макрорівні 

поширеною є практика використання основних індексів, до числа відносять: 

показник «екологічного сліду» (англ. the Ecological Footprint) для позначення 

екологічної стійкості, індекс людського розвитку (англ. Human Development 
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Index) для вимірювання досягнень країни у сфері рівня життя населення та 

показник вимірюваного екологічного простору (англ. The Environmental 

Utilization Space). 

Щодо індикаторів стійкого розвитку, то з метою уникнення повторного 

врахування агрегованих індикаторів для різних показників 

загальноприйнятим є поділ індикаторів на три умовні групи: 1) економічний 

вимір; 2) соціальний вимір; 3) екологічний вимір. При цьому актуальною 

залишається проблема розрахунку індикаторів перелічених вище груп у 

розриві один від одного.  

Тому для зручності виділяють дві групи критеріїв стійкого розвитку 

[26]: 1) індикатори досягнення стійкості або SPI, Sustainability Performance 

Indicators; 2) агреговані оцінки стійкості або ASM, Aggregate Sustainability 

Measures. 

Перша група (SPI) представляє собою набір індикаторів для оцінки 

антропогенного впливу на економіку, довкілля та суспільство. Число 

індикаторів у цій групі може змінюватися, оскільки існує два методи підбору: 

використовуючи рекомендований перелік (англ. pre-defined list) або 

застосовуючи спеціальні методики розрахунку (англ. tailor-made). 

Метод використання рекомендованого переліку має ряд недоліків, 

зокрема: 1) складність відбору потрібних індикаторів та визначення їх 

оптимальної кількості; 2) деякі переліки індикаторів можуть містити 

суперечливу інформацію (англ. conflicting messages) щодо відображення 

поступального руху на шляху досягнення стійкого розвитку; 3) труднощі у 

математичному моделюванні через проблему множини критеріїв. 

Друга група (ASM) представлена індексом стійкого економічного 

добробуту (англ. ISEW, Index of Sustainable Economic Welfare) та індикатором 

реального прогресу (GPI, Genuine Progress Indicator). Показники ISEW 

показує, що ВВП не враховує нанесеної довкіллю шкоди, а показник GPI 

включає показники економічної складової стійкого розвитку, які не висвітлює 

ВВП.  
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Агреговані оцінки стійкості (друга група) можуть надавати помилкову 

картину щодо стану забезпечення стійкості, оскільки якомусь з напрямків 

(економічному, екологічному чи соціальному) може надаватися більше вагове 

значення. 

На рівні галузей методичний інструментарій аналізу стійкого розвитку 

перебуває на стадії становлення. Так, наприклад, у гірничодобувній галузі на 

даний час сформувалось два основних методичних підходи, оскільки перехід 

промислових підприємств до стійкого розвитку і подальше його дотримання 

може відбуватися шляхом консервативних або прогресивних змін (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Підходи до формування індикаторів стійкого розвитку у 

гірничодобувній галузі 
У світі 

За принципом поділу Підходи 

1 2 

Ретроспективні Неінтегровані індикатори: GRI, TSM, ITSPM. 

Інтегровані індикатори: Azapagic’s 

З орієнтацією на 

теперішнє 

аналіз матеріальних, енергетичних та інформаційних потоків; 

аналіз життєвого циклу підприємства 

З орієнтацією на 

майбутнє 

сценарний підхід; відслідковування впливу діяльності (7QS); 

мульти-критеріальний аналіз. 

В Україні 

Підхід Суть підходу 

Консервативні методи 

змін 

консервування (територій), обмеження (ліцензії на 

здійснення діяльності та лімити щодо виробничих процесів), 

заборони, регламентування діяльності підприємств та 

стримування (санкції, штрафи, підвищені ціни). 

Методи, націлені на 

стимулювання 

прогресивних змін 

пільгове оподаткування, суспільний інтерес, заохочувальне 

кредитування, державна підтримка. 

 Джерело: складено автором на основі [21, 187, 258] 

Відомі такі підходи до вимірювання стійкого розвитку підприємств 

гірничодобувної галузі: структура стійкого розвитку Адіса Азапагіча для 

видобутку та металургійної промисловості (Azapagic’s), інноваційні та 

технологічні показники стійкого розвитку управління (ITSPM), розроблені 

Аруном Басу та Удаєм Кумаром, Сім питань до стійкості (англ. Seven questions 

to sustainability (7QS)) та підходи Гірничої асоціації Канади у напрямку 

стійкого видобутку (TSM). 
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З перелічених підходів широко використовуються стандарти GRI у 

всьому світі та підходи TSM у Канаді. Підходи ITSPM, Azapagic’s та 7QS 

носять концептуально-теоретичний характер. 

У зарубіжній науковій літературі [210] для узагальнення цих методів 

використовують поняття стандартної економіки (англ. standart economics) та 

економіки стійкого розвитку (англ. the economics of sustainability). Саме 

економіка стійкого розвитку як наука більш детально вивчає ефективний 

розподіл природних ресурсів та їх стійке використання. Відповідно, методи, 

націлені на стимулювання прогресивних змін, визнаються більш дієвими.  

Обов’язковими для дотримання гірничодобувними підприємствами є 

стандарти, розроблені Міжнародною організацією зі стандартизації 

(International Organization for Standardization, ISO), які регламентують 

взаємодію із довкіллям (сюди належать ISO 14001:2004 «Система 

екологічного менеджменту»; ISO 9001:2008 «Системи менеджменту якості. 

Вимоги»; OHSAS 18001: 2007 «Системи менеджменту безпеки праці – 

Вимоги» та інші). Однак ISO орієнтовані на підвищення ефективності лише в 

екологічному аспекті діяльності. Тому для стійкого розвитку підприємства 

необхідно пов'язувати різні напрямки.  

Крім того, існує конвергенція між економічними, екологічними та 

соціальними ініціативами. Наприклад, використання поновлюваних джерел 

енергії сприяє зменшенню експлуатаційних витрат, покращенню ефективності 

гірничодобувних робіт, стабілізації енергопостачання та зменшенню викидів 

вуглецю.  

Питання репутації гірничодобувні підприємства відносять сьогодні не 

лише до числа тих, які належать до сфери піару. Більш активна позиція у сфері 

корпоративної соціальної відповідальності дозволяє покращити доступність 

надаваної інформації, щоб краще донести стейкхолдерам свої ключові ідеї. 

Крім того, в сучасних умовах гірничодобувні підприємства не обмежуються 

здійсненням благочинності, направляючи частину доходів у фонди, які 

підтримують місцеві потреби.  
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Тиск на гірничодобувні підприємства здійснюють не лише місцеві 

спільноти, а й регулятори, що проявляється у вимогах розкриття широкого 

спектру інформації щодо впливу на навколишнє середовище [268].  

Існує безліч важливих ініціатив з надання даних про стійкий розвиток, 

наприклад Ініціатива глобальної звітності (надання звітів обов'язково для 

учасників Міжнародної ради з гірничодобувної справи і металам (ICMM)) і 

Ініціатива прозорості видобувних галузей (EITI), але єдиний підхід до 

складання звітності в галузі досі не сформований. 

До найбільш поширених і використовуваних стандартів вимірювання 

стійкого розвитку у гірничодобувній галузі належать наведені у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Стандарти звітності зі стійкого розвитку гірничодобувних 

підприємств 

Стандарт Розкриття інформації за такими 

фазами ланцюжка поставок 

Ступінь розкриття аспектів стійкого 

розвитку (у порядку спадання) 

1 2 3 

GRI Дослідження, видобуток і переробка, 

посередники, 

Експорт/імпорт, доопрацювання, 

напівфабрикати, перетворення 

матеріалу, виробництво, торгівля, 

вторинна переробка 

*в однакових пропорціях за кожним 

напрямом 

 

IFC Дослідження, видобуток і переробка, 

доопрацювання, напівфабрикати, 

перетворення матеріалу, виробництво 

 

Права людини і працівників 

Профілактика викидів та меліорація 

Використання природних ресурсів 

Соціальне благополуччя 

Корпоративне управління 

IRMA Дослідження, видобуток і переробка Права людини і працівників 

Профілактика викидів та меліорація  

Соціальне благополуччя 

Використання природних ресурсів 

Корпоративне управління 

SDF видобуток і переробка *в однакових пропорціях за кожним 

напрямом 

ICMM видобуток і переробка Права людини і працівників 

Корпоративне управління 

Соціальне благополуччя 

Використання природних ресурсів 

Профілактика викидів та меліорація 

 Джерело: складено автором на основі [258] 
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Зокрема, Environmental and Social Performance Standards International 

Finance Corporation (IFC), Standard for Responsible Mining Initiative for 

Responsible Mining Assurance (IRMA), Sustainable Development Framework 

(SDF), International Council on Mining and Metals (ICMM). Водночас варто 

зазначити, що мотиви досягнення стійкого розвитку виходять за межі 

дотримання обов’язкових вимог (базові нормативи плати за користування 

надрами, необхідність складання звітності зі стійкого розвитку, зобов'язання з 

кількісного обмеження та скорочення викидів тощо), оскільки у підприємств 

галузі накопичилися серйозні соціально-економічні та екологічні проблеми. 

Для гірничодобувних підприємств важливішим за досягнення певного рівня 

стійкості виступає можливість не лише втримати цей стан чи покращити його, 

а й зменшити витрати на видобуток. 

Крім того, усе більшого поширення набуває генерування інформації 

щодо потенційних вигод та втрат за умови досягнення підприємством 

стійкості. Такий підхід отримав назву «тіньові витрати/ціни» (англ. shadow 

costs/prices) [210, с. 54].  

Для підприємств важливо прогнозувати витрати та вигоди від 

інвестування у забезпечення стійкого розвитку та можливі соціальні, 

екологічні та економічні ризики, пов'язані із зовнішніми впливами [23]. 

Зрозуміло, що, оскільки підприємство є відкритою системою та піддається 

впливу ззовні, прогнозування майбутніх показників діяльності потребує 

існування налагодженої інформаційної системи. 

Серед іншого на локальному рівні також активно розробляються 

індикатори стійкого розвитку підприємств. Підприємницький вимір стійкого 

розвитку виконує підтримуючу та цілеспрямовуючу (аспект рівноваги в 

контексті стійкого розвитку визначає умови подальшого прогресивного 

розвитку) функції. 

Підтримуюча функція полягає у тому, що у сучасних умовах не тільки 

функціонування підприємства залежить від природного середовища, але й 

стан останнього значною мірою залежить від антропогенного впливу. 
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Незбалансований розвиток, як правило, означає технічні критерії порушення 

допустимих меж впливу на природу. Однак, як показує практика, нормування 

процесу впливу на природні системи не вирішує питання їх збереження. 

Цілеспрямовуюча функція проявляється у збалансованому 

співвідношенні між різними складовими стійкого розвитку, яке 

регламентується існуючими стандартами звітності. Їх порівняльна 

характеристика подана у Додатку Ж. 

На мікрорівні індикатори слугують для відображення динаміки і 

тенденцій усіх сфер забезпечення стійкого розвитку і вирішення таких 

завдань: визначення цілей політики стійкого розвитку у кількісному 

вираженні; прогнозування ефекту від заходів, визначених стратегією стійкого 

розвитку; моніторинг теперішнього стану стійкості, а також оцінка 

досягнутого та планування подальших управлінських рішень. 

Виходячи з наведених завдань, можна виокремити такі функції 

індикаторів стійкого розвитку на мікрорівні: 1) забезпечення основи реалізації 

стратегії стійкого розвитку на різних рівнях, а також оцінки її ефективності; 2) 

надання інформації для планування та оцінки довгострокової політики 

стійкого розвитку; 3) підвищення якості управлінських рішень.  

Стійкий розвиток підприємства варто розглядати з позицій 

багатоаспектності. Багаторівневий і багатовимірний аналіз мінімізує 

прийняття управлінських рішень на основі стохастичної, тобто неповної, 

інформації.  

На першому рівні розглядають взаємодію підприємства з середовищем 

функціонування, на другому – оцінюють ефективність розвитку підприємства 

на основі сукупності взаємопов’язаних показників діяльності підприємства за 

видами діяльності.  

Виходячи з вищенаведеного, оптимальним є розподіл показників на дві 

великі групи: 1) ті, що становлять інформаційну основу для управлінських 

рішень; 2) ті, що використовуються для звітності зі стійкого розвитку 

підприємства. 
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Зрозуміло, що підприємства не використовують якийсь один підхід у 

чистому вигляді. Поєднання декількох підходів дозволяє покращити якість 

інформаційної базу відповідно до запитів управління. Оскільки показники 

забезпечення стійкого розвитку різноманітні, то виникає потреба у формувані 

методики комплексної підсумкової оцінки стійкого розвитку. Водночас, 

оцінка стійкого розвитку підприємства має враховувати статистичний (стан на 

конкретний момент часу; тип стійкості) та динамічний (динаміка зміни 

стійкості за певний період часу) підходи.  

Крім того, оскільки існує необхідність імплементації концепції стійкого 

розвитку в управлінську практику українських підприємств, пропонуємо 

розширити підходи до оцінки стійкого розвитку підприємства, взявши за 

основу структурно-якісну оптимізацію бізнес-процесів, що дозволяє досягти 

балансу між задоволенням споживачів, високим рівнем соціальної і 

екологічної свідомості, а також економічними показниками ефективності 

діяльності. 

Трансформація українських підприємств задля забезпечення 

життєздатності у довгостроковій перспективі має відбуватися на основі 

адаптації бізнес-процесів до ринкових умов, аби реалізувати основні бізнес-

цілі підприємства.  

Найбільш поширеними сьогодні є такі концепції управління бізнес-

процесами: постійне поліпшення виробничих процесів та цикл Демінга, 

концепція загального управління якістю, кайдзен, бережливе виробництво. 

Основні існуючі етапи аналізу стійкого розвитку промислових підприємств, а 

також можливі напрями його розширення наведено у табл. 2.3. 

З позицій стійкого розвитку, стійкість підприємства як бізнес-системи 

забезпечується за рахунок усебічного розвитку усіх складових шляхом 

безперервного удосконалення діяльності, що з часом створює тривалий 

сукупний економічний ефект. На підставі усебічного аналізу методів 

оптимізації діяльності підприємств і виявленні їх відмінних рис, можемо 
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сформулювати висновок про те, що кожен метод сприяє вирішенню 

конкретних завдань. 

Таблиця 2.3  

Етапи аналізу стійкого розвитку промислових підприємств  

Загальний 

процес 

оптимізації 

Цикл 

Демінга/ 

Шухарта 

Метод AMI Lean 

Production 

Загальні етапи 

аналізу стійкого 

розвитку 

промислових 

підприємств 

Пропоновані 

етапи процесу 

дослідження 

стійкості розвитку 

підприємства 

1 2 3 4 5 6 

Визначення 

проблемних 

аспектів 

Діагностика Оцінка Оцінка Етап I. 

Інформаційний. 

Визначення 

форм і методів 

забезпечення 

стійкого 

розвитку та 

контроль над 

реалізацією. 

 

Постановка 

цілей та 

визначення 

контрольних 

параметрів 

Планування 

Аналіз Вимірювання 

Етап перевірки на 

предмет 

дотримання 

умови динамічної 

узгодженості та 

врахування усіх 

складових 

Процес 

реалізації 

покращень 

Дія Вимірювання Покращення Етап II. 

Статистичний. 

Визначення 

граничних 

значень 

показників та 

значущості 

складових 

стійкого 

розвитку. 

 

Етап 

cистематизації 

індикаторів 

стійкого розвитку 

для визначення 

рівня адаптації 

підприємств до 

зміни зовнішніх 

умов за методом 

Берча 

Контроль 

показників  

Перевірка  

 

Контроль  Етап III. 

Розрахунковий. 

Розрахунок 

обраних 

показників, 

визначення 

підсумкового 

рівня стійкості. 

 

Етап оцінки рівня 

стійкості 

підприємств як 

латентної ознаки 

за допомогою 

адаптованого 

методу головних 

компонент 

Результати та 

їх 

інтерпретація 

Коригування Покращення Аналіз Етап IV. 

Оціночний. 

Розрахунок 

інтегрального 

показника 

стійкого 

розвитку та його 

оцінка. 

Етап 

антикризового 

управління 

Джерело: складено автором на основі [64, 228] 
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Це дозволяє стверджувати наступне: 1) для промислових підприємств на 

етапі оцінки рівня ефективності функціонування, необхідною умовою є 

формування системи критеріїв для визначення рівня стійкості; 2) основним 

засадам концепції стійкого розвитку найбільше відповідає підхід бережливого 

виробництва (англ. Lean Production, LP). 

Впровадження «бережливого виробництва» дозволяє за рахунок 

максимальної орієнтації на інтереси стейкхолдерів мінімізувати витрати 

ресурсів, часу та енергії. Зосередження уваги на безперервному вдосконаленні 

дозволяє якісно трансформувати підприємство з існуючого стану до бажаного 

(забезпечення стійкого розвитку). Зміни стосуються управлінців та персоналу 

(перехід до багатопрофільності), ресурсів (мінімізація їх використання) тощо. 

Такий підхід дозволяє швидко і ефективно реагувати на зміни у середовищі 

функціонування (потреби клієнтів, дії конкурентів, динаміка цін тощо). 

Системне, а не одиничне використання методів lean-технологій і 

концепції стійкого розвитку сприятиме гнучкому реагуванню на зміни ринку, 

підвищенню мотивації персоналу, поліпшенню якості продукції, покращенню 

відносин зі стейкхолдерами, пошуку нових сегментів ринку. 

У сучасних умовах, окрім цінностей та принципів Lean, популярності 

набирає Agile-менеджмент (від англ. agile – «еластичний»), який передбачає 

поділ процесів на окремі частини (ітерації) [64]. Більш того, agile-ізація 

бізнеса – необхідна умова забезпечення стійкого розвитку в сучасних умовах, 

враховуючи потребу переходу від довгострокового планування до стратегії 

та від контролю і автоматизації до діджиталізації. 

Існуючі методичні підходи до оцінки стійкого розвитку підприємств не 

дають змоги оцінити вплив забезпечення стійкого розвитку на поточні та 

перспективні результати діяльності підприємств у частині розрахунку 

інтегрального індексу стійкого розвитку підприємства.  

Методика аналізу стійкого розвитку підприємства передбачає 

традиційно ряд важливих етапів: попередній збір інформації, її статистичне 

опрацювання, розрахунки, оцінку. Однак в межах формування інформаційної 
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бази прийняття стратегічно-орієнтованих управлінських рішень, включаючи 

ті, які стосуються забезпечення стійкого розвитку підприємства, відсутні 

етапи перевірки на предмет дотримання умови динамічної узгодженості, 

систематизації показників для визначення рівня адаптації підприємства, 

детальної оцінки стійкості та врахування елементів антикризового управління. 

Відповідно розрахунок інтегрального індексу стійкого розвитку підприємства, 

слід доповнити такими етапами. Пропоновані етапи процесу дослідження 

стійкості розвитку підприємства із запозиченням lean та agile підходів 

передбачають кілька процедур. 

Перша – перевірка на предмет дотримання умови динамічної 

узгодженості та врахування усіх складових.  

Дотримання умови динамічної узгодженості означає, що необхідно 

слідкувати за дотриманням гомеостазу протягом усього періоду існування і 

функціонування підприємства як системи. У даному випадку гомеостаз можна 

тлумачити як випуск якісної продукції на виробництві, що модернізується та 

відповідає вимогам екологічної безпеки, задовольняючи інтереси усіх 

стейкхолдерів (населення, працівники, інвестори, держава тощо). 

Аналізуючи стійкий розвиток промислового підприємства, окрему увагу 

треба звернути на узгодження короткострокових цілей різних груп 

стейкхолдерів з довгостроковими стратегічними цілями підприємства (не 

лише економічними, а й соціальними, екологічними, культурними, 

політичними тощо). Однією з проблем забезпечення стійкого розвитку на 

мікрорівні є неузгодженість коротко- і довгострокових критеріїв 

оптимальності. Мається на увазі, що зацікавлені сторони переважно 

керуються короткостроковими критеріями, тобто можуть змінити стратегію на 

засадах стійкого розвитку на ту, що відповідає їх короткостроковим інтересам 

[307]. У таких умовах забезпечення стійкого розвитку передбачає можливість 

знаходження компромісів для стейкхолдерів протягом усього періоду часу 

існування підприємства (системи). Саме цей принцип покладено в основу 

дефініції динамічної стійкості (англ. time consistency) [103], коли компромісне 
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рішення на практиці означає, що стейкхолдерам невигідно відхилятися від 

курсу на стійкий розвиток протягом усього часу функціонування системи. 

Принцип дотримання умови динамічної узгодженості активно 

використовується насамперед підприємствами, у яких є власне бачення (англ. 

visionary companies) та висока корпоративна культура. На практиці це означає 

відмову від корострокових прибутків на користь збереження бачення [223]. 

Таким підприємствам притаманне слідування «великим, складним, смілим 

цілям» (англ. big hairy audacious goals) – такою є мета досягнення і підтримки 

стійкого розвитку. Згідно теорії визначення мети, поставлені більш амбітні 

цілі сприяють підвищенню мотивації та збільшують вірогідність успішних дій 

підприємства [265]. 

Друга – cистематизація індикаторів стійкого розвитку для визначення 

рівня адаптації підприємств до зміни зовнішніх умов за методом Берча. 

У ході аналізу стійкого розвитку промислових підприємств відбувається 

збір фінансово-економічної інформації та проводяться основні розрахунки: 

обраних показників, визначення підсумкового рівня стійкості, вагових 

коефіцієнтів значимості окремих складових. Для визначення рівня адаптації 

підприємств до зміни зовнішніх умов зазвичай використовують теорію 

обмежень зростання фірми [277] та метод Берча [99]. 

Використання саме методу Берча дозволить виокремити підприємства, 

які продемонстрували не лише високий темп росту, а й стійкість такого росту 

у часі. Зміна показника на понад 20% означає розвиток підприємства більш 

швидкими темпами, порівняно з іншими підприємствами. Однак врахування 

лише виручки підприємства за останні п’ять років (за методом Берча) є 

недостатнім. Відповідно, потрібно доповнити аналіз додатковими 

показниками. 

Сучасна парадигма стійкого розвитку базується на тому, що існує 

потреба у досягненні рівноваги між обмеженими ресурсами, екологічними 

взаємозв’язками та рядом нефізичних характеристик (технології та інновації, 

стиль життя тощо). Тому на практиці слід враховувати усі наведені аспекти. 
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Сфери, кількісні і якісні зміни показників яких характеризують 

поточний стан підприємства, це: 1) ефективність діяльності; 2) положення на 

ринку; 3) потенціал. Загальноприйнятим підходом щодо першої сфери 

ефективності підприємства вважається співвідношення, коли приріст чистого 

прибутку перевищує приріст чистого доходу, який перевищує приріст активів. 

Однак в сучасних умовах усе більшого значення набувають нематеріальні 

активи, зміна вартості яких непропорціональна зміні вартості матеріальних 

активів. Тому пропонується розширити перелік показників для аналізу, беручи 

до уваги не лише приріст чистого прибутку/доходів/виробничої потужності чи 

особливості взаємодії з працівниками, як це було здійснено у дослідженнях 

[99; 130], а й показники відносин зі стейкхолдерами та довкіллям. 

Третя – оцінка рівня стійкості підприємств як латентної ознаки за 

допомогою адаптованого методу головних компонент. 

Метод головних компонент, детально розроблений Готелінґом [254], 

застосовують для спрощення інтерпретації інформації або порівняння 

багатовимірних досліджуваних об'єктів. Це дозволяє скоротити кількість 

вихідних даних, визначити взаємозв’язки між ними, кількісно оцінити та 

ранжувати. 

Дослідження соціо-еколого-економічних аспектів діяльності 

безпосередньо на рівні самого підприємства дозволяє з’ясувати можливості 

підприємства щодо підтримки стійкого і ефективного розвитку. 

З метою розробки засад та механізму управління стійким розвитком 

підприємства пропонуємо виокремити та охарактеризувати показники рівня 

стійкості основних компонент (складових) підприємства. Стійкий розвиток 

промислового підприємства, як раніше зазначалося у розробленій концепції, 

може бути представлений наступними складовими: економічна, соціальна, 

екологічна, інтегративна. 

Оскільки підвищення ефективності діяльності підприємств та 

стабілізація становища у середовищі функціонування залежать від сукупності 

зовнішніх і внутрішніх факторів, задля оцінки стану стійкості підприємств 
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були систематизовані індикатори стійкого розвитку на прикладі 

гірничодобувної промисловості (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Систематизація індикаторів стійкого розвитку для підприємств 

гірничодобувної промисловості 

 
Орієнтир / 

ваговий коеф. 

Індикатор стійкого розвитку Характер 

впливу 

1 2 3 

Економічний вимір (масив y1) 

Внутрішньо-

виробничий / δвв 

Рентабельність діяльності, % Прямий/ 

зворотній Коефіцієнт фондовіддачі 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 

Інвестиційний 

/δінв 

Відношення капітальних інвестицій до валового випуску, % Прямий 

Виробничий / δвир Продуктивність праці у вартісному вимірі, тис. грн Прямий/ 

зворотній 

Інноваційний / δінн Витрати на модернізацію та впровадження інновацій (так/ні) Прямий 

Екологічний вимір (масив y2) 

Екологічний / δекол Надходження до держави від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, тис. грн 

Зворотній 

Використання паливно-енергетичних ресурсів, % (від загальної 

собівартості реалізованої продукції) 

Прямий/ 

зворотній 

Рентна плата за спеціальне використання води, тис. грн Прямий/ 

зворотній 

Ініціативи зменшення впливу виробництва на навколишнє середовище Зворотній 

Соціальний вимір (масив y3) 

Соціальний / δсоц  Оплата праці з відрахуванням на соц.страхування, % (від загальної 

собівартості реалізованої продукції) 

Прямий 

 

Пенсійні зобов’язання, тис.грн 

Відрахування на соціальні заходи, тис. грн 

Інтегративний напрям (масив y4) 

Збалансований / 

δструк 

Коефіцієнт стійкості економічного росту, % Прямий 

Платежі на користь держави, тис. грн 

Співвідносна частка підприємства на ринку залізновидобувної 

продукції (галузевому ринку), долі од. 

 Джерело: складено автором за даними [87, 103] 

Аналізуючи стійкий розвиток підприємств на основі даних звітності, 

можна виділити ряд показників, що характеризують складові їхнього стійкого 

розвитку та у сукупності можуть служити характеристикою стійкості.  

Показники, використовувані підприємствами, можна розподілити за 

такими групами: 1) y1 – фінансові показники (економічний вимір); 2) y2 – 

показники взаємодії з довкіллям (екологічний вимір); 3) y3 – показники 
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відносин зі стейкхолдерами (соціальний вимір); 4) y4 – показники забезпечення 

та збалансованості ресурсів (інтегративний вимір). 

Оскільки різнопланові складові стійкого розвитку вимірюються за 

допомогою різних підходів до їх кількісної та якісної оцінки та різними 

шкалами, то їх зведення до єдиного показника значно ускладнюється. 

Відповідно, існує потреба у розробці підходів до вимірювання стійкого 

розвитку підприємств та його подальшого аналізу. 

 На основі адаптованого алгоритму методу головних компонент можна 

порівняти позиції підприємств відносно конкурентів та кількісно оцінити 

досягнення у сфері стійкого розвитку.  

Оцінку рівня стійкості підприємств як латентної ознаки за допомогою 

адаптованого методу головних компонент пропонуємо проводити у три стадії 

(рис.2.1). 

 

 Рис.2.1 Етапи визначення стану стійкості підприємства 

 Джерело: авторська розробка 

Спочатку потрібно здійснити формування вихідної бази первинних 

показників стійкого розвитку, після чого провести їх стандартизацію та 

розрахунок коефіцієнтів їх вагомості. Далі показники стійкого розвитку 

групуються за напрямом впливу задля визначення інтегрального рівня 

стійкості і інтерпретуються. 
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Узагальнений показник стійкого розвитку підприємства було 

розраховано на основі інтегральних показників економічної, соціальної, 

екологічної та інтегративної складових стійкого розвитку. 

   Iстр = 
𝐼ек+𝐼соц+𝐼екол+𝐼інт

4
,     (1) 

Щодо інтегрального показника економічного виміру стійкого розвитку 

на основі масиву y1 (Iек), обчислюватимемо його наступним чином: 

   Iек = δвв*E1+ δінв*E2 + δвир*E3 + δінн*E4,  (2) 

де δвв, δінв, δвир, δінн, δзв – вагові коефіцієнти напрямів економічного 

виміру стійкого розвитку; 

E1…E4 – узагальнені показники стійкості за кожним напрямом 

економічного виміру стійкого розвитку. 

Аналогічно розраховуються інтегральні показники екологічного, 

соціального та інтегративного вимірів стійкого розвитку на основі масивів 

y2…y4 відповідно: 

    Iекол = δекол*Ek1,     (3) 

де δекол – ваговий коефіцієнт екологічного виміру стійкого розвитку; 

Ek1 – узагальнений показник стійкості екологічного виміру стійкого 

розвитку. 

    Iсоц = δсоц*S1,     (4) 

де δсоц – ваговий коефіцієнт соціального виміру стійкого розвитку; 

S1 – узагальнений показник стійкості соціального виміру стійкого 

розвитку. 

    Iінт = δінт*St1,     (5) 

де δструк – ваговий коефіцієнт інтегративного виміру стійкого розвитку; 

St1– узагальнений показник стійкості інтегративного виміру стійкого 

розвитку. 

Розрахунок вагових коефіцієнтів значущості кожного виміру 

здійснюється методом аналізу ієрархій (англ. Analytic Hierarchy Process - 

AHP), що дозволить визначити відносну значимість досліджуваних 
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альтернатив (показників) для усіх критеріїв у ієрархії (критеріями у даному 

випадку і є числові значення вагових коефіцієнтів) у вигляді векторів 

пріоритетів, які обчислюються за формулою: 

    𝐴𝑖 = √ 𝑌𝑗=1
𝑛𝑛
 𝑏𝑖𝑗; 𝑖 = 1…𝑛,    (6) 

де bij – елемент матриці парних порівнянь вагових значень; 

n – кількість вагових значень. 

Отримані таким чином значення векторів дозволять у подальшому 

апробувати методику на гірничодобувних підприємствах і визначити темпи 

змін у долях одиниць.  

Такий підхід обумовлений тим, що не збігаються одиниці виміру 

показників. Відповідно, якщо зростання виокремленого показника чинить 

позитивний вплив стійкого розвитку, то темп змін визначається як частка 

значення показника попереднього року і поточного періодів; якщо негативний 

– як частка значення за поточний і попередній періоди.  

Беручи до уваги результативні показники стійкого розвитку 

підприємства (табл. 2.5), можна визначити стан стійкості (їх характеристика 

наведена у п.1.1).  

Таблиця 2.5 

Стани стійкості підприємств за узагальненим показником стійкого 

розвитку підприємства 
Стан стійкості  Значення 

узагальненого 

показника  

Характеристика 

1 2 3 

Стабільний 

стійкий стан 

0,9-1,0 Виконання підприємством усіх зобов'язань не 

викликає сумніву 

Нестабільно 

стійкий стан 

0,75-0,9 Аналіз діяльності підприємства показує високу 

ймовірність виконання усіх договірних зобов'язань 

Нестабільно 

нестійкий стан 

0,5-0,75 Аналіз діяльності підприємства показує прийнятну 

вірогідність виконання основних зобов'язань 

Стабільно 

нестійкий стан 

<0,5 Підприємство може зіткнутися з труднощами щодо 

виконанням договірних зобов'язань 

 Джерело: авторська розробка 

Наведені критеріальні значення стійкого розвитку, залежно від 

поставлених завдань і специфіки діяльності підприємств, можуть дещо 
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відрізнятися, але в цілому система наведених критеріїв може бути використана 

як основа для класифікації більшості промислових підприємств. 

Апробація даної методики із застосуванням LS і PLS-PM моделювання 

шляхом введення пояснюючих змінних, що буде наведено далі, дозволить 

оцінити ступінь впливу на певне явище (у даному випадку – стійкий розвиток 

підприємств) конкретних кількісних та неявних якісних показників.  

Діагностика рівня забезпечення стійкого розвитку підприємства 

першочергово потребує оцінки поточного стану справ у цьому напрямку задля 

встановлення відповідності або відставання стану стійкості окремих аспектів 

стійкого розвитку бажаному рівню стійкості. У тому випадку, коли наявні 

значні розбіжності, за рахунок механізму стійкого розвитку їх можна 

ліквідувати. 

Четверта – антикризова. У сучасних умовах динамічні зміни в 

середовищі функціонування зумовлюють необхідність застосування концепції 

стійкого розвитку, оскільки соціально та екологічно збалансована політика 

підприємства слугує запорукою більш швидкого та ефективного виходу з 

кризи. 

Виходячи з принципу того, що кризу краще попередити, аніж 

ліквідовувати її наслідки, політика сучасного бізнесу сьогодні включає такі 

кроки: зниження рівня диспропорцій (приділення більшої уваги лише одному 

аспекту стійкого розвитку); співвідношення темпів споживання ресурсів і їх 

відновлення або поновлюваних змін (для непоновлюваних); підвищення рівня 

впровадження інновацій; зростання рівня соціальної та екологічної 

відповідальності підприємства. 

Щодо відносин зі стейкхолдерами, то існує два варіанти співпраці: 

партнерство та контроль. Перший варіант передбачає врахування інтересів 

стейкхолдерів для скерування їх дій на користь підприємства, а другий – 

контроль за сферою інтересів ключових стейкхолдерів. При цьому обидва 

підходи передбачають паралельну всебічну модернізацію (фінансово–

організаційну, технологічну, кадрову, екологічну тощо). 
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Основною задачею антикризової політики підприємства виступає 

необхідність забезпечення стійкості до коротко- та довготривалих 

економічних потрясінь. Це можливо за рахунок розпізнавання загроз кризи, 

усунення причин, що перешкоджають швидкому виходу з кризи, здійснення 

інших управлінських антикризових заходів. Коли відомі причини, здатні 

викликати кризу, менеджмент підприємства може спрогнозувати її розвиток, 

а детальний розподіл відповідальності сприяє вибудові чіткої вертикалі 

антикризового управління. І вже на етапі виходу з кризи використовують так 

звані "exit strategies" на локальному рівні, що означає припинення дії 

антикризових програм підприємства. 

З позицій забезпечення стійкого розвитку важливу роль у забезпечені 

ефективності антикризових заходів відіграє функціональність антикризових 

механізмів (насамперед мається на увазі супровід операційної і управлінської 

діяльності щодо розподілу та перерозподілу ресурсів, взаємодії зі 

стейкхолдерами, екологічної безпеки тощо). 

Етапи раціональних антикризових рішень з позицій стійкого розвитку: 

діагностика проблеми (де і чому виникла нестійкість; потрібно зібрати та 

проаналізувати наявну у розпорядженні інформацію щодо поточного стану 

діяльності підприємства, аби виявити невідповідність між існуючим і бажаним 

станом стійкого розвитку), формулювання обмежень та критеріїв (і їх 

подальший розподіл за мірою важливості), аналіз та оцінка альтернатив 

(полягає у розгляді усіх можливих варіантів забезпечення стійкого розвитку 

підприємства), вибір та реалізація обраного рішення (передбачає обрання 

такого варіанту, який буде відповідати не лише визначеним критеріям, а й 

інтересам стейкхолдерів). 

Ризик виникнення кризи – це можливість виникнення ситуації, за якої 

засоби досягнення цілей втрачають свою практичну значущість. У загальному 

вигляді вирізняють три типи ризику: допустимий, критичний та 

катастрофічний [99].  
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Застосувавши дану класифікацію з урахуванням аспектів стійкого 

розвитку, можна зазначити наступне: допустимий ризик означає відповідність 

ключових показників стійкого розвитку на належному рівні; критичний – на 

рівні передкризової чи кризової ситуації; катастрофічний – на рівні поза 

межами врегулювання. 

Варто відзначити, що попри негативний вплив на господарську 

діяльність підприємства та його подальший соціально-еколого-економічний 

розвиток, криза не обов’язково призводить до руйнівних наслідків. Мається на 

увазі, що криза може бути інструментом усунення нерівноваг у системі 

(підприємстві). Розуміння природи і характеру виникаючої нестабільності є 

необхідною умовою для здійснення політики підприємства на засадах стійкого 

розвитку, орієнтованої на пом’якшення циклічності діяльності. Кризові явища 

дозволяють зорієнтуватися, по–перше, які елементи підприємства як системи 

ослабли чи застаріли та, по–друге, які елементи мають потенціал. 

Враховуючи висновки здійснених аналітичних досліджень [36, 175, 241] 

стійкого розвитку підприємств щодо того, що максимального потенціалу 

підприємство набуває лише за умови поєднання вдалої стратегії стійкого 

розвитку та її успішної практичної реалізації, та пропозиції розрахунку 

узагальненого показника стійкого розвитку, пропонуємо подати відображення 

цієї закономірності графічно, побудувавши аналітичну матрицю, за якою 

можна прослідкувати варіанти поведінкових моделей підприємств (рис. 2.2).  

У даному випадку за показник успішності діяльності приймається рівень 

рентабельності підприємства у відсотках (згідно фактичних даних, для 

українських ГЗК цей показник знаходиться у межах, наведених у матриці). 

Починаючи з верхнього правого кутка (I квадрант) та рухаючись за 

годинниковою стрілкою, можна виокремити такі поведінкові моделі:  

трансформована – одночасне підтримання лідируючих позицій за 

показниками прибутковості та забезпечення стійкого розвитку, який 

розглядається підприємством у якості бізнес переваги; 
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 Рис.2.2 Матриця варіантів поведінкових моделей підприємств з позицій 

 забезпечення стійкого розвитку 

 Джерело: авторська розробка 

 

частково трансформована – лідерство у сфері стійкого розвитку та 

неуспішна на фоні інших бізнес-метрика; 

умовна – неефективна, порівняно з іншими, стратегія стійкого розвитку 

та низька ефективність бізнесу; 

перехідна – випереджання колег по галузі за прибутковістю діяльності 

та докладання зусиль для забезпечення стійкого розвитку (переважно з 

фінансових міркувань). 

При цьому не можна не враховувати внутрішнє середовище 

підприємства (табл. 2.6). Якщо життєвий цикл підприємства накласти етапи 

забезпечення стійкого розвитку, то виявиться, що потреба у стійкості як така 

виникає у початковий період життєвого циклу підприємства.  

Можна представити різні типи підприємств на одному континуумі. На 

одному з полюсів континуума розміщено прототип «стійкого підприємства», 

а на іншому – «нестійкого підприємства».  

Для першого характерними є висока інноваційність, готовність до змін 

та проактивність.  

Для другого – реагування на потреби ринку лише у разі достатності 

наявних ресурсів. Між ними розміщені два прототипи, характерні риси яких 

менш виражені. Це «квазі-стійке підприємcтво» (йому властиві інноваційність 
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та проактивність) та «адміністратор» (який швидше реактивний, ніж 

проактивний). 

Таблиця 2.6 

Внутрішнє середовище підприємства в умовах стійкого розвитку  

Конкурентна 

стратегія 

Віоленти Патієнти Експлеренти Коммутанти Леталенти 

1 2 3 4 5 6 

Ключовий 

потенціал 

розвитку 

Масштаби 

виробництва 

База зростання 

потенціалу 

Диверсифікація Співробіт-

ництво 

Інновації 

Життєвий цикл   
   

 
 

  
 

 

    

Фаза циклу Створення Зростання Зрілість Спад 

Стан стійкості Стабільний 

стійкий стан 

 

Нестабільно 

стійкий стан 

 

Нестабільно 

нестійкий стан 

 

Стабільно нестійкий стан 

Підприємство Стійке «Квазі-

підприємство» 

«Адміністратор» Нестійке 

 Джерело: узагальнено автором на основі [229, 243, 275, 288, 311, 320, 325] 

Крім наведених раніше конкурентних стратегій (віоленти, патієнти, 

експлеренти, коммутанти), додаються підприємства-леталенти, тобто ті, які 

демонструють занепад (інколи відновлюване зростання, але про стійкість 

говорити не доводиться).  

Незаплановані зміни у будь-якій підсистемі підприємства можуть 

призвести до раптового переходу до іншого стану стійкості у процесі 

функціонування. Загалом представлений рисунок свідчить про варіантність 

поведінкових моделей підприємств. Тобто, підприємства можуть 

маневрувати, обираючи найбільш вигідну поведінкову модель. При цьому 

забезпечення стійкого розвитку вимагає від підприємств постійного аналізу 

щодо слідування траєкторії стійкого розвитку. 

Отже, стійкий розвиток не можна комплексно охарактеризувати без 

оцінки ефективності функціонування та розвитку, тому варто застосовувати 

узагальнені показники з ваговими коефіцієнтами. При цьому введення таких 

інтегральних показників не означає, що подібне узагальнення нівелює 

характер змін у цілому за системою показників. 
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Представлені етапи аналізу стійкого розвитку промислових 

підприємств – це удосконалення відповідної методики, сформованої на 

принципах системності.  

Системний підхід дозволяє не лише аналізувати особливості 

функціонування підприємств як відкритих систем, а й зміни структури і 

характеру бізнес-процесів, що дозволило виокремити ряд поведінкових 

моделей підприємств з позицій забезпечення стійкого розвитку.  

На основі компонентного підходу було запропоновано алгоритм 

адаптованого методу головних компонент для визначення стану стійкості 

підприємства та запропоновано використання узагальненого показника 

стійкого розвитку. У комплексі це дозволить відслідковувати забезпечення 

стійкості розвитку підприємства.  

2.2. Дослідження стійкості розвитку українських та зарубіжних 

підприємств промисловості 

 

Для підприємств тих галузей, характер розвитку яких визначається, в 

тому числі, їх специфічними та стратегічними активами, завдання 

імплементації концепції стійкого розвитку має особливо важливе значення. 

Гірничодобувна промисловість є невід’ємною складовою мінерально-

сировинного комплексу та через значний експортний потенціал відіграє 

важливе значення у національному господарстві України. Близько 48% 

промислового потенціалу країни задіяно у сфері видобутку корисних копалин. 

 Гірничодобувні підприємства належать до числа найбільших платників 

податків, їх частка у доходах державного бюджету перевищує 5% [173]. Таким 

чином, на мапі світу українська гірничодобувна промисловість займає вагоме 

місце – обсяг видобутку в Україні оцінюють у 10,6 млрд. дол. США [179]. 

Загалом роль гірничодобувних підприємств та галузі залишається 

значимою та багатогранною і у сучасних умовах. По-перше, гірничодобувні 

підприємства характеризуються містоутворюючим значенням. По-друге, дана 

галузь є споживачем товарів і послуг інших галузей у частині, що стосується 
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гірничодобувного устаткування, обладнання для здійснення 

геологорозвідувальних робіт та освоєння родовищ, витратних матеріалів 

тощо. По-третє, продукція гірничодобувних підприємств слугує сировиною 

для інших галузей. По-четверте, підприємства є джерелом податкових 

надходжень, поповнюючи державні та місцеві бюджети. 

Однак гірничодобувна галузь відноситься до галузей третього техніко-

економічного укладу, а тому її розвиток у сучасних умовах залежить від 

впровадження інновацій, активізації творчого потенціалу персоналу та 

вимагає зниження негативного впливу на оточуюче середовище без втрати 

динаміки показників.  

Відповідно досягнення цілей стійкого розвитку для підприємств цієї 

галузі визначає необхідність підвищення економічної, соціальної та 

екологічної ефективності шляхом консолідації фінансових, людських та інших 

ресурсів задля формування такої бізнес-моделі, за якої буде можливим 

задоволення потреб нинішнього покоління без негативних наслідків для 

майбутніх.  

Принципи стійкого розвитку стали важливою парадигмою глобального 

прогресу у XXI ст. та визначають перспективні цілі, в тому числі для 

гірничодобувних підприємств. Це пояснюється тим, що видобуток руд і 

мінералів з надр за останні 100 років збільшився у 27 разів [188] і межі 

ефективного видобутку багатьох ресурсів практично досягнуто. При цьому 

внаслідок інтенсивної діяльності гірничодобувних підприємств збільшується 

негативний вплив на довкілля, який, як зазначається у роботі [81], 

проявляється у: забрудненні атмосфери та поверхневих водойм; підтопленні 

територій; використанні значної площі земель для складування гірських порід 

і відходів виробництва, а ставків – для кар’єрних вод; просіданні ґрунтів, 

інших. Поступове накопичення забруднювачів безпосередньо впливає на 

здоров’я працівників і місцевого населення. Відповідно цілі стійкого розвитку 

визначають необхідність вирішення і цих, вже накопичених проблем. 
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У період формування ринкових відносин в Україні гірничодобувні 

підприємства стали привабливим об’єктом приватизації, однак необхідного 

оновлення ці процеси не забезпечили і до сьогодні. Відбувається старіння 

шахтного фонду та обладнання, що призводить до падіння обсягів видобутку. 

Нестача інвестицій зумовлює виключно експлуатацію наявних потужностей, а 

необхідна модернізація виробництва відкладається, що у майбутньому може 

призвести до втрати ринків збуту, а отже загрожує стійкому розвитку. Через 

це актуальним стає завдання не просто виходу на траєкторію зростання, а й 

вирішення накопичених проблем та забезпечення відповідності сучасним 

викликам, урахування галузевих особливостей. Саме для підприємств 

гірничодобувної галузі особливого значення набувають завдання мінімізації 

шкоди для довкілля. 

Більш того, екологічні цілі в процесі обґрунтування стратегій розвитку 

гірничодобувних підприємств не є пріоритетними, оскільки власники 

орієнтуються на отримання максимальних вигод від діяльності відповідно та 

не завжди дотримуються принципів стійкого розвитку. 

Враховуючи вищенаведене, слід провести відповідні дослідження щодо 

стійкості розвитку підприємств гірничодобувної галузі із застосуванням 

запропонованої раніше процедури дослідження стійкого розвитку 

підприємств, декаплінг-аналізу та фреймворків стійкості. У цьому контексті 

необхідно: 

дослідити основні тенденції розвитку підприємств гірничодобувної 

галузі, в тому числі з урахуванням ситуації на світовому ринку; 

оцінити забезпечення стійкого розвитку українськими ГЗК на практиці; 

обґрунтувати можливості адаптації сучасних аналітичних інструментів, 

зокрема декаплінг-аналізу, використання яких дасть можливість уже на цьому 

етапі підвищити рівень інформаційного забезпечення управлінських рішень 

щодо стійкого розвитку на підприємствах галузі; 
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сформувати методичну базу підвищення ефективності управління 

стійким розвитком за допомогою фреймворкінгу, що дасть можливість 

врахувати галузеві особливості. 

запропонувати деталізовані пріоритетні заходи та набір інструментів у 

контексті забезпечення стійкого розвитку підприємства галузі. 

Складність управління стійкістю розвитку гірничодобувних 

підприємств зумовлена, в тому числі тим, що галузь має високий рівень 

глобалізованості. Відповідно важливе значення має моніторинг глобальних 

економічних процесів, зокрема динаміки економічного зростання, ситуації на 

фондових ринках, динаміки цін та їх взаємозалежності.  

Так, незважаючи на певне пожвавлення виробництва у 2015-2016 рр., 

ціни на продукцію галузі до цього часу не повернулися на докризовий рівень 

2011 року [305]. Нестабільність цін на продукцію гірничодобувних 

підприємств спричинює нестабільність й інших системних економічних 

процесів. Як зазначалося раніше, протягом 2015-2016 років у гірничодобувній 

галузі в усьому світі спостерігалося безпрецедентне стримування капітальних 

витрат. Для вирішення ситуації підприємства намагаються оптимізувати 

грошові потоки або, навіть, здійснюють продаж активів.  

Підтвердженням нестабільності розвитку галузі є і те, що витрати на 

геологорозвідку у світі у 2016 році склали 7,2 млрд дол. США, що становило 

лише одну третину від рекордної суми в 21,5 млрд дол. США, зафіксованої в 

2012 році [287]. Цей факт засвідчив загальну тенденцію фінансування менш 

ризикованих проектів та переорієнтацію інвестицій на технологічне 

оновлення. 

Такий обережний і ощадливий підхід означає, що гірничодобувні 

підприємства продовжують розвивати проекти, реалізовані на основі 

існуючого виробництва, покращуючи продуктивність. 

При цьому не можна не враховувати інвестиції на природоохоронні 

проекти, які передбачають розробку та впровадження природоохоронних 

заходів на території гірничодобувних регіонів.  
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До заходів природоохоронної діяльності належать: попередня дегазація 

геологічних структур, покращення якості пиловловлювачів, забезпечення 

безпечного відводу мінералізованих вод та утилізації відходів тощо. Такі 

заходи надають гірничодобувним підприємствам набагато більше переваг, ніж 

просто скорочення витрат. Знижуючи масштаб наслідків своєї діяльності для 

навколишнього середовища, легше повернути довіру суспільства. 

Кон’юнктура світового ринку має суттєвий вплив на розвиток 

гірничодобувної галузі України. Аналіз функціонування корпорацій світової 

гірничодобувної промисловості показав, що у 2018 році дохід найбільших 

світових гірничодобувних підприємств збільшився на 8% через те, що ціни 

вступили у фазу пожвавлення. Після глибокої кризи у 2016 році, завдяки 

впровадженню стратегій скороченню заборгованості шляхом оптимізації 

грошових потоків або продажу активів, корпоративні структури 

гірничодобувної галузі почали отримувати прибутки [283]. 

Однак найбільший прогрес відбувся у розумінні менеджментом 

гірничодобувних підприємств необхідності функціонування на засадах 

стійкого розвитку. Раніше операційна ефективність та стійкий розвиток 

являли собою окремі невзаємопов’язані аспекти діяльності, а підтримка 

стійкого розвитку була необхідною умовою для отримання ліцензії на 

здійснення видобутку.  

Сьогодні дотримання засад стійкого розвитку для гірничодобувного 

підприємства в економічному плані означає довгострокові економічні вигоди 

для самого підприємства та екосистеми навколо нього. Вигоди від дотримання 

стратегії стійкого розвитку виявляються також у поліпшенні прозорості та 

підвищенні ефективності. 

В умовах волатильності цін на сировинні товари політика 

гірничодобувних підприємств націлена на зміцнення економічних позицій, а 

через виснаження ресурсних резервів – на інвестування у нові технології для 

підвищення операційної ефективності та кращого реагування на мінливі умови 

ринку. 
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Водночас Україна у Європі за кількістю родовищ корисних копалин та 

їх якістю займає перше місце. За оцінками Інституту економіки 

природокористування і стійкого розвитку України, ресурсний потенціал нашої 

країни становить близько 7,5 трлн дол. США [173].  

В Україні, порівняно з економічно розвинутими країнами, частка 

природних ресурсів з розрахунку на одиницю ВВП в 2-3 рази вища (кількість 

викидів шкідливих речовин відповідно теж), а відкриті способи добування 

кінцевого продукту (до 5% від загального обсягу видобутку) зумовлюють 

значну кількість відходів (шлаки, порожні породи і т.д.) [179]. 

Гірничо-збагачувальний комплекс становить сукупність підприємств 

галузі, які займаються видобутком та збагаченням руд металів. Сучасний 

гірничо-металургійний комплекс (ГМК) України представлений такими 

підприємствами як:  

– група «Метінвест» (Інгулецький, Центральний та Північний ГЗК); 

– «Арселор Міттал» (АМ Кривий Ріг); 

– «Ferrexpo AG» (Полтавський ГЗК); 

– «DCH Group» (Євраз Суха балка). 

Інгулецький ГЗК спеціалізується на видобутку і переробці залiзорудного 

агломерацiйного магнетитового концентрату Інгулецького родовища 

вiдкритим способом з використанням сучасної циклiчно-поточної технологiї. 

Північний ГЗК випускає залiзорудний агломерацiйний концентрат та 

окатиші вiдкритим способом iз застосуванням буропiдривних робiт. 

Центральний ГЗК також спеціалізується на виробництві концентрату та 

окатишів вiдкритим способом на трьох кар'єрах та пiдземним способом. 

Полтавський ГЗК займається видобуванням та переробкою руди i 

випуском залізорудних окатишів. АрселорМіттал Кривий Ріг та Євраз Суха 

Балка також належать до великих виробників металопродукції в Україні. 

Основні показники ліквідності та фінансової стійкості гірничодобувних 

підприємств наведено у табл. 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Основні показники ліквідності і фінансової стійкості 

гірничодобувних підприємств за 2017-2018 рр. 
Н

ай
м

ен
у
в
ан

н
я
 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

е 

зн
ач

ен
н

я 

П
о
л
та

в
сь

к
и

й
 

Г
З

К
 

Ін
гу

л
ец

ь
к
и

й
 Г

З
К

  

П
ів

н
іч

н
и

й
 Г

З
К

 

А
М

 К
р
и

в
и

й
 Р

іг
 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

и
й

 

Г
З

К
 

Є
в
р
аз

 С
у
х
а 

б
ал

к
а 

2018/2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коефіцієнт 

покриття 

>1 0.66/ 

0.82 

1.13/  

1.08 

1.61/ 

1.35 

1.99/  

2.60 

1.29/ 

1.24 

2.62/ 

3.37 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 

0.6-0.8 0.30/ 

0.46 

1.11/ 

1.06 

1.55/ 

1.30 

1.46/ 

1.78 

1.20/ 

1.16 

4.08/ 

1.67 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності  

>0 

збільшення 

0.01/ 

0.01 

0.00/ 

0.00 

 

0.00/ 

0.00 

0.01/ 

0.13 

0.02/ 

0.07 

 

0.13/ 

0.35 

Коефіцієнт 

платоспроможності 

(автономії) 

>0.5 0.07/ 

0.09 

 

0.01/ 

0.01 

0.01/ 

0.01 

0.73/ 

0.76 

0.51/ 

0.50 

0.01/ 

0.02 

Коефіцієнт 

фінансування 

<1 

зменшення 

0.10/ 

0.10 

0.02/ 

0.02 

0.02/ 

0.02 

2.74/ 

0.31 

0.04/ 

0.04 

0.03/ 

0.05 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

власними 

оборотними 

засобами запасів 

>= 0.5 

зростання 

0.42/ 

0.68 

0.07/  

0.01 

0.33/ 

0.19 

0.30/ 

0.41 

0.13/ 

0.08 

-0.56/ 

-2.41 

Коефіцієнт 

довгострокових 

зобов’язань 

<0.2-0.3 0.03/ 

0.04 

0.05/ 

0.06 

0.08/ 

0.90 

0.53/ 

0.40 

0.12/ 

0.14 

1.67/ 

2.93 

Коефіцієнт 

поточних 

зобов’язань 

1…3 1.00/ 

1.00 

0.95/ 

0.94 

0.93/ 

0.91 

1.00/ 

1.00 

0.89/ 

0.88 

1.00/ 

1.00 

Джерело: розрахунки автора на основі даних звітності [137-143] 

Фінансово-економічна діяльність гірничодобувних підприємств у 

досліджуваному періоді показала досить високі показники ліквідності та 

фінансової стабільності. 

Ліквідність підприємств дозволяє визначити їх спроможність 

сплачувати поточні зобов’язання. Загальну оцінку платоспроможності дає 

коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності). Даний показник 
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визначається як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань та 

надає змогу виявити, якою мірою поточні зобов'язання покривають поточні 

активи. Норматив цього показника – більше або рівний 1. Результати 

коефіцієнту покриття показали задовільну здатність покриття поточних 

зобов’язань гірничодобувних підприємств за рахунок використання 

оборотних коштів. Так, досліджувані ГЗК забезпечені власними коштами 

завдяки наявності власних джерел для здійснення господарських операцій і 

погашення термінових зобов’язань, про що свідчить зростання показників.  

Коефіцієнт швидкої ліквідності належить до числа проміжних 

коефіцієнтів покриття та дозволяє оцінити, яка частина поточної 

заборгованості підприємства може бути погашена за рахунок готівки та 

очікуваних надходжень від дебіторів. Цей показник рекомендується в межах 

від 0,6 до 0,8. Показник перевищує нормативні значення для усіх підприємств, 

крім Полтавського ГЗК (що свідчить про недостатню наявність ліквідних 

активів).  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності демонструє, яка частина поточної 

заборгованості підприємства може бути погашена одномоментно на дату 

складання звітності Платіжні можливості за умов своєчасного здійснення 

розрахунків з дебіторами задовільні – у звітному періоді була нейтральна 

динаміка коефіцієнту абсолютної ліквідності для половини гірничодобувних 

підприємств (крім АМ Кривий Ріг, Центрального ГЗК та Євраз Суха балка). 

Коефіцієнти покриття та швидкої ліквідності значно перевищують 

нормативні значення. Це свідченням того, що гірничодобувні підприємства 

мають ресурси повною мірою виконувати свої поточні зобов’язання шляхом 

реалізації оборотних активів, а також означає наявність достатнього обсягу 

власного оборотного капіталу. 

Показники фінансової стійкості (коефіцієнт платоспроможності, 

коефіцієнт фінансування, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними 

засобами запасів та коефіцієнти поточних і довгострокових зобов’язань) 
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характеризують незалежність підприємства від зовнішніх джерел 

фінансування та структуру джерел фінансування ресурсів. 

Коефіцієнти платоспроможності (автономії), що характеризують міру 

незалежності підприємств від зовнішніх запозичень, засвідчують високий 

рівень фінансової стійкості АМ Кривий Ріг, Центрального та Полтавського 

ГЗК. 

Показники коефіцієнтів фінансування досліджуваних гірничодобувних 

підприємств знаходяться у межах нормативних значень, крім АМ Кривий Ріг 

(2.74 у 2018 році за умови достатності <1, що свідчить про високий рівень 

фінансових ризиків та неповне використання потенціалу підприємства). 

Коефіцієнти забезпеченості власними оборотними засобами запасів, на 

основі яких можна зробити висновки, яка частина оборотних активів 

забезпечується завдяки власним засобам, показали, що у досліджуваних 

підприємств спостерігається нестача оборотних коштів для забезпечення 

стійкості. Найкращий результат продемонстрував Полтавський ГЗК (0.68 та 

0.42 у 2017-2018рр. відповідно). 

Коефіцієнти довгострокових зобов’язань показують їх частку у 

джерелах формування. На їхній основі можемо зробити висновки щодо 

залежності підприємств від довгострокових зобов’язань у загальній сумі 

позикових коштів. Так, дані показники у Євраз Суха Балка перевищують 

нормативні у декілька разів (2.93 та 1.67 у 2017-2018рр. відповідно). 

Коефіцієнти поточних зобов’язань слугують характеристикою їх 

питомої ваги у сумі джерел формування. Динаміка протягом обраного звітного 

періоду позитивна для усіх досліджуваних ГЗК. Наведені у таблиці дані 

свідчать про те, що протягом звітного періоду спостерігалася позитивна 

динаміка цього показника. 

Таким чином, стан українських гірничодобувних підприємств 

характеризується як нестабільно стійкий. Підприємства забезпечені власними 

оборотними коштами у достатньому обсязі, що означає їх можливість 
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погашення термінових зобов’язань своєчасно, а також підтримки фінансової 

стійкості. 

Розглянемо основні техніко-економічні показники діяльності 

досліджуваних ГЗК за останні роки. Аналіз проведено за показниками, 

наведеними у Додатку З. Для наочності збудовано діаграми по окремим 

показникам (рис. 2.3-2.6).  

Далі розглянемо та проаналізуємо динаміку техніко-економічних 

показників українських ГЗК. Як свідчать результати діяльності, протягом 

досліджуваного періоду відбулося збільшення доходу від реалізації продукції 

(рис. 2.3) у середньому на 9,78% (крім підприємства Євраз Суха Балка, де 

спостерігалося зменшеня майже на 23% або 998 907 тис. грн у грошовому 

еквіваленті). Зростання стало можливим за рахунок збільшення обсягів 

реалізованої продукції та стабілізації валютного курсу. 

 

 

 Рис. 2.3 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за 2017-2018рр. 

 Джерело: розрахунки автора на основі даних звітності [135-141] 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

Полтавський 

ГЗК

Інгулецький 

ГЗК 

Північний 

ГЗК

АМ Кривий 

Ріг

Центральний  

ГЗК

Євраз Суха 

балка

2018 2017



140 

 
 

 Водночас величина чистого прибутку деяких ГЗК зменшилася (рис.2.4). 

Рекордне падіння на 167% або 1, 174 млрд. грн зафіксовано у підприємства 

Євраз Суха Балка. Для його покриття у 2018 році було використано 

нерозподілений прибуток товариства 

 Рис. 2.4 Чистий прибуток за 2017-2018 рр. 

 Джерело: розрахунки автора на основі даних звітності [135-141] 

Причиною виникнення такої ситуації слугували перебої у роботі 

рудника та затягування процедур з видачі спецдозволів на видобуток руди.  

З негативним впливом державного регулювання стикаються і інші 

гірничодобувні підприємства. Так, з 2020-го року передбачається підвищення 

рентної плати для видобувної галузі до 10% від вартості тонни продукції, при 

чому за базу оподаткування пропонується брати товарну продукцію із вмістом 

заліза на рівні 62-67% (концентрат, окатиші тощо) [156]. Такі умови ведення 

господарської діяльності у майбутньому матимуть прямий вплив на зростання 

виробничих витрат, оскільки виникатиме потреба для збагачення вмісту 

заліза. Крім того, будуть збільшуватися витрати на видобуток підземним 

способом, враховуючи зростаючу глибину кар’єрів.  

Водночас, залежність коефіцієнтів ренти на видобуток руди в Україні 
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нарощуються, про що свідчать зведені дані про фінансові результати 

діяльності українських ГЗК (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Фінансові результати українських ГЗК 2015 – 2018 рр. 

(прибуток/збиток, млн грн) 
Підприємство 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

АМ Кривий Ріг 1384.75 2704.12 5 062 9509 

Північний ГЗК -1212.50 3613.10 7 792 8211 

Південний ГЗК 3486.37 5903.59 8991 7136 

Інгулецький ГЗК -3498.87 -69.26 5711 5029 

Центральний ГЗК 697.26 2218.89 2709 2254 

Полтавський ГЗК -6672,83 378.71 4872 5377 

Євраз Суха Балка -632.96 -157.34 -1174 786403 

 Джерело: розрахунки автора на основі даних звітності [139-143] 

 

Фінансові результати діяльності гірничодобувних підприємств 

продемонстрували як позитивну, так і негативну динаміку. Це є наслідком 

нестабільної політичної та економічної ситуації. Коли у світі спостерігалися 

тенденції до розширення виробництва і активних геолого-розвідувальних 

робіт, українські гірничодобувні підприємства протягом 2015-2018 років через 

відсутність дешевого кредитування намагалися зберегти досягнуті обсяги 

виробництва. Нині відбуваються певні зрушення у цьому напрямку. Північний 

та Інгулецький ГЗК активно впроваджують технології циклічно-поточної 

доставки руди на поверхню, а Центральний і Полтавський ГЗК закупили 

сучасне обладнання для виробництва окатишів. 

Найвищу рентабельність продукції (відношення чистого прибутку до 

чистої виручки від реалізації) у 2017-2018 роках мав Інгулецький ГЗК – 36 та 

27 відсотків рентабельності (табл. 2.9). Далі за рейтингом по рентабельності 

діяльності Північний ГЗК – 33 та 31 відсотків рентабельності. Найнижчі 

показники продемонструвало підприємство Євраз Суха Балка, враховуючи 

згадане раніше падіння величини чистого прибутку у 2017 році. 
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Таблиця 2.9 

Показники рентабельності діяльності гірничодобувних 

підприємств 
Підприємство Показник, % Відхилення 

2017 2018 

1 2 3 4 

АМ Кривий Ріг 7.65 7.45 -0.20 

Північний ГЗК 33.47 31.46 -2.01 

Інгулецький ГЗК 36.35 26.89 -9.47 

Центральний ГЗК 25.25 19.88 -5.37 

Полтавський ГЗК 20.93 23.31 +2.38 

Євраз Суха Балка -26.78 23.23 +50.01 

  Джерело: власні розрахунки на основі даних звітності [139-143] 

Падiння цiн на ринку гірничодобувної продукції, викликане 

зменшенням попиту в Китаї, а також невизначенiсть на ринках країн ЄС 

змінили умови роботи для пiдприємств галузi. Ще однією з основних причин 

негативної рентабельності є зростання собівартості продукції (рис.2.5). Це 

пов’язано з тим, що основні витрати в собівартості продукції металургійних 

підприємств складають витрати на сировину та матеріали 

 

 

 Рис. 2.5 Собівартість реалізованої продукції за 2017-2018 рр. 

 Джерело: розрахунки автора на основі даних звітності [135-141] 
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Зміну показників фондовіддачі основних засобів на гірничодобувних 

підприємствах подано на рис. 2.6.  

 

 Рис. 2.6 Фондовіддача гірничодобувних підприємств за 2017-2018 рр. 

 Джерело: розрахунки автора на основі даних звітності [135-141] 

Варто зазначити, що фондовіддача основних засобів прямопропорційно 

залежить від продуктивності праці. Враховуючи що чисельність працівників 

на ГЗК не є значною через впровадженням комплексної механізації та 

автоматизації процесів у кар’єрах та збагачувальних фабриках, фондовіддача 

є основним показником рівня ефективності використання основних засобів. 

Найбільших позитивних змін зазнав показник фондовіддачі Полтавського ГЗК 

(зріс на 28,35%). Тенденцію до зменшення, що є негативним проявом у 

діяльності підприємств, мав показник фондовіддачі для Євраз Суха Балка та 

Центрального ГЗК. 

Аналіз показників роботи підприємств свідчить про те, що техніко-

фінансово-економічний стан підприємств гірничо-збагачувального комплексу 

залишається складним: спостерігається зниження прибутковості, зростання 

собівартості продукції, залежність від позикових коштів. 

Оскільки гірничодобувних підприємств в Україні небагато і це 

переважно корпоративні структури, то стійкість їх розвитку напряму залежить 

від галузевих тенденцій. Нижче (у табл. 2.10) наведено показники розвитку 

гірничодобувної галузі в структурі промислового виробництва України.  
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Таблиця 2.10 

Динаміка обсягів реалізації промислової продукції та індексів 

промислового виробництва у гірничодобувній галузі за 2009-2018 рр. 

Рік Обсяг реалізованої 

продукції у 

гірничодобувній 

промисловості, млрд. 

грн 

Питома вага у 

загальних 

обсягах 

реалізації, % 

Індекси промислової продукції, 

у % до попереднього періоду 

Промисловість 

(сумарно) 

Гірничодобувна 

промисловість 

1 2 3 4 5 

2009 67,24 8,34 78,1 88,9 

2010 106,93 10,04 111,2 103,7 

2011 146,09 10,97 108 106,8 

2012 146,59 10,47 99,5 101,9 

2013 154,62 11,42 95,7 100,6 

2014 154,70 10,83 88,9 86,3 

2015 191,60 10,78 87 85,8 

2016 240,15 11,10 102,9 99,8 

2017 323,50 12,30 100,4 94,3 

2018 391,47 12,80 101,6 102,4 

 Джерело: [63] 

Можемо зробити висновок, що обсяги реалізованої продукції 

гірничодобувної галузі та промисловості вцілому демонструють тенденцію 

зростання. Так, обсяги реалізації продукції гірничодобувної промисловості за 

2014-2018 роки зросли на 679,95 млрд. грн. порівняно з періодом 2009-2013 

рр. Якщо ж порівняти динаміку показників, то протягом 2017-2018 років 

спостерігалося уповільнення зростання.  

Якщо розглянути обсяги інвестицій (табл. 2.11), то приблизно чверть 

капітальних інвестицій припадає на гірничодобувну галузь, а максимальна 

питома вага припала на 2018 рік. Загалом рівень інвестування галузі 

залишається низьким.  

Зростання капітальних інвестицій у гірничодобувну промисловість, яке 

спостерігалося протягом 2017-2019 років відбувалося одночасно зі 

збільшенням інвестицій у середньо- низькотехнологічні виробництва 

(переважно легку і деревообробну промисловість). Хоча стабілізація цін на 

продукцію гірничодобувних підприємств зупинила тенденцію хвилеподібного 

скорочення прибутковості українських ГЗК, швидке зростання галузі невдовзі 

матиме мультиплікаційний ефект для суміжних галузей економіки. 
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Таблиця 2.11 

Обсяги інвестування у гірничодобувній галузі України за 2009-2019 рр. 

Рік Капітальні інвестиції Прямі іноземні інвестиції 

млн. 

грн 

у % до 

загальних 

інвестицій у 

промисловості 

Динаміка 

змін, % 

млн. 

дол. 

США 

у % до 

загальних 

інвестицій у 

промисловості 

Динаміка 

змін, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2009 13914.0 24.13 - 2565.6 15.57 - 

2010 15261.1 27.55 +9,68 5710.7 30.55 +122,56 

2011 22097.7 28.07 +44,80 4595.7 26.56 -19.52 

2012 22293.5 24.34 +0.89 4510.8 25.02 -1.85 

2013 21624.8 22.16 -3.00 5004.4 28.30 +10.94 

2014 20010.6 23.20 -7.46 3126.2 25.17 -37.53 

2015 18466.3 21.07 -7.72 1868.7 18.89 -40.22 

2016 22545.6 19.15 +22.09 1521.3 15.74 -18.59 

2017 34436.0 25.23 +52.74 1760.4 16.47 +15.72 

2018 52848.1 29.41 +53.47 1747.4 16.40 -0.74 

січень-

вересень 

2019* 

47046.4 31.49 -10.98 - - - 

 Джерело: [63] 

За 11 місяців 2019 року частка продукції гірничодобувної промисловості 

у загальному обсязі по країні склала 16%; на експорт було виготовлено 25% 

продукції у галузі [63]. Щодо експорту корисних копалин, то у грошовому 

еквіваленті загальний показник за 11 місяців 2019 року перевищив 

минулорічний показник за 12 місяців і склав 4,2 млрд. дол. США. У розрізі 

видів корисних копалин найбільша частка експорту припадає на руди і залізні 

концентрати (36584 тис.т або 3182 млн. дол. США у грошовому еквіваленті), 

глини (4528 тис. т або 208 млн дол. США) та титанові руди і концентрати (564 

тис. т або 139 млн дол. США). У більш довгостроковому періоді (за 2009-2019 

роки) прослідковується зниження активності зовнішньоекономічної 

діяльності гірничодобувних підприємств у вигляді зменшенні обсягів 

реалізації продукції на зовнішні ринки, окрім посилення світової конкуренції, 

пояснюється і тим, що причиною зниження обсягів виробництва може бути 

потреба у значних інвестиційних ресурсах з огляду на швидкий знос основних 

виробничих фондів. Враховуючи, що гірничодобувні роботи вимагають 

значних витрат через роботи на глибині та необхідність підтримки гірничо-
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геологічних умов розробки родовищ, більшість підприємств галузі входять до 

складу холдингів. 

Водночас імпортозалежність економіки при цьому протягом 

досліджуваного періоду зберігалася. Аналіз зведених даних таблиць 

«Витрати-випуск» (рис.2.7) показує, що для переробної промисловості частка 

імпортованих товарів у 2017 році перевищила 60%.  

Рис.2.7 Cпіввідношення імпорту та експорту продукції переробної промисловості 

порівняно з її випуском в Україні 

Джерело: складено автором за даними [61] 

Порівняння обсягу випуску продукції галузі з імпортом товарів у цінах 

споживачів демонструє, що з 2015 року тенденція до зростання імпорту до 

відносно випуску відповідних товарів продовжила спостерігатися. 

Для країн, багатих на природні ресурси, у тому числі для України, 

гірничодобувна промисловість виступає одним з ключових чинників 

соціального розвитку та економічного зростання. Однак максимізувати усі 

вигоди можна за умови відповідального підходу до забезпечення стійкого 

розвитку галузі на сучасній технологічній основі. 

В останні роки на розвиток гірничодобувних підприємств негативно 

вплинули військові дії, які призвели та часткової втрати інфраструктури 

вугільної промисловості на Сході України. Як результат, кількість 

дестабілізуючих чинників зросла. Попри збільшення обсягу видобутку вугілля 

2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017

Імпорт/випуск -1,62144559-1,85070596-2,49999338-1,20149614 -0,5855432 -0,72490649-0,30254569 -0,6464371

Експорт/випуск 1,0975808821,4657984921,934019091,4088511060,795499540,2602218620,208128940,286668027
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в 2016 р. на 2,8% виникла залежність країн від імпорту окремих його марок 

[305]. Ця проблема загострила проблему стійкості розвитку і не лише галузі, а 

й національної економіки, оскільки вона додалась до нестачі інших паливно-

енергетичних ресурсів, нафти та газу. 

Тобто загалом гірничодобувна галузь, на відміну від нафто-газової, 

менше пов’язана з проблемою вичерпності ресурсів, підприємства цієї галузі 

стикаються з екологічними та технологічними проблемами і ризиками, 

вирішення яких потребує все більше фінансових ресурсів. Так за даними 

Міністерства екології та природних ресурсів України [131], наприклад, у 

2015р. загальні витрати у галузі, пов’язані з охороною навколишнього 

природного середовища зросли на 55,7%. 

Ризикованість функціонування підприємств у галузі зумовлена 

відсутністю гарантій окупності геологорозвідувальних робіт та відповідності 

обсягів планового і фактичного видобутку. Загальносвітовою тенденцією 

сьогодні є збільшення видобутку відкритим способом, причинами чого 

виступають [237]: зростання собівартості підземних гірничодобувних робіт та 

використання бідніших сортів руди завдяки впровадженню більш ефективних 

технологій. Крім того, технологічні проблеми діяльності можуть виникнути 

через недостатнє вивчення гірничо-геологічних особливостей району 

видобутку, через що виникають додаткові витрати на проведення повторних 

досліджень та охорону праці, щоб уникнути аварійних ситуацій та 

травматизму.  

Узагальнення наведених даних дозволяє виокремити такі основні 

тенденції:  

роль гірничодобувної галузі у розвитку національної промисловості не 

лише залишається важливою, а й зростає надаючи їй у сучасних умовах 

фактично стратегічної значимості, однак динаміка обсягів виробництва є 

нестійкою; 
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природні умови, незважаючи на високий рівень вичерпання, слугують 

потужним потенціалом, який може бути розширений шляхом проведення 

нових геологорозвідувальних робіт та розширення інвестиційних програм; 

переважання економічної доцільності над іншими складовими стійкого 

розвитку, тобто ігнорування екологічних та соціальних питань у зв’язку з 

низьким рівнем інвестиційної активності в галузі.  

Загалом відслідковується невідповідність світовим тенденціям, а отже 

ризики стійкості розвитку потребують системного управління. Щодо проблем, 

з якими стикаються гірничодобувні підприємства, то до них належать: 

неготовність ринку до зростання цін на енергоресурси та недостатня 

диверсифікація їх постачань; втрата частини інфраструктури нафтогазової і 

вугільної промисловості; монополізація окремих сегментів енергетичного 

ринку; низька активність процесів модернізації. 

Щоб оцінити стійкий розвиток гірничодобувних підприємств, у першу 

чергу варто звернути увагу на існуючі тенденції на галузевому рівні, а вже 

потім ті, які характерні для окремих підприємств на шляху до забезпечення 

стійкості. 

Стійкий розвиток гірничодобувного підприємства пов'язаний 

насамперед з раціональним освоєнням надр, оскільки з часом умови розробки 

родовищ погіршуються, а запаси корисних копалин скорочуються. Відповідно 

в процесі розробки інструментарію забезпечення стійкого розвитку слід 

використовувати ті підходи, які б враховували екодеструктивність 

антропогенного навантаження та залежність соціуму від стану довкілля 

водночас.  

Екологоорієнтований підхід має стати базовим в процесі управління 

стійким розвитком, а його основою є оцінка впливу економічного розвитку на 

ресурсовикористання та стан довкілля [106, с.40]. 

Саме тому пошук, апробація та адаптація інструментарію управління 

стійким розвитком з урахуванням екологічних наслідків є важливим 

завданням, яке потребує вирішення в методичній та практичній площині. 
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Виникненню проблем економічного, екологічного чи соціального 

характеру функціонування гірничодобувних підприємств в межах певної 

території певним чином запобігає такий підхід до управління життєвим 

циклом гірничодобувного підприємства, як синхронне гірництво (англ. 

synchro-mining) [147, с. 135].  

Серед інструменарію, що відповідає окресленим потребам слід вказати 

декаплінг та фреймворки, використання яких у процесі дослідження стійкості 

дозволить встановити взаємозв’язки між економічним зростанням, 

деструктивним впливом на навколишнє середовище та використанням 

природних ресурсів.  

Забезпечення стійкого розвитку економічних систем – є складним та 

багатогранним процесом, який потребує постійної адаптації управлінських 

механізмів та інструментів на всіх рівнях функціонуванням.  

Слід зазначити, що діяльність гірничодобувних підприємств має 

негативний вплив на довкілля. Економічне зростання залишається одним з 

ключових критеріїв розвитку регіонів. Однак в умовах стійкого розвитку 

важливими критеріями стають також збереження довкілля та забезпечення 

соціального захисту.  

Оскільки копалини залягають у швах кори, то аби досягти прошарку 

вирубуються ліси та знімаються верхні шари ґрунту, що становить значну 

екологічну небезпеку, а внаслідок промивання добутого вугілля навколишнє 

середовище забруднюється за рахунок шламу, що містить токсичні елементи 

та важкі метали.  

Спочатку трактування принципів стійкого розвитку у гірничодобувній 

галузі зводилося до контролю за викидами вуглецю та підтримки місцевих 

громад. З часом виявилося, що діяльність гірничодобувних підприємств має 

на навколишнє середовище довгостроковий вплив, через що більшої ваги 

набули такі елементи як вплив спільноти, управління ресурсами та 

біорізноманіттям.  
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Оскільки фрагментарний підхід до стійкого розвитку виявився 

неефективним, почався пошук базового механізму забезпечення стійкого 

розвитку, за яким економічне зростання (у тому числі сировинних галузей) 

можливе без зростання екологічних ризиків. Так з’явився феномен декаплінгу 

(розмежування між економічним зростанням і зменшенням тиску на довкілля). 

Дослідники декаплінгу Й. Вехмес [238] та П. Тапіо [299] дійшли 

висновку, що за його допомогою можна встановити причинно-наслідкові 

зв’язки між економічним зростанням та тиском на навколишнє середовище, а 

також розмежувати добробут людей і ефективність ресурсовикористання. 

Декаплінг разом з іншими індикаторами еколого-економічного розвитку 

першими почали використовувати експерти Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) для визначення поточних позицій країн 

на шляху до стійкого розвитку. Згодом декаплінг-аналіз став складовою 

стратегій стійкого розвитку країн ЄС та світу.  

Серед основних документів, крім «Індикаторів для вимірювання розриву 

між тиском на довкілля та економічним зростанням» ОЕСР [236], слід згадати 

«Розрив між використанням природних ресурсів та екологічними наслідками 

економічного зростання», ЮНЕП [313], які трактують декаплінг як 

розмежування між економічним зростанням і тиском на довкілля, коли темпи 

росту економічної рушійної сили (наприклад, ВВП) більші за темпи 

екологічного тиску за певний часовий проміжок. 

Система показників декаплінгу включає такі індикатори [255]: 

кліматичні зміни, забруднення повітря та води, використання відходів та 

використання матеріалів, вплив на біорізноманіття. Залежно від характеру 

прояву у країнах ЄС розрізняють [302]: ресурсний декаплінг (тенденція 

використання меншої кількості ресурсів на одиницю економічного 

результату) та декаплінг впливу (тенденція збільшення обсягів виробництва 

при зменшенні негативного впливу на довкілля). Було досліджено, яким чином 

у гірничодобувні галузі можна досягти скорочення негативного впливу на 
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довкілля за незмінного обсягу виробництва та надання послуг, тобто 

ресурсний декаплінг.  

У даному дослідженні використані показники, які використовуються у 

національній системі статистичних даних для гірничодобувної галузі: 

видобуток вугілля, металевих руд та інших видів продукції гірничодобувної 

промисловості, а також обсяги утворення відходів за класами небезпеки та 

викиди від добування перелічених видів сировини.  

Важливо зазначити, що інші види сировини недиференційовані з огляду 

на необхідність кореляції показників, оскільки статистична інформація за 

викидами подається у вигляді щорічних узагальнюючих показниках. Водночас 

враховується використання паливно-енергетичних ресурсів та прісної води 

для видобутку вугілля.  

Ефект декаплінгу виникає у тому випадку, коли показники, які повинні 

мати кореляційну залежність, не мають синхронності. Явище абсолютного 

декаплінгу спостерігається у тому випадку, коли на фоні економічного 

зростання показники негативного впливу на навколишнє середовище 

зменшуються або залишаються незмінними [57].  

Якщо тенденція до економічного зростання слабша за збільшення 

екологічної складової, то декаплінг – відносний [168]. Виходячи з цього, 

дослідимо як розвивалася протягом останніх років економічна підсистема 

гірничодобувної галузі України стосовно екологічної. У таблиці 2.12 наведені 

емпіричні дані, використані у ході дослідження.  

Проведемо діагностику синхронності, розглянувши, яка існує 

залежність між темпами зростання та викидами забруднюючих речовин за 

кожним з наведених видів видобутку, аби встановити наявність або 

відсутність ефекту декаплінгу. Аналіз наведених показників та взаємозв’язків 

між ними слугуватиме підтвердженням або спростуванням наявності ефекту 

декаплінгу. Для того, щоб виявити закономірності динаміки, розрахуємо 

ланцюгові темпи зростання видобутку та викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу. 
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Таблиця 2.12 

Вихідні дані для декаплінг-аналізу розвитку гірничодобувної галузі 

України у 2011-2016 рр. 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Валова додана 

вартість, у фактичних 

цінах; млн.грн 85694 82528 82287 79120 95141 

 

 

131650 

Видобуток вугілля, 

млн т 62,7 65,7 64,4 45,9 29,9 

 

40,9 

Видобуток руд 

металевих, млн т 
303,9 307,7 324,5 314,0 297,1 

 

290,9 

Видобуток інших 

видів продукції 

гірничодобувної 

промисловості, тис. т 

7881,0 7919,0 7369,5 4178,8 3773,0 

 

4055,0 

Обсяги утворення 

відходів I–IV класів 

небезпеки, тис. т 

330301,9 338025,0 341363,2 267506,1 232642,4 

 

217907,8 

у тому числі I–III 

класів небезпеки 
38,6 39,2 41,5 39,1 37,6 

30,0 

Викиди 

забруднюючих 

речовин в атмосферу, 

тис. т (усього) 

 

856,2 882,4 921,2 556,8 490,9 

 

 

465,4 

від добування 

кам’яного та бурого 

вугілля  

743,3 772,9 760,1 424,7 373,7 

 

342,9 

від добування 

металевих руд 
97,6 100,5 111,7 96,4 80,5 

 

82,5 

від добування інших 

корисних копалин і 

розроблення кар’єрів 

1,3 9,0 12,4 7,9 8,4 

 

8,6 

Використання 

паливно-енергетичних 

ресурсів, тис т 

нафтового еквівалента 

1687 792 1664 1562 1490 

 

1671 

Використання прісної 

води для видобутку 

вугілля у млн.м3 

57 56 51 

 

33 

 

24 

 

29 

Джерело: [62, 165-167]  
 

Застосування ланцюгових темпів зростання у даному випадку 

передбачає, що визначення було здійснено відношенням показників кожного 

наступного року до попереднього, значення якого приймається за 100%.
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Відповідно, розрахунки проводяться у порівнянні з минулим періодом, 

а не обранням першого у вибірці періоду за базовий. Результати розрахунків 

подано у табл. 2.13.  

Таблиця 2.13 

Ланцюгові темпи зростання видобутку та викидів забруднюючих 

речовин в атмосферу українських гірничодобувних підприємств у 2011-

2016 рр., у % порівняно з попереднім періодом 
Показник 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

Вугілля (видобуток) 104,78 98,02 71,27 65,14 136,66 

Вугілля (викиди) 104 98,34 55,87 87,99 91,76 

Металеві руди (видобуток) 101,25 105,46 96,76 94,62 97,9 

Металеві руди (викиди) 102,97 111,14 86,3 83,51 102,48 

Інші види продукції 

(видобуток) 

100,48 93,06 56,7 90,29 107,47 

Інші види продукції (викиди) 692,31 137,78 63,71 106,33 102,38 

Джерело: [166-167] 

У вибраному для дослідження періоді, коли мало місце уповільнення 

темпів зростання видобутку вугілля, руд та іншої продукції (2012-2013 рр.), 

кількість викидів зменшувалася. Швидкий приріст видобутку, особливо 

протягом періоду 2015-2016 рр., коли зростання видобутку вугілля склало 

майже 37%, а інших видів продукції понад 7,4%, призвів до збільшення 

кількості викидів ще більшими темпами. Це дає підстави стверджувати, що у 

гірничодобувній галузі спостерігається відносний декаплінг на фоні зростання 

антропогенного навантаження на навколишнє середовище. 

Далі перейдемо до безпосереднього розрахунку показників декаплінгу. 

Згідно рекомендацій OECP розрахунок індексу декаплінгу (DI, Decoupling 

Index) та декаплінг-фактору (DF, Decoupling Factor) здійснюються за 

формулами: 

 𝐷𝐼 =  ((𝐸𝑃/𝐷𝐹)𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔)/((𝐸𝑃/𝐷𝐹)𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔),  (7) 

   𝐷𝐹 =  1 − 𝐷𝐼       (8) 

У наведених вище формулах EP (environmental pressure) – це 

антропогенний тиск на навколишнє середовище, DF (driving force) – показники 

економічного зростання за кінцевий (ending) та початковий (beginning) 

часовий проміжок. У тих випадках, коли значення показника декаплінг-
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фактора (DF) більше нуля і демонструє тенденцію до зростання, то 

спостерігається зниження антропогенного навантаження на довкілля на фоні 

економічного зростання. Неоднозначною є ситуація, коли значення показника 

декаплінг-фактора дорівнює нулю. У цьому випадку спостерігається рівність 

темпів економічного зростання та споживання природних ресурсів. Це означає 

незмінність або зниження темпів вичерпання природних ресурсів, залежно від 

зміни величини природоємності [313]. Якщо значення показника декаплінг-

фактора менше нуля та у динаміці знижується, то разом з економічним 

зростанням збільшується тиск на навколишнє середовище. 

У першу чергу потрібно визначити перелік показників, які 

характеризують темпи економічного зростання та екологічну шкоду. Для 

характеристики темпів зростання у гірничодобувній галузі (DF) 

запропоновано використовувати обсяг видобутку вугілля, металевих руд та 

інших видів продукції гірничодобувної промисловості у натуральних 

вимірниках. Такий вибір пояснюється тим, що вартісні показники залежать від 

коливання цін на продукцію гірничодобувних підприємств.  

Щодо показників екологічної шкоди (EP), для розрахункової частини 

було використано обсяги утворення небезпечних відходів та викиди 

забруднюючих речовин в атмосферу. Інші види екологічної шкоди внаслідок 

діяльності гірничодобувних підприємств та шляхи їх попередження буде 

детально розглянуто далі під час опису запропонованого фреймворку. Аналіз 

декаплінгу за ресурсними факторами здійснимо на підставі даних про 

використання паливно-енергетичних ресурсів та щодо використання прісної 

води для видобутку вугілля. 

 У табл. 2.14 подано результати розрахунків показників декаплінгу 

гірничодобувних підприємств за факторами впливу на навколишнє 

середовище та за ресурсними факторами в Україні за період 2011-2015 рр.  

Значення більшості показників декаплінгу наближається до нуля, тому 

доцільно говорити про можливість наявності абсолютного декаплінгу. 

Значення показника декаплінг-фактора за утворенням відходів за вказаний 
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період у галузі коливалися від -0,60 до 0,32. Показник декаплінг-фактора за 

викидами шкідливих речовин у повітря у 2011-2016 рр. становив: від 

добування кам’яного та бурого вугілля – у межах від -0,35 до 0,99; від 

добування металевих руд – у межах від -0,05 до 0,13. 

Таблиця 2.14 

Показники декаплінгу за факторами впливу на навколишнє природне 

середовище і за ресурсними факторами в Україні у 2011-2016 рр. 

Показники декаплінгу 2012 2013 2014 2015 
2016 Середнє 

значення 

Показники декаплінгу за факторами впливу на навколишнє середовище 

Утворення відходів -0,60 -0,10 0,19 0,28 0,32 0,02 

Викиди шкідливих речовин у повітря 

від добування кам’яного та бурого 

вугілля  
0,99 0,00 0,22 -0,35 

0,33 
0,24 

від добування металевих руд -0,03 -0,04 0,09 0,13 -0,05 0,02 

від добування інших корисних 

копалин і розроблення кар’єрів 
-4,00 -0,68 0,35 -18,4 

0,9 
-4,37 

Показники декаплінгу за ресурсними факторами 

Використання паливно-

енергетичних ресурсів  
0,52 -1,08 0,00 0,22 

0,37 
0,01 

Використання прісної води для 

видобутку вугілля у млн.м3 
-0,01 -0,08 -0,47 -0,66 

-0,14 
-0,27 

Джерело: розрахунки автора 

Щодо показників декаплінгу за ресурсними факторами, а саме щодо 

використання паливно-енергетичних ресурсів, тут теж спостерігається 

абсолютний декаплінг (крім 2013 року). Водночас показники декаплінг-

фактору щодо використання прісної води для видобутку вугілля за 

досліджуваний період коливався від -0,66 до -0,01. Значне антропогенне 

навантаження також прослідковується у результаті добування інших корисних 

копалин: показники декаплінгу знаходяться у межах від -18,4 до 0,35, тобто 

він відносний. 

Виконані розрахунки свідчать про посилення антропогенного впливу на 

довкілля та економічну незбалансованість галузі. Для вирішення цих проблем 

слід забезпечити активне впровадження принципів стійкого розвитку у 

діяльність гірничодобувних підприємств. 
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Раніше операційна ефективність та стійкий розвиток являли собою 

окремі невзаємопов’язані аспекти діяльності, а підтримка стійкого розвитку 

була необхідною умовою для отримання ліцензії на здійснення видобутку. 

Сьогодні в умовах падіння цін на сировинні товари політика гірничодобувних 

підприємств націлена на зміцнення економічних позицій, а через виснаження 

ресурсних резервів – на інвестування у нові технології для підвищення 

операційної ефективності та кращого реагування на мінливі умови ринку.  

За таких умов набуває важливості пошук, імплементація теорії стійкого 

розвитку в практику управління гірничодобувних підприємств та пошуку 

відповідних аналітичних інструментів. 

На прикладі згаданих раніше підприємств апробуємо запропоновані 

процедури дослідження стійкого розвитку підприємств. 

Перша процедура – перевірка на предмет дотримання умови 

динамічної узгодженості та врахування усіх складових. На даному етапі 

ключовим є питання розмежування економічного зростання та негативного 

впливу на довкілля. При цьому під негативним впливом маємо на увазі побічні 

ефекти від використання природних ресурсів, що спричинює ризики для 

середовища функціонування гірничодобувного підприємства у межах певної 

екосистеми. Крім того, слід приділити увагу галузевим особливостям щодо 

наявності ресурсів, які не мають великої цінності для підприємств інших 

галузей, тобто специфічних і стратегічних активів. Для гірничодобувних 

підприємств специфічними активами вважаються такі, які не можуть бути 

перепрофільовані, характеризуються високою капіталомісткістю, 

вичерпністю, компліментарністю та тривалим використанням. Стратегічні 

активи, на відміну від специфічних, формуються з урахуванням особливостей 

середовища функціонування та інституційних обмежень. До числа таких 

обмежень належать: ліцензування діяльності, приватно-державне 

партнерство, митне та антимонопольне регулювання тощо.  

Аналізуючи стійкий розвиток гірничодобувних підприємств на основі 

даних звітності, можна виділити ряд показників, що характеризують складові 
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їхнього стійкого розвитку та у сукупності можуть служити характеристикою 

стійкості (Додаток И).  

Для зручності ГЗК позначено цифрами від 1 до 6 (1 - Полтавський ГЗК; 

2 - Інгулецький ГЗК; 3 - Північний ГЗК; 4 -АМ Кривий Ріг; 5 - Центральний 

ГЗК; 6 - Євраз Суха балка). 

Предметний поділ полягає у їх розподілі на: 

економічні (рентабельність діяльності, коефіцієнт фондовіддачі, 

коефіцієнт маневреності власного капіталу, відношення капітальних 

інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції, продуктивність праці у 

вартісному вимірі, витрати на модернізацію та впровадження інновацій); 

екологічні (надходження до держави від викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря, використання паливно-енергетичних ресурсів, рентна 

плата за спеціальне використання води, ініціативи зменшення впливу 

виробництва на навколишнє середовище); 

соціальні (оплата праці, пенсійні зобов’язання, відрахування на 

соціальні заходи); 

інтегративні (коефіцієнт стійкості економічного росту, співвідносна 

частка підприємства на ринку залізновидобувної продукції (галузевому 

ринку), платежі на користь держави).  

Часовий поділ полягає у характеристиці поточного стану та динаміки 

показників.  

Друга процедура – cистематизація індикаторів стійкого розвитку для 

визначення рівня адаптації підприємств до зміни зовнішніх умов за методом 

Берча. Вихідні дані, що формують сукупність спостережень, задовольняють 

усі вимоги, а саме [97, c.11-16]: якісно і кількісно однорідні та мають достатній 

обсяг (за методом Берча – вибірка за п’ять років). 

Математичну обробку даних в процесі застосування методу головних 

компонент було проведено з використанням пакета GRETL. 

Підприємство – це багатовимірний об'єкт, що характеризується 

вектором функцій а = (y1, y2, y3, y4) ', де кожен елемент вектора yi – головна 
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компонента (з найбільшим внеском), що визначається набором вихідних ознак 

a…n. Власне число λi (це і є інтегральний показник за кожним виміром) 

відповідне кожному yi (i = 1..4), є рейтингом підприємства у відповідній 

області, а середнє арифметичне значення показників складе узагальнений 

показник (рейтинг) стійкого розвитку підприємства в цілому.  

Оскільки метод головних компонент ґрунтується на корельованості 

вихідних ознак, перед побудовою головних компонент необхідно перевірити 

наявність кореляції між y1…yq для кожної складової стійкого розвитку. 

Побудовані матриці кореляцій Пірсона подані у Додатку К. 

Третя процедура – оцінка рівня стійкості підприємств як латентної 

ознаки за допомогою адаптованого методу головних компонент.  

На даному етапі дослідження доцільно використати метод головних 

компонент, детально розроблений Готелінґом, який застосовують для 

спрощення інтерпретації інформації або порівняння багатовимірних 

досліджуваних об'єктів. Це дозволить скоротити кількість вихідних даних, 

визначити взаємозв’язки між ними, кількісно оцінити та ранжувати. 

Традиційний алгоритм розрахунку головних компонент включає перехід 

від вихідної матриці спостережень Х до кореляційної матриці S між вихідними 

ознаками, далі – до розрахунку власних чисел. 

Оцінка рівня стійкості підприємств як латентної ознаки за допомогою 

адаптованого методу головних компонент передбачає три етапи. На першому 

етапі в якості головних компонент виступають складові стійкого розвитку; на 

другому – рівень стійкості; на третьому здійснено ранжування за величинами 

головних компонент. 

Оскільки під час попередньої процедури було виявлено нульові 

показники кореляції та ті, які мають від’ємне значення, то побудову головних 

компонентів здійснено без їх врахування. Отримані результати моделювання 

подані у табл. 2.15. Згідно загального рейтингу стійкості, найвищий показник 

за обраний для вивчення період продемонстрували Північний та Полтавський 

ГЗК, найнижчий – Євраз Суха Балка. 
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Таблиця 2.15 

Побудова головних компонентів 

ГЗК Елемент 

вектора 

«економічні 

показники» 

Елемент 

вектора 

«екологічні 

показники» 

Елемент 

вектора 

«соціальні 

показники» 

Елемент 

вектора 

«орг.-упр. 

показники» 

Загальний 

рейтинг  

рейтинг рейтинг рейтинг рейтинг 

1 2 3 4 5 6 

Полтавський 

ГЗК 

y1= 0,524a + 

0,532b + 0,409c 

+ 0,051d + 

0,522e 

y2= 0,620g + 

0,480h+0,620i 

y3 = 0,565k + 

0,573l + 

0,593m 

y4 = -0,082n 

-0,705o + 

0,705p 

ΛСР1 = 

2,629875 

λ1 = 3,3202 λ2 = 2,4267 λ 3 = 2,7657 λ4 = 2,0069 

Інгулецький 

ГЗК 

y1= 0,392a + 

0,923b + 0,510c 

+ 0,486d + 

0,496e 

y2= 0,701g - 

0,136h + 

0,701i 

y3 = 0,592k + 

0,523l + 

0,613m 

y4 = 0,393n 

– 0,650o + 

0,650p  

ΛСР2 = 

2,4233 

λ1 = 3,2046 λ2 = 2,0192 λ 3 = 2,2454 λ4 = 2,2240 

Північний 

ГЗК 

y1= -0,455a - 

0,443b - 0,445c 

+ 0,434d + 

0,458e 

y2= 0,664g + 

0,344h + 

0,664i 

 

y3 = 0,581k + 

0,577l 

+0,574m 

y4 = -0,101n 

-0,703o + 

0,703p 

ΛСР3 = 

2,7341 

 

 

 

 

 

λ1 = 4,6458 λ2 = 2,1556 λ 3 = 2,1246 λ4 = 2,0104 

АМ Кривий 

Ріг 

y1= 0,538a + 

0,531b + 0,305c 

+ 0,165d + 

0,556e 

y2= 0,637g – 

0,434h +0,637i 

y3 = -0,766k 

+ 0,582l + 

0,273m 

y4 = 0,527n 

– 0,601o + 

0,601p 

ΛСР4 = 

2,38575 

λ1 = 3,1952 λ2 = 2, 3032 λ 3 = 1, 4204 λ4 = 2,6242 

 

 

Центральний 

ГЗК 

y1= 0,382a - 

0,518b + 0,450c 

+ 0,477d + 

0,394e 

y2= 0,699g + 

0,155h +0,699i 

y3 = 0,512k + 

0,679l + 

0,526m 

y4 = -0,295 – 

0,676o + 

0,676p 

ΛСР5 = 

2,30545 

λ1 = 3,1722 λ2 = 2,0252 λ 3 = 1,9191 λ4 = 2, 1053 

Євраз Суха 

Балка 

y1= -0,341a + 

0,584b + 0,028c 

- 0,551d + 

0,488e 

y2= 0,707g + 

0,707i 

y3 = 0,596k + 

0,695l + 

0,401m 

y4 = 0,374n - 

0,656o 

+0,656p 

ΛСР6 = 

2,206475 

λ1 = 2,6412 λ2 = 2,000 λ 3 = 1, 9905 λ4 = 2,1942 

Джерело: розрахунки автора 

Далі у зв’язку з тим, що обрано часовий проміжок у п’ять років, 

необхідно додати поправковий коефіцієнт щодо ефективності діяльності, 

Методика його визначення така: 
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для стабільно стійкого стану не є характерним максимальне значення 

усіх показників стійкого розвитку або наявність їх від’ємного приросту 

показників, тому діапазон показника – 1; 

для нестабільно стійкого стану характерним може бути наявність 

від’ємного приросту показників cтійкого розвитку, тому діапазон показника 

від 0 до 1; 

для нестабільно нестійкого стану можливі від’ємні прирости усіх 

показників, але не більше одного разу за досліджуваний період, тому діапазон 

показника від -1 до 1; 

для стабільно нестійкого стану можливі максимальні додатні та від’ємні 

прирости усіх показників більше одного разу за досліджуваний період, тому 

діапазон показника від -2 до 2. 

Розрахунок вагових коефіцієнтів значущості кожного виміру, як 

зазначалося раніше, було здійснено методом аналізу ієрархій. Серед 

підприємств, обраних для дослідження, до нестабільно нестійких належить 

Полтавський ГЗК, оскільки від’ємний приріст показників спостерігався лише 

раз. Решта підприємств – до стабільно нестійкого стану. 

Таким чином, показник загального рейтингу стійкості після 

застосування поправкового коефіцієнту для Полтавського ГЗК складає: ΛСР1 = 

2,629875+1. Відповідно, решта підприємств може перейти до наступного стану 

стійкості – нестабільно нестійкого у той час як Полтавський ГЗК – до 

нестабільно стійкого. Такі результати означають перегляд традиційних 

підходів до економічних основ природокористування та забезпечення 

ефективності виробництва. 

Четверта процедура – антикризова. Оцінка стійкості передбачає аналіз 

стану та динаміки систем у порівнянні з оптимальними характеристиками. 

Гірничодобувні підприємства постійно стикаються з посиленням державного 

регулювання, зростаючими вимогами зацікавлених сторін та динамічним 

ринком. Адаптація до змін зовнішнього середовища становить ключову умову 

стійкого функціонування підприємства.  
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Для досліджуваних підприємств важливішою за адаптацію виступає 

здатність до неї, тобто швидке реагування на майбутні зміни зовнішнього 

середовища. 

Вплив зовнішніх факторів може стати однією з основних причин появи 

кризових явищ. Кризові ситуації виникають на підприємствах внаслідок 

неправильної оцінки можливого негативного впливу зовнішніх факторів. 

Стадії кризової ситуації для підприємства проявляються у [11, c.86]: погіршені 

показників діяльності (I стадія); збитковості (II стадія); вичерпності резервних 

та основних фондів (III стадія); загрозі банкрутства (IV стадія).  

При цьому кризові ситуації можуть виникнути за будь-якого рівня 

стійкості. За умов стабільно стійкого стану можливим є виникнення кризової 

ситуації першої стадії; нестабільно стійкого – першої та другої стадії; 

нестабільно нестійкого – першої, другої та третьої стадії; стабільно нестійкого 

– усі чотири стадії. 

Досліджувані ГЗК за період спостережень демонстрували виключно 

першу та другу стадії кризових ситуацій. Попередити настання кризової 

ситуації можна шляхом розробки ефективних управлінських рішень, основою 

обґрунтування яких є якісна аналітична інформація, що базується на 

показниках, обраних для дослідження, та методах їх обробки.  

На підставі отриманих результатів апробації запропонованих процедур 

дослідження стійкого розвитку підприємств далі необхідно обґрунтувати 

можливості адаптації сучасних аналітичних інструментів забезпечення 

управлінських рішень, а також запропонувати деталізовані пріоритетні заходи 

та набір інструментів у контексті забезпечення стійкого розвитку 

підприємства галузі. 

Організацією економічного співробітництва та розвитку було 

розроблено декілька науково-методичних підходів (фреймворків) до 

формування комплексних систем індикаторів стійкого розвитку [256]. 

Фреймворки характеризують стійкість підприємства, відображаючи процеси, 
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які відбуваються у межах усіх систем (людина, природа, економіка), зокрема 

їх статику та динаміку (тобто поточний стан та зміни з плином часу). 

Використання фреймворків дозволяє краще зрозуміти причинно-

наслідкові зв’язки впливу діяльності підприємств, у тому числі 

гірничодобувних, на довкілля та механізми реакції у відповідь на наслідки, що 

виникають. Механізм управління стійким розвитком у загальному вигляді 

представляє собою частину господарської системи, що функціонально та 

попроцесно взаємодіє з іншими механізмами як єдине ціле. Водночас процес 

управління стійким розвитком повинен характеризуватися можливістю 

самоналагодження, що досягається за рахунок використання регуляторів 

(економічних, адміністративних, ринкових тощо). 

При застосуванні процесного підходу, коли гірничодобувне 

підприємство розглядається як мережа бізнес-процесів, представити шляхи 

забезпечення стійкого розвитку можна у вигляді функціональних блоків, 

поєднаних спільними стратегічними цілями та завданнями. Якщо до 

індикаторів стійкості пред'являються вимоги щодо точності та вірогідності 

(що важливо для гірничодобувних підприємств), найбільш оптимальною є 

фреймворк DPSIR, удосконалений вигляд якого, виходячи з потреб галузі, 

подано у Додатку Л.  

Фреймворк «імпульси діяльності – навантаження – стан – вплив – 

реакція у відповідь» (DPSIR model від англ. Driving forces – Pressure – State – 

Impact – Response model) дозволяє сформувати деталізовані пріоритетні 

заходи. На послідовність стадій і їх тривалість впливає сукупність гірничо-

геологічних умов (глибина видобутку, потужність та глибина залягання 

пластів тощо) та інших факторів, зокрема економічних (ступінь економічних 

ризиків), політичних (ефективність державної політики, ступінь підтримки 

галузі), соціальних (стан соціальної інфраструктури, наявність напруженості у 

суспільстві тощо). 

На початковому етапі, який отримав назву «Імпульси діяльності», 

потрібно визначити поточний стан об’єкта (тобто підприємства), а також ціль 
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– необхідну трансформацію (визначення стану стійкості, якого потрібно 

досягти). Імпульсами виступають події, які призводять до формування балансу 

усіх складових стійкого розвитку. 

Даний етап важливий для правильної оцінки вихідних позицій 

підприємства на ринку. Протягом 2014-2015 років, коли ціни на сировинному 

ринку почали падати, не усі підприємства змогли вчасно передбачити 

необхідний для їх відновлення час. Однак з часом стало зрозуміло, що потрібні 

нові операційні моделі, аби забезпечити стійкий розвиток бізнесу в умовах 

нестабільності. Прикладом може слугувати гірничодобувне підприємство 

IntegraGold Corp., яка методом краудсорсингу проводить пошук нових, 

потенційно рентабельних родовищ [317]. Ті підприємства, які змінили цільові 

географічні регіони, здійснили диверсифікацію активів та скорочення затрат, 

нині потребують адаптації своїх операційних моделей до актуальних умов.  

На другому етапі («Навантаження»), оцінюють можливості зменшення 

потенційного негативного впливу на природнє середовище. 

Практичним втіленням співпраці може виступати застосування методу 

краудсорсингу, коли до обговорень запрошують громадськість. Відкриті 

галузеві форуми надають гірничодобувним підприємствам можливість 

співпрацювати з постачальниками, а так звані «хакатони» – інтенсивно 

розробляти необхідне програмне забезпечення. Доцільно працювати спільно з 

самого початку, щоб з плином часу всі учасники галузі отримали вигоду від 

проведених досліджень. Форми такої співпраці можуть бути 

найрізноманітнішими: від спільного фінансування інфраструктурних проектів 

до проведення спільних геологорозвідувальних операцій. Крім того, потрібно 

розширювати партнерські зв’язки з виробниками обладнання, 

постачальниками послуг проектування та матеріально-технічного оснащення, 

галузевими асоціаціями та освітніми закладами. 

Прикладом вдалих співпраць можуть слугувати такі підприємства [305, 

317]: Alcoa запровадило технології 3D друку металічних деталей, що спрощує 

процедуру збирання компонентів та сприяє більшій відповідності виробів 
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встановленим специфікаціям; Schneider Electric запровадило стратегію 

технічного обслуговування, що визначається фактичним технічним станом 

виробу в момент початку обслуговування, яка сприяє економії грошових 

коштів і значному скороченню часу простою обладнання; GE Power 

запровадило створення «двійників» запасних частин, аби мати змогу 

моделювати різні сценарії експлуатації обладнання. 

Також на даному етапі важливо враховувати, що вичерпність запасів 

покладів корисних копалин зумовлює необхідність фінансових вкладень в 

освоєння нових родовищ. У випадку розміщення гірничодобувного 

підприємства в неосвоєній місцевості додаткових витрат потребує створення 

інфраструктури та дорозвідки родовищ. 

На третьому етапі («Стан») визначають очікуваний вплив. Досягти 

скорочення відходів можна за умов застосування нових технологій переробки, 

які роблять можливим повторне використання відходів. Заходи з мінімізації 

відходів та їх планомірної утилізації важливі, однак не вирішують повністю 

проблему забруднення. Відходи підприємств гірничо-металургійного 

комплексу являють собою джерело небезпеки через потенційну можливість 

проникнення в біосферу шкідливих речовин. В аспекті природокористування 

забезпечення стійкого розвитку гірничодобувного підприємства зводиться до 

раціоналізації використовуваних ресурсів, мінімізації негативного впливу на 

довкілля промислових відходів та підвищення екологічної безпеки 

виробництва. Оскільки рекультивація територій, які зазнали змін внаслідок 

діяльності гірничодобувних підприємств, потребує значних коштів, то 

формування ландшафту в межах родовища має відбуватися з огляду на 

необхідність мінімізації ризиків ерозії та перенесення верхнього шару ґрунту. 

Забруднення повітряного басейну внаслідок використання вибухових 

речовин під час видобутку відкритим способом також негативно впливає на 

урожайність сільськогосподарських культур та стан лісів тощо. Небезпеку 

становлять також виділення метану з розроблюваних вугільних шарів та 

скупчення рудничних газів у виробітках. Цим зумовлюється необхідність 
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постійного провітрювання та дегазація концентрованих газоповітряних 

сумішей. 

Терикони порожніх порід та продукти вилуговування матеріалів 

(хвости), які потім направляються до хвостовідстійників, повинні 

досліджуватися шляхом лабораторних аналізів на предмет загрози 

біорізноманіттю, оскільки можуть містити небезпечні для фітоценозу 

території сульфіди [155]. Також потрібно оцінити водоутримуючу здібність 

грунту та наявність внутрішнього дренажу. 

Важливу роль тут відіграє автоматизація гірничодобувних операцій, яка 

дозволяє підприємствам проаналізувати масиви зібраних оцифрованих даних 

та створити «мозковий центр», тобто осередок збору та подальшого аналізу 

зібраних даних як основи контролю за плануванням і підтриманням рішень. 

На практиці це може означати перенесення коротких циклів виробництва, 

планування та контролю у віддалені операційні центри, де відбувається 

візуалізація ланцюга збуту та відслідковування основних операційних 

показників. Це дозволяє оперативно впроваджувати виробничі удосконалення. 

На четвертому етапі («Вплив») важливим чинником стимулювання 

стійкого розвитку гірничодобувних підприємств слугує управління ресурсами 

як передумова збалансованості їх функціонування. Прикладом може 

слугувати підприємство IntegraGold Corp., що вирішило застосувати принцип 

децентралізації управління, коли керівники родовищ отримують розширені 

повноваження та несуть відповідальність за забезпечення максимальної 

екологічності виробництва [320]. 

На даному етапі важливо оцінити кількість відходів збагачення (хвостів) 

та частку корисних виробничих відходів, а також кількість фактичних викидів 

шкідливих речовин. 

Ліквідація гірничодобувного підприємства означає не лише втрату 

джерела прибутку для власника з економічної точки зору, а й формування 

економічно депресивного (потреба у дотаціях) та соціально нестабільного 

(масові звільнення, міграція, перенавчання) регіону. В екологічній сфері 
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виникає потреба природного відновлення територій. Успішним є приклад, 

коли гірничодобувне підприємство Teck, закривши одне з родовищ, 

перетворило його на сонячну електростанцію SunMine, яка сьогодні є 

найбільшою сонячною фермою на заході Канади [300]. 

Консервація шахт також може призвести до появи нового техногенного 

рельєфу та деформації поверхні, що збільшує витрати на проведення 

рекультивації, а також міграції шахтних газів [24, c. 92]. 

Дотримання принципів стійкого розвитку дозволить здійснити 

економію коштів за рахунок зменшення штрафних санкцій за викиди та 

ресурсних платежів. 

На п’ятому етапі («Реакція у відповідь») відбувається аналіз шляхів 

підтримки досягнутого стану стійкості. Сьогодні гірничо-збагачувальні 

комбінати (ГЗК), формуючи стратегії на засадах стійкого розвитку, 

деталізують особливості природокористування, екстернальних впливів, 

виконання регулятивних вимог тощо. Нині спостерігається тенденція 

інтерналізації, коли інтерналізовані витрати частково сплачуються 

суспільством за рахунок підвищених цін на продукцію [257, c.132]. Внаслідок 

цього надходження грошових коштів менше залежить від коливань обсягів 

реалізації, ніж від попиту на продукцію. Відповідно, з’являються передумови 

підвищення екологічної відповідальності та реалізації соціальних програм. 

Для підвищення продуктивності гірничодобувним підприємствам також слід 

піклуватися про створення сприятливої робочого середовища для своїх 

співробітників. Так, наприклад, в Австралії з гірничодобувними 

підприємствами співпрацює організація RUОК, яка покликана сприяти 

усвідомленому зменшенню кількості скоєних самогубств [305]. 

Не менш важливим є й оптимізація водопостачання. Однією з 

центральних екологічних проблем для видобувних підприємств залишається 

необхідність підвищити ефективність водоспоживання та збереження безпеки 

водних ресурсів. Для переважної більшості підприємств скид забруднюючих 

речовин істотно перевищує встановлений рівень гранично допустимого скиду 
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[131, c.59]. Підприємства вкладають кошти у розробку технологій очищення 

шахтних вод, вторинного використання відпрацьованої води для виробничих 

потреб. Крім того, розглядаються варіанти збагачення у сухий спосіб, що не 

потребує використання води. По мірі зменшення вмісту металу у руді зростає 

потреба у воді, тому гірничодобувні підприємства можуть відчувати дефіцит 

води. На даному етапі важливо інвестувати у очистку стічних вод 

(використовуючи зворотній осмос, іонний обмін, мембранну фільтрацію 

тощо) з метою зменшення обсягів використання прісної води. Сьогодні також 

поширена практика застосування спеціальних датчиків на етапі видобування 

руди, що дає можливість ще до виїмки породи зекономити воду та енергію, 

споживану на етапі підготовки до збагачення. 

До першочергових стратегічних завдань організації має також бути 

включена турбота про здоров'я співробітників, враховуючи вплив цього 

аспекту на рівень залученості співробітників в роботу, результати їх 

діяльності, продуктивність і утримання талантів. 

Заключний етап переходу до стійкого розвитку передбачає, що 

економічний ефект переходу до стійкого розвитку полягатиме у підвищенні 

інвестиційної привабливості гірничодобувного підприємства та збільшення 

темпів його розвитку. Соціальний ефект – у зростанні соціальної стабільності 

на території розміщення підприємства, поліпшення умов праці, підвищення 

кваліфікації персоналу та рівня оплати праці. Екологічний ефект – у вирішенні 

завдань природоохоронного характеру. 

Розроблений фреймворк DPSIR для гірничодобувного підприємств 

підходить для застосування на мікрорівні. 

Водночас на рівні державного управління повинні здійснюватися такі 

заходи: усунення торговельних бар’єрів задля забезпечення однакового 

доступу до ринків продукції; ширше залучення громад до вирішення 

екологічних проблем; покращення транспортної інфраструктури; 

забезпечення прозорості державної політики; наближення нормативно-
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правової бази до міжнародних стандартів; реалізація євроінтеграційних 

зобов’язань України. 

Гірничодобувний комплекс продовжує залишатися важливою 

складовою економіки будь-якої країни, а отже завдання забезпечення стійкого 

розвитку є актуальними. Проведене дослідження особливостей і тенденцій 

розвитку підприємств гірничодобувної промисловості України і світу 

засвідчили наявність нестійкої динаміки виробництва продукції, інвестицій та 

витрат на модернізацію. Важливим напрямом удосконалення системи 

управління на підприємствах у сучасних умовах є імплементація концепції 

стійкого розвитку у практику українських підприємств, яка передбачає не 

лише орієнтацію на стійкі економічні результати, а й відповідність продукції 

та виробництва екологічним стандартам, освоєння інновацій, дотримання 

принципів соціальної відповідальності. 

У ході дослідження основних тенденцій розвитку підприємств галузі 

України та світу засвідчено, що основними чинниками, які зумовлюють 

нестабільність у галузі є: залежність від цін на сировину, технологічне 

відставання, недостатня раціоналізація використання обмежених природних 

ресурсів, зростання антропогенного навантаження на території у межах 

прямого впливу гірничодобувних підприємств. 

Для покращення інформаційного забезпечення управлінських рішень 

щодо стійкого розвитку було запропоновано використання одного із сучасних 

аналітичних інструментів – декаплінг-аналізу. Практична його апробація на 

прикладі гірничодобувної галузі України дала можливість виявити, що 

зростання темпів економічного розвитку відбувається з одночасним 

зростанням навантаження на довкілля, що суперечить вимогам концепції 

стійкого розвитку. У якості показників декаплінг-аналізу було використано: 

темпи зростання видобутку, обсяги утворення відходів за класами небезпеки, 

масштаби використання паливно-енергетичних ресурсів і прісної води для 

видобутку вугілля, а також обсяги викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу. 
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Оскільки в Україні спостерігається значне антропогенне навантаження 

гірничодобувної галузі, то необхідно досягти декаплінгу (зменшення 

навантаження). Це можливо за умов запровадження технологій більш чистого 

виробництва, безвідходних технологій, інновацій, заміни морально застарілих 

основних фондів тощо. 

Через значний вплив гірничодобувних підприємств на довкілля виникає 

необхідність розробки нових підходів до стійкого розвитку, використання 

яких дозволить підвищити рівень інформаційного забезпечення управлінських 

рішень. Зокрема, було запропоновано використання фреймворків як шаблонів, 

що дозволить здійснювати попереджувальні заходи, спрямовані на зміцнення 

репутації, налагодити втрачені зв'язки і повернути довіру до галузі. 

Розроблений фреймфорк DPSIR, проілюстрований прикладами із 

зарубіжного досвіду, містить змістовні блоки щодо організаційної підсистеми 

і включає в себе управлінсько-інформаційне забезпечення діяльності; щодо 

функціонування (технологічне та кадрове забезпечення, а також стратегічне 

планування) та блок щодо геолого-економічного оцінювання стану 

підприємства і його очікуваного/дійсного впливу на природнє середовище. 

Завдяки застосуванню фреймворку, запропоновано такі заходи 

імплементації теорії стійкого розвитку для підприємств гірничодобувної 

галузі:  

поліпшити забезпечення охорони праці та промислової безпеки 

(провести попередню оцінку стану готовності підприємства); 

підвищити рівень раціонального використання водних ресурсів 

(забезпечити водопостачання без скидів стічних вод, зневоднення шлаків, 

збагачення у сухий спосіб тощо); 

покращити переробку і ліквідацію відходів виробництва (застосовувати 

засоби зменшення шкідливих викидів, здійснювати рекультивацію територій); 

сприяти соціально-економічному розвитку регіонів присутності 

гірничодобувного підприємства (використовувати краудсорсинг, виявляти 
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турботу про здоров'я співробітників, сприяти зростанню соціальної 

стабільності); 

розробити управлінські заходи (автоматизувати гірничодобувні 

операції, розвивати корпоративну культуру). 

Подальших досліджень потребують питання системи показників для 

DPSIR фреймворку, які можуть бути використані як основи інформаційного 

забезпечення аналітичного дослідження запровадження засад стійкого 

розвитку гірничодобувними підприємствами. 

Отже, здійснено виокремлення основних тенденцій розвитку 

підприємств гірничодобувної галузі та здійснено оцінку забезпечення стійкого 

розвитку українськими ГЗК на практиці шляхом дослідження стійкості 

розвитку підприємства шляхом розробки фреймфорку DPSIR та запозичення 

lean та agile підходів (перевірка на предмет дотримання умови динамічної 

узгодженості, cистематизація індикаторів стійкого розвитку для визначення 

рівня адаптації підприємств до зміни зовнішніх умов за методом Берча, 

визначення підсумкового рівня стійкості, розрахунки вагових коефіцієнтів 

значимості окремих складових та оцінка рівня стійкості). Це дозволило 

встановити, що п’ять з шести підприємств можуть перейти до нестабільно 

нестійкого стану стійкості – і ще одне – до нестабільно стійкого. Таким чином, 

запропонований підхід до оцінки рівня стійкості підприємств як латентної 

ознаки за допомогою адаптованого методу головних компонент, на відміну від 

наявних, розширено в контексті відслідковування не лише темпу росту, а й 

стійкості такого росту у часі. Це дозволить забезпечити гнучкість системи 

управління у нестабільний період функціонування.  

 

2.3. Чинники стійкого розвитку промислових підприємств 

 

Система управління стійким розвитком має бути керованим механізмом, 

оскільки від цього залежить результат діяльності об’єкта управління. При 

цьому управління стійким розвитком має здійснюватися із врахуванням 
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чинників стійкого розвитку підприємств, тобто впливів середовища та 

необхідності підтримки гомеостазу (рівноважного стану) системи, аби 

ресурсно-інформаційний обмін системи із середовищем функціонування 

продовжувався. За такого підходу усі чинники мають характеризуватися 

високим рівнем вірогідності реалізації та мати вплив на функціонування 

підприємства. Водночас важливо приділити увагу внутрішнім 

трансформаційним процесам, які забезпечують механізм зворотного зв’язку 

задля безперервності процесу розвитку.  

Стійкий розвиток підприємства являє собою інтегративний результат дії 

багатьох чинників, які найчастіше поділяють на екзогенні та ендогенні. Для 

розуміння загальної системи причинно-наслідкових залежностей варто 

ранжувати чинники стійкого розвитку відповідно до швидкозмінних умов 

економіки. Для цього потрібно:  

прослідкувати та систематизувати перелік існуючих взаємозв’язків 

підприємства із зовнішнім середовищем; 

проаналізувати галузеві фактори впливу на діяльність гірничодобувних 

підприємств; 

систематизувати зміни управлінської парадигми під впливом концепції 

стійкого розвитку; 

виокремити заходи зі стійкого розвитку за масштабом; 

встановити зв’язки у взаємодії підприємства із внутрішнім та зовнішнім 

середовищами та визначити міру їх впливу; 

побудувати функціональну схему моделі стійкого розвитку на основі 

прихованого потенціалу підприємства. 

Усі підприємства, попри відмінності у трактуванні поняття стійкого 

розвитку, потребують підтримки довготривалого розвитку. Розвиток 

підприємства як системи означає зміни якісного та кількісного характеру, що 

настають в результаті взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовищ його 

функціонування. Сучасні дослідники [99, с.29] визначають підприємство як 

поєднання комплексу ресурсів (грошових, інформаційних, людських тощо) та 
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компонент стійкого розвитку для задоволення соціально-економічних потреб 

його засновників та організаторів. При цьому вони зазначають, що не 

підприємство виступає об’єктом стратегічного розвитку, а суспільно 

значимий стратегічний розвиток реалізується з їх допомогою [249, c.11]. 

Відкритість системи означає необхідність врахування середовища 

функціонування. Дослідники [277, с.58] виокремлюють зовнішнє, 

контекстуальне та транзакційне середовища. Крім того, розрізняють три міри 

інтенсивності впливу зовнішніх факторів: незначна, середня та значна [104, c. 

65].  

На важливості ролі зовнішнього середовища наголошує ряд дослідників: 

підприємство, будучи відкритою системою, не лише впливає на стан 

зовнішнього середовища, а й знаходиться під впливом сукупності його 

факторів за принципом зворотного зв’язку [224, с.85], а метою стійкого 

розвитку підприємства є забезпечення рівноваги з урахуванням мінливих 

зовнішніх умов [44, с.385]; при цьому важливо, окрім галузевого, розглядати 

наднаціональне та національне середовище [83, c.238].  

Якщо до складу зовнішнього середовища входять інші суб’єкти 

діяльності та некеровані сили впливу (наприклад, геополітичні чи 

макроекономічні фактори), то до транзакційного – суб’єкти найближчого 

оточення, контекстуального – сфери прийняття управлінських рішень. 

Засади стійкого розвитку прослідковуються не лише у межах 

підприємства як системи, але й у його транзакційному та контекстуальному 

середовищах. Для приватних підприємств керовані параметри зовнішнього 

середовища знаходяться на макрорівні, корпорацій – мікро- та мезорівнях, 

мережевих структур – мікро-, мезо- та макрорівнях [33, c. 8].  

Макросередовище формує загальні умови для діяльності підприємств. 

Сюди належать економічне, науково-технічне, соціальне, політичне та 

екологічне середовища. Мікросередовище складається з факторів впливу на 

підприємство. 
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Безперервність розвитку потребує постійних змін. Оскільки будь-яке 

підприємство не перебуває у статичному стані, для нього характерні численні 

зміни у розрізі оперативного, тактичного та стратегічного управління. При 

цьому усі різновиди управління пов'язані між собою та іншими аспектами 

діяльності підприємства на декількох рівнях координації: підприємства та 

ринку, підприємства та держави, ринку та держави. Така інституційна 

складова забезпечує вирішення проблем екологічної безпеки шляхом 

актуалізації пріоритетів господарської діяльності та створення умов стійкого 

використання ресурсів на рівні підприємства. 

До наднаціонального середовища можна віднести такі чинники: 

глобальні екологічні  чинники (біосферні та космічні фактори); 

чинники  НТП (зумовлені інформатизацією та змінами технологій); 

геополітичні та геоекономічні чинники (глобальні економічні зміни). 

До внутрішньонаціонального середовища можна віднести такі чинники: 

економічні (зміна рівня заробітної плати, зміна цін на сировину, зміна 

кредитних ставок, зміна платоспроможного попиту тощо); 

соціальні (демографічна ситуація, локальні політичні конфлікти тощо); 

екологічні (норми, вимоги та штрафи; зміна регіональної екологічної 

обстановки; наявність ресурсів тощо); 

науково-технічні (нововведення на рівні технологій та/або продукції, 

цінова конкуренція тощо); 

державно-політичні (стабільність влади, зміна бюджетної політики, 

оподаткування, зовнішньоекономічна діяльність тощо). 

Крім того, чинниками стійкого розвитку на різних рівнях виступають 

різноманітні обмеження як перепони у самій системі або середовищі 

функціонування, що призводять до стримування розвитку.  

Обмежуючі фактори закладені навіть в основних принципах стійкого 

розвитку, зокрема: використання природних відновлюваних ресурсів у межах 

можливостей їх відтворення екосистемою та не відновлюваних у кількості, що 

може бути компенсована; обсяги викидів не повинні перевищувати 
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асимілятивні можливості; врахування інтересів майбутніх поколінь та 

недопущення негативних екологічних наслідків.  

За сферою виникнення обмеження можна розподілити на економічні, 

екологічні, соціальні, політичні, інформаційні, адміністративні та 

самообмеження; за характером – на об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних 

обмежень належить вичерпність природніх ресурсів та умови їх залягання. До 

суб’єктивних можна віднести технологічні особливості виробництва та 

антропогенні обмеження (пов’язані з нормами екологічної безпеки).  

У сучасних умовах найбільшим за силою впливу обмеженням стала 

глобальна пандемія Coronavirus 2019 (COVID-19), що не тільки спричинила 

високу смертність, але й загрозу глобальній економіці. Через COVID-19 кризи 

зазнали, у тому числі, ринки гірничодобувної продукції та металів.  

Попит на продукцію гірничодобувних підприємств є низьким станом на 

теперішній час і у найближчій перспективі – кілька кварталів поспіль, 

починаючи з другого кварталу 2020-го року [227]. Серед металів єдиним 

винятком є золото; ціна на нього зростає за умов високого рівня 

невизначеності.  

Підтримкою з боку держави для гірничодобувної галузі в умовах 

пандемії є новий режим ціноутворення на енергоносії. Оскільки саме ця 

стаття, як правило, становить 20-25% прямих операційних витрат 

підприємства, зниження цін є необхідним кроком. Водночас в Україні 

спостерігається протилежна ситуація – вартість електроенергії для 

промисловості удвічі вища, ніж у Європі. 

Якщо розглядати потенційний довгостроковий вплив COVID-19 на 

гірничодобувні підприємства, то затяжна рецесія або кілька хвиль спалахів 

може мати негативні наслідки для сектора: 

потреба у злиттях і поглинаннях та подальшій консолідації 

гірничодобувного сектору економіки; 

погіршення ліквідності та перехід до використання інтегрованих 

операційних центрів. 
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Відповідно, перед підприємствами постають нові виклики. Зокрема, 

питання щодо кращого забезпечення безпеки праці і збереження здоров’я 

працівників, відстеження ланцюжків поставок у різних регіонах по мірі 

розвитку кризи, перевірки системи реагування на ризики і загрози тощо.  

Найбільші гірничодобувні підприємства світу, BHP Billiton та Rio Tinto, 

прогнозують розвиток оптимістичного сценарію для своїх підприємств у Китаї 

та зростання виробництва сталі, якщо не відбудеться нового спалаху. Однак 

фактичні дані свідчать про зворотне – ціни на акції BHP Billiton та Rio Tinto у 

січні 2020 року становили 56,34 дол. США та 60,50 дол. США відповідно, а 

вже у березні-травні – впали на 45 та 40 відсотків [227]. 

Прогнозується, що світовий попит на гірничодобувну досягне 

докризового рівня за оптимістичним прогнозом наприкінці 2021 року за умови 

стримання епідемії до другого півріччя цього року. 

Для українського гірничо-металургійного комплексу важливим 

споживачем залізорудної сировини протягом 2019-го року був саме Китай, на 

який припадало 34% від загального обсягу експорту руди у грошовому виразі 

(1,17 млрд.дол. США) [240]. Такі обсяги поставок буде складно 

переспрямувати на інші ринки. Крім того, падіння цін на сировину і готову 

продукцію для гірничодобувної галузі також матиме негативний вплив на 

український ГМК. 

Водночас будь-яка криза може стати каталізатором для переосмислення 

того як можна вдосконалити можливості віддаленої співпраці, подальшої 

автоматизації та ширшого використання цифрових можливостей. 

Щодо міри подолання обмежень, можна виокремити адаптаційні та 

біфуркаційні. Адаптаційні обмеження можна подолати зі зберіганням 

параметрів функціонування, біфуркаційні – подолати без перебудови системи 

неможливо. 

Важливим аспектом вивчення впливу обмежень на процеси стійкого 

розвитку виступає виокремлення їх практичного значення. По-перше, існуючі 

обмеження дозволяють оцінити поточну та перспективну ситуацію. По-друге, 
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аналіз потенційних обмежень дозволяє прогнозувати процес досягнення 

стійкого розвитку. По-третє, можна оцінити ефективність використання 

ресурсів. 

Підприємство у процесі розвитку стикається з ускладненням управління 

через вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. Необхідним є підвищення 

стійкості до дестабілізуючого впливу негативних факторів та максимізація 

впливу позитивних. Діагностика діяльності та стану підприємства дозволяє 

визначити відхилення параметрів підприємства від заданих та попередити 

кризові ситуації.  

Найбільш ефективним є змішаний підхід до діагностики, тобто 

використання кількісних та якісних показників діяльності підприємства. Ті 

системи, які мають у своєму складі різні організаційні фонди, у випадку зміни 

зовнішніх умов адаптуються з більшою вірогідністю [248, c.85]. Залежно від 

методики вибору оціночних показників виділяють коефіцієнтний та індексний 

підходи [6]. Перший полягає у використанні коефіцієнтів задля порівняння 

абсолютних показників. Другий – у розрахунку змін у динаміці. При цьому 

може здійснюватися порівняльний, ретроспективний чи еталонний аналіз. 

Існує чотири методи формування узагальнюючих показників: індексний, 

статиcтичний, бальний, графічний. Індексний метод передбачає порівняння 

показників з подальшим розрахунком інтегрального індексу, статистичний – 

використання економіко-математичних моделей. Бальний метод передбачає 

оціночне порівняння показників, а графічний – визначення знаходження 

положення підприємства у визначеній системі координат.  

Поєднання кількох методів дозволяє забезпечити багаторівневу систему 

управління стійким розвитком.  

На першому рівні відбувається локальний процес забезпечення стійкого 

розвитку за рахунок оптимізації системних взаємозв’язків підприємства та 

соціальної сфери, забезпечуючи базові умови взаємодії. Другий рівень 

стійкого розвитку обумовлений галузевими особливостями. На третьому рівні 
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забезпечення стійкого розвитку відбувається за рахунок інвестиційного та 

інноваційного потенціалу [213]. 

Важливим є другий рівень, адже на забезпечення стійкого розвитку 

підприємств гірничодобувної галузі впливають численні галузеві особливості, 

основні з яких подано у табл. 2.16.  

Таблиця 2.16 

Галузеві особливості впливу на стійкий розвиток гірничодобувних 

підприємств 
Галузевий 

фактор 

Економічна 

підсистема 

Соціальна 

підсистема 

Екологічна підсистема 

   Форми вияву 

1 2 3 4 

Низька 

диверсифікація 

діяльності 

Залежність від 

кон’юнктури ринку, 

відсутність 

широкого 

асортименту 

продукції 

містоутворююче 

значення 

підприємства;  

бюджетоутворююча 

роль підприємства  

відведення  

родючих земель під 

відвали 

Складні гірничо-

технологічні 

умови 

складна система 

управління, значна 

кількість 

управлінських 

ланок 

Підвищені вимоги 

до безпеки праці, 

значні витрати на 

оплату праці 

Постійна потреба у 

відтворенні фронту 

очисних робіт 

Вичерпність 

родовищ 

Витрати на своєння 

родовищ, короткий 

життєвий цикл 

родовища, значні 

ліквідаційні 

витрати 

 

Ризик масових 

звільнень робітників 

Негативний вплив 

діяльності 

гірничодобувного 

підприємства на 

екологічний стан 

регіону 

Руйнування 

розкривних порід 

Рухливість робочих 

місць, витрати на 

забезпечення 

безпеки праці, 

страхування 

персоналу тощо 

Ускладнення умов 

праці внаслідок 

забруднення 

атмосферного  

повітря пилом 

розвиток екзогенних 

процесів (зсуви, 

просідання ґрунтів, їх 

деградація тощо) 

Недостатня 

освоєність 

місцевості 

Витрати на 

георозвідувальні 

роботи, комерційні 

ризики 

Потреба у створенні 

соціальної 

інфраструктури 

відведення значної 

кількості  

земель під 

хвостосховища 

Джерело: авторська розробка 

Перевищення темпів зростання обсягів видобутку над темпами 

зростання обсягу продукції слугує причиною погіршення умов видобутку. 

Рішенням проблеми може стати ширше використання розкривних порід. 
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Інвестування у природоохоронні проекти продукує більший економічний 

ефект, ніж сплата екологічних податків і штрафів. 

Забезпечення стійкого розвитку як комплексного структурованого 

процесу передбачає: необхідність прогнозування змін у зовнішньому 

середовищі; розробку альтернативних варіантів внутрішньої адаптації та 

перебудови (за необхідності); впровадження необхідних змін відповідно до 

можливостей підприємства; налагодження взаємозв’язків із зовнішнім 

середовищем. Крім того, важливим є етап визначення необхідних ресурсів для 

усіх аспектів діяльності. 

Під час взаємодії із зовнішнім середовищем важливо відслідковувати 

дотримання основних принципів стійкого розвитку підприємства. 

Принцип ієрархії. Забезпечення стійкого розвитку має відбуватися на 

мега, макро і мікрорівнях. На кожному з рівнів ієрархічної організації має 

відбуватися вирішення поточних задач у межах компетенцій та існувати 

практика надання консультаційної підтримки. 

Принцип єдинства цілей. При цьому дотримання принципів 

контролюється не владою, а місцевим населенням. 

Принцип послідовної екологізації територій. Природні ресурси, 

включаючи ландшафти, знаходяться у власності і розпорядженні місцевого 

населення та використовуються для задоволення його потреб, забезпечення 

здоров’я та досягнення цілей стійкого розвитку як основи екологізації 

території. При цьому управління територіями відбувається шляхом передачі 

повноважень та право «відкладеного вето» місцевій владі. 

Принцип контролю та відкритості інформації. Значна кількість 

природоохоронних організацій призводить до дублювання контролюючих 

функцій. Будь-який вид діяльності відкритий для служб екологічного 

контролю різних рівнів, а населення має право на отримання інформації 

стосовно екологічної ситуації. 

Принцип фінансування програм, націлених на забезпечення стійкого 

розвитку. Фінансування виконання заходів із забезпечення стійкого розвитку 
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має належати до захищених статей витрат підприємства. Крім того, для 

досягнення стійкого розвитку важливо, аби реалізація відбувалася на усіх 

рівнях (законодавчому, економічному, правовому, організаційному, 

інформаційному тощо). 

Як зазначалося раніше, підприємство як будь-яка система взаємодіє із 

зовнішнім середовищем. В аспекті забезпечення стійкого розвитку це означає, 

що результатом взаємодії підприємства із середовищем функціонування має 

бути досягненням цілей стійкого розвитку. Пріоритетною при цьому має бути 

орієнтація на виконання норм економічної, екологічної та соціальної 

відповідальності. У перспективі це дозволяє краще адаптувати підприємство 

до зовнішнього середовища у періоди його (середовища) нестабільності. 

Уваги заслуговують такі елементи як взаємодія усіх підсистем та 

упорядкованість системи зв’язків зі стейкхолдерами, а також здатність до 

адаптації внаслідок впливу технологічно-інноваційних факторів та факторів 

ринкової нестабільності. 

Орієнтація підприємства на стійкий розвиток потребує в системі 

управління активної реалізації усіх складових діяльності. Структурні 

функціональні елементи підприємства (сюди належать операційні та 

стратегічні центри) не підлягають прямим кардинальним змінам, однак можна 

регулювати рівень їх ефективного використання, співвідношення між собою 

та наявні обмеження. Забезпечення стійкого розвитку потребує значних змін в 

управлінській парадигмі (табл. 2.17).  

Зміна управлінської парадигми відбувається під впливом концепції 

стійкого розвитку [218, с. 62-63]. Новий підхід полягає у визнанні відсутності 

рівноваги, коли зовнішнє середовище змінюється постійно та динамічно. 

Парадигма стійкого розвитку базується на необхідності постійного оновлення 

та пристосування підприємства до зовнішніх факторів [59, c.714]. У зв’язку з 

цим сучасні системи управління мають характеризуватися меншою кількістю 

рівнів управління, максимальною орієнтацією на споживачів та відмову від 

таких застарілих орієнтирів як стабільність та раціональність [6, c.105]. 
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Таблиця 2.17 

Зміна управлінської парадигми під впливом концепції стійкого 

розвитку  

Сфера Парадигма рівноваги Парадигма стійкого 
розвитку 

Культура Стабільності, 
раціональності 

Змін, рішення проблем 

Технології Механістичні Електронні 
Задачі Матеріальні Ментальні, базуються на 

ідеях 

Ієрархія Вертикальна Горизонтальна 
Влада/Контроль Топ-менеджменту Широко розподілена 

Цілі і кар’єра Безпека, стабільність, 
статус 

Особисте зростання, 
майстерність 

Лідерство Автократичне Перетворююче 

Робоча сила Однорідна Різноманіття культур 

Виконання робочих 
завдань 

Індивідуальне Командне 

Ринки Локальний  Глобальний 

Фокус уваги Прибуток Споживачі 
Ресурси Капітал Інформація 
Якість За можливістю Без виключень 

Джерело: узагальнено на основі [41, 69] 

Головну роль серед ресурсів починає відігравати інформація, а 

підприємства менше орієнтуються на прибутковість і більше на споживача. 

Орієнтованість підприємства на стійкий розвиток не лише впливає на 

стратегію, але також може сприяти змінам у виробничій структурі і поведінці 

персоналу. Довгострокова стратегія забезпечення і підтримки стійкого 

розвитку показує довгострокові шляхи покращення економічних, соціальних 

та екологічних аспектів діяльності підприємства без завдання шкоди 

майбутнім поколінням. Водночас загальна стратегія повинна підкріплюватися 

програмою стійкого розвитку, тобто переліком конкретних цілей, а також 

засобів, способів і термінів їх досягнення. Реалізація такої програми та 

загальної стратегії стійкого розвитку підприємства базується на використані 

інституціонального підходу та sSWOT-аналізу. 

Націленість на забезпечення і підтримку стійкого розвитку означає 

також розширення інституціональних рамок діяльності, оскільки виникає 

потреба у модернізації структури управління підприємством. 
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Всі основні чинники забезпечення стратегії стійкого розвитку на 

мікрорівні, доцільно розглядати у розрізі інституціонального підходу та 

sSWOT-аналізу (англ. Sustainable SWOT) (рис.2.8).  

 

 
 

 

Рис. 2.8 sSWOT-аналіз підприємства та реагування на різні чинники впливу 

Джерело: складено автором на основі [266] 
 

Акцент на стійкому розвитку означає концентрування уваги на 

забезпечені стійкого розвитку як можливості виявити нові способи донесення 

до стейкхолдерів (клієнтів та громад) важливості оцінки внутрішніх сильних 

та слабких сторін підприємства стосовно можливостей створення нових 

рішень для бізнесу, загроз забезпечення стійкості. 

Виходячи із загальноприйнятого підходу, коли виробництво тим 

досконаліше, чим менше шкоди навколишньому середовищу і місцевим 

громадам від його діяльності (діалектична єдність раціоналізації 

природокористування та захист природного середовища), то забезпечення 

стійкого розвитку як частина системи управління підприємством напряму 

Можливі заходи щодо забезпечення стійкого 

розвитку у найближчій, середньостроковій та 

довгостроковій перспективі 

 

Цілі, місія та філософія підприємства 

Пошук прикладів подолання слабких місць, 

пов’язаних з викликами стійкого розвитку 

 

Пошук нових способів вирішення екологічних 

та інших проблем 

 

Виявлення нових можливостей для вирішення 

проблем, що виникли 

Визначення причин виникнення і особливостей 

екологічних викликів, що становлять загрози 

для підприємств 

Реакція на зміни (реактивна, проактивна) 

 

Визначення внутрішнього і зовнішнього кола 

стейкхолдерів 
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залежить від впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища (блок 

«Екологічні виклики та глобальні тренди»). 

Як зазначалося раніше, екологічні витрати слугують одним із основних 

показників оцінювання негативного впливу діяльності підприємства на 

навколишнє природне середовище. Через забруднення води, викиди та 

утворення небезпечних відходів у результаті діяльності підприємств 

гірничодобувного сектора погіршуються умови життєдіяльності на прилеглих 

до нього територіях. Відтак, змін зазнають показники рівня життя населення. 

Фактором впливу тут виступають стейкхолдери (блоки «Сильні сторони» та 

«Слабкі сторони»).  

Підприємства здатні впливати на фактори забезпечення стійкого 

розвитку, якщо вчасно діагностувати ризики і загрози переходу у нестійкий 

стан (блоки «Можливості» і «Загрози»). Витрати на забезпечення стійкого 

розвитку, на перший погляд, суперечать потребі у зниженні собівартості. 

Однак економія на таких витратах може призвести до значних еколого-

економічних втрат.  

Поступова екологізація полягає у переорієнтації природозбереження з 

реакційного типу на усунення причин погіршення стану довкілля та переходу 

від ресурсної економіки до управління матеріальними потоками [59]. 

Управління соціо-економіко-екологічним потенціалом підприємства 

(блок «Пріоритети») має бути комплексним і передбачати заходи щодо 

забезпечення стійкого розвитку у найближчій, середньостроковій та 

довгостроковій перспективі (блок «Дії»). 

Тут варто зазначити, що з позицій управлінського підходу підприємство 

може оптимально адаптуватися до змінних умов, якщо структурно воно є 

фрактальним або «навчальною» організацією. Поняття «навчальної» 

організації увів П. Сенге [159] для позначення тих підприємств, які швидко 

адаптуються за рахунок «колективного» розуму та відсутності 

комунікативних бар’єрів.  
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Фрактальні підприємства швидко адаптуються за рахунок 

горизонтальної взаємодії та можливості формування системи зворотного 

зв’язку. Інституціональна структура з точки зору концепції стійкого розвитку 

має ґрунтуватися на чіткому розподілі завдань та функцій на кожній стадії 

виробництва з визначеними термінами, повноваженнями і відповідальністю. 

Отже, галузева специфіка гірничодобувної галузі зумовлює причини 

актуальності такої діагностики. По-перше, гірничодобувна діяльність чинить 

незворотній вплив на навколишнє середовище, погіршуючи його стан. По-

друге, від ступення стійкості розвитку гірничодобувних підприємств залежить 

стійкий розвиток гірничодобувного регіону та держави в цілому. 

Залежно від того, чого стосуються зміни (корпоративної стратегії, 

підсистем підприємства, виробничих процесів тощо), можна класифікувати 

заходи з досягнення стійкого розвитку за масштабом – від точкових кроків до 

комплексних змін (табл. 2.18).  

Таблиця 2.18 

Класифікація заходів зі стійкого розвитку за масштабом 

Критерій класифікації Види змін 

1 2 

1. Рівні системи Породжені зовнішнім середовищем, 

внутрішнім середовищем підприємства, 

конкретною групою учасників 

2. Цільова направленість Оперативні, тактичні, стратегічні 

3. Характер змін Революційні, еволюційні 

4. Тип розвитку Екстенсивні, регресивні 

5. За факторами Екзогенні, ендогенні 

6. Направленість розвитку Прогресивні, регресивні 

7. Ймовірність подій Планомірні (ціленаправлені), 

непередбачувані (спонтанні) 

Джерело: узагальнено на основі [92] 

  

Однак не стільки питання досягнення, скільки управління стійким 

розвитком підприємства в сучасних умовах становлять інтерес для наукових 

та підприємницьких кіл.  

У контексті забезпечення стійкого розвитку підприємство потребує 

розгляду з позицій багаторівневих систем, оскільки становить частину більшої 

системи (регіону, галузі, країни тощо). 
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Виходячи з позицій системного підходу, забезпечення стійкого розвитку 

підприємства відбувається попроцесно у кілька етапів: вхід або отримання 

ресурсів із середовища функціонування; процес перетворення ресурсів; вихід 

або повернення перетворених ресурсів у середовище функціонування. Такий 

загальний підхід дозволяє здійснювати управління стійким розвитком 

підприємства з огляду на систему зв’язків між його системними 

компонентами. 

Зовнішнє середовище характеризується мінливістю і швидкістю змін. 

При цьому важливим аспектом виступає підтримка динамічної рівноваги 

розвитку самого підприємства. У рамках динамічної теорії розвитку 

виокремлюють такі умови [211, 246, 258]: 

розвиток повинен відбуватися з оптимальною швидкістю для кращого 

забезпечення функціонування організаційної, фінансової та інших підсистем; 

реалізація максимального потенціалу підприємства відбувається за 

рахунок вивчення природи середовища функціонування; 

має забезпечуватися висока швидкість виробництва та мінімізація 

запасів ресурсів і готової продукції; 

підприємство формує стабілізаційний фонд на випадок порушення 

рівноваги. 

Щодо управління стійким розвитком, для підприємва важливо 

підтримувати безперервність розвитку. Так ряд вчених [233, 246, 266, 269] 

розглядають управління стійким розвитком підприємства як процес, що 

складається з окремих функціональних блоків, тобто окремих напрямків 

(фінанси, соціальна відповідальність, персонал, інновації тощо). Це можливо 

за рахунок прогнозування перспектив на основі ретроспективного аналізу 

попередніх фаз циклу розвитку та особливостей зміни середовища 

функціонування.  

Управління стійким розвитком – це диспозитивний фактор, до складу 

якого входять планування, організація та контроль [246]. Водночас, крім 

дотримання умови динамічної узгодженості, збереження добробуту та 
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стійкого положення можливе за умови що підприємство є достатньо 

інноваційним, здатним до досягнення поставлених цілей та орієнтованим на 

розвиток своєї діяльності. Модель «цілі-стратегії» підприємства в умовах 

стійкого розвитку подано на рис. 2.9. 

 

 

 

 

- 

 

Рис. 2.9 Модель «цілі-стратегії» підприємства в умовах стійкого розвитку 

Джерело: розробка автора 

Усі наведені компоненти моделі являють собою окремі блоки, за якими 

розподіляються показники стійкого розвитку. Крім того, варто брати до уваги 

мотивацію досягнення та готовність до ризику, оскільки було доведено [304], 

що підприємства, які прагнуть стійкості розвитку, йдуть переважно на 

«середні ризики». 

Під блоком «Людський капітал» розуміємо усі ті здатності та 

компетенції, які впливають на успішність діяльності підприємства. Сьогодні 

ГМК України системоутворюючий роботодавець, утримуючий кваліфіковані 

кадри. У даному розрізі не можна не зазначити, що непрямий вплив 

підприємств видобувних галузей у зайнятість переважає прямий внесок, 

оскільки, окрім безпосередньої зайнятості, відбувається підтримка зайнятості 

у підрядників і постачальників. Так, у 2017 році прямий внесок в оплату праці 

становив 55,6 млрд грн, а повний – 108,5 млрд грн/ Відповідно, у 

гірничодобувній галузі, яка належить до капіталомістких, на гривню оплати 

праці припадає 1,89 грн оплати праці в інших галузях економіки України. 

Щодо пенсій, то ГМК України забезпечує кожну 12-у гривню пенсій [63]. 

У блоці «цілі» було враховано і довгострокові і короткострокові цілі. 

Цілі також можуть стосуватися зростання, бачення підприємства чи бути 

специфічними. Особливу увагу варто приділити послідовності дій для їх 

досягнення. 

Людський 

капітал 

Цілі 

Стратегії 

 

Стійкий розвиток 

Середовище 

функціонування 
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Підприємствами ГМК виділяються інвестиції на екологічні цілі. Відомі 

загальні обсяги капітальних інвестицій за окремими підприємствами (табл. 

2.19), що свідчить про заходи з модернізації, реконструкції, ремонту, 

враховуючи вагому екологічну складову.  

Водночас потрібно зазначити, що для підтримки потужностей у 

працездатному стані гірничодобувні підприємства витрачають близько 70% 

від щорічних інвестиційних програм [187]. Сприятлива економічна ситуація 

на ринках гірничодобувної продукції у 2017-2018 рр. сприяла зростанню рівня 

інвестуванні у енергоефективність та інші екологічні заходи. 

Таблиця 2.19 

Напрями капітальних інвестицій найбільших гірничодобувних 

підприємств України за 2019 рік 

Група підприємств Напрями та обсяги інвестування 

1 2 

«Метінвест» (Інгулецький, 

Центральний Північний та 

Південний ГЗК) 

Інвестиції у реконструкцію – понад 110 млн. дол. 

США, модернізацію допоміжної інфраструктури – 

80 млн. дол. США 

«Арселор Мітал» (АМ Кривий 

Ріг) 

Інвестиції у модернізацію – понад 60 млн. дол. 

США; реконструкцію – понад 178 млн. дол. США 

«Ferrexpo AG» (Полтавський 

ГЗК) 

Інвестиції у автоматизацію – понад 46 млн. дол. 

США; розробку та розвідку родовищ – 11 млн. 

дол. США; фільтрацію – 22 млн. дол. США 

Джерело: узагальнено на основі даних звітності [137-143] 

Цілі розвитку гірничодобувного підприємства відрізняються у 

залежності від того, на якому нині етапі розвитку воно перебуває. Більш 

детальна характеристика пріоритетів розвитку наведена у табл. 2.20. 

На першому етапі основною метою діяльності визнається максимізація 

прибутку, відповідно розвиток – економічно-орієнтований. Даний тип 

розвитку характеризується намаганням удосконалити використання наявних 

факторів виробництва. Завершення першої стадії та перехід до другої 

відбувається, коли ресурсний потенціал починає вичерпуватися.  

На другому етапі разом з економічними проблемами підприємство 

стикається з необхідністю екологічного відновлення територій, яким було 
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завдано шкоду через гірничодобувні роботи, а також здійснення витрат через 

екологічні екстерналії, що виникли внаслідок діяльності. Потреба ефективної 

інтеграції у довкілля на цій стадії означає, що розвиток – екологічно 

орієнтований. 

Таблиця 2.20 

Характеристика пріоритетів розвитку гірничодобувних 

підприємств 
 

Пріоритет Економіко-орієнтований 

розвиток 

Екологічно-орієнтований 

розвиток 

Соціально-

орієнтований розвиток 

1 2 3 

Цілі зміцнення позицій на 

ринку; максимізація 

прибутку; виробництво 

продукції з високою 

доданою вартість 

(обкотиші). 

раціональне використання 

ресурсів; зниження 

навантаження на довкілля; 

впровадження нових 

технологій підвищення 

ефективності виробництва. 

підвищення 

задоволеності і 

мотивації персоналу; 

покращення репутації; 

розвиток людського 

потенціалу; підтримка 

місцевих громад. 

Показники прибуток від продажів; 

індекс зростання 

виручки; частка на 

внутрішньому ринку та в 

експорті; частка 

продукції з високою 

доданою вартістю. 

інвестиції в НДДКР; 

ресурсовіддача; відношення 

витрат на природоохоронні 

заходи до виручки; середній 

вміст корисного компонента 

в руді; коефіцієнт 

засмічення. 

вартість 

нематеріальних 

активів; рівень 

ефективності процесів; 

витрати на охорону 

праці; індекс зростання 

продуктивності праці. 

 

Джерело: складено на основі [236, 273, 274] 
 

На цьому етапі важливо здійснити аналіз рівня екологічної безпеки 

гірничо-збагачувального виробництва. Важливо зазначити, що даний тип 

розвитку можливий за умов використання відповідних інноваційних 

технологій. Інновації в даному випадку мають бути націлені не лише на 

ефективне відновлення екологічно порушених територій, а й використання 

альтернативної енергетики та зменшення рівня викидів шкідливих речовин у 

атмосферу. Сьогодні видобувним підприємствам України варто оновити 

основні фонди та устаткування, що сприятиме зменшенню не лише втрат 

корисних копалин, а й техногенного навантаження на навколишнє 

середовище. До переходу до наступної стадії слід проаналізувати ресурсне 

забезпечення підприємства та результати інвестиційних екологічних проектів, 

перелік та очікувані обсяги інвестицій з реалізації існуючих проектних рішень 

технологічних покращень. 
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На третьому етапі основна діяльність починає супроводжуватися 

проявами соціальної відповідальності підприємства, що проявляється у 

реалізації різнонаправлених соціальних програм підвищення якості життя 

соціуму на прилеглих територіях. На практиці соціальна відповідальність 

гірничодобувних підприємств виявляється у забезпеченні соціальних пакетів 

для працівників та покращення умов проживання на прилеглих територіях. 

Забезпечення соціальної відповідальності неможливе без взаємодії з 

економічною складовою діяльності, оскільки відбувається часткове пере 

направлення фінансових потоків. Крім того, важливу роль відіграють такі 

фактори як бренд підприємства та його імідж. 

Завершальним, на шляху до забезпечення стійкого розвитку, має бути 

подолання проблеми вичерпання мінерально-сировинних ресурсів. Існуючі 

нині механізми забезпечення стійкого розвитку дозволяють організувати 

виробничий процес таким чином, щоб він завдавав мінімум шкоди довкіллю, 

а заходи соціальної відповідальності були вчасно профінансовані.  

Однак парадигма стійкого розвитку підприємств гірничодобувної галузі 

передбачає вирішення економічних, екологічних та суспільних проблем не 

лише виключно локального значення. У сучасних умовах нестачі фінансових 

та енергетичних ресурсів гірничодобувним підприємствам потрібно не лише 

підвищувати ефективність виробничо-господарської діяльності, а й 

спрямовувати рентні доходи у відтворювальний (який включає основний і 

оборотний) капітал: природний, технологічний, фінансовий та людський. 

Отже, для того, щоб залишатися життєздатними у майбутньому, 

підприємствам варто зберігати баланс між короткостроковими очікуваннями 

інвесторів та довгостроковими бізнес-цілями. Тому гірничодобувні 

підприємства мають визначити принципи стійкого розвитку, які вони 

відстоюють та які є для них важливими, а також визначити свої очікування на 

довгострокову перспективу. У міру переходу підприємств до нового набору 

стратегічних пріоритетів, буде відбуватися забезпечення стійкого розвитку. 
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Блок «Стратегії» описує підприємницьку орієнтацію (англ. 

entrepreneurial orientation), за допомогою якої можна визначити потенціал 

підприємства на ринку. Її складовими виступають: автономність, готовність 

до інновацій та ризиків, агресивна конкурентна позиція (англ. competitive 

aggressiveness) та проактивність [119]. Макклелланд [269] виокремлює ще такі 

складові як орієнтація на досягнення та орієнтованість на середовище 

функціонування або екстраверсія підприємства.  

Галузева структура і стратегія є рівнозначними для досягнення успіху 

[174]. Стратегії підприємств можуть бути націленими на зниження затрат, 

підвищення якості продукції або послуг та швидку адаптацію до змінних умов 

[289]. Якщо об’єктом стратегії виступає забезпечення стійкого розвитку, то 

для цього доцільно використовувати методи та досвід конкурентів (англ. 

benchmarking), орієнтацію на ринкові ніші, оптимізацію виробничих та 

управлінських процесів, залучення інвестицій [289]. 

Щодо формування і реалізації стратегій, виокремлюють такі складові: 

реакція, планування, оппортуністичність та критичний момент [315]. Реакція 

проявляється у необхідності реагування на зміни середовища функціонування 

підприємства без можливості впливу на ситуацію. Планування, на відміну від 

реакції, є довгостроковим. Оппортуністичність полягає у тому, що стимулом 

до дій виступають можливості, відкриті внаслідок змін у середовищі 

функціонування. Критичним моментом називають локальну стратегію 

реагування на зміни у середовищі функціонування [75]. На практиці 

перелічені характеристики можуть комбінуватися. 

Блок «Середовище» включає загальноекономічні тенденції (високий 

рівень абстракції) та окремі фактори впливу на здійснення діяльності 

підприємства на ринку загалом, у галузі чи регіоні тощо (низький рівень 

абстракції). Деякі дослідники [228, 315] пропонують оцінювати середовище 

функціонування підприємства за такими критеріями як багатство ресурсів 

(англ. munificence), змінюваність (динамічна або ні) та гетерогеність. Для 

гірничодобувних підприємств показниками у цьому секторі (у грн на 1 тону 
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видобутого продукту) слугують: чистий дохід, обсяги інвестицій на охорону 

навколишнього середовища, поточні витрати на охорону довкілля, екологічні 

податки та штрафи, платежі за розміщення відходів. Додатково (у %) 

розраховують вихід концентрату на 1 тону видобутої гірничої маси. 

Екологічну складову стійкого розвитку характеризують такі показники (у кг 

на 1 тону видобутого продукту) як викиди в атмосферу, забруднюючі викиди, 

що потрапляють у водні ресурси, використання відходів збагачення. 

Середовище функціонування та його вплив на підприємство є 

вирішальним фактором, від якого залежить стійкий розвиток підприємства.  

На рис. 2.10 графічно показаний вплив середовища функціонування 

(конкурентної ситуації) на вибір оптимальних стратегій забезпечення стійкого 

розвитку підприємства.  

 Щодо оцінки успішності стійкого розвитку підприємства, варто 

враховувати насамперед економіко-виробничі критерії. Сюди належить 

утримання позицій на ринку, кількість співробітників (цей показник не 

піддіається випадковим коливанням), рівень дохідності, зростання 

підприємства (маються на увазі довгострокові позитивні зміни масштабів 

діяльності). 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 Рис. 2.10 Взаємозвязки окремих елементів моделі «цілі-стратегії» 
 Джерело: розробка автора 

Крім того, обєктивні критерії успішності підприємства залежать від 

суб’єктивних цілей самого підприємства.  

На рис. 2.11 подано широкий спектр критеріїв успіху: фінансові критерії, 

позиція на ринку, виробнича діяльність, відносини зі стейкхолдерами. 
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Рис. 2.11 Критерії оцінки успішності в досягненні стійкого розвитку 

Джерело: розробка автора 

 

Взаємозв’язки обраних критеріїв стійкого розвитку підприємства 

рекомендовано розглядати з позицій направленості та прояву. Під 

направленістю розуміють позитивний чи негативний взаємозв’язок критеріїв.  

Подані критерії стійкого розвитку підприємства поєднані між собою, 

залежно від сили прояву, лініями різної товщини. Знак «мінус» означає 

негативний взаємозв’язок між критеріями, тобто високе значення одного 

корелює з низьким значенням іншого критерію.  

Критерій «досягнення цілей стійкого розвитку» корелює з критерієм 

«зростання підприємства», оскільки зі зростанням з’являються нові 

можливості для досягнення цілей стійкого розвитку. Підприємство, що 

демонструє позитивну динаміку зростання, підвищує і свою економічну 

незалежність. 

Підприємства ГМК також виступають лідерами серед платників 

податків, за рахунок чого відбувається виконання бюджетних програм у 

регіонах та країні вцілому. Крім того, якщо розглядати внесок 

гірничодобувних підприємств у формальний сектор економіки, то із 

врахуванням взаємозв’язків і взаємовпливу з іншими галузями економіки, на 

користь держави підприємствами галузі за період 2017-2019 років 

сплачувалося порядку 16-20% загальних податкових надходжень Зведеного 

бюджету України і надходження ЄСВ [135]. Внесок підприємств 

гірничодобувної галузі у ВВП України за 2018 рік склав 12% або 408 млрд грн 

у грошовому еквіваленті [62]. 
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Критерій «досягнення цілей стійкого розвитку» також позитивно 

корелює з критерієм «задоволеність стейкхолдерів». Взаємозв’язок між 

останнім та критерієм «зростання підприємства» характеризується меншою 

силою прояву. Мікроклімат кращий на тих підприємствах, які досягають цілей 

стійкого розвитку та характеризуються меншими масштабами діяльності. 

Висока дохідність напряму корелює з досягненням цілей стійкого розвитку. 

Взаємозв'язок критерію «зростання підприємства» та масштабів його 

діяльності свідчить про те, що зростання підприємства обумовлює його 

величину. Крім того, підприємства, діяльність яких більш диверсифікована, 

зростають швидше – це співпадає з «принципом малості», який полягає у 

наступному [257]: підприємства, які досягли певного зростання далі зростають 

швидше ніж новостворені підприємства.  

Середовище функціонування підприємства визначають різними 

способами. Найбільш часто використовуваними характеристиками 

виступають [188, 218]: атмосфера, динаміка та складність.  

Щодо атмосфери, то недружнім (англ. hostile) називають те середовище, 

в якому недостатньо ресурсів на наявна гостра конкуренція. Противагу 

становить так зване «щедре» середовище (англ. munificence), а динамічним є 

таке середовище, зміни у якому відбуваються швидко та непрогнозовано. 

При цьому природоохоронні заходи на мезо- та макрорівні не завжди 

мають прямий зв’язок з господарюванням підприємств. Тому використання 

консолідуючого підходу до формування багатоступеневої моделі стійкого 

розвитку на основі прихованого потенціалу підприємства дозволяє наглядно 

зобразити точку дотику інтересів, що означає їх спільну відповідальність. 

Гірничодобувні підприємства – відповідають безпосередньо за 

господарські процеси, а інші опосередковані суб’єкти – за вирішення супутніх 

завдань, завдяки чому господарські процеси характеризуються більшою 

екологічністю та соціальною значущістю.  
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Графічно цей процес можна зобразити у вигляді серії концентричних 

кіл, де у центральному колі представлені гірничодобувні підприємства 

(рис.2.12).  

Варто зазначити, що підхід до стійкого розвитку має враховувати усі 

аспекти діяльності підприємства, адже жоден з них не існує автономно. При 

цьому гіпотетичне сприяння стійкості розвитку за рахунок зміни одного чи 

кількох факторів може бути анульовано впливом інших факторів. 

 період часу вірогідність успіху 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12 Послідовний та консолідуючий підхід до моделі стійкого розвитку на 

основі прихованого потенціалу підприємства 

Джерело: авторська розробка 

Підприємство як будь-яка матеріальна система у процесі 

функціонування формує і накопичує вільну енергію, яка сприяє підвищенню 

рівня гомеостазу системи. Перехід до інформаційного суспільства сприяв 

необхідності пошуку нових підходів до управління підприємством, оскільки 

нині процеси зміни гомеостазу безперервні.За таких умов загальний концепт 

управління стійким розвитком підприємства має враховувати не лише вплив 

зовнішнього середовища, а й прихований потенціал підприємства у вигляді 

накопиченої енергії. Інформаційна складова в цьому контексті пов’язує в 

системне ціле матеріальні елементи системи, забезпечуючи її впорядкованість 

і динамічну стійкість у просторі і часі. Удосконалення інформаційної 

складової системи зумовлює покращення функціонування у часі окремих 

частин системи.  

Виходячи з того, що стійкий розвиток підприємства є можливим за 

умови збалансування матеріального, інформаційного та енергетичного 

обміну, а стійкість при цьому забезпечується за рахунок ефективності 

використання усіх задіяних ресурсів та побудові інтеграційних зв’язків між 



194 

 
 

ними, пропонуємо модель стійкого розвитку на основі прихованого 

потенціалу підприємства (рис. 2.13).  

У якості відкритої системи варто розглядати не лише підприємство як 

окрему одиницю, а й окремі структурні елементи, особливо якщо ті виконують 

допоміжні функції. Таке розуміння управління стійким розвитком сприяє 

децентралізації внутрішньої структури підприємства та дозволяє виокремити 

поняття потенціалу. 

 
Рис.2.13 Модель стійкого розвитку на основі прихованого потенціалу підприємства 

Джерело: авторська розробка 

Для стійкого розвитку підприємств гірничодобувної галузі важливою є 

підсистема зовнішнього середовища, яка створює можливості для реалізації 

потенціалу підприємства (насамперед інноваційного). Потенціал 

підприємства виражається у кількох напрямках: ринковому, виробничому, 

інноваційному. Виробничий напрям включає наявні виробничі можливості та 

специфічні особливості підприємства; ринковий – активність на ринку, 

задоволеність споживачів, оцінку конкурентів та ринкову активність; 
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інноваційний – у наявних можливостях для розробки нових інноваційних 

рішень та шляхів просування продукції, придбання патентів тощо.  

Саме потенціал підприємства становить основу використання 

можливостей для його розвитку, будучи сукупністю взаємопов’язаних 

напрямів, кожному з яких притаманні відповідні ресурси та результати 

діяльності, що у комплексі створює синергетичний ефект, який призводить до 

кількісних та якісних змін.  

При цьому основою виступає саме виробничий напрям, який визначає 

успішність результату від основної діяльності підприємства. Реалізація 

ринкового потенціалу дозволяє шляхом поєднання матеріальних та 

нематеріальних ресурсів забезпечити необхідний рівень компетенції 

підприємства. Одним з факторів трансформації в інтересах стійкого розвитку 

виступають інновації, оскільки за рахунок них створюються передумови для 

зменшення потреби у ресурсах або заміщення одного ресурса іншим. Це, в 

свою чергу, зменшить екодеструктивний вплив на довкіля. На рівні 

інноваційного потенціалу задіюються нові ключові можливості й компетенції, 

що сприяють трансформації підприємства відповідно до вимог змінного 

зовнішнього середовища.  

Базовими елементами орієнтації управління виступають загальні цілі 

стійкого розвитку – вони загальновизначені та довгострокові. Далі – потреби і 

цілі самого підприємства. При цьому запорукою успішного функціонування 

виступає взаємодія різних потенціалів підприємства (фінансового, 

інвестиційного, кадрового, інноваційного тощо) та взаємодія між складовими 

компонентами задля забезпечення рівноваги.  

На окрему увагу заслуговує кадровий потенціал у розрізі відповідності 

професійної орієнтації працівників потребам бізнесу [322-324] та щодо 

забезпечення діагностики стійкості штату підприємства [312].  

Не виникає сумніву, що підприємства як споживачі послуг вищої освіти 

[309] виступають стейкхолдерами на ринку освітніх послуг, а отже – 
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зацікавлені у розвитку персоналу як фактору стратегічного розвитку 

підприємства [325-327]. 

Ієрархічність моделі передбачає розмежування за рівнями. Включення 

макро- та мезорівнів суттєво збільшує навантаження на кінцевого суб’єкта 

екологічної відповідальності – гірничодобувне підприємство. Оскільки для 

підприємств у сучасних ринкових умовах важлива взаємодія із зовнішнім 

господарським середовищем, то важливим є подання етапів оптимізації 

системи управління стійким розвитком підприємства, враховуючи взаємодії із 

інститутами зовнішнього середовища. 

У контексті стійкого розвитку локальний розвиток підприємств створює 

новий простір для середовища функціонування галузі, коли після нарощення 

виробничого потенціалу, забезпечення за рахунок цього нових компетенцій та 

подальшого впровадження інновацій, відбувається виконання завдань 

стійкого розвитку на макрорівні.  
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Висновки до розділу 2 

 

У результаті проведеного дослідження стійкості розвитку підприємств в 

сучасних умовах було отримано такі висновки: 

1. Узагальнення методичних підходів в області розробки індикаторів 

стійкого розвитку дозволило виокремити два основні підходи до їх побудови: 

1) побудова системи індикаторів, кожен з яких відображає окремі аспекти 

стійкого розвитку; 2) побудова інтегрального (агрегованого) індикатора. для 

поглиблення розрахунку інтегрального індексу стійкого розвитку 

підприємства.  

Виходячи з цього, запропоновано перелік вимог до системи індикаторів 

щодо інформативності, адекватності та висвітленні повноти взаємозв’язків 

тріади стійкого розвитку (економічної, екологічної та соціальної складових).  

2. На основі цих вимог з метою удосконалення механізму впровадження 

комплексної стратегії стійкого розвитку підприємства на основі системного 

підходу здійснено оцінку стійкого розвитку підприємств та їх розподіл за 

такими основними напрямами: 1) дослідження внутрішньої та стратегічної 

стійкості; 2) зосереджені на інструментарії визначення стійкості; 3) на основі 

загальної теорії систем та системи збалансованих показників; 4) 

багатокомпонентний аналіз та когнітивне моделювання.  

Таке розмежування дозволило розробити систему індикаторів для 

розрахунку інтегрального показника для визначення рівня стійкого розвитку 

підприємства. 

3. Виявлено, що методичний інструментарій з урахуванням галузевих 

особливостей аналізу стійкого розвитку перебуває на стадії становлення. 

Дослідження концепцій управління бізнес-процесами (постійне поліпшення 

виробничих процесів та цикл Демінга, концепція загального управління 

якістю, кайдзен, бережливе виробництво) та здійснена порівняльна 

характеристика стандартів звітності у сфері стійкого розвитку дозволили, 

враховуючи завдання покращення інформаційного забезпечення 
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управлінських рішень, виокремити загальні етапи аналізу стійкого розвитку 

промислових підприємств та запропонувати додаткові етапи процесу 

дослідження стійкості розвитку підприємства.  

4. У ході дослідження ранжовані індикатори стійкого розвитку на 

прикладі гірничодобувної промисловості. Показники, використовувані 

підприємствами, було розподілено за такими групами: фінансові показники 

(економічний вимір); показники взаємодії з довкіллям (екологічний вимір); 

показники відносин зі стейкхолдерами (соціальний вимір); показники 

забезпечення та збалансованості ресурсів (інтегративний вимір).  

Це дозволило на основі адаптованого алгоритму методу головних 

компонент здійснювати порівняння позиції підприємства відносно 

конкурентів та кількісно оцінювати досягнення у сфері стійкого розвитку за 

такими стадіями: оцінка складових стійкого розвитку, оцінка рівня стійкості, 

ранжування за величинами головних компонент. 

5. Засвідчено, що основними чинниками, які зумовлюють нестабільність 

є: залежність від цін на сировину, технологічне відставання, недостатня 

раціоналізація використання обмежених природних ресурсів, зростання 

антропогенного навантаження на території у межах прямого впливу 

гірничодобувних підприємств. 

Встановлено, що на забезпечення стійкого розвитку підприємств 

гірничодобувно галузі впливають численні галузеві фактори, зокрема: низька 

диверсифікація діяльності, складні гірничо-технологічні умови, вичерпність 

родовищ, руйнування розкривних порід, недостатня освоєність територій.  

6. Для покращення забезпечення гнучкості системи управління у 

нестабільний період функціонування запропоновано використання одного із 

сучасних аналітичних інструментів – декаплінг-аналізу.  

Практична його апробація на прикладі гірничодобувної галузі України 

дала можливість виявити, що зростання темпів економічного розвитку 

відбувається з одночасним зростанням навантаження на довкілля, що 

суперечить вимогам концепції стійкого розвитку.  
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7. Здійснено виокремлення основних тенденцій розвитку підприємств 

гірничодобувної галузі та оцінку забезпечення стійкого розвитку 

українськими ГЗК на практиці шляхом дослідження стійкості розвитку 

підприємства із запозиченням lean та agile підходів.  

Щоб розвинути метод комплексного економіко-соціо-екологічного 

оцінювання стійкості підприємства, розроблено фреймфорк DPSIR, який 

містить змістовні блоки щодо організаційної підсистеми і включає в себе 

управлінсько-інформаційне забезпечення діяльності; щодо функціонування 

(технологічне та кадрове забезпечення, а також стратегічне планування) та 

блок щодо геолого-економічного оцінювання стану підприємства і його 

очікуваного/дійсного впливу на природнє середовище.  

Наголошено, що врахування теоретичних положень концепції і 

використання набору практичних інструментів для її реалізації дозволить 

здійснювати управління підприємством на основі збалансування 

матеріального, інформаційного та енергетичного обміну, а стійкість при цьому 

забезпечується за рахунок ефективності використання усіх задіяних ресурсів 

та побудові інтеграції між ними. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1. Стратегічне управління діяльністю промислових підприємств 

в умовах стійкого розвитку 

 

Успішне функціонування підприємств та підтримання стійкості їх 

розвитку у сучасних умовах залежить від адаптивної моделі стратегічного 

управління діяльністю підприємства, розробка якої пропонується із 

застосуванням традиційних економетричних підходів, що дозволить 

ураховувати передумови та специфіку операційної діяльності. 

Діяльність гірничодобувних підприємств, яка включає видобуток і 

переробку корисних копалин, перебуває у взаємодії з природою і 

суспільством.  

Проблема вичерпності природних ресурсів характеризується не лише 

обмеженою фізичною їх кількістю, а й екологічними (порушення рівноваги 

ресурсів, осідання ґрунтів, погіршення якості підземних вод тощо) та 

соціально-економічними (конкурентоспроможність продукції на світовому 

ринку, рівень соціальної стабільності, стан трудового потенціалу тощо) 

аспектами.  

Поступове і безперервне ускладнення умов здійснення гірничодобувної 

діяльності, що спостерігається останнім часом в усьому світі, зумовлене 

змінами глибини ведення гірничодобувних робіт, що ускладнює логістику 

[321] та сприяє збільшенню коефіцієнту розкриву для кар’єрів 

гірничодобувних підприємств. На практиці для підприємств це означає 

необхідність здійснення превентивних заходів технічного чи економічного 

характеру аби забезпечити рентабельність діяльності. 

З огляду на засади стійкого розвитку, розуміння ролі природних ресурсів 

у діяльності підприємств гірничодобувного сектора дозволяє покращити їх 
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трансгенераційне використання (в інтересах нинішнього і майбутнього 

поколінь). 

На рівні держави довготривале використання сировинних ресурсів 

зумовило такі наслідки: формування економіки з орієнтацією на важкі галузі 

виробництва, виснаження надр, накопичення наслідків негативного 

антропогенного впливу. 

Внаслідок обмеженості та неможливості поновлення мінерально-

сировинних запасів надра виснажуються, що призводить до відпрацювання 

родовищ та погіршення гірничо-геологічних умов видобутку. Крім того, на 

перших етапах освоєння родовищ гірничодобувні підприємства завдають 

довкіллю екологічної шкоди довготривалого характеру. 

Для відповіді на питання щодо оптимальної норми видобування 

невідновлюваних ресурсів використовують модель Грея, модель Хотелінга та 

правило Ела Серафі [235, 250]. 

Використання одразу кількох методів моделювання та прогнозування 

дозволяє оцінити не лише вплив окремих факторів на явище, але і їх 

комплексний вплив. Тому пропонується поєднання традиційних 

економетричних підходів з теоретичними передумовами наведених вище 

моделей, оскільки вони стосуються господарювання в умовах видобутку 

невідновлюваних ресурсів. 

Економетричний підхід до забезпечення стійкого розвитку 

гірничодобувних підприємств побудований на понятті ефективності у якості 

основного базису. 

Ефективність у цьому випадку визначається групою показників 

діяльності окремого підприємства, зберігачи стохастичність. Мається на увазі, 

що у результаті можна отримати ймовірнісну оцінку ефективності, а не точне 

її значення [276].  

Водночас методи прогнозування щодо окремих явищ дають точний 

результат у короткостроковій перспективі, а прогнозування при моделюванні 

комплексних економічних систем за допомогою методів LS і PLS-PM шляхом 
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введення пояснюючих змінних дозволяє оцінити ступінь впливу на певне 

явище (у даному випадку – стійкий розвиток підприємства) конкретних 

кількісних та неявних якісних показників.  

Перш ніж перейти до моделювання, визначимо основні засади моделей 

використання невідновлюваних ресурсів. 

Модель Грея слугує інструментом пояснення вірогідної поведінки 

гірничодобувного підприємства. Вона базується на наступних положеннях 

[230, 232]: 

наявність досконалої конкуренції та обмеженість ресурсів; 

маржинальні витрати (marginal costs) видобування ресурсів постійні; 

ціна на продукцію (output) відповідає встановленій ринком ціні (price 

taker); 

видобуток у базовому часовому періоді зменшує допустимий видобуток 

у наступному; при цьому максимізація прибутку запланована на наступний 

період. 

Наслідки моделі Грея [230]: 1) ціна сировини включає граничні витрати 

від видобутку та втрачену вигоду (англ. opportunity cost); 2) існує обмеження 

потоку (the flow coustraint) та обмеження запасу (англ. the stock constraint). 

Перший наслідок полягає у тому, що втрачена вигода внаслідок 

обмеженого періоду функціонування гірничодобувного підприємства 

свідчить про зниження прибутковості з часом у зв’язку з виснаженням 

ресурсу. Звідси слідує, що втрачена вигода повинна дорівнювати величині 

отриманої ренти за одиницю добутого ресурсу (англ. marginal unit). 

Другий наслідок проявляється у тому, що чиста поточна вартість (NPV, 

англ. the net present value) визначається з огляду на обсяги продисконтованого 

рентного доходу, які мають бути тотожними ренті від добування ресурсів у 

попередньому періоді. Якщо така тотожність не спостерігається, то для 

підприємства більш вигідно здійснювати видобуток у поточному періоді і не 

реінвестувати повторно у видобуток, тобто добувається одразу увесь запас 

ресурсів (англ. the entire mineral deposit).  
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Виникнення ренти зумовлене взаємозв`язку між витратами і 

результатами у різні часові періоди. При цьому освоєння родовищ варто 

здійснюватися тоді, коли сума інвестиційних ресурсів найбільша. Звідси 

випливає, що підприємство має орієнтуватися на дохідність видобутку у 

кожному наступному періоді. 

Тобто, модель Грея основана на ствердженні щодо збільшення 

граничних витрат з урахуванням ускладнення подальшого видобутку. До того 

моменту, поки ціна на ресурси зростає, забезпечується вигода від видобутку у 

наступних періодах. 

Модель (правило) Хотеллінга [254, 280] полягає у тому, що втрати 

корисності ресурсів можна компенсувати за рахунок приросту їх цінності. 

Дана модель розширює модель Грея за рахунок завдання виявлення соціально-

оптимальної норми видобутку. Модель базується на існуванні необхідності 

зростання суспільного добробуту (SW, англ. the social welfare) задля 

встановлення оптимальної норми добутку ресурсів. 

На відміну від моделі Грея, видобуток ресурсів відбувається у двох та 

більше періодах. При цьому чиста поточна вартість суспільного добробуту 

(NPV) має не змінюватися протягом кожного наступного періоду. Це означає, 

що добуток додаткової тони ресурса обраного періода тотожний суспільному 

добробуту, отриманому за будь-який з періодів.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що загальна кількість ресурсів, 

що підлягає видобутку, обмежена: 

    Qr=qx+qx+1+…+qy      (9) 

За цієї умови максимізація показника суспільного добробуту полягає у 

наступному:  

 SW=SW0+(SW1/(1+q)+ SW2/(1+q)2+…+ SWy/(1+q)y->max) (10) 

Враховуючи, що суспільний добробут (SW) включає добробут 

споживача (CW, англ. consumer welfare) та добробут виробника (PW, англ. 

producer welfare), то, за умови нульового добробуту споживача і затрат на 

видобуток для двох періодів, процентна зміна цін на невідновлювані ресурси 



204 

 
 

буде тотожною процентній ставці по альтернативним активам [193]. З цього 

випливає, що ціни зростають експоненціально. 

Загальновідомо, що ступінь обмеженості дефіцитного природного 

ресурса можна зменшити шляхом заміщення. Тому існує критичне значення 

ціни, за якого ресурс перестає користуватися попитом, якщо є ресурси-

замінники або альтернативні технології – блокуюча ціна [101]. 

Відповідно, мета діяльності гірничодобувного підприємства полягає у 

добуванні ресурсів таким чином, аби максимально відстрочити у часі 

досягнення блокуючої ціни. Це потребує визначення початкової ціни ресурса. 

Згідно теорії Г. Хотеллінга [254], гірничодобувні підприємства можуть 

планувати свою діяльність, побудувавши власну стратегію освоєння 

мінерально-сировинної бази ресурсів з огляду на виснаження родовищ з 

часом. Це важливо, враховуючи флуктуаційні зміни структури споживання 

природних ресурсів. 

У моделі Хотеллінга деякі параметри приймаються за константи, 

зокрема попит на ресурс, обсяг запасів ресурсу, процентна ставка по 

альтернативним активам, блокуюча ціна ресурсу та маржинальні витрати 

видобутку. Зміна одного чи кількох з перелічених параметрів впливає на 

оптимальну норму видобутку ресурсу. 

Недоліки моделей Грея та Хотеллінга полягають в ігноруванні нанесеної 

шкоди навколишньому середовищу та екстерналій. Також ці моделі не 

передбачають перенаправлення частини чистої виручки на створення 

основних (природніх) активів (англ. replacement capital asset) та необхідність 

підтримання такого ж рівня споживання/доходу у майбутньому (англ. 

consumption/income stream).  

У поєднанні з економетричними підходами екодеструктивні чинники та 

розміри екологічних податків будуть враховані при моделюванні. 

Правило Ела Серафі базується на позиції того, що гірничодобувне 

підприємство частку виручки, отриманої від продажу невідновлюваних 
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ресурсів, реінвестує на створенння альтернативного основного (природного) 

активу. Основні положення полягають у наступному: 

обмежені потоки надходжень (англ. finite series of earnings) потрібно 

трансформувати у поток реального доходу (англ. infinite series of true income) 

таким чином, аби їх капіталізована вартість була однаковою; 

надходження від видобутку ресурсів визначаються такими складовими 

як дохідна (англ. income portion) та компенсаційна (англ. capital portion) 

частини. 

Розрахунок дохідної та компенсаційної частин здійснюється наступним 

чином:  

   TI /R = 1/(1+r)n+1,       (11) 

де TI – реальний дохід (англ. true income), R – рента видобутку, r – ставка 

дисконтування, n – кількість періодів. 

Наведене співвідношення реального доходу від виручки від видобутку 

напряму залежить від двох факторів – коефіцієнту «запас-видобуток» та 

ставки дисконтування, тобто темпи збільшення рентного доходу перевищують 

процентну ставку за альтернативними активами. Звідси слідує, що 

гірничодобувне підприємство підвищує початкову ціну ресурсу, тобто норма 

видобутку знижується, підприємство отримує новий (заміщений) актив, а 

обмежені ресурси тимчасово зберігаються. 

Якщо ціни розраховані з урахуванням ренти, то експлуатація кожного з 

родовищ буде окупатися, незалежно від періоду використання, окрім випадків 

зростання експлуатаційних витрат. 

Отже, згідно моделі Хотеллінга, ставка процента має відповідати 

процентній зміні цін на невідновлювані ресурси, швидкість виснаження яких 

оберненопропорційна блокуючій ціні. Підхід Ела Серафі націлений на 

зниження норми видобутку та створення активів заміщення невідновлюваних 

природних ресурсів за рахунок реінвестування. 

Як показує практика [46], забезпечення стійкого розвитку на територіях 

видобутку має відбуватися на базі попередньо проведених еколого-
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економічних розвідок задля оцінки процесу та наслідків зміни природного 

середовища функціонування підприємства. 

Вирішення цієї задачі у короткостроковій перспективі можливе у 

випадку, коли для аналізу взаємодії підприємства гірничодобувної галузі із 

навколишнім середовищем застосовуються інструменти моделювання на 

основі методів прогнозування з використанням екстраполяції та 

ретроспективи. 

Для довгострокового аналізу пріоритетним є здійснення рентної оцінки 

родовищ, що дозволяє покращити ефективність освоєння мінерально-

сировинної бази. Здійснення рентної оцінки можливе шляхом розрахунку 

чистої поточної вартості або чистого дисконтованого доходу (NPV) [253]. 

Ключова економічна передумова моделі Хотеллінга полягає у тому, що 

невідновлювані ресурси слугують фінансовими активами, вартість яких має 

тенденцію до зростання. Тобто, модель Хотеллінга базується на тому, що після 

досягнення піку видобутку обмежених природних ресурсів, світовий попит 

продовжить зростання, що згодом зумовить дорожчання ресурсів та їх 

дефіцит. Саме тому існує потреба у тому, аби забезпечити видобуток на 

такому рівні, щоб вартість запасів, що залишилися, збільшувалася у 

відповідності до зростання реальної процентної ставки.  

Модель Хотеллінга заснована на двох взаємно врівноважуючих 

тенденціях: утрата корисності від видобутку ресурсу (внаслідок резервування 

чи інших обмежень) компенсується приростом його цінності з часом. Умова, 

що при цьому має виконуватися, полягає у тому, що загальний обсяг 

споживання обмеженого ресурсу за час експлуатації родовища не повинен 

перевищувати його запас.  

За допомогою математичного моделювання можна визначити приблизні 

межі, у яких знаходиться значення ренти за умови, що ресурси взаємозамінні 

та граничні витрати для обох ресурсів значно не відрізняються [48]. Так, 

наприклад, у підприємств гірничодобувного сектору може виникнути потреба 

приблизної оцінки нового родовища. Тоді розраховують рівні витрат на 
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видобуток альтернативного ресурсу замість розрахунку неочікуваних 

майбутніх витрат задля освоєння родовища. Можна замінити ресурс або 

здійснити непряме його заміщення шляхом зміни структури споживання, 

враховуючи вичерпність природного ресурсу. 

Один з недоліків моделі Хотеллінга полягає у тому, що до розгляду не 

взято витрати на видобуток. Такі удосконалення цієї моделі вже включали 

взаємозалежність витрат на видобуток та накопиченого видобутку, а зміни 

витрат впливають на встановлені раніше закономірності.  

У тих випадках, коли можливим є виробництво замінника обмеженого 

природного ресурсу, вихідна модель теж ускладнюється, оскільки такі 

виробничі витрати, на відміну від експлуатаційних, фіксовані. При цьому ріст 

ціни на ресурс обмежений, оскільки у певний момент часу досягає рівня 

витрат на виробництво замінника і не може його перевищувати, попри 

вичерпність природного ресурсу та виснаження родовищ. 

Водночас на практиці взаємозв'язок витрат на видобуток і накопиченого 

видобутку, що обумовлює виникнення ренти, може не спостерігатися, про що 

йтиме мова далі. Відповідно, модель Хотеллінга у сучасних умовах може бути 

застосована лише в умовах експлуатації окремих груп родовищ. 

Наступний недолік пов'язаний зі складністю прогнозування попиту на 

природні ресурси. Модель Хотеллінга не передбачує різких коливань попиту, 

коли у різні часові проміжки ефективність використання ресурсів істотно 

відрізняється. Відповідно, гірничодобувне підприємство або повністю не 

використовує частину ресурсів внаслідок видозміненої функції попиту (не 

дотримується обмеженість), або втрачає частину доходу внаслідок продажу за 

цінами, нижчими за оптимальні (ефективність зменшується, рента не 

виникає). 

Ще один недолік полягає у тому, що визначити наявні обсяги 

природного ресурсу складно. Крім того, з поступовим розширенням ресурсної 

бази внаслідок використання нових технологій видобутку, складно 
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передбачити часовий проміжок, на який припадатиме розширення потенціалу 

гірничодобувного підприємства. 

Як зазначалося раніше, застосування ренти дозволяє регулювати 

видобуток природніх ресурсів для запобігання швидкому виснаженню 

родовищ. Однак використання моделі Хотеллінга може бути унеможливленим 

через протидію таких факторів як екологічні обмеження та лімітування 

виробничих потужностей, оскільки від них напряму залежать обмеження по 

запасах.  

У сучасних умовах акцент у питаннях трансгенераційних ефектів 

зміщується убік з проблем вичерпності природних ресурсів до розгляду та 

аналізу проблем забезпечення стійкого розвитку. 

Сьогодні спостерігається поступова втрата домінуючих позицій 

«правила Хотеллінга» через зміни підходів до забезпеченості мінерально-

сировинними ресурсами, шляхів їх отримання (виробництва) та покращення 

управління природно-ресурсним потенціалом на макро-, мезо- та мікрорівнях. 

Крім того, в сучасних умовах існує багато ризиків, непередбачених 

підходами Хотеллінга, Грея та Серафі. Рівномірному і прогнозованому 

видобутку як передумові наведених моделей перешкоджають багато факторів. 

Серед них [8, 198]: непередбачуваність цін і попиту на видобуті ресурси 

(особливо під час структурних перебудов технологічного базису), 

неможливість прорахунку наслідків прийнятих рішень, ризик отримання 

від'ємного значення чистої поточної вартості суспільного добробуту, 

складність прогнозу розрахункових середньодобових обсягів видобутку через 

застарілість обладнання або технологічні аварії, витрати у зв'язку з 

необхідністю отримання гірничо-геологічної та техніко-економічної 

інформації щодо виробничих процесів, складність передбачення моменту 

розширення сировинного потенціалу тощо. 

На практиці може виявитися, що за сприятливих гірничо-геологічних і 

економіко-географічних умов видобуток у родовищі з незначними запасами 
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буде ефективнішим, аніж у випадку видобутку за складних експлуатаційних 

умов з багатого на природні ресурси родовища [111]. 

Існує також ризик тиску екологічного чинника, коли витрати видобутку 

через екологічні податки зростають, через що прибуток знижується і 

підприємство здійснює діяльність на межі економічної рентабельності. 

Побудова моделей при впровадженні комп'ютерних рішень, що 

забезпечують виконання збору даних і здійснення прогнозування, дозволяє 

менеджменту підприємств приймати зважені управлінські рішення на різних 

рівнях. 

З метою визначення необхідних вихідних даних запропоновано у ході 

факторного аналізу вирішити завдання зменшення кількості описових 

змінних, оцінки латентних показників, використання загальних змінних 

(головних компонент) та подальшої інтерпретації вихідних даних.  

Основним методом факторного аналізу є метод головних компонент 

(PCA, англ. Principal Components Analysis), ідея якого полягає у виявленні 

латентних властивостей, за допомогою яких можна пояснити кореляцію між 

показниками. Тобто відбувається перехід від наявних значень до нової 

системи координат, де навантаження факторів поступово спадає [231]. 

У ході аналізу показників багатьох сфер економічної та виробничої 

діяльності застосовується модель структурних рівнянь. Одним з підходів до 

цієї моделі є метод приватних найменших квадратів (PLS, англ. Partial Least 

Squares), коли здійснюється перехід від вихідної множини ознак до множини 

головних компонент меншої розмірності зі збереженням причинно-

наслідкових зв’язків. Такий підхід дозволяє перейти до кількох 

найважливіших (результуючих) показників. Пропонується за допомогою 

цього методу побудувати регресійну модель. Факторний аналіз при цьому 

буде конфірматорним, тобто з гіпотезами щодо кількості факторів і їх 

навантаження. Задля цього потрібно, використовуючи латентні змінні за 

допомогою методу приватних найменших квадратів, побудувати PLS-PM 
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модель стійкого розвитку гірничодобувного підприємства як комплексної 

економічної системи. 

 

3.2. Організаційно-економічні механізми квалітативного 

моделювання стійкого розвитку підприємства 

 

Інструмент для моделювання PLS-PM (англ. Partial Least Squares Path 

Modeling) дозволяє на основі компонентно-орієнтованого підходу побудувати 

комплексні моделі причинно-наслідкових взаємозв'язків між латентними 

змінними, а також послідовно оцінювати загальні факторні моделі та може 

бути частиною багатокомпонентного аналізу [231, 247, 290]. Крім того, 

застосування моделювання PLS-PM дозволяє з'ясувати взаємозв'язки між 

неявними показниками та сформувати прогнозні значення кількісних змінних. 

Етапи ідентифікації змінних моделі та визначення взаємозв’язків між 

ними відбуваються без залучення програмного забезпечення. Потреба у 

використані програмних продуктів виникає на стадії визначення сценаріїв 

розвитку, безпосереднього обчислення характеристик побудованої моделі. 

Щодо інтерпретації та аналізу результатів, то цим займається дослідник. 

Варто наголосити, що латентними змінними прийнято вважати загальні 

якісні показники, у той час як явні змінні – це статистичні дані. Модель опису 

цільової змінної складається з кількісних показників і неявних змінних. 

Розглянемо особливості побудови регресійної моделі за допомогою 

методу найменших квадратів. Цей математичний метод полягає у мінімізації 

суми квадратів відхилень деяких функцій від змінних, пошук яких 

здійснюється [127]. Даний метод можна представити у вигляді послідовних 

чотирьох етапів, а саме: збір статистичних даних (для виокремлення явних 

змінних та їх обєднання у групи за спільними латентними змінними; уже 

здійснено у п. 2.3), визначення коефіцієнтів кореляції між змінними, оцінка 

параметрів регресії та загальна оцінка релевантності моделі. 
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Методика PLS-PM відрізняється від моделювання на основі коваріації 

(мінливості випадкових змінних), оскільки полягає не у побудові загальної 

моделі факторів для даних, а відповідає композитному (зведеному) 

моделюванню [251]. Це означає, що з її допомогою можна аналізувати масиви 

даних великої розмірності для оцінки латентних показників. 

Варто зазначити, що для моделювання за допомогою методу проекції на 

латентні структури потреба у статистичному розподілі змінних і випадкових 

відхилень відсутня.  

Моделювання здійснюється за таким алгоритмом: висуваються гіпотези 

щодо існування латентних змінних і зв'язку між ними, після чого визначаються 

їх індикатори та здійснюється чисельне моделювання та оцінка якості моделі, 

після чого – інтерпретація отриманих результатів. 

Задача для моделювання з використанням методу PLS-PM має вигляд 

матриці даних Z розмірності Zn × Zi: 

   Z = 

𝑧11 𝑧12 ⋯ 𝑧1𝑖

𝑧22 … 𝑧2𝑖
⋱ ⋮

𝑧𝑛𝑖

,      (12) 

де n – кількість об’єктів моделювання, а i – кількість ознак.  

Хоча формальний розвиток композитних моделей [231, 251] та проекція 

на латентну структуру з використанням методів PLS-PM/PCA-PM [14-15, 181] 

вже були досліджені раніше, використання адаптованої композитної моделі 

для моделювання комплексних економічних систем (у даному випадку – 

підприємств гірничодобувної галузі) не розглядалося. 

Кожен масив Z можна розділити на блоки. Якщо взяти за основу, що 

кожен артефакт моделюється як композит, то він визначається унікальним 

блоком Zni-показників. 

Стійкий розвиток гірничодобувного підприємства, як вже зазначалося 

раніше, доцільно розглядати на основі комплексного підходу як інтеграційне 

об’єднання усіх складових (економічної, екологічної, соціальної, 

інтегративної). У даному дослідженні чотири латентних змінних, пов'язаних з 
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явними (кількісними) змінними (див. табл. 3.1): рівень забезпечення стійкого 

розвитку підприємтства (Стійкий розвиток); рівень економічного розвитку 

(Економіка); рівень соціального розвитку (Соціум); рівень екологічного 

розвитку (Екологія); рівень інтегративного розвитку (Інтегративний вимір). 

Таблиця 3.1 

Змінні PLS-PM моделі стратегії стійкого розвитку 

Латентна 

змінна 

Явна змінна Позначення / 

од. вимір. 

1 2 3 

Стійкий 

розвиток 

Кількість робочих місць в індустрії k1sd / тис. 

Структура валової доданої вартості в обсязі 

валового внутрішнього продукту 

k2sd / % 

Економіка Рентабельність діяльності k1econ/ % 

Коефіцієнт фондовіддачі k2econ/ од.  

Коефіцієнт маневреності власного капіталу k3econ/ од. 

Відношення капітальних інвестицій до валового 

випуску 

k4econ/ % 

Продуктивність праці у вартісному вимірі k5econ/ тис. грн 

Витрати на модернізацію та впровадження 

інновацій 

k6econ/ (так/ні) 

Соціум Оплата праці з відрахуванням на соц.страхування k1soc/ % 

Пенсійні зобов’язання k2soc/ тис. грн 

Відрахування на соціальні заходи k3soc/ тис. грн 

Екологія Надходження до держави від викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

k1ecol/ тис. грн 

Використання паливно-енергетичних ресурсів k2ecol / % 

Рентна плата за спеціальне використання води  k3ecol / тис. грн 

Ініціативи зменшення впливу виробництва на 

навколишнє середовище 

k4ecol / (так/ні) 

Інтегративний 

вимір 

Коефіцієнт стійкості економічного росту k1int / % 

Платежі на користь держави k2int / тис. грн 

Співвідносна частка підприємства на ринку 

залізновидобувної продукції (галузевому ринку)  

k3int / долі од. 

Джерело: авторська розробка 

При цьому внутрішньоблокова коваріаційна матриця Zni не обмежена 

(латентні змінні пов’язані одна з одною), що дозволяє індикаторам одного 

блоку ефективно здійснювати коваріацію.  

На відміну від внутрішньоблокової коваріаційної матриці, міжблокова 

коваріаційна матриця обмежена, оскільки композити (латентні змінні) несуть 

інформацію між відповідними блоками. 
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Особливістю аналітичного дослідження такого багатогранного явища як 

стійкість розвитку є використання як кількісних, так і якісних показників. 

Тому було виокремлено показники для порівняння саме за таким принципом. 

Динамічний (часовий) ряд представлений сукупністю статистичних 

показників у хронологічному порядку. 

Покроково оцінимо рівень забезпечення стійкого розвитку підприємств 

на прикладі згаданих раніше гірничодобувних підприємств. Оскільки 

враховується значення явних змінних найбільших ГЗК за п’ять років, то 

презентативність вибірки підтверджена достатнім обсягом та квотованістю 

(визначена кількість змінних за кожним напрямом).  

Передбачається, що кожен блок Zi пов’язаний з латентною (неявною) 

змінною LVi. Враховуючи, що латентні змінні мають абстрактний характер, 

внутрішня модель зв’язків між змінними може бути подана у аналітичному 

вигляді:  

 LVsd = α0+ α1LVecon+ α2LVsoc+ α3LVecol+ α4LVint+βsd, (13) 

де LVsd – латентна змінна стійкого розвитку; α0 – вільний член; α1...α3 – 

«дорожні» коефіцієнти (англ. path coefficients) для позначення сили і напрямку 

зв'язку між латентними змінними; LVecon – латентна змінна економіки; LVsoc – 

латентна змінна соціуму; LVecol – латентна змінна екології; LVint – латентна 

змінна інтегративного виміру; βsd – залишковий член. 

Внутрішня модель має відповідати ряду вимог, зокрема: для системи 

лінійних рівнянь характерна рекурсивність; допускаються випадкові 

відхилення; сама модель є регресійною.  

Вихідна модель показана на рис.3.1 (латентні змінні зображені 

зафарбованими прямокутниками, а явні змінні – ні). 

 Взаємозв’язок латентних змінних – це внутрішня модель, а зв’язки між 

латентними та явними змінними – зовнішня модель.  
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Рис.3.1 Вихідна модель стійкого розвитку 

 Джерело: авторська розробка 

Виокремлюють два типи зовнішніх моделей за типами зв’язків – 

рефлективний (перевага надається латентним змінним) і формативний 

(латентні змінні виникли внаслідок явних). У методі моделювання «дорожніх» 

коефіцієнтів з використанням методу найменших квадратів виникає поняття 

оцінки латентної змінної (лінійної комбінації відповідних явних змінних).  

Оскільки кожна латентна змінна напряму пов’язана з двома-трьома 

явними змінними, то зовнішня модель рефлективного типу у даному випадку 

має вигляд системи рівнянь: 

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

𝑍𝑘1𝑠𝑑 = 𝛼0𝑘1𝑠𝑑+𝛼1𝑘1𝑠𝑑𝐿𝑉𝑠𝑑 + β𝑘1𝑠𝑑
𝑍𝑘2𝑠𝑑 = 𝛼0𝑘2𝑠𝑑+𝛼1𝑘2𝑠𝑑𝐿𝑉𝑠𝑑 + β𝑘2𝑠𝑑

𝑍𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑛 = 𝛼0𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑛+𝛼1𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑛𝐿𝑉𝑒𝑐𝑜𝑛 + β𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑛
𝑍𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑛 = 𝛼0𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑛+𝛼1𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑛𝐿𝑉𝑒𝑐𝑜𝑛 + β𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑛

⃛

𝑍𝑘1𝑠𝑜𝑐 = 𝛼0𝑘1𝑠𝑜𝑐+𝛼1𝑘1𝑠𝑜𝑐𝐿𝑉𝑠𝑜𝑐 + β𝑘1𝑠𝑜𝑐
𝑍𝑘2𝑠𝑜𝑐 = 𝛼0𝑘2𝑠𝑜𝑐+𝛼1𝑘2𝑠𝑜𝑐𝐿𝑉𝑠𝑜𝑐 + β𝑘2𝑠𝑜𝑐

…
𝑍𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑙 = 𝛼0𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑙+𝛼1𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑙𝐿𝑉𝑒𝑐𝑜𝑙 + β𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑙
𝑍𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑙 = 𝛼0𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑙+𝛼1𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑙𝐿𝑉𝑒𝑐𝑜𝑙 + β𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑙

⃛

…
𝑍𝑘1𝑖𝑛𝑡 = 𝛼0𝑘1𝑖𝑛𝑡 + 𝛼1𝑘𝑖𝑛𝑡𝐿𝑉𝑖𝑛𝑡 + 𝛽𝑘1𝑖𝑛𝑡
𝑍𝑘2𝑖𝑛𝑡 = 𝛼0𝑘2𝑖𝑛𝑡 + 𝛼1𝑘2𝑖𝑛𝑡 + 𝛽𝑘2𝑖𝑛𝑡

…

 ,   (14) 
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де Zk1sd...Zk2int – явні змінні; α0k1sd...α0k2int – вільні члени; α1k1sd...α1k2int –

коефіцієнти навантаження; βk1sd... βk2int – залишкові члени. 

Латентні змінні безпосередньо не вимірюються, тому для позначення їх 

оцінки використовується Yi: 

   Yi = 𝐿�̂�𝑖 = ∑ 𝛾𝑖𝑛𝑍𝑖𝑛
𝑖
𝑛       (15) 

Таким чином, оцінки латентних змінних можна подати у вигляді 

системи рівнянь:  

𝐿𝑉𝑠𝑑 = 𝑌𝑠𝑑 = 𝛿𝑘1𝑠𝑑𝑍𝑘1𝑠𝑑 + 𝛿𝑘2𝑠𝑑  𝑍𝑘2𝑠𝑑
𝐿𝑉𝑒𝑐𝑜𝑛 = 𝑌𝑒𝑐𝑜𝑛 = 𝛿𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑛𝑍𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑛 + 𝛿𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑛 𝑍𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑛 + 𝛿𝑘3𝑒𝑐𝑜𝑛 𝑍𝑘3𝑒𝑐𝑜𝑛 +

+𝛿 𝑘4𝑒𝑐𝑜𝑛𝑍𝑘4𝑒𝑐𝑜𝑛 + 𝛿 𝑘5𝑒𝑐𝑜𝑛𝑍𝑘5𝑒𝑐𝑜𝑛+𝛿 𝑘6𝑒𝑐𝑜𝑛𝑍𝑘6𝑒𝑐𝑜𝑛
𝐿𝑉𝑠𝑜𝑐 = 𝑌𝑠𝑜𝑐 = 𝛿𝑘1𝑠𝑜𝑐𝑍𝑘1𝑠𝑜𝑐 + 𝛿𝑘2𝑠𝑜𝑐  𝑍𝑘2𝑠𝑜𝑐 + 𝛿𝑘3𝑠𝑜𝑐  𝑍𝑘3𝑠𝑜𝑐

𝐿𝑉𝑒𝑐𝑜𝑙 = 𝑌𝑒𝑐𝑜𝑙 = 𝛿𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑙𝑍𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑙 + 𝛿𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑙  𝑍𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑙+𝛿𝑘3𝑒𝑐𝑜𝑙  𝑍𝑘3𝑒𝑐𝑜𝑙 +
+𝛿𝑘4𝑒𝑐𝑜𝑙  𝑍𝑘4𝑒𝑐𝑜𝑙

𝐿𝑉𝑖𝑛𝑡 = 𝑌𝑖𝑛𝑡 = 𝛿𝑘1𝑖𝑛𝑡𝑍𝑘1𝑖𝑛𝑡 + 𝛿𝑘2𝑖𝑛𝑡  𝑍𝑘2𝑖𝑛𝑡 + 𝛿𝑘3𝑖𝑛𝑡 𝑍𝑘3𝑖𝑛𝑡

 , (16) 

де δk1sd...δk3int – зовнішні ваги моделі. 

Отже, можемо виокремити основні етапи обчислення в процесі PLS-PM-

моделювання, зокрема: зовнішніх вагів моделі для отримання оцінок 

латентних змінних, «дорожніх» коефіцієнтів внутрішньої моделі та 

коефіцієнтів кореляції між латентними і явними змінними. 

Перший етап моделювання PLS-PM є ітераційним процесом. Тому для 

отримання значень оцінок латентних змінних Yi задаються початкові значення 

зовнішніх вагових коефіцієнтів δk1sd...δk3int. 

Варто наголосити, що цей етап являється ключовим, оскільки 

обчислення значень зовнішніх ваг дозволяє здійснити оцінку латентних 

змінних. Після реалізації цього етапу здійснюється розв’язування системи 

лінійних рівнянь з використанням методу найменших квадратів та обчислення 

коефіцієнтів кореляції. 

З урахуванням вагових коефіцієнтів (до необхідного ступеня 

конвергенції (збіжності) зовнішніх ваг) результати перерахунку значень 

оцінок латентних змінних з використанням внутрішньої, а не зовнішньої 

моделі (обчислюємо значення оцінок латентних змінних як лінійних 

комбінацій оцінок інших латентних, а не явних, змінних), матиме вигляд: 
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   𝑉𝑖 = ∑ 𝑒𝑛𝑗𝑌𝑛 ,𝑛<−>𝑗      (17) 

де Vi – сума оцінки тих латентних змінних, які пов’язані з n-ою 

латентною змінною; enj – внутрішні ваги моделі. 

Відповідно, перерахунок значень зовнішніх вагових коефіцієнтів для 

зовнішньої моделі рефлективного типу здійснюється за формулою:  

   δ𝑗n = (𝑌𝑗′𝑌𝑗)-1𝑌𝑗′Z𝑗n       (18) 

Важливо зазначити, що з кожним новим кроком ітераційного процесу 

змінюється також ступінь конвергенції (збіжності) зовнішніх ваг. 

Аналогічно розрахунок «дорожніх» коефіцієнтів внутрішньої моделі 

здійснюється за формулою: 

   α 𝑗n = (𝑌n′𝑌n)
-1 𝑌n′𝑌𝑗      (19) 

Щодо розрахунку коефіцієнтів навантаження, то їх прирівнюють до 

коефіцієнтів кореляцій між латентними і явними змінними. 

Моделювання за методикою PLS-PM та необхідні обчислення були 

реалізовані в програмному середовищі SmartPLS 3.0, використовуючи який, 

можна представити візуалізацію коефіцієнтів зовнішніх навантажень 

зовнішньої моделі (рис.3.2).  

 

Рис. 3.2 Візуалізація коефіцієнтів зовнішніх навантажень зовнішньої моделі 

 Джерело: авторська розробка 
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До уваги при здійснені обчислень не беремо до уваги змінні PLS-PM 

моделі стратегії стійкого розвитку k6econ (витрати на модернізацію та 

впровадження інновацій) та k4ecol (ініціативи зменшення впливу виробництва 

на навколишнє середовище), оскільки вони мають постійні бінарні значення 

(рівні одиниці). 

Аналіз моделі стратегії стійкого розвитку методом PLS-PM передбачає 

послідовне виконання наступних кроків: 1) перевірка блоків на предмет 

внутрішньої узгодженості; 2) оцінка значимості зовнішніх змінних; 3) 

виявлення перехресних кореляцій змінних блоків із латентними змінними 

інших блоків; 4) дослідження узгодженості внутрішньої моделі; 5) перевірка 

якості моделі; 6) подальша оптимізація. 

Перший етап (перевірка блоків на предмет внутрішньої узгодженості) у 

рамках PLS-PM-моделювання відбувається шляхом використання кількох 

критеріїв, зокрема: коефіцієнт альфа Кронбаха та структурна надійність та 

показник середньої вилученої дисперсії (AVE, англ. average variance extracted) 

[204].  

Прийнятне значення показника AVE знаходиться у межах від 0.50 і 

вище, оскільки у такому випадку побудована модель пояснює більше 

половини дисперсії значень індикаторів. Даному критерію відповідають блоки 

«Екологія» та «Стійкий розвиток». 

З таблиці 3.2 також видно, що блоки «Економіка», «Екологія» та 

«Стійкий розвиток» мають таблиці високі значення коефіцієнтів альфа 

Кронбаха, а блоки «Соціум» та «Інтегративний вимір» характеризуються 

низькою внутрішньою узгодженістю.  

Щодо показника коефіцієнт альфа Кронбаха, то він характеризує 

надійність та внутрішню узгодженість моделі на основі існуючих 

взаємозв'язків між спостережуваними змінними.  

Розрахунок виконується на основі ранжування індикаторів за рівнем 

надійності, передбаченої алгоритмом методу PLS-PM. Якщо його значення 
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більше за 0.5, то це свідчить про підтвердження припущення щодо однакової 

надійності усіх індикаторів.  

Таблиця 3.2 

Перевірка внутрішньої узгодженості в блоках 

Блок  Коефіцієнт альфа 

Кронбаха 

Структурна 

надійність (CR)  

Показник середньої 

вилученої дисперсії 

(AVE) 

1 2 3 4 

Економіка 0,277 0,472 0,269 

Соціум -0,370 0,468 0,301 

Екологія 0,755  0,493 

Інтегративний 

вимір 

-0,363 0,315 0,332 

Стійкий 

розвиток 

0,875 0,014 0,824 

Джерело: розрахунки автора 

Усі спостережувані змінні показують існування навантаження на 

відповідний компонент, що підтверджує конвергентну валідність. При цьому 

найбільшою надійністю характеризуються змінні блоку «Стійкий розвиток». 

Водночас коефіцієнт альфа Кронбаха у випадку збільшення кількості 

об'єктів спостереження незначною мірою може сприяти заниженню 

внутрішньої узгодженості у ході розрахунків.  

Тому для оцінки ступеня відповідності індикаторів латентним змінним 

використовують показник структурної надійності (англ. composite reliability, 

CR) [280], за допомогою якого можна прослідкувати ступінь відповідності 

індикаторів, що входять до складу моделі, латентним змінним.  

У даному випадку деякі індикатори моделі мають досить високі 

значення (наприклад, економіка – 0.472, соціум – 0.468), що дозволяє 

стверджувати про наявність високої структурної узгодженості. 
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Також важливо визначити валідність моделі, тобто ступінь того, 

наскільки показники відповідають запланованим характеристикам, а саме 

числовому вираженню аспектів стійкого розвитку.  

Для того, щоб переконатися, що модель характеризує явища, не охоплені 

іншими компонентами, використовують не лише показник середньої 

вилученої дисперсії. Іншими оціночними показниками виступають критерій 

Форнелла-Ларкера [242] та критерій гетеро- і монохарактеристик (англ. 

heterotrait-monotrait ratio, HTMT), який також засновано на ступеневому 

переході. Оскільки латентні змінні моделі не містять концептуально близькі 

конструкції, будемо використовувати обидва. 

Розрахунковий критерій Форнелла-Ларкера наведено у таблиці 3.3. Як 

бачимо, квадрат кореляцій між кожною парою компонентів моделі стійкого 

розвитку виявився меншим за показник середньої вилученої дисперсії, що 

відповідає вимогам до критерію. 

Таблиця 3.3 

Критерій Форнелла-Ларкера 

  Екологія Економіка Соціум Інтегративий 

вимір 

Стійкий 

розвиток 

1 2 3 4 5 6 

Екологія  0.702 - - - - 

Економіка 0.324 0.518 - - - 

Соціум  0.384 0.362 0.549 - - 

Інтегративний 

вимір 

0.440 0.007 0.406 0.576 - 

Стійкий 

розвиток 

0.606 0.598 0.549 0.524 0.908 

Джерело: розрахунки автора 

Оцінки за критерієм гетеро- і монохарактеристик, наведені на рис. 3.3, 

свідчать про наявність дискримінантної валідності блоків (коли значення 
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критерію менше за 0.90). Звідси слідує, що використана рефлективна оціночна 

конструкція є дискримінантно-валідною.  

 

 Екологія Економіка Соціум Інтегративний 

вимір 

Стійкий 

розвиток 

1 2 3 4 5 6 

Екологія  - - - - - 

Економіка 1.005  - - - - 

Соціум  1.113 0.884  - - - 

Інтегративний 

вимір 

1.542 1.046 1.155  - - 

Стійкий розвиток 0.729 0.798 0.605 0.734  - 

Рис. 3.3 Критерій гетеро- і монохарактеристик 

Джерело: розрахунки автора 

Відповідно, у ході подальшого висунення гіпотез буде 

використовуватися такий самий підхід – вплив чотирьох латентних змінних на 

забезпечення стійкого розвитку.  

Адекватність побудованої моделі фактичним даним за період з 2014 по 

2018 роки встановимо за критерієм Фішера, який оцінює статистичну 

значущість індексу детермінації R2.  

У даному випадку дана оцінка дорівнює 0,0014, що менше заданого 

рівня значущості (0,05). Це означає, що фактори суттєво впливають на 

забезпечення стійкого розвитку. 

Перевірка внутрішньої узгодженості також відбувається шляхом 

визначення власних значень матриці кореляції явних змінних (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 

Кореляція латентних змінних 

Латентні 

змінні 

Екологія Економіка Соціум Інтегратив

ний вимір 

Стійкий 

розвиток 

1 2 3 4 5 

Екологія - 0.324 0.384 0.440 0.606 

Економіка 0.324 - 0.362 0.007 0.598 

Соціум 0.384 0.362 - 0.406 0.549 

Інтегративний 

вимір 

0.440 0.007 0.406 - 0.524 

Стійкий 

розвиток 

0.606 0.598 0.549 0.524 - 

Джерело: розрахунки автора 

Усі блоки мають додатну кореляцію із латентною змінною, що свідчить 

про внутрішню узгодженість у блоках. Після того як отримали показники 

узгодженості моделі, можемо представити схеми кореляційних зв’язків.  

Другий етап – оцінка значимості зовнішніх змінних можливий з 

використанням програмних можливостей пакету SmartPLS 3.0. Зокрема, було 

здійснено перевірку зовнішньої моделі (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Значення коефіцієнтів зовнішньої моделі 

Блок Змінна Зовнішні ваги Зовнішні 

навантаження 

1 2 3 4 

Стійкий розвиток k1sd -0.445 -0.872 

k2sd 0.650 0.942 

Економіка k1econ 0.493 0.560 

k2econ -0.277 -0.284 

k3econ 0.341 0.702 

k4econ 0.222 0.180 

k5econ 0.563 0.651 

Соціум k1soc 0.530 0.448 

k2soc 0.923 0.835 

k3soc -0.102 0.075 

Екологія  k1ecol 0.714 0.923 

k2ecol 0.006 0.150 

k3ecol 0.437 0.778 

Інтегративний 

вимір 

k1int -0.281 -0.191 

k2int 0.000 0.192 

k3int 0.986 0.960 

Джерело: розрахунки автора 
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Наведені на рис. 3.4 коефіцієнти кореляцій явних змінних і латентних 

змінних (по блокам) свідчать про наступне: низька кореляція (наближена чи 

рівна нулю) спостерігається по одній змінній у блоках «Інтегративний вимір» 

та «Екологія», що призводить до внутрішньої неузгодженості. 

 

Рис. 3.4 Зовнішні ваги моделі 

Джерело: розрахунки автора 

Для оцінки значущості отриманих значень зовнішніх ваг та їх 

релевантності методом коригування зміщення (англ. bias correction, BC) можна 

отримати додаткову інформацію для аналізу надійності результатів (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 

Зміщення довірчих інтервалів 

Траєкторії Вихідна 

вибірка 

Середнє 

значення для 

вибірки 

Зміщення 

2.5% 97.5% 

1 2 3 4 5 

Екологія  Стійкий 

розвиток 

0.245 0.217 -0.187 0.523 

Економіка  Стійкий 

розвиток 

0.464 0.004 -0.650 0.637 

Соціум  Стійкий розвиток 0.143 0.084 -0.322 0.413 

Інтегративний вимір  

Стійкий розвиток 

0.355 0.342 -0.089 0.716 

Джерело: розрахунки автора 

Оскільки наведені значення коефіцієнтів відрізняються від нульових, 

наявний значима сила зв'язків екзогенних конструкцій з ендогенними. 
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Третій етап – перевірка перехресних кореляцій (табл. 3.7). Така 

перевірка необхідна, аби прослідкувати зв’язки явних змінних з латентними у 

межах відповідних блоків та за необхідності виключити ті індикатори, сила 

зв’язку яких з латентними змінними інших блоків вища у випадку порівняння 

з аналогічною змінною відповідного блоку.  

Таблиця 3.7 

Результати перевірки перехресних кореляцій 

Блок Змінна Блок 

Екологія Економіка Соціум Інтегративний 

вимір 

Стійкий 

розвиток 

1 2 3 4 5 6 7 

Стійкий 

розвиток 

k1sd -0.351 -0.494 -0.388 -0.352 -0.872 

k2sd 0.693 0.583 0.580 0.566 0.942 

Економіка k1econ 0.306 0.560 0.347 0.111 0.368 

k2econ -0.077 -0.284 -0.458 -0.068 -0.207 

k3econ 0.139 0.702 -0.131 -0.086 0.254 

k4econ -0.033 0.180 -0.110 -0.109 0.166 

k5econ 0.199 0.651 0.236 -0.022 0.420 

Соціум k1soc 0.303 0.211 0.448 0.010 0.255 

k2soc 0.254 0.268 0.835 0.431 0.444 

k3soc 0.110 -0.024 0.075 -0.039 -0.049 

Екологія  k1ecol 0.923 0.338 0.348 0.522 0.618 

k2ecol 0.150 -0.332 0.508 0.217 0.005 

k3ecol 0.778 0.195 0.303 0.150 0.378 

Інтегративний 

вимір 

k1int 0.072 -0.027 0.007 -0.191 -0.140 

k2int -0.014 -0.308 0.430 0.192 -0.000 

k3int 0.4666 -0.000 0.414 0.960 0.492 

Джерело: розрахунки автора 

У даному випадку значних відхилень у лояльності до змінних 

визначених блоків виявлено не було (крім поодиноких випадків з k1sd , k2econ , 

k2ecol, k1int та k2int), що свідчить про допустимість їх врахування. Наявність 

відхилень пояснюється тим, що було використано метод «зручної вибірки», 

що слугує обмеженням у зв'язку з об'єктивними труднощами збору даних. 

Тобто, представлені результати є аналітичною, а не статистичною 

генералізацією. 

Наявність латеральної коллінеарності (коли модель оцінюється кількома 

взаємопов’язаними з високою імовірністю змінними) прослідковується, якщо 

звернути увагу на максимальні у межах вибірки показники величини 
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внутрішнього фактору інфляції дисперсії (англ. variance inflation factor, VIF) 

[230]. У даному випадку (рис. 3.5) величина цього показника для блоків 

«Екологія» та «Соціум» складають 1.445 та 1.439 відповідно, а внутрішні 

значення кожного показника блоку менші за порогове (тобто <5%). 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.5 Коллінеарна статистика (внутрішні значення VIF) 

Джерело: розрахунки автора 

У ході четвертого та п’ятого етапів розглянемо внутрішню модель 

забезпечення стійкого розвитку (рис.3.6), перевіримо її за індексом 

відповідності та отримаємо оцінки латентних змінних у вигляді системи 

рівнянь. 

 

Рис. 3.6 Внутрішня модель з «дорожніми» коефіцієнтами 

Джерело: розрахунки автора 

Оскільки «дорожні» коефіцієнти та значення R2 для ендогенних 

латентних змінних (у даному випадку R2 = 0,691) істотні, свідчить про тісний 

зв'язок результативної ознаки з досліджуваними факторами, тобто модель 

пояснює приблизно 69% дисперсії даного показника, і лише 31% пояснюють 

Соціум 

1.439 

 

Екологія 

1.445 

 

Економіка 

1.292 

 
Стійкий 

розвиток 

 

Інтегративний напрям 

1.292 
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інші фактори. Також прийнято вважати, що латентна змінна обумовлює 

дисперсії кожного індикатора не менше, аніж на 50%. 

Перевірка якості моделі передбачає такі процедури: розрахунок 

коефіцієнтів d_ULS (квадратна евклідова відстань) і d_G (геодезична відстань) 

[232]. Обидва коефіцієнта характеризують якість внутрішньої і зовнішньої 

моделей системи та служать показником прогностичної надійності моделі.  

Критерій d_G базується на обчисленнях власних значень PLS-моделі. 

Вважається, що модель якісна, коли різниця між кореляційною матрицею, що 

випливає з моделі, та емпіричною кореляційною матрицею настільки мала, що 

її можна віднести до помилки вибірки. Якщо така різниця несуттєва (критерії 

d_ULS та d_G вищі за 0,05), то модель якісна.  

У даному випадку обидва критерії значно вищі за мінімально допустимі 

значення (d_ULS = 4.409; d_G = 2.749), що свідчить про прогностичну 

надійність моделі. 

Шостий етап – подальша оптимізація. Метод PLS-PM моделювання 

використовується для багатовимірного аналізу даних, але при цьому розподіл 

даних відсутній, що може зумовлювати появу стандартних помилок.  

Тому додатково проводиться структурне моделювання результатів на 

основі непараметричного статистичного методу, який не потребує 

нормалізованого розподілу даних. Це означає, що задля перевірки значущості 

коефіцієнтів застосовують ступеневий перехід (англ. bootstrap).  

На даному етапі аналізують оцінки дорожніх коефіцієнтів, а також 

результати перевірки критерію T-статистики (співвідношення вихідної 

вибірки до стандартного відхилення). 

Значення сукупного ефекту коефіцієнтів траєкторій, наведені у табл. 3.8, 

свідчать про валідність обраних траєкторій. Згідно загальноприйнятих 

підходів, граничними значеннями величини P (значущість) прийнято вважати 

такі: для значення T-статистики понад 1.65 – 10%, понад 1.96 – 5%.  

У тих випадках, коли емпіричне значення значущості перевищує норму, 

то це є наслідком статистичної імовірності помилки. 
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Таблиця 3.8 

Сукупний ефект коефіцієнтів траєкторій 
Траєкторії Вихідна 

вибірка 

Середнє 

значення 

для вибірки 

Стандартне 

відхилення 

(STDEV) 

T-

статистика  

Значення 

величини 

P  

1 2 3 4 5 6 

Екологія  Стійкий 

розвиток 

0.245 0.217 0.185 1.327 0.185 

Економіка  Стійкий 

розвиток 

0.464 0.004 0.452 1.027 0.305 

Соціум  Стійкий 

розвиток 

0.143 0.084 0.189 0.760 0.448 

Інтегративний вимір 

 Стійкий розвиток 

0.355 0.342 0.193 1.842 0.066 

Джерело: розрахунки автора 

Завдяки оцінці величини ефекту f2 можна дослідити релевантність 

складових для обґрунтування екзогенних факторів впливу. Такий аналіз 

можливий за рахунок виключення певної складової моделі для оцінки впливу 

вилученого елемента на стійкість конструкції. Прийнято вважати, що значення 

f2 на рівні понад 0.02 означає наявність значного ефекту латентної змінної.  

У моделі значення f2 у всіх випадках перевищує 0.02 (так, величина 

ефекту складових «Економіка», «Соціум», «Екологія» та «Інтегративний ий 

вимір» щодо ендогенної латентної змінної «Стійкий розвиток» становлять 

0.539, 0.046, 0.134 та 0.281 відповідно). Це свідчить, що усі компоненти 

істотно впливають на забезпечення стійкого розвитку (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7 Значення f-квадрат для внутрішньої моделі 

Джерело: розрахунки автора 
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Отже, у ході здійснення розрахунків для перевірки релевантності PLS-

PM моделі стратегії стійкого розвитку було доведено, що триєдиний підхід, 

актуальний для суб'єктів макроекономічного рівня, на мікрорівні вимагає 

конкретизації шляхом виділення додаткових аспектів стійкого розвитку. 

Зокрема, шляхом розгляду інтегративного виміру.  

Запропонована складова стійкого розвитку включає забезпечення та 

збалансованість ресурсів, стан майна, інноваційну активність. Відповідно, до 

її складу запропоновано відносити виробничі та техніко-технологічні 

підсистеми, що не були враховані у наведених раніше складових. 

За допомогою використання методів наукового узагальнення та 

абстракції було виявлено і обґрунтовано сутність латентних змінних і зв'язку 

між ними та здійснено чисельне моделювання. Використовуючи метод 

абстрагування вдалося уявно відокремити несуттєві для моделювання 

характеристики стійкого розвитку від нього самого (такі бінарні індикатори як 

витрати на модернізацію та впровадження інновацій і ініціативи зменшення 

впливу виробництва на навколишнє середовище). 

 

3.3 Прогнозування стійкості розвитку підприємств на засадах 

швидкого реагування на загрози та ризики 

 

Прогнозування дозволяє визначити значення певного показника у 

майбутньому на основі його значень у минулому і теперішньому часі. Як 

зазначалося раніше, шляхом регресійного аналізу можна побудувати 

математичну функцію між наборами даних (це можливо, враховуючи 

результати кореляційного зв’язку та кількісне вираження відношення між 

незалежними та залежною змінною). 

На підставі результативної моделі можна розглядати забезпечення 

стійкості розвитку за кожним окремим блоком. У попередньо отриманій PLS-

PM моделі їх чотири: Економіка, Екологія, Соціум та Інтегративний вимір. 

Внутрішня модель має вигляд рівняння: 
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 LVsd = 0.245ecol + 0.464econ + 0.143soc + 0.355int + βsd ,   (20) 

Оцінки латентних змінних можна також подати у вигляді системи 

рівнянь: 

 

𝐿𝑉𝑠𝑑 = 𝑌𝑠𝑑 = −0.445𝑍𝑘1𝑠𝑑 ± 0.872 𝑍𝑘2𝑠𝑑
𝐿𝑉𝑒𝑐𝑜𝑛 = 𝑌𝑒𝑐𝑜𝑛 =  0.493𝑍𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑛 ± 0.277 𝑍𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑛 + 0.341 𝑍𝑘3𝑒𝑐𝑜𝑛 +

+0.222𝑍𝑘4𝑒𝑐𝑜𝑛 + 0.563𝑍𝑘5𝑒𝑐𝑜𝑛
𝐿𝑉𝑠𝑜𝑐 = 𝑌𝑠𝑜𝑐 =  0.530𝑍𝑘1𝑠𝑜𝑐 + 0.923 𝑍𝑘2𝑠𝑜𝑐 ± 0.102 𝑍𝑘3𝑠𝑜𝑐

𝐿𝑉𝑒𝑐𝑜𝑙 = 𝑌𝑒𝑐𝑜𝑙 =  0.714𝑍𝑘1𝑒𝑐𝑜𝑙 + 0.006 𝑍𝑘2𝑒𝑐𝑜𝑙 + 0.437 𝑍𝑘3𝑒𝑐𝑜𝑙
𝐿𝑉𝑠𝑡𝑟 = 𝑌𝑠𝑡𝑟 = −0.281𝑍𝑘1𝑠𝑡𝑟 + 0.986 𝑍𝑘3𝑠𝑡𝑟

,(21) 

Таким чином, суттєвий вплив на забезпечення стійкого розвитку 

підприємств, згідно побудованої моделі, чинять блоки «Економіка» та 

«Інтегративний вимір» із силою впливу 0,464 та 0,355 відповідно. Також у ході 

дослідження було виявлено, що вплив рівня блоку «Соціум» на забезпечення 

стійкого розвитку – найнижчий (лише 0.143). 

На основі моделі можна розраховувати і здійснювати прогнозування 

майбутніх значень латентних показників стійкого розвитку. Стійкість 

розвитку можна оцінювати шляхом порівняння значень оцінок блоків. 

Алгоритм PLS-прогнозування дозволяє генерувати прогнози у межах 

вибірки та поза нею, які полегшують оцінку показників, оскільки враховують 

дані, які не використовувались для визначення «дорожніх» коефіцієнтів, а 

кількість спостережень еквівалентна кількості змінних (Додаток М). Завдяки 

цьому була здійснена процедура перехресної перевірки помилок 

прогнозування та статистики зведених помилок, зокрема розраховано такі 

показники: середньоквадратична помилка в квадраті (RMSE), середня 

абсолютна помилка (MAE), середня абсолютна відсоткова помилка (MAPE) 

для оцінки траєкторій PLS-моделі для явних змінних (MV) та прихованих 

змінних (LV). Перелічені критерії дозволяють порівняти прогнозовану 

ефективність альтернативних моделей траєкторій PLS.  

Було виявлено, що показники коефіцієнти ексцесcу вибірки (англ. excess 

kurtosis) не завжди рівні нулю або наближаються до цього значення (як у 

випадку нормального розподілу вибірки). Це свідчить про складність 

прогнозування цілого ряду показників, зокрема економічних (рентабельність 



229 

 
 

діяльності, коефіцієнту фондовіддачі та відношення капітальних інвестицій до 

чистого доходу від реалізації продукції), екологічних (надходження до 

держави від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та рентна 

плата за спеціальне використання води), соціальних (відрахування на 

соціальні заходи) і інтегративних (коефіцієнт стійкості економічного росту та 

платежі на користь держави).  

Водночас показники коефіцієнту асиметрії (англ. skewness), які 

характеризують розподіл ймовірностей випадкової величини, свідчать про 

значну скошеність рядів у випадку таких показників як відрахування на 

соціальні заходи, платежі на користь держави та відношення капітальних 

інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції.  

З вищенаведеного можемо зробити висновок про те, що показник 

стійкості блоку залежить від відносних показників параметрів даного блоку 

(тобто ступеня віддаленості значень кожного з параметрів від меж критичних 

значень). Оскільки існує потреба введенням у систему управління кількісної 

інформації щодо параметрів стійкого розвитку, внаслідок чого закладаються 

очікувані умови роботи підприємства, то здійснимо прогнозування 

індикаторів стійкого розвитку як таких, на формування яких впливає локальна 

стійкість кожного блоку (табл. 3.9). 

 Таблиця 3.9 

PLS-прогнозування 

 PLS 

RMSE MAE MAPE Q² прогнозне 

k1sd 79.017 54.613 21.743 -1.031 

k2sd 1.042 0.631 10.434 -0.407 

 LM 

RMSE MAE MAPE Q² прогнозне 

k1sd 170.371 93.359 37.818 -8.440 

k2sd 3.532 1.334 21.060 -15.157 
Джерело: розрахунки автора 
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Для оцінки результатів PLS-моделі з «дорожніми» коефіцієнтами її 

прогнозовану ефективність можна порівняти з двома орієнтирами: 1) значення 

Q² ; 2) модель лінійної регресії (LM).  

Щодо значення Q², то оскільки воно від’ємне, похибка PLS-

прогнозування більша, ніж помилка передбачення шляхом використання 

середніх значень. 

Модель лінійної регресії регресує всі екзогенні змінні індикатора для 

кожної змінної ендогенного індикатора для створення прогнозів. Тобто на 

основі порівняння з результатами PLS-моделі отримуємо дані про те, чи 

використання теоретично встановленої моделі покращує (або принаймні не 

погіршує) прогнозовану ефективність індикаторів. Порівняно з результатами 

LM, результати PLS-прогнозування повинні мати меншу помилку 

прогнозування, ніж LM – у даній моделі саме так. 

Здійснення PLS-прогнозування дозволило виявити таку особливість: 

якщо показники більші за граничний рівень, то це говорить про їх нестійкість 

і вимагає проведення діагностики діяльності підприємства. Це також означає, 

що за умов відсутності стійких тенденцій розвитку об’єкта прогнозу 

(гірничодобувних підприємств) у випадку різкої зміни умов розвитку, зміни 

тенденцій не будуть розпізнаватися. Відповідно, метод екстраполяції не 

підходить. Отже, обраний підхід щодо побудови багатовимірної моделі, що 

відображає найістотніші і стійкі внутрішні та зовнішні взаємозв’язки, був 

правильним. 

Водночас оцінка й аналіз стратегії стійкого розвитку підприємства при 

зміні зовнішніх і внутрішніх параметрів потребує дослідження того, чи може 

відбутися перехід зі стійкого стану у нестійкий. З цією метою управління 

стійкістю підприємства має включати швидке реагування на загрози та ризики. 

Виходячи з принципу того, що кризу краще попередити, аніж 

ліквідовувати її наслідки, політика сучасного бізнесу включає такі кроки: 

зниження рівня диспропорцій (приділення більшої уваги лише одному аспекту 

стійкого розвитку); співвідношення темпів споживання ресурсів і їх 



231 

 
 

відновлення або поновлюваних змін (для непоновлюваних); підвищення рівня 

впровадження інновацій; зростання рівня соціальної та екологічної 

відповідальності підприємства. 

В умовах загрози економічних криз найоптимальнішою є стратегія 

випередження, оскільки готовність виявлення проблеми перетворює 

потенційні загрози на рутинні задачі [245]. Однак застосування такої стратегії 

можливо за умов відповідності положень антикризового управління 

принципам стійкого розвитку та відсутності розбалансованості. 

У розрізі антикризового управління поняття стійкості помилково 

ототожнюють зі стабільністю. Варто зазначити, що стабільність не є 

противагою кризи, оскільки являє собою нездатність до змін. Водночас 

стійкий розвиток передбачає здатність суб’єкта господарювання до змін. При 

цьому раціональним видається підхід, коли будь-який процес управління за 

своєю сутністю має бути антикризовим, тобто включати заходи попередньої 

діагностики. Основні теоретичні підходи до визначення антикризового 

управління подано у Додатку Н.  

Беручи до уваги наведені погляди вчених на сутність антикризового 

управління, можемо зробити висновок, що воно включає ряд 

взаємодоповнюючих елементів, які у свою чергу є складовими стійкого 

розвитку.  

У мінливих умовах господарювання, коли виникає потреба у вживані 

профілактичних та запобіжних заходів, спрямованих на попередження 

настання кризи, розрізняють три типи управління: поточне, стратегічне та 

антикризове. 

Поняття антикризового управління та стійкого розвитку нерозривно 

пов’язані (рис. 3.8). Щоб упевнитися у цьому, розглянемо роль та місце 

антикризових заходів у загальній системі управління шляхом їх класифікації 

(Додаток О). Методи першої групи спрямовані на попередження кризи, другої 

та третьої груп – підвищення ефективності управління та подолання наслідків 

кризи. 
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 Рис.3.8 Антикризові заходи у загальній системі управління 

Джерело: авторська розробка 

Отже, антикризова спрямованість політики підприємств основана на 

дотриманні принципів стійкого розвитку, а проактивне визначення 

потенційних ризиків дозволяє попередити виникнення криз. 

Ризик виникнення кризи – це можливість виникнення ситуації, за якої 

засоби досягнення цілей втрачають свою практичну значущість. У загальному 

вигляді, як можемо бачити на рис. 3.9, вирізняють три типи ризику: 

допустимий, критичний та катастрофічний.  

 Рис.3.9 Рівні ризиків виникнення кризи на підприємстві 

Джерело: авторська розробка 

Застосувавши дану класифікацію з урахуванням аспектів стійкого 

розвитку, можна зазначити наступне: допустимий ризик означає відповідність 
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ключових показників стійкого розвитку на належному рівні; критичний – на 

рівні передкризової чи кризової ситуації; катастрофічний – на рівні поза 

межами врегулювання. 

Зрозуміло, що в умовах постійніх змін бізнес-середовища, нестабільної 

політичної ситуації, несприятливого ринкового середовища існує необхідність 

застосування антикризових підходів та методів управління.  

Потреба у антикризових заходах пояснюється необхідністю своєчасного 

виявлення проблем і недопущення кризових ситуацій, реагування на окремі 

кризові явища, збереження керованості підприємства та мінімізація витрат в 

умовах кризи.  

Проте першочерговим є стратегічне забезпечення стійкого розвитку, що 

потребує чіткого розрізнення етапів і завдань формування відповідної 

стратегії. Масштаби підприємства визначають масштаби проблем, які воно у 

змозі вирішити. Основна задача – вирішення проблем та їх трансформація у 

нові можливості. Криза являє собою зміни переломного типу. При цьому 

важливо, що у періоди криз ті підприємства, які швидше змогли 

пристосуватися до таких змін, починають стрімко розвиватися. 

Звуження ринку як неминуча реакція на кризу призводить до різних 

наслідків для різних підприємств: слабкі залишають ринок, сильні 

намагаються зміцнити свої позиції. Елітарна група підприємств («таємні 

чемпіони») реагують на кризові ситуації виважено, оскільки мають стабільне 

фінансування. Водночас «адаптивний» підхід ефективний тільки у разі 

повільного темпу змін. У випадку кризової ситуації потрібно передбачати 

майбутні зміни та випереджати їх. 

Збалансований підхід, побудований на принципах стійкого розвитку, 

відрізняється від традиційних тим, що передбачає раціональне використання 

усіх видів ресурсів за умов поступового переходу на більш екологічні 

технології та мінімізацію відходів. Тому перехід до екологічно збалансованого 

економічного розвитку при впровадженні інноваційних технологій та 

соціально направлених ініціатив є необхідною умовою.  
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Отже, використовуючи результатний та атрибутивний підходи 

сформована сукупність показників для оцінки стійкого розвитку і подальшого 

моделювання, яке може використовуватись для аналізу будь-яких складних 

систем, що є залежними від наявних статистичних даних. При цьому 

використані методи PLS-PM аналізу з прогностичною функціональністю для 

оцінки ключових блоків (на базі PLS-PM моделей) використано для доведення, 

що триєдиний підхід на мікрорівні вимагає доповнення шляхом виділення 

додаткових аспектів стійкого розвитку. При цьому за умов відсутності стійких 

тенденцій розвитку підприємств у випадку різкої зміни умов розвитку, зміни 

тенденцій не будуть розпізнаватися, що призводить до потреби дослідження 

того, чи може відбутися перехід зі стійкого стану у нестійкий (що особливо 

актуально в умовах кризи чи її загрози). Зрушення в області антикризового 

управління дозволять підприємствам забезпечити впровадження комплексної 

політики управління стійким розвитком, що в свою чергу сприятиме 

оптимізації бізнес-процесів та забезпеченню необхідного рівня прозорості 

функціонування, оскільки стратегія стійкого розвитку підприємства як 

антикризовий інструмент дозволяє забезпечити стійкість підприємства та його 

фінансового стану незалежно від ситуації у середовищі функціонування. 
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Висновки до розділу 3 

 

У результаті вивчення формування та реалізації стратегії стійкого 

розвитку підприємств, отримано такі висновки: 

1. Встановлено, що успішне функціонування та підтримання стійкості 

розвитку підприємства можливе завдяки поєднанню традиційних 

економетричних підходів з урахуванням передумов та специфіки операційної 

діяльності. Запропоновано використовувати метод приватних найменших 

квадратів (PLS, англ. Partial Least Squares), коли здійснюється перехід від 

вихідної множини ознак до множини головних компонент меншої розмірності 

зі збереженням причинно-наслідкових зв’язків, що дозволяє перейти до 

кількох найважливіших (результуючих) показників. 

2. За допомогою використання методів наукового узагальнення та 

абстракції виявлено і обґрунтовано сутність латентних змінних і зв'язку між 

ними та здійснено чисельне моделювання. Використовуючи метод 

абстрагування вдалося уявно відокремити несуттєві для моделювання 

характеристики стійкого розвитку від нього самого (такі бінарні індикатори як 

витрати на модернізацію та впровадження інновацій і ініціативи зменшення 

впливу виробництва на навколишнє середовище). 

3. Побудовано PLS-PM модель стійкого розвитку гірничодобувного 

підприємства як комплексної економічної системи. У ході здійснення 

розрахунків для перевірки релевантності PLS-PM моделі стійкого розвитку 

було доведено, що триєдиний підхід, актуальний для суб'єктів 

макроекономічного рівня, на мікрорівні вимагає конкретизації шляхом 

виділення додаткових аспектів стійкого розвитку. Зокрема, шляхом розгляду 

інтегративного виміру. Запропонована складова стійкого розвитку включає 

забезпечення та збалансованість ресурсів, стан майна, інноваційну активність. 

Відповідно, до її складу було віднесено виробничі та техніко-технологічні 

підсистеми. 
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4. Використовуючи результатний та атрибутивний підходи була 

сформована сукупність показників для оцінки стратегії стійкого розвитку 

підприємства і подальшого моделювання, яке може використовуватись для 

аналізу будь-яких складних систем, що є залежними від наявних статистичних 

даних. При цьому методи PLS-PM аналізу з прогностичною функціональністю 

для оцінки ключових блоків (на базі PLS-PM моделей) було використано для 

доведення, що за умов відсутності стійких тенденцій розвитку підприємств у 

випадку різкої зміни умов розвитку, зміни тенденцій не будуть розпізнаватися, 

що призводить до потреби дослідження того, чи може відбутися перехід зі 

стійкого стану у нестійкий (що особливо актуально в умовах кризи чи її 

загрози).  

5. Акцентовано увагу на тому, що зрушення в області антикризового 

управління дозволять підприємствам забезпечити впровадження комплексної 

політики управління стійким розвитком, що в свою чергу сприятиме 

оптимізації бізнес-процесів та забезпеченню необхідного рівня прозорості 

функціонування, оскільки стратегія стійкого розвитку підприємства як 

антикризовий інструмент дозволяє забезпечити стійкість підприємства та його 

фінансового стану незалежно від ситуації у середовищі функціонування.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення забезпечення реалізації 

стратегії стійкого розвитку підприємств, удосконалено методичні підходи до 

оцінки стійкого розвитку за рахунок деталізованої процедури розрахунку 

інтегрального індексу стійкого розвитку підприємства й запропоновано нове 

вирішення актуального науково-прикладного завдання щодо формування і 

реалізації стратегії стійкого розвитку підприємств як системи засобів 

забезпечення рівноваги та збалансованості діяльності. Результати 

дослідження дозволили сформувати такі висновки. 

1. Систематизовано й узагальнено зміст ідей класичних та сучасних шкіл 

економічної думки, які сприяли формуванню ключових положень, що стали 

пізніше основними принципами стратегії стійкого розвитку, яку 

запропоновано розглядати як систему засобів забезпечення рівноваги та 

збалансованості діяльності, що реалізується через інструментарій визначення 

стану стійкості підприємства в ході розробки та реалізації стратегії його 

розвитку. 

 Це дозволило виокремити ті аспекти стійкого розвитку на мікрорівні 

(ендогенні, екзогенні та поліпшення умов функціонування), які підлягають 

розгляду при розробці системи управління стійкістю розвитку. 

2. Здійснення ранжування чинників стійкого функціонування 

підприємств та обгрунтовано наукові засади комплексного оцінювання рівня 

стійкості їх функціонування. Встановлено, що на забезпечення стійкого 

розвитку підприємств гірничодобувно галузі впливають численні галузеві 

фактори, зокрема: низька диверсифікація діяльності, складні гірничо-

технологічні умови, вичерпність родовищ, руйнування розкривних порід, 

недостатня освоєність територій. 

3. Розроблено механізм забезпечення стратегії стійкого розвитку 

підприємства. Зокрема, методи PLS-PM аналізу з прогностичною 

функціональністю використано для доведення, що триєдиний підхід на 
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мікрорівні вимагає доповнення шляхом виділення додаткових аспектів 

стійкого розвитку. 

Актуалізовано гіпотезу щодо того, що оцінка й аналіз стійкості 

функціонування підприємства при зміні зовнішніх і внутрішніх параметрів 

потребує дослідження того, чи може відбутися перехід зі стійкого стану у 

нестійкий. Доведено, що успішне функціонування та підтримання стійкості 

розвитку суб’єктів господарювання можливе завдяки поєднанню традиційних 

економетричних підходів з урахуванням передумов та операційної специфіки 

діяльності. Наголошено, що особливістю аналітичного дослідження такого 

багатогранного явища як стійкість розвитку є використання як кількісних, так 

і якісних показників. Такий підхід дозволяє удосконалити організаційно-

інформаційне забезпечення стратегії стійкого розвитку промислових 

підприємств. 

4. На основі дослідження понятійно-категоріального апарату стійкого 

розвитку шляхом розмежування понять «стійкість» та «розвиток», контент-

аналізу поняття «стійкий розвиток» та підходів до тлумачення поняття 

«розвиток підприємства» було наголошено, що оскільки стійкий розвиток 

належить до універсальних категорій, то забезпечення реалізації концепції 

стійкого розвитку є невіддільним компонентом функціонування підприємств 

в сучасних умовах. Визначені закономірності, передумови, ознаки та 

принципи стійкого розвитку, які передбачають перехід від невпорядкованості 

до керованості, формують базис для покращення механізму забезпечення 

стійкості підприємства як складної системи з високим рівнем саморегуляції. 

5. Запропоновано розширити базисні положення концепції стійкого 

розвитку, виокремивши такі рівні її імплементації: 1) стратегічного 

планування та побудови бізнес-моделі; 2) моніторингу дотримання засад 

стійкого розвитку; 3) рівень коректування досягнених результатів у сфері 

стійкого розвитку. Це дозволить адаптувати існуючий методичний 

інструментарій з дослідження процесів динаміки до потреб аналізу стійкості 
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задля підвищення ефективності реалізації стратегії стійкого розвитку 

підприємства. 

6. Досліджено розвиток існуючих наукових підходів до вимірювання 

результативності у сфері стійкого розвитку, на основі чого було удосконалено 

розрахунок інтегрованого показника стійкого розвитку промислового 

підприємства. 

7. Запропоновано квалітативну модель стратегії стійкого розвитку 

підприємства, яка характеризує внутрішню узгодженість між кожним з 

напрямів забезпечення стійкого розвитку (економічним, екологічним, 

соціальним, інтегративним) між собою та вцілому. Це дозволить 

відслідковувати забезпечення стійкості функціонування підприємства на 

основі комплексного підходу.  
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ОЦІНКА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ має здійснюватися із врахуванням впливів середовища та необхідності підтримки гомеостазу 

(рівноважного стану) системи, аби ресурсно-інформаційний обмін системи із середовищем функціонування продовжувався.  

Концептуальна модель забезпечення стратегії стійкого розвитку 
Джерело: розробка автора

Принципи стійкого розвитку 

рівноважності збалансованості прозорості відповідальності раціональності 

Додаток А 

Мета: довготривалий збалансований і керований розвиток, націлений на задоволення потреб з урахуванням обмеженості ресурсів. 

Існуючі зв’язки (умова розвитку) та їх механізми 

Напрями оцінки стійкості системи 

Економічні Соціальні Екологічні Інституціональні 

Стійкий 
розвиток 

Економічні цілі підприємства 

Соціальні цілі підприємства 

Екологічні цілі підприємства 

Суспільство 

(потреби) 

Природа 

(ресурси) 

Розвиток 

Упорядкування 

М
ех

ан
із

м
 Н

З
З
 

М
ех

ан
із

м
 П

З
З
 

Суперечності 

Систематизація 

Забезпечення стійкого 

розвитку, якого ми прагнемо 
(гомеостатичний діапазон) 

Загроза переходу 

у катастрофічний 

стан 
Кризовий 

стан 

Оптимальний 

стан: діапазон 

допустимих 

відхилень 

Стани стійкості за 

узагальненим 

показником: 

Стабільний стійкий 

стан (0,9-1,0) 

Нестабільно стійкий 

стан (0,75-0,9) 

Нестабільно нестійкий 

стан (0,5-0,75) 

Стабільно нестійкий 

стан (<0,5) 
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Додаток Б 

Еволюція змістовного наповнення структурних компонентів стійкого розвитку 

 Джерело: складено на основі [2, 47, 89, 109, 113, 120, 133, 171, 184, 205, 212, 215, 219, 244, 259, 281, 285, 294, 303] 

 

 

Школа Класична / 

Меркантилізм 

Кейнсіанська Неокласична Марксистська Неолібералізм Інституціональні Біхевіоризм 

Австрійська Шумпетері-

анська 

К
о

м
п

о
-

н
ен

ти
 

Б
аз

о
в
і 

к
ат

ег
о

р
ії

  

Виробництво Виробництво 

(визнається не 

усіма) 

Обмін та 

споживання 

Виробництво Обмін Виробництво Акцент на 

виробництві 

Акцент на 

виробництві 

С
и

с
те

м
а 

к
ат

ег
о

р
ій

 

Класи Класи Індивідууми Класи Індивідууми Індивідууми Індивідууми та 

інститути 

Індивідууми, 

організації та 

інститути 

О
сн

о
в
н

і 

п
р

и
н

ц
и

п
и

 Вільний ринок Перерозподіл на 

користь бідних, 

фіскальна 

політика 

Вільний ринок 

або політика 

державного 

втручання 

Соціалістичний 

устрій, 

адміністративне 

планування 

Вільний ринок Проти вільного 

ринку 

Вільний ринок Втручання 

держави 

можливе 

С
ер

ед
о

-

в
и

щ
е
 

Визначене Невизначене Визначене Визначене Невизначене 

та складне 

Складне Невизначене та 

складне 

Невизначене 

та складне 

Ін
д

и
в
ід

у
у

м
 

Егоїстичний та 

раціональний 

Переважно 

нераціональний 

Егоїстичний та 

раціональний 

Переважно 

раціональний 

Егоїстичний Переважно 

нераціональний 

Переважно 

нераціональний 

Обмежено 

раціональний 

Ф
ак

то
р

и
 

зм
ін

 

Капітал, 

накопичення, 

інвестиції 

Капітал Вибір 

індивідуума 

Капітал, боротьба 

класів, 

технологічний 

прогрес 

Традиції, 

вибір 

індивідуума 

Технологічні 

інновації 

Взаємодія 

інститутів та 

індивідів 

Вибір 

індивідуума 
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Додаток В 

Трактування стійкого розвитку у розрізі хронологічних епох та шкіл економічної думки 

 

Джерело: складено на основі [193, 217, 226, 270]

Цивілізаційний підхід Споживання заради процвітання Антропоцентризм Біоцетризм та стійкий розвиток Стійкий 

розвиток 

Таксономія стійкого розвитку Трактування у розрізі хронологічних епох та шкіл економічної думки 

Основні 

складові 

 

Категоріаль-

ний апарат 

складових 

Доіндустріальний період 

(1500-1820 рр.) 

Перша пром. революція (1820-

1870 рр.), Друга пром. 

революція (1871-1896 рр.) та 

Період глобальної 

дезінтеграції (1914-1945 рр.) 

Післявоєнний економічний бум (1945- 

1973 рр.) 

Третя та четверта пром. 

революції (1950 - нині) 

Класична школа / 

Меркантилізм 

Концепції рівноважних цін / 

Кейнсіанство/ Неокласичний 

синтез 

Популяризатори стійкого розвитку / 

Неолібералізм 

Сучасні теорії 

Економічна та 

політична 

безпека 

Мир та 

стабільність 

за «законом ринків» Ж.-Б.Сея 

виключається можливість 

настання економічних криз / 

економічне зростання однієї 

країни можливе лише за 

рахунок зубожіння іншої 

ринок потребує втручання 

держави; світова економіка 

інтегрувалася у єдину систему 

виробництва та обміну (теорії 

«рівноважної ціни», загальної 

рівноваги) 

макроекономічна політика орієнтована на 

економічне зростання; заходи шоково 

терапії; моделі ринкового соціалізму; 

теорії фінансових акселераторів 

Посилення глобалізації (І. Ансофф і 

М. Портер) 

Розвиток Розвиток 

економіки 

політика laises faire / політика 

протекціонізму 

в економіці визнаються буми та 

спади; спроба ввести закони 

термодинаміки в економічну 

теорію (Ф. Содді) 

стійка економіка – це економіка, що 

досягла оптимального розміру, а за 

рахунок інновацій відбувається 

економічне зростання (модель Солоу-

Свана, гіпотеза фінансової нестабільності 

Х. Мінскі) 

переорієнтація на соціальний 

розвиток (К. Болдуінг), зміщення 

інвестицій з приватного у 

суспільний сектор (П. Віктор та 

Т. Джейсон) 

Розвиток 

суспільства 

рівновага за рахунок повної 

зайнятості/ріст населення для 

підтримки низького рівня 

заробітної плати 

ноосферний розвиток 

(В. Вернадський) 

скорочення темпів росту населення; теорія 

творчих руйнувань (Й. Шумпетер) 

ідеї «буддійської економіки» 

(Е.Ф. Шумахер та К. Боулдинг), 

«економіка спільного споживання» 

Розвиток 

людини 

 людське вдосконалення 

(Дж.С. Мілль) / пояснення 

загострення соціально-

екологічних проблем впливом 

антропогенної діяльності 

(С.А. Подолинський) 

 

розвиток теорій людського капіталу 

(Дж. Мінсер, Г. Беккер) 

діючими силами нової економіки 

стають інформація та знаня. 

Навколишнє 

середовище 

Підтримка 

довкілля 

 

обмеження демографічного і 

екологічного характеру/ 

захоплення колоній для 

зменшення витрат на сировину 

принцип «забруднювач платить» дослідження змін клімату 

(Н. Джорджеску-Реген), екологічні 

аспекти мислення (Г. Дейлі), 

необхідність зменшення 

використання ресурсів 

(Е.У. фон Вайцзеккер, Токмакова 

І.В) 

Суспільство Піклування 

про майбутні 

покоління 

  Становлення концепції стійкого розвитку, підприємництво та співпраця 

розглядаються як ключовий фактор змін 
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Додаток Г 

Базисні положення теорії стійкого розвитку 
Положення теорії 

стійкого розвитку на 

макрорівні 

Положення теорії стійкого 

розвитку на мікрорівні 

Система управління стійкістю розвитку на мікрорівні 

Представники Напрями трансформації діяльності підприємства 

Економічний напрям 

Досягнення стійкого 

розвитку має 

відбуватися на рівні 

окремих країн та у 

світовому масштабі 

Задоволення попиту на 

послуги чи продукцію 

Л.В. Агаркова [1], Ф.М. Мамбетова [110], 

Ф.Х. Цхурбаєва [192], Т. Джексон [257],  

О.Г. Білоцерківець, Т.В. Бурлай та Н.Ю. 

Гончар [68] 

Виробництво екологічно-чистої продукції; забезпечення оптимального рівня витрат та 

доходів від усіх видів діяльності (економічної, екологічної та соціальної); облік 

економічних, екологічних та соціальних аспектів господарської діяльності;націленість 

діяльності підприємства на соціалізацію економічних відносин; підвищення 

фінансової стабільності підприємства. 

Розвиток новітніх 

технологій повинен 

сприяти заміні більш 

застарілих технологій 

на малозатратні, 

ресурсозберігаючі та 

більш ефективні 

 

Ефективне використання 

ресурсів та відтворення 

потенціалу підприємства 

А.А. Аскаров [11] Ю.Ю. Туниця [180], 

А.І. Бородин [20], Е.Ц. Садикова [157], 
В.А. Гросул [55], Васюк Н.В. [29] 

Перехід від екстенсивного до інтенсивного шляху розвитку за умов дотримання 

якісного зростання та динамічного розвитку; зміна підходів до управління ресурсами 

в частині ресурсозбереження та оцінки ефективності використання ресурсів; перегляд 

політики забезпечення економічної безпеки підприємства у контексті 

ресурсозбереження та ресурсозабезпечення. 

Підвищення ефективності 

структури промисловості 

Ж.Н. Казієва [85], Гаррет Гардін [239], 

Т. Л. Желюк [70], Геєць В.М., 

Шинкарук Л.В. та Артьомова Т.І. [169],  

С. Латуш [263] 

 

Вихід на ринок високотехнологічної продукції; заходи, націлені на зменшення 

податкового навантаження на підприємство; трансформація податкової системи в 

напрямі зменшення податкового навантаження; дотримання галузевих стандартів 

охорони навколишнього середовища; перегляд структури процесу виробництва, 

посилення заходів економічної безпеки 

Екологічний напрям 

Першочергова потреба 

уникнення екологічної 

катастрофи 

Розробка ресурсо-

зберігаючих технологій 

А.Р. Ахметшина [13], Е.В. Прушківська та 

Ю.О. Шевченко [202], 

Мірошниченко О.В., Мурашко І.С. [121] 

 

Включення ресурсозберігаючих технологій в інноваційну та маркетингову політику 

підприємствапідвищення економіко-технологічного потенціалу підприємства; 

розподіл ресурсів у розрізі складових стійкого розвитку (соціальні, природні, 

економічні) та перегляд системи регулювання їх використання; оцінка існуючих та 

потенційних ресурсозберігаючих технологій. 

Забезпечення 

рентабельності та 

економічного зростання без 

збитку для довкілля 

Л.А. Мочалова [124], М. і О. Талавиря 

[298], Шведчиков О. А. [200], 

Демиденко Л. М. [60] 

Удосконалення системи екологічного моніторингу та виробничого процесу з метою 

забезпечення екологічної безпеки підприємства; впровадження систем екологізації 

виробничої діяльності; модернізація природоохоронної інфраструктури; 

впровадження загальноприйнятих екологічних стандартів. 

Попередження кризових 

явищ 

 

Невелєв О. М. та Данилишин Б.М. [132], 

Морковина С.С. [123], Кузьменко В.В. 

[102] 

 

Використання природних відновлюваних ресурсів у межах можливостей їх 

відтворення екосистемою та не відновлюваних у кількості, що може бути 

компенсована; розробка заходів, щодо попередження екологічної кризи, розвиток 

системи превентивних заходів щодо надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру,  

Соціальний напрям 

Встановлення 

принципів соціальної 

справедливості 

Забезпечення 

рівноправності, турбота про 

стейкхолдерів 

Долішній М. [66], П. Сьодербаум [296], 

Макуха М.С. [107], Гальчак Х. Р. [40] 

Поліпшення умов і середовища життєдіяльності населення; освітня та інформаційна 

підтримка філософії стійкого розвитку; створення умов інтеграції соціальної сфери з 

екосистемою. 

Розвиток суспільства 

без нанесення шкоди 

майбутнім поколінням 

Зростання екологічної 

свідомості 

Захарченко В.І. [80], Барбашова Н.В. [17], 

Лайт А. та Катц Е. [264], Туниця Ю.Ю. 

[180] 

Вивчення шляхів вибору раціональних способів виробництва матеріальних благ в 

умовах обмежених природних ресурсів, необмежених потреб та нестабільних 

(динамічних) умов природного життєвого довкілля 

   Джерело: складено на основі [1, 13, 17, 20, 29, 40, 55, 66, 68, 70, 80, 86, 102, 108, 110, 120, 123, 126, 131, 157, 169, 179, 192, 200, 202, 239, 257, 263, 264, 296, 298] 
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Додаток Д 

Порівняння методик оцінки стійкого розвитку підприємств 
Групування за ознакою Дослідник (и) Особливість підходу Переваги Недоліки 

Багатокомпонентний 

аналіз 

Філіпішина Л. М. 

[182] 

Метод чотирикомпонентного PEST-аналізу. Можливість стратегічного аналізу кожної з 

чотирьох компонент: політичної, 

економічної, соціальної, технологічної. 

Націленість методу на аналіз 

зовнішнього середовища; 

фактори впливу як складові 

комплексного показника мають 

бути вимірюваними величинами. 

Васюткіна Н. В. [31] У якості підходу до стійкого розвитку 

запропоновано концепцію холізму (або взаємодії 

внутрішньо-рівневих і міжрівневих зв’язків 

системи з урахуванням стадії розвитку 

підприємства, а також пристосовуваності 

підприємства до чинників зовнішнього 

середовища). 

Дозволяє втілити ідею підтримки динамічної 

рівноваги й безперервного управління 

стійким розвитком підприємства. 

Складність розрахунку 

результативних показників 

діяльності підприємства на 

кожному рівні потенціалу. 

Когнітивне 

моделювання 

Шандова Н. В. [198] Запропоновано авторську методику розрахунку 

інтегрального показника стійкого розвитку для 

безперервного моніторингу стану підприємства з 

урахуванням впливу зовнішнього середовища у 

фінансовій й стратегічній сферах діяльності. 

За рахунок когнітивного моделювання 

можна покращити структурованість 

мінливого зовнішнього середовища та 

значної кількості факторів впливу на 

забезпечення стійкого розвитку 

підприємства. Даний підхід дозволяє оцінити 

наслідки управлінських рішень, виключивши 

такі, що не рекомендуються. 

Методика передбачає опитування 

експертів для формування списку 

значимих факторів зовнішнього 

середовища. Експертний метод 

потребує оптимального числа 

експертів.  

Аналітичний 

інструментарій 

визначення стійкості 

Мельник Л.Г. [117], 

Кожевіна О. В. [91], 

Караєва Н. В. [87] 

Використання аналітичного інструментарію для 

ситуаційної оцінки стійкого розвитку на різних 

рівнях. 

Передбачається створення сценарію для 

вироблення найбільш ефективних рішень. 

Ситуаційний підхід не завжди 

дозволяє врахувати усю 

сукупність факторів 

стохастичного впливу на 

динамічний розвиток 

підприємства. 

Модельний 

інструментарій 

визначення стійкості 

Онещак О. Я. [134] 

 

 

 

 

 

 

Cпівставлення показників та оцінювання рівня 

стійкості функціонування підприємства шляхом 

визначення інтегральних показників виробничої, 

фінансової, інвестиційної і інформаційної 

стійкості. 

Такий підхід дозволяє оцінювати 

ефективність функціонування підприємства 

за підсумком складових ще до моменту 

прийняття управлінських рішень. 

Модельний інструментарій 

передбачає процес побудови 

моделі інформаційної бази 

процесу управління стійкістю, що 

може потребувати коригування 

показників фінансової звітності. 

Хомяченкова Н.А 

[190] 

Інтегральний показник стійкого розвитку, що 

включає ризикову складову. 

Включено ряд абсолютних і відносних 

показників. 

 

Стійкий розвиток розглядається 

виключно з позицій стійкості, а не 

як безперервний процес. 
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Система збалансованих 

показників 

Горяна І.В. [58] Запропоновано методику формування єдиного 

інтегрального показника. 

Передбачено облік показників  

економічної, соціальної та екологічної сфер 

та ступінь інноваційного розвитку. 

Застосування орієнтовано на 

регіональний рівень. 

Сутність внутрішньої 

стійкості підприємства 

Ступка Н.М. 

[170] 

Врахування та аналіз виробничої, соціальної, 

інституційної та природно-ресурсної складових. 

На основі застосування підходу доведено 

важливість здатності функціональних 

складових ефективно впливати на розвиток 

підприємства. 

Основний акцент на ресурсному 

потенціалі підприємства. 

 

Зайцев О.Н. [72] Першочергова оцінка внутрішньої стійкості як 

інструменту демонстрації пропорційності усіх 

складових організації. Водночас зовнішня 

стійкість, згідно даного підходу, 

характеризується відсутністю протиріч та 

конфліктних ситуацій. 

Така методика підходить для підприємств, 

характер функціонування яких є 

прогресивним. 

Не враховує потенційні загрози з 

боку зовнішнього середовища 

функціонування підприємства . 

Методика оцінювання 

стратегічної стійкості 

підприємства 

Довгань Л. Є. та 

Мохонько Г. А. [65]  

 

Запропонована методика базується на основі 

узагальнюючого показника стратегічної стійкості 

та розширеній системі показників, що покликані 

аналізувати резерви стратегічної стійкості. 

Враховано відокремлення факторів, що 

позитивно і негативно впливають на 

підприємство. 

Відсутність конкретних 

рекомендацій з вибору 

релевантних факторів впливу. 

Мороз О. В., 

Матвійчук А. В. 

[124] 

Методика управління стійким розвитком 

підприємства в умовах невизначеності на основі 

визначення зони ризику. 

Передбачена оцінка стратегічної стійкості 

шляхом розрахунку  

інтегрального показника. 

На основі загальної 

теорії систем 

Трифонова О. В. 

[178] 

Запропоновано узагальнюючий показник 

стійкості шляхом аналізу антропогенних і 

природних аспектів діяльності підприємства. 

Така методика підходить для підприємств, 

діяльність яких є контроверсійною (щодо 

впливу на навколишнє середовище). 

Багато уваги приділено 

зовнішньому середовищу 

функціонування підприємства. 

Гончаренко О. М. 

[50] 

Авторський методологічний підхід до 

комплексної оцінки стійкого розвитку передбачає 

розгляд таких основних параметрів: фінансово-

економічний, виробничий та інноваційний. 

Такий підхід підсилює ефективність 

антикризового управління. 

Недостатньо уваги приділено 

соціальній та екологічній 

складовій стійкого розвитку. 

Борщук Є.М. [21] Дослідником виокремлено основні принципи 

формування системи індикаторів стійкого 

розвитку підприємства.  

На основі системи індикаторів, що була 

розроблена Комісією зі стійкого розвитку 

ООН, визначено відповідні індикатори для 

головних підсистем підприємства як 

еколого-економічної системи. 

Увагу приділено процесу 

функціонування еколого-

економічних систем і меншою 

мірою соціальним чинникам. 
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Додаток Е 

Індикатори та індекси стійкого розвитку  
Організація Документ чи індекс /рік Принцип Особливості 

ОЕСР Програма екологічних 

індикаторів / 1990 

«тиск-стан-вплив-

реакція» 

Індикатори стану зовнішнього середовища містить близько 

50 ключових індикаторів, включаючи загальні, секторальні та 

соціально-економічні 

КСР ООН «Програма дій»/1996 «тема-підтема-

індикатор» 

96 індикаторів згруповано за просторовою, часовою та 

предметною ознаками 

 «тиск-стан-вплив-

реакція» 

Група індикаторів тиску характеризують використання 

природних ресурсів та забруднення довкілля, стану – огляд 

екологічної ситуації, впливу – наслідки антропогенного 

навантаження, реакції – відповідь суспільства на екологічні 

проблеми 

Євростат Індикатори впливу «тиск-стан-вплив-

реакція» 

відповідають цілям стратегії стійкого розвитку ЄС 

(cоціально-економічний розвиток, cтале споживання, 

охорона здоров'я, кліматичні зміни тощо) для моніторингу 

якої призначені 

IIFSD (International 

Institute for Sustainable 

Development ) 

-/1996-2000 «тема-підтема-

індикатор» 

Згідно принципів Белажіо, процес оцінювання індикаторів 

включає методику їх вибору, оцінювання, розрахунку та 

інтерпретації. 

UNCHS The Global Urban 

Indicators Database /2000 

«тема-підтема-

індикатор» 

40 індикаторів для 110 країн та 237 міст та перелік 

допоміжних індикаторів для кращої інтерпретації результатів 

стійкого розвитку 

Всесвітній Банк Індикатори світового 

розвитку 

«проблема-

індикатор» 

Групування 550 показників за 6 розділами: загальний, 

населення, довкілля, економіка, держава, ринки 

 Цілі розвитку 

тисячоліття / 2000 

«ціль-підціль-

завдання-

індикатор» 

48 індикаторів  

Європейська конференція 

зі стійкого розвитку 

великих та малих міст 

Європи 

«Ольборгська 

(Аалборгська) хартія» / 

1994 

«проблема-

індикатор» 

Передвачає активну розробку локальних «Повісток дня ...» 
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ЄС Проект розробки 

загальноєвропейських 

індикаторів стійкого 

розвитку міст 

«ціль-підціль-

завдання-

індикатор» 

Крім стандартних локальних індикаторів, містить цільові 

блоки, орієнтовані на зниження викидів вуглецю 

Проекти GARP (I, II), 

TEPI 

«проблема-

індикатор» 

Спеціалісти екологічної економіки запропонували оцінити 

вартісну оцінку збитку від господарської діяльності 

Міжнародна Рада 

локальних екологічних 

ініціатив 

Проект «Міста 21» «тема-підтема-

індикатор» 

Містить індикатори стійкості, розроблені для Центрального 

Техасу 

Статистичний відділ 

Секретаріату ООН 

«зелені рахунки»/1993 «проблема-

індикатор» 

Традиційні економічні показники коректуються за 

допомогою вартісної оцінки нанесеної шкоди довкіллю; 

запропоновано показник екологічно адаптованого чистого 

внутрішнього продукту (EDP) 

Всесвітній банк Індекс «адаптовані 

чисті накопичення» 

(англ. adjusted net 

savings) /1997 

«тема-підтема-

індикатор» 

Індекс враховує не тільки природні, а й людські ресурси. 

Вчені Йельського та 

Колумбійського 

університетів для 

Всесвітнього 

економічного 

Інтегральний індекс 

екологічної стійкості 

(ESI) / 2005 

«тиск-стан-вплив-

реакція» 

Включає п’ять компонентів: якість довкілля, екологічні 

стреси, стійкість населення до екологічних впливів, 

соціальний та інституціональний потенціал, глобальні 

екологічні проблеми. 

Всесвітній фонд дикої 

природи 

«індекс живої планети» 

та «глобальний 

екологічний слід» / 2009 

«тиск-стан-вплив-

реакція» 

Перший індекс вимірює природний капітал екосистем, 

другий – споживання населенням продовольчих запасів. 

Інститут прикладного 

системного аналізу та 

НАН України і МОН 

України 

Система вимірювань (6 

агрегованих індексів) 

«тема-підтема-

індикатор» 

49 індикаторів у економічному, екологічному та соціальному 

аспктах стійкого розвитку 

Джерело: складено на основі [185, 200, 308] 
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Додаток Ж 

Порівняльна характеристика стандартів звітності у сфері стійкого розвитку 
Назва стандарту/ 

рік  

Галузі застосування Ініціатори / Учасники Сутність Особливості 

GRI (The Global 

Reporting 

Initiative) / 1997 - 

2000 

Публічні та приватні 

організації 

Центр європейських, російських та 

євразійських студій (CERES) за 

підтримки Програми ООН з 

навколишнього середовища (UNEP) / 

5900 організацій з різних країн 

Система нараховує більше 70 показників в області 

економіки, екології виробництва та соціальної 

відповідальності. Існує 6 рівнів застосування GRI, 

3 з яких вимагають проходження зовнішнього 

підтвердження. 4 рівні з шести припускають 

наявність відомостей про підходи в області 

менеджменту, публікацію інформації по 20 і 

більше показникам результативності. 

Остання на даний час версія Керівництва 

зі звітності (G4) від GRI пояснює 

взаємозв’язок звітності зі стійкого 

розвитку та інтегрованої звітності. У G4 

також було враховано принципи 

Глобального договору ООН та розроблені 

Організацією економічного 

співробітництва та розвитку принципи 

для мультинаціональних корпорацій. 

Стандарти серії 

AA 1000 / 2000 

Фінансові послуги,  

харчова, видобувна та 

фармацевтична 

промисловість, 

енергетика, 

телекомунікації. 

Інститут соціальної та етичної звітності 

(Institute of Social and Ethical 

AccountAbility) / Організації з країн ЄC 

Північної та Латинської Америки, 

Південної Африки Близького Сходу та 

інших країн, що розвиваються 

Алгоритм складання звітності, згідно даного 

стандарту, наступний: 1) з’ясування 

корпоративних цінностей та постановка завдань на 

найближчу перспективу; 2) збір та узагальнення 

отриманої інформації, її аналіз; 3) проведення 

процедури перевірки звітності третьою стороною. 

Така звітність підлягає проходженню 

аудиту та носить універсальний характер. 

ISO26000 / 2010  

 

Усі види організацій Міжнародна організація із стандартизації 

(International Organization for 

Standardization, ISO) / Організації у 163 

країнах 

Добровільний стандарт соціально відповідальної 

діяльності, що допомагає організаціям реалізувати 

принципи на практиці, поширює інформацію про 

передовий досвід. ISO 26000 оснований на 

стандарті ISO 14000, звітність за яким переважно 

стосується екологічної складової соціальної 

відповідальності. 

ISO 26000 розширив акценти звітності, 

подаючи визначення соціальної 

відповідальності не лише через призму 

впливу рішень підприємства на 

навколишнє середовище, а й з погляду 

забезпечення добробуту громадян, 

врахування інтересів стейкхолдерів, 

дотримання законодавства та стійкого 

розвитку суспільства. 

Глобальний 

договір ООН / 

2000 

Будь-яке підприємство, 

бізнес-асоціація, 

державна структура, 

профспілка, наукова чи 

некомерційна 

організація. 

ООН/більш ніж 10000 корпорацій із 130 

країн («Ford», «Nestle», «Unilever», 

«Procter & Gamble», «Danone» та інші). 

Глобальний Договір ООН вимагає від підприємств 

- підписантів дотримання 10 принципів в області 

прав людини, трудових відносин, навколишнього 

середовища та протидії корупції. 

Глобальний договір є суто добровільною 

ініціативою, що переслідує дві мети: 

інтеграцію принципів у підприємницьку 

діяльність у світовому масштабі та 

стимулювання дій на підтримку Цілей 

розвитку тисячоліття. 

IIRC 

(International 

Integrated 

Reporting 

Council) / 2013 

Усі види організацій Міжнародна рада з інтегрованої звітності 

(IIRC) / корпорації, бухгалтерські та 

аудиторські фірми, неурядові організації 

Основна мета підготовки такого стандарту полягає 

в точному визначенні вартості організації, 

враховуючи її вплив в екологічній та соціальній 

сферах та фінансові показники. 

Основні відмінності від інших стандартів 

полягають у тому, що найбільша увага 

звертається на стратегічні завдання 

підприємства та усі види капіталу, які 

сприяють їх досягненню, у тому числі 

фінансовий.  

 Джерело: складено автором на основі даних [37, 116] 
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Додаток З 

Основні техніко-економічні показники діяльності гірничодобувних підприємств 
П

о
к
аз

н
и

к
и

 

О
д

. 
в
и

м
ір

у
 

П
о

л
та

в
сь

к
и

й
 Г

З
К

 

Ін
гу

л
ец

ь
к
и

й
 Г

З
К

  

П
ів

н
іч

н
и

й
 Г

З
К

 

А
М

 К
р

и
в
и

й
 Р

іг
 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

и
й

 Г
З

К
 

Є
в
р

аз
 С

у
х

а 
б

ал
к
а
 

 2018/2017 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції Тис. грн 22472994/ 

20378679 

18706815/ 

15711286 

26102600/ 

23282274 

67963171/ 

66185876 

11338790/ 

10727577 

3384675/ 

4383582 

Відх. (%) +9.32 +19.07 +12.11 +2.69 +5.70 

 

-22.79 

Собівартість реалізованої продукції Тис. грн 12257377/ 

9280093 

10300229/ 

7216991 

13330821/ 

11487819 

54675902/ 

56562119 

6802916/ 

5690238 

1680204/ 

2764377 

Відх. (%) +32.08 +42.72 +16.04 -3.33 +19.55 -39.22 

Валовий прибуток (збиток) від реалізації Тис. грн 10215617/ 

11098586 

8406586/ 

8494295 

12771779/ 

11794455 

13287269/ 

9623757 

4535874/ 

5037339 

1704471/ 

1619205 

Відх. (%) -7.96 -1.03 +8.29 +38.07 -9.95 +5.27 

Чистий прибуток Тис. грн 5237383/ 

4266091 

5029369/ 

5711260 

8211036/ 

7791826 

9509163/ 

5061847 

2253843/ 

2707851 

786403/ 

-1173825 

Відх. (%) 22.77 -11.94 5.38 +87.86 -16.77 -167.00 

Статутний капітал Тис. грн 1902360/ 

1902360 

689906/ 

689906 

579707/ 

579707 

3859533/ 

3859533 

296635/ 

296635 

41869377/ 

41869377 

Середньорічна вартість основних засобів Тис. грн 7463546/ 

6916890 

15776876/ 

13267933 

13799460/ 

12925909 

 

99984787/ 

94645209 

5562740/ 

4923221 

876969/ 

906508 

Відх. (%) +7.90 +18.91 +6.76 +5.64 +12.99 -3.26 

Коефіцієнт зносу основних засобів - 0.433/ 

0.415 

0.128/ 

0.247 

0.285/ 

0.156 

0.530/ 

0.502 

0.279/ 

0.175 

0.752/ 

0.736 

Середня кількість працівників (на 2018 рік) Чол. 7830 4940 5965 20763 4583 2955 

Фондовіддача - 3. 011/ 

2. 346 

1.186/ 

1.184 

1.892/ 

1.801 

0.680/ 

0.699 

2.038/ 

2.179 

3.860/ 

4. 836 

Фондомісткість - 0.332/ 

0.426 

0.843/ 

0.845 

0.529/ 

0.555 

1.471/ 

1.431 

0.491/ 

0.459 

0.259/ 

0.207 

Джерело: розрахунки автора на основі даних звітності [138-143] 
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Додаток И 

Вихідні дані для оцінки рівня стійкості підприємств 
Показник  Підприємство Роки 

 

Показник Підприємство 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Рентабельність діяльності 

(відношення чистого 
прибутку до чистої 

виручки від реалізації), % 

-0,147 

-0,081 
0,213 

0,382 

0,233 

0,086 

-0,369 
-0,006 

0,364 

0,269 

0,123 

-0,091 
0,239 

2,511 

1,857 

-0,032 

0,030 
0,051 

0,076 

0,140 

0,123 

0,105 
0,312 

0,253 

0,199 

0,103 

-0,048 
-0,043 

-0,268 

0,232 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Рентна плата за 

спеціальне використання 
води, тис. грн (ЗУ №2545 

від 18.09.2018 р.) 

 

 
 

 

290 

 

 
 

 

187 

 

 
 

 

1056 

 

 
 

 

372 

 

 
 

 

8698 

 

 
 

 

751 

Коефіцієнт фондовіддачі 1,881 
2,186 

2, 450 

3, 216 
2,834 

1,457 
0,978 

1,032 

1,365 
1,596 

1,131 
0,970 

1,098 

1,693 
1,953 

0,937 
0,938 

1,113 

1,452 
1,406 

2,134 
6,563 

2,317 

2,142 
2,163 

8,476 
10,235 

3,551 

4,662 
0,380 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Ініціативи зменшення 
впливу виробництва на 

навколишнє середовище 

за період 2014-2018рр. (1 
– так, 0 – ні) 

1 1 1 1 1 1 

Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 

-3,046 

1,042 
1,039 

0,827 

0,551 

0,265 

0,633 
0,704 

0,558 

0,526 

-3,072 

-5,412 
-4,092 

-0,113 

-0,290 

-4,472 

-3,597 
-3,345 

-2,827 

-3,924 

2,109 

-7,340 
-0,011 

-0,123 

-0,155 

-2,443 

0,139 
-0,245 

-0,883 

-0,807 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Оплата праці (% від 

загальної собівартості 
реалізованої продукції) 

8,5 

6,1 
5,3 

7,7 

8,8 

7,6 

6,3 
6,1 

7,6 

7,8 

7,1 

5,9 
6,3 

7,0 

7,2 

9,5 

5,6 
5,3 

6,5 

6,7 

7,2 

10,7 
10,8 

11,2 

11,2 

5,5 

5,3 
8,9 

8,9 

8,9 

Відношення капітальних 

інвестицій до чистого 
доходу від реалізації 

продукції, % 

0,137 

0,083 
0,092 

0,117 

0,150 

0,112 

0,095 
0,135 

0,140 

0,131 

0,271 

0,237 
0,298 

0,133 

0,169 

0,137 

0,134 
0,140 

0,120 

0,163 

0,056 

0,042 
0,066 

0,072 

0,103 

0,031 

0,025 
0,073 

0,058 

0,736 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Пенсійні зобов’язання 378938 

320256 
317603 

357945 

498595 

648518 

626585 
793900 

1040096 

1247321 

563069 

582781 
740307 

1018435 

1142406 

924200 

1026700 
1058100 

1045127 

1271607 

400926 

397739 
489991 

678661 

786049 

260122 

356112 
419573 

391003 

471838 

Продуктивність праці у 
вартісному вимірі, тис,грн 

1454 
1842 

2086 

2618 
2870 

2039 
1756 

2243 

3186 
3787 

1919 
2096 

2458 

488 
741 

1279 
1610 

2117 

2846 
3273 

1163 
1256 

1366 

2373 
2474 

2173 
2999 

1065 

1350 
1145 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Відрахування на 
соціальні заходи, тис. грн 

200900 
164553 

120698 

174323 
256506 

149437 
146233 

108965 

136838 
197441 

171691 
168407 

127838 

164566 
224153 

171691 
755348 

127838 

164566 
123835 

132837 
136126 

99695 

129186 
181733 

117296 
112322 

16920 

80022 
123835 

Витрати на модернізацію 

та впровадження 

інновацій за період 2014-
2018рр. (1 – так, 0 – ні) 

1 

 

1 

 

1 1 1 

 

1 2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Коефіцієнт стійкості 

економічного росту 

1,573 

-0,306 

-0,003 
0,227 

0,278 

-0,491 

-0,108 

-0,061 
0,202 

0,106 

0,820 

0,166 

0,885 
-0,183 

0,349 

-0,149 

0,111 

0,390 
0,297 

0,629 

2,109 

0,999 

-0,448 
0,248 

0,200 

0,765 

-0,142 

-0,030 
-6,541 

0,893 

Надходження до держави 

від викидів 
забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, тис. 

грн (ЗУ №2545 від 
18.09.2018 р.) 

 

 
 

 

4140 

 

 
 

 

241 

 

 
 

 

5685 

 

 
 

 

2206 

 

 
 

 

3250 

 

 
 

 

808 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Співвідносна частка 

підприємства на ринку 
залізновидобувної 

продукції (галузевому 

ринку) за період 2014-
2018рр., долі од. 

0,14 0,16 0,15 0,19 0,18 0,17 

Використання паливно-

енергетичних ресурсів, % 
(від загальної собівартості 

реалізованої продукції) 

8,9 

4,6 
4,4 

8,3 

9,6 

6,3 

5,0 
5,0 

5,0 

5,2 

16,7 

15,0 
15,2 

16,0 

16,2 

24,8 

26,1 
24,6 

22,4 

23,0 

12,7 

17,9 
15,6 

15,9 

16,0 

5,0 

5,0 
6,0 

5,2 

5,3 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Платежі на користь 

держави, тис, грн (Закон 
України «Про 

забезпечення прозорості 

у видобувних галузях» 
від 18.09.2018 р. №2545) 

 

 
 

 

138094
0 

 

 
 

 

964149 

 

 
 

 

2894965 

 

 
 

 

8825265 

 

 
 

1300267 

 

 
 

 

323454 

Джерело: розрахунки автора на основі даних звітності [138-143] 
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Додаток К 

Значення коефіцієнтів кореляції для змінних, характеризуючих стійкий розвиток 
 

Економічні показники 

«Полтавський ГЗК» 

 

 «Інгулецький ГЗК» 

 

«Північний ГЗК» 

 

«АМ Кривий Ріг»  

 

«Центральний ГЗК»  

 

«Євраз Суха балка»  

 
a=y11(рентабельність діяльності); b= y12 (коефіцієнт фондовіддачі); c= y13 (коефіцієнт маневреності власного капіталу); d=y14(відношення капітальних 

інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції); e= y16(продуктивність праці у вартісному вимірі); f=y16(витрати на модернізацію та впровадження 

інновацій). 

Кореляційна матриця

0.9 0.9 0.6 0.3 1.0

0.1 0.2 -0.5 1.0 0.3

0.6 0.6 1.0 -0.5 0.6

0.9 1.0 0.6 0.2 0.9

1.0 0.9 0.6 0.1 0.9

e

d

c

b

a

a b c d e
-1
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Екологічні показники 

 

«Полтавський ГЗК» 

 

 «Інгулецький ГЗК» 

 

«Північний ГЗК» 

 

«АМ Кривий Ріг» 

 

«Центральний ГЗК»  

 

«Євраз Суха балка»  

 

g=y21 (надходження до держави від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря); h=y22 (використання паливно-енергетичних ресурсів); i=y23 

(рентна плата за спеціальне використання води); j=y24 (ініціативи зменшення впливу виробництва на навколишнє середовище). 
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Соціальні показники 

 

«Полтавський ГЗК» 

 

 «Інгулецький ГЗК» 

 

«Північний ГЗК» 

 

«АМ Кривий Ріг»  

 

«Центральний ГЗК»  

 

«Євраз Суха балка»  

 

k=y31 (оплата праці); l=y32 (пенсійні зобов’язання); m=y33 (відрахування на соціальні заходи). 

 

Кореляційна матриця

0.9 0.9 1.0

0.8 1.0 0.9

1.0 0.8 0.9

m

l

k

k l
m

 0

 0,2

 0,4

 0,6

 0,8

 1

Кореляційна матриця

0.8 0.6 1.0

0.5 1.0 0.6

1.0 0.5 0.8

m

l

k

k l
m

 0

 0,2

 0,4

 0,6

 0,8

 1

Кореляційна матриця

0.6 0.6 1.0

0.6 1.0 0.6

1.0 0.6 0.6

m

l

k

k l
m

 0

 0,2

 0,4

 0,6

 0,8

 1

Кореляційна матриця

-0.3 -0.2 1.0

-0.4 1.0 -0.2

1.0 -0.4 -0.3

m

l

k

k l
m

-1

-0,5

 0

 0,5

 1

Кореляційна матриця

0.1 0.6 1.0

0.6 1.0 0.6

1.0 0.6 0.1

m

l

k

k l
m

 0

 0,2

 0,4

 0,6

 0,8

 1

Кореляційна матриця

0.1 0.5 1.0

0.8 1.0 0.5

1.0 0.8 0.1

m

l

k

k l
m

 0

 0,2

 0,4

 0,6

 0,8

 1



271 

 
 

Організаційно-управлінські показники (інтегративний напрям) 

 

«Полтавський ГЗК» 

 

 «Інгулецький ГЗК» 

 

«Північний ГЗК» 

 
«АМ Кривий Ріг»  

 

«Центральний ГЗК»  

 

«Євраз Суха балка»  

 
n = y41 (коефіцієнт стійкості економічного росту); o=y42 (співвідносна частка підприємства на ринку залізновидобувної продукції 

(галузевому ринку); p=y43(платежі на користь держави). 

    Джерело: розрахунки автора на основі даних звітності [138-143]
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Додаток Л 

Фреймворк DPSIR для гірничодобувного підприємств 

  Джерело: розробка автора 
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Додаток М 

Результати прогнозування 

 Джерело: розрахунки автора 

 Mean Median Min Max Standard 

Deviation 

Excess 

Kurtosis 

Skewness Number of 

Observations 

Used 

k1ecol 544.333   5.685.000 1.374.891 6.966 2.741 30.000 

k1econ 0.227 0.123 -0.369 2.511 0.557 10.881 3.192 30.000 

k1sd 258.040 239.100 209.400 359.800 53.852 -0.087 1.186 30.000 

k1soc 7.583 7.200 5.300 11.200 1.777 -0.515 0.652 30.000 

k1int 0.093 0.202 -6.541 2.109 1.354 19.788 -3.938 30.000 

k2ecol 12.230 12.700 4.400 26.100 7.061 -1.054 0.5 30.000 

k2econ 2.477 1.881 0.38 10.235 2.219 5.299 2.323 30.000 

k2sd 5.680 5.500 4.800 7.200 0.852 -0.557 0.859 30.000 

k2soc 675.150.100 626.585.000 260.122.000 1.271.607.000 305.377.121 -1.107 0.497 30.000 

k2int 0.165 0.17 0.14 0.19 0.017 -1.278 0 30.000 

k3ecol 378.467   8.698.000 1.563.060 28.481 5.286 30.000 

k3econ -1.247 -0.123 -7.340 2.109 2.282 -0.029 -0.876 30.000 

k3soc 166.193.300 146.233.000 16.920.000 755.348.000 117.955.742 21.475 4.285 30.000 

k3int 522.968.000   8.825.265.000 1.660.252.532 21.629 4.476 30.000 

k4econ 0.052   0.736 0.14 19.617 4.187 30.000 

k5econ 1.126.077 1.065.000 1.163 3.787.000 1.198.022 -0.957 0.629 30.000 
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Додаток Н 

Підходи до визначення антикризового управління 
Автор Суть Зв'язок зі стійким розвитком 

1 2 3 

Чернявський А.Д. 

[197] 

Сукупність дій для усунення кризи на підприємстві, зокрема: 

моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища, організація 

стратегічного планування, розробка заходів щодо зниження 

вразливості підприємства, виявлення можливих загроз та ознак 

кризи. 

Економічний аспект: скорочення поточних витрат, створення фінансових 

резервів. 

Екологічний аспект: запобігання аварій, екологічних загроз та природних 

катаклізмів. 

Соціальний аспект: активна 

інноваційна політика та 

трансформація організаційних форм управління. 

Терлецька Ю.О. 

[174] 

Управління, що відбувається переважно за рахунок методів 

фінансового оздоровлення, які залежать від глибини фінансової 

кризи. 

Економічний аспект: створення стабільної фінансової бази, проведення 

заходів з метою поліпшення фінансового стану. 

Масенко Б.П., 

Афонченкова Т.М. 

[115] 

Сукупність ряду підсистем: інвестиційної політики маркетингу, 

організації та ліквідації підприємства, виробничого менеджменту. 

Економічний аспект: діагностика фінансового стану й оцінки перспективи 

розвитку бізнесу 

Соціальний аспект: управління персоналом 

Коротков Е.М. [95] Поєднання механізмів попередження кризи на підприємстві та 

механізмів усунення наслідків кризи. 

Економічний аспект: інвестиційна політика та санація, управління 

ризиками, контролінг. 

Павлов О.В. [144] Сукупність принципів, законів та процедур, покликаних забезпечити 

прийняття та реалізацію управлінських рішень щодо можливості 

настання кризи, заходів для зниження її негативних наслідків. 

Економічний аспект: активна державна підтримка підприємств, що 

перебувають у кризовому стані. 

 

Гордієнко Т.В. [51] Система управління економічними відносинами спрямована на 

впровадження заходів та методів запобігання або усунення кризових 

явищ 

Економічний аспект: система індикаторів, що характеризують стан 

фінансово-господарської діяльності. 

Соціальний аспект: врахування інтересів стейкхолдерів (власників, 

податківців, кредиторів, інвесторів та ін.). 

Щербань І.О. [206] Багатокомпонентна система, орієнтована на запобігання можливих 

кризових явищ та усунення несприятливого впливу зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 

Економічний аспект: конкурентні переваги підприємства завдяки власним 

ресурсам. 

 

Хлевицька Т.Б. 

[189] 

Cукупність правил, процедур, методів, моделей, важелів і форм 

управління процесами запобігання, профілактики, подолання кризи 

Економічний аспект: заходи щодо збереження стабільності 

функціонування економічної системи. 

Екологічний аспект: формування різнорівневих систем запобігання 

виникненню екологічних небезпек і загроз. 

Джерело: складено автором на основі [51, 95, 115, 144, 174, 189, 197, 206] 
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Додаток О  

Моделі антикризового управління 

 

Джерело: складено автором на основі [95, 193, 197, 206, 278] 

Обрана модель 

антикризового 

управління 

Основа (метод 

антикризового 

управління) 

Характеристика Переваги Недоліки 

Недопущення Контролінг Дії, спрямовані на підтримку реалізації 

антикризового плану підприємства 

Підвищення прибутковості Затрати часу для навчання 

персоналу, недосконалість 

методів аналізу. 

Фінансова санація Дії, спрямовані на відновлення плато- та 

конкурентоспроможності 

Сприяє поліпшеню структури капіталу та 

покриттю збитків 

Потребує детального аналізу 

наслідків кризи на підприємстві 

Моніторинг та 

діагностика 

Дії, направлені на інтерпретацію чинників 

впливу на стан підприємства 

Можливість регулювати негативні 

процеси за рахунок запобіжних заходів 

Потреба у комплексних заходах, 

висока частота їх проведення 

Даунсайзинг Дії, спрямовані на зменшення виробничих 

потужностей та чисельності персоналу 

Зменшення собівартості та скорочення 

постійних витрат 

Загрози невдалих стратегічних 

альянсів 

Стабілізація та 

нейтралізація 

негативних 

наслідків криз 

Реструктуризація Дії, націлені на адаптацію підприємства до зміни 

зовнішнього середовища 

Забезпечення ефективного управління 

усіма напрямками діяльності 

Застосовується тільки на ранніх 

етапах життєвого циклу 

підприємства 

Диверсифікація Дії, спрямовані на розширення спектру 

діяльності підприємства та підвищення якості 

продукції та послуг. 

Прибуткоорієнтованість, можливість 

виникнення синергії, розподіл можливих 

ризиків 

Значні фінансові витрати, 

невизначеність в організаційних 

та управлінських аспектах 

диверсифікації 

Маркетинг Дії, направлені на дослідження ринку та 

діяльність конкурентів з метою виявлення 

додаткових можливостей для підприємства 

Надає базову інформацію для ухвалення 

антикризових управлінських рішень 

Складність прийняття рішень та 

необхідність додаткової 

інформації 

Реінжиніринг Дії, націлені на поліпшення бізнес-процесів Збільшує можливості аналізу різних 

варіантів змін 

Обмеження застосування – 

тільки для суттєвих покращень 

Регуляризація Дії, спрямовані на створення комплексної та 

автоматизованої системи обліку, фінансового 

контролю 

Спрощення процесу прийняття рішень, 

пов’язаних із роботою на локальних та 

міжнародних ринках 

Зниження ефективності системи 

контролю 

Інвестиційний 

менеджмент 

Дії, націлені на мінімізацію впливу криз шляхом 

втілення інвестиційної політики підприємства. 

Оцінка проблем та впровадження шляхів 

їх вирішення 

Відсутність гарантій 

позитивного результату 

Консалтинговий 

менеджмент 

Дії, направлені на технічну підтримку діяльності 

підприємства та досягнення цілей антикризового 

управління 

Незалежний погляд на проблеми і загрози Короткочасність 

Подолання чи 

ліквідація  

Злиття та 

поглинання 

Дії, направлені на об'єднання активів досягнення фінансової безпеки, 

недопущення банкрутства 

Значна тривалість у часі, 

стримуючий ефект у розвитку 



276 

 
 

 Додаток П 

Матеріали впровадження результатів дослідження
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