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Запропоновано ключові показники контролю ефективності впровадження системи управління сталим 
розвитком промислового підприємства. Проведено групування металургійних підприємств за внутріш-
німи чинниками діяльності, що обумовлюють розвиток та зміни в діяльності підприємств. Запропоно-
вано запровадження комплексу заходів в рамках програми сталого економічного розвитку промислового 
підприємства.
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Предложены ключевые показатели контроля эффективности внедрения системы управления устой-
чивым развитием промышленного предприятия. Проведена группировка металлургических предприятий 
по внутренним факторам деятельности, обусловливающих развитие и изменения в деятельности пред-
приятий. Предложен комплекс мероприятий в рамках программы устойчивого экономического развития 
промышленного предприятия.
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Key indicators of control over the effectiveness of the implementation of the sustainable development man-
agement system of an industrial enterprise are proposed. A grouping of metallurgical enterprises was carried out 
according to internal factors of activity, which determine the development and changes in the activity of enterprises. 
A set of measures is proposed within the framework of the program of sustainable economic development of an 
industrial enterprise.
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Постановка проблеми. сучасний етап 
розвитку україни характеризується суттє-
вим розширенням світогосподарських зв’язків 
та виробничих відносин, зміною масштабів 
та поглибленням діяльності господарюючих 
суб’єктів, що потребує формування нових 
наукових підходів та економічних механізмів 
забезпечення сталого економічного розвитку 
національного господарства. Глобалізаційні, 
конвергенційні та інтеграційні процеси суттєво 
впливають на діяльність промислових підпри-
ємств. Для зниження їх впливу необхідна роз-
робка дієвих стратегічних програм. їх запрова-

дження надає можливості посилити свої позиції 
в конкурентній боротьбі за ринки збуту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методологічні та прикладні аспекти управління 
конкурентоспроможністю підприємства зна-
йшли відображення у працях зарубіжних учених 
і. ансоффа, Г. азоєва, а. Градова, Ф. еджуорта, 
а. курно, а. Маршала, Дж. Мура, М. Портера, 
Дж. робінсона, Д. росса, а. сміта, е. чембер-
ліна, й. Шумпетера, Ф. хайека, р. Фатхутдінова, 
а. Юданова та інших. Питаннями сталого роз-
витку займаються провідні вітчизняни вчені: 
б. М. андрушків, л. о. жилінська, л. Г. Мельник, 
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б. М. Данилишин, с. і. Дорогунцов, в. я. коваль, 
о. і. котикова. вони акцентують увагу на тому, 
що сталий розвиток є однією з найважливіших 
вимог здійснення зростаючої траєкторії будь- 
якої системи, у тому числі й промислового під-
приємства. однак питання щодо удосконалення 
конкурентоспроможності промислових підпри-
ємств на принципах сталого розвитку залиша-
ються відкритими.

Мета статті провести групування промисло-
вих підприємств для розробки загальної про-
грами сталого розвитку.

Викладення основного матеріалу. жит-
тєздатний розвиток припускає нову комплекcну 
паpадигму пpийняття piшень для вciх cектоpiв 
cуcпiльcтва, що потpебує бiльш глибоких 
та вcебiчних оцiнок взаємодiї мiж економiчними, 
cоцiальними й екологiчними cкладовими. 
економiчний пiдхiд до концепцiї cталого 
pозвитку базуєтьcя на теоpiї макcимального 
потоку cукупного доходу хiкcа- ландалла. його 
оcновною умовою є збеpеження cукупного 
капiталу, за допомогою якого здiйcнюєтьcя 
цей дохiд. згiдно з даною концепцiєю cталicть 
забезпечуєтьcя, коли cукупний капiтал 
cуcпiльcтва не змiнюєтьcя, а зменшення одного 
з видiв капiталу заповнюєтьcя збiльшенням 
вiдтвоpення iншого виду капiталу.

Формування концепції сталого розвитку 
стало логічним наслідком процесу екологізації 
науки і економіки, характерного для кінця шіст-
десятих - початку сімдесятих років. загострення 
екологічних проблем внаслідок інтенсивного 
розвитку промислового виробництва, вивело 
питання про формування концепції сталого роз-
витку на новий рівень. в результаті, без ураху-
вання його складових неможливо отримати кон-
курентну перевагу.

Під сталим розвитком розуміється такий роз-
виток суспільства, за якого задоволення потреб 
у природних ресурсах теперішніх поколінь не 
повинно ставити під загрозу можливості майбутніх 
поколінь задовольняти в них свої потреби, коли 
будуть узгоджені екологічні, економічні та соці-
альні складові розвитку, коли техногенне наван-
таження не буде перевищувати можливостей 
навколишнього природного середовища до само-
відновлення, а суспільство усвідомить перевагу 
екологічних пріоритетів над іншими [1, c. 24-26].

основними елементами сталого розвитку 
є екологічна, соціальна та економічна складові. 
системне узгодження економічної, соціальної 
та екологічної складових є актуальним і складним 
завданням. зокрема, взаємний зв’язок соціаль-
ної та екологічної складових приводить до необ-
хідності збереження рівних прав сьогоднішніх 
і майбутніх поколінь на використання природних 
ресурсів. взаємодія соціальної та економічної 
складових вимагає досягнення справедливості 
при розподілі матеріальних благ між людьми 
та надання цілеспрямованої допомоги бідним 
прошаркам суспільства. взаємозв’язок приро-

доохоронної та економічної складових потребує 
вартісної оцінки техногенних впливів на довкілля. 
соціальна складова орієнтована на людський 
розвиток, на збереження стабільності суспільних 
і культурних систем, на зменшення кількості кон-
фліктів у суспільстві [3].

екологічна, соціальна і економічна скла-
дові повинні аналізуватися комплексно, як вза-
ємодоповнюючі поняття. сталий розвиток вже 
не розглядається виключно з позиції стійкості 
навколишнього середовища, збереження невід-
творюваних ресурсної бази і мінімізації забруд-
нень. концепція сталого розвитку повинна буде 
відображена в виробничий діяльності самих під-
приємств. виникає потреба в виокремлення чин-
ників, які мають бути ключовими показниками 
сталого розвитку на промисловому підприємстві.

на основи аналізу міжнародного досвіду 
в галузі побудови системи еколого-економічних 
індикаторів можна виділити два підходи: 1) побу-
дова інтегрального, агрегованих індикатора, що 
дозволяє оцінити рівень стійкості соціально-
економічного розвитку (агрегування зазвичай 
здійснюється на основі трьох груп показників: 
еколого-економічних; екологічних і соціально-
економічних; екологічних), 2) побудова системи 
індикаторів, кожен з яких відображає окремі 
аспекти сталого розвитку. [4]. 

Промислові підприємства впливають на всі 
елементи сталого розвитку країни та заслугову-
ють найбільшої уваги у вивченні цієї проблеми. 
розробка системи індикаторів стійкого розвитку 
для багатьох українських підприємств є акту-
альною, в першу чергу в зв'язку з погіршенням 
стану навколишнього середовища і зниженням 
ефективності екологічних рішень. використання 
індикаторів, що розроблені міжнародними органі-
заціями вимагає великого обсягу інформації, яку 
в деяких випадках неможливо отримати. вини-
кає потреба в удосконаленні системи оцінки ста-
лого розвитку яка дала б можливість керівництву 
підприємств та суспільству оцінити ефективність 
обраної стратегії в даному контексті.

на основі здійсненого аналізу виробничої 
діяльності промислових підприємств запропо-
новано ключові показники контролю ефектив-
ності впровадження системи управління сталим 
розвитком промислового підприємства (табл.1). 
Моніторинг необхідно здійснювати за конкрет-
ний період. Пропонується обирати наступні пері-
оди для контролю: 1 рік – для оцінки реалізації 
оперативних планів, 3-5 років - для оцінки реа-
лізації короткострокових планів; 10 – 12 років – 
для стратегічної оцінки та формування подаль-
шої стратегії розвитку.

сучасне ведення бізнесу доводить, що під-
приємствам, даже таким великим, які є металур-
гійні підприємства важко встояти в конкурентній 
боротьбі поодинці. Металургійний сектор є важ-
ливим інтегруючим фактором регіонального еко-
номічного росту. чим більш широкою та добре 
організованою є структура металургійного сек-
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тору, тим більш привабливим він буде для нових 
видів бізнесу, що забезпечить нові робочі місця, 
поповнення бюджету податками, як наслідок, 
стійке поліпшення якості життя - головного показ-
ника економічного зростання регіону. 

необхідно об’єднуватися в стратегічні 
альянси, розробляти та впроваджувати комп-
лексні програми щодо сталого розвитку. таки дії 
дадуть змогу вистояти в конкурентній боротьбі 
зі світовими виробниками сталі. адже металур-
гійна галузь є дуже експортно орієнтованою. 
економіко-математичний аналіз взаємозв’язку 
ключових показників сталого розвитку довів, що 
існує пряма математична залежність між ними 
та зовнішніми чинниками, до яких було вклю-
чено ціни на зовнішньому ринку, його ємність 
та рівень концентрації.

Далі для визначення бар'єрів мобільності, 
першочергових напрямів стратегії сталого еко-
номічного розвитку проведено групування під-
приємств. воно спрямовано на виокремлення 
найбільш чуттєвих стратегічних змін, до яких 
схильні підприємства однієї групи, вирахову-
вання впливу їх при формуванні та розвитку 
програми конкурентоспроможності на засадах 
сталого розвитку.

здійснення угруповань підприємств 
з подальшим аналізом отриманих результатів 
дозволяє виявляти закономірності, характерні 
особливості фінансово-економічного стану під-
приємств, що увійшли до тієї чи іншої групи. 
отримані висновки можуть бути використані 
керівництвом підприємств для прийняття управ-
лінських рішень, а також органами державної 

влади при складанні програм розвитку або 
реформування підприємств, розробці ефек-
тивних заходів з підтримки підприємств, також 
може бути використаний при розробці цільових 
регіональних програм.

Для наочності групування складено карти 
стратегічних груп, що дозволяє врахувати про-
цеси сталого розвитку, що відбуваються в галузі. 
карта стратегічних груп - схематичне зобра-
ження на двовимірній площині структури галузі 
в розрізі груп підприємств - конкурентів, які 
займають близькі позиції на ринку і конкурують 
між собою на основі одних конкурентних пере-
ваг і однаковими методами, здійснюючи ана-
логічні стратегії з використанням аналогічних 
ресурсів. Підприємства, що належать до однієї 
стратегічної групи, можуть мати такі ознаки спо-
рідненості: порівнювана номенклатура продук-
ції; однакові типи каналів розподілу продукції; 
подібна ступінь вертикальної інтеграції; анало-
гічні сервіс та технічна допомога, що надаються 
покупцям; використання практично тотожних 
якостей та характеристик продукції у розра-
хунку на родинні типи і потреби покупців; інтен-
сивне використання реклами в засобах масової 
інформації; залежність від ідентичних технічних 
підходів; однакові ціни і якість продукції. чим 
ближче є параметри у підприємств-конкурен-
тів, тим ретельніше слід вивчати їх діяльність, 
оскільки саме вони є основними конкурентами, 
що входять до однієї стратегічної групи [3].

кількість підприємств, що входять до стра-
тегічних груп, залежить від галузі, до якої від-
носяться підприємства. кожна стратегічна група 

таблиця 1
Ключові показники контролю ефективності впровадження системи управління  

сталим розвитком промислового підприємства
 фактори  Умовні позначення Показники

в
ну

тр
іш

ні

економічні

виробничі

Евв1 основні фонди, млн грн
Евв2 об'єм виробництва, млн грн
Евв3 витрати на 1 грн товарної продукції, грн
Евв4 чистий дохід, млн грн

фінансові
Ефв1 загальна вартість активів, млн грн
Ефв2 Дебіторська заборгованість, млн грн
Ефв3 кредиторська заборгованість, млн грн

соціальні
Св1 середньооблікова чисельність, тис. чол
Св2 середньомісячна заробітна плата, грн
Св3 Продуктивність праці, грн

екологічні

Екв1
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, тис. т

Екв2
обсяг оборотної та повторно використаної води, 
млн м3

Екв3 обсяг скидання забруднених вод, млн м3

зовнішні

Фз1 ціни на сировину, грн/од
Фз2 ціни товарної продукції, грн/од
Фз3 Питома вага експорту, %
Фз4 індекс інфляції, %
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повинна бути наділена певними характеристи-
ками і параметрами, які зможуть визначати від-
мінності між групами та давати характеристику 
підприємству обраної групи. такими характе-
ристиками є чинники конкурентоспроможності, 
згідно з якими необхідно аналізувати галузі 
та формувати стратегічні групи.

карти стратегічного групування конкурен-
тів являють собою двомірну матрицю різних 
пар характеристик (бар'єрів стратегічного гру-
пування конкурентів). Для визначення конку-
рентних позицій на ринку підприємств вико-
ристовується графічний метод відображення 
стратегічних конкурентів. Процедура графічної 
стратегічного угруповання конкурентів склада-
ється з побудови карт стратегічних груп конку-
рентів. При побудові карт стратегічного угру-
повання конкурентів враховується, що змінні 
(бар'єри), що використовуються для їх побудови 
та повинні відображати суттєві відмінності кон-
курентів. також необхідно, щоб змінні карти 
стратегічного угруповання носили дискретний 
характер. обов'язковою умовою є не корельо-
ваний характер між собою змінних карти.

аналіз стратегічних груп за допомогою «карт 
стратегічних груп галузі» виконується в такій 
послідовності:

1. обирають найсуттєвіші характеристики 
продуктів або підприємств галузі (згідно з метою 
аналізу). виокремлюють два з них.

2. складають матрицю-карту з цими двома 
характеристиками. важливо, щоб вони не коре-
лювали одна з одною.

3. розраховують обрані характеристики за 
продуктом або підприємством, після чого про-
дукти або підприємства розміщують на «карті».

4. об’єкти, що опинились близько один до 
одного, об’єднують в одну стратегічну групу.

5. навколо кожної стратегічної групи малю-
ють коло [4]. Доцільно, щоб загальний обсяг 
продажу підприємств стратегічної групи в галузі 
був пропорційний до радіуса кола. 

Для наочності змін, які відбулися у кожній групі, 
складено карти стратегічних 
груп за період 2016 рр. (рис. 1).

Посилення або осла-
блення позицій окремих груп 
і підприємств усередині групи 
пов’язане з набуттям або 
втратою окремих конкурент-
них переваг. Підприємства 
можуть переходити у інші 
стратегічні групи, коли змі-
нюються їх параметри. Пере-
хід до іншої групи потребує 
перегляду їх стратегічного 
балансу, цілей та страте-
гій підприємства. необхідно 
правильно оцінити нове 
місце підприємства у стра-
тегічній групі та його конку-
рентну середу.

розподіл на групи ґрунтувався за чинниками, 
які відображені на осі «у» якім було надано кри-
терії. варто відзначити, що дана градація при-
йнятна як до становища підприємств на ринку 
в 2016 році, так і в 2001 році. в результаті дослі-
дження отримано три групи підприємств чорної 
металургії (табл. 2).

таблиця 2.
Групування металургійних підприємств 
станом на 2016 р (сгруповано авторами  

за даними [5; 6])
Назва групи Підприємства
великі 
підприємства 
(вП)

Прат «Мк «азовсталь»
Прат «ММк ім. ілліча»
Пат «арселор Міттал кривий ріг»

крупні 
підприємства 
(кП)

ват «запорізький металургійний 
комбінат "запоріжсталь»
Пат «Дніпровський металургійний 
комбінат ім. Ф.е.Дзержинського»

середні 
підприємства 
(сП)

Пат «електро-металургійний 
завод «Дніпроспецсталь»  
ім. а. М. кузьміна»
Пат «Євраз - Дніпропетровський 
металургійний завод  
ім. Петровського»

Посилення або ослаблення позицій окремих 
груп і підприємств усередині групи пов’язане 
з набуттям або втратою окремих конкурентних 
переваг. Підприємства можуть переходити у інші 
стратегічні групи, коли змінюються їх параме-
три. Перехід до іншої групи потребує перегляду 
їх стратегічного балансу, цілей та стратегій під-
приємства. необхідно правильно оцінити нове 
місце підприємства у стратегічній групі та його 
конкурентну середу.

При розгляді таких чинників, як чистий дохід 
і продуктивність, можна говорити про те, що 
у розглянутий період темпи розвитку групи під-
приємств «кП» найвищі. частка в сукупному 
доході збільшилася на 9%, при зниженні частки 

Рис. 1. Карта стратегічних груп підприємств чорної металургії  
за рівнем продуктивності на 1 працівника у 2016 р.  

(побудовано авторами на основі [5;6])
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групи «вП» на 5% і групи «сП» на 4%. Про-
дуктивність на одного працівника зросла на  
92 т/чол, у групи «вП» +50 т/чол і у групи  
«сП» - 25 т/чол.

на основі проведеного групування можливо 
здійснити комплекс заходів щодо розробки 
програми сталого економічного розвитку про-
мислового підприємства, а саме: формування 
інформаційно-аналітичних показників, розраху-
нок індексів стійкості, формування шкали оці-
нювання, розрахунок групових показників стій-
кості. це дозволяє встановити залежність між 
перерахованими змінними і виявити ефективні 
альтернативи за критерієм сталого розвитку. 
створення стратегічних альянсів сприятиме 
забезпеченню фінансової безпеки, стабільності 
та конкурентоспроможності промислового під-

приємства та є основою для розробки комплек-
сної програми сталого економічного розвитку.

Висновки. Під стійким розвитком промисло-
вого підприємства слід розуміти відповідь на що 
формуються глобальні ризики і виклики. це нова 
управлінська філософія, яка передбачає пере-
осмислення ролі підприємства в соціально-еко-
номічному розвитку, високий рівень відповідаль-
ності в економічній, екологічній та соціальній 
сферах. здійснення групування промислових 
підприємств за внутрішніми чинниками, що обу-
мовлюють сталий розвиток їх діяльності дозво-
ляє визначити вплив найбільш істотних чинни-
ків, виявити закономірності й тенденції розвитку 
господарюючих суб’єктів у межах певної групи 
для класифікації явищ, процесів, причин, змін 
і сформувати відповідну стратегію;
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