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АНОТАЦІЯ
У статті виділено три напрями сталого розвитку: економіч-

не зростання, екологічне управління, соціальна інтеграція, що 
охоплюють усі сектори розвитку. У контексті сталого розвитку 
підприємства і суспільства представлено основні завдання та 
функції, для вирішення яких призначено індикатори. Запропо-
нована автором система індикаторів сталого розвитку вклю-
чає п'ять груп показників. Для здійснення інтегральної оцінки 
стійкості розвитку промислових підприємств використовується 
індекс стійкості, який визначається на основі розрахунку комп-
лексних показників економічної, екологічної, соціальної, ризи-
кової і ринкової стійкості. Вдосконалено механізм комплексної 
оцінки стійкості підприємства, який дає змогу вибрати опти-
мальний метод безперервного моніторингу, що дає можливість 
підприємствам ефективно працювати і стійко розвиватися про-
тягом тривалого періоду часу. Апробація запропонованого ме-
ханізму здійснена на базі металургійних підприємств. Стійкість 
розвитку відповідає середньому рівню і характеризує необхід-
ність розроблення напрямів підвищення рівня стійкості розви-
тку таких підприємств.

Ключові слова: стійкий розвиток, інтегральна оцінка, інди-
катори сталого розвитку, металургійне підприємство, механізм 
інтегральної оцінки стійкості.

АННОТАЦИЯ
В статье выделены три направления устойчивого раз-

вития: экономический рост, экологическое управление, со-
циальная интеграция, охватывающие все сектора развития. 
В контексте устойчивого развития предприятия и общества 
представлены основные задачи и функции, для решения 
которых предназначены индикаторы. Предложенная авто-
ром система индикаторов устойчивого развития включает 
пять групп показателей. Для осуществления интегральной 
оценки устойчивости развития промышленных предприятий 
используется индекс устойчивости, который определяется 
на основе расчета комплексных показателей экономической, 
экологической, социальной, рисковой и рыночной устой-
чивости. Усовершенствован механизм комплексной оцен-
ки устойчивости предприятия, который позволяет выбрать 
оптимальный метод непрерывного мониторинга, дающий 
возможность предприятиям эффективно работать и устой-
чиво развиваться в течение длительного периода времени. 
Апробация предложенного механизма осуществлена на базе 
металлургических предприятий. Устойчивость развития соо-
тветствует среднему уровню и характеризует необходимость 
разработки направлений повышения уровня устойчивости 
развития таких предприятий.

Ключевые слова: устойчивое развитие, интегральная 
оценка, индикаторы устойчивого развития, металлургическое 
предприятие, механизм интегральной оценки устойчивости.

АNNOTATION
The article highlights three directions of stable development: 

economic growth, ecological management, social integration 
which cover all the sectors of development. Main tasks and 
functions are presented in the context of stable enterprise and 

society development. They can be carried out with the help of 
certain indicators. The system of stable development indicators 
proposed by the author includes five groups of them. There is a 
stability index which is used for integral assessment of industrial 
enterprises’ developmental stability, and is based on calculating 
complex indicators of economic, ecological, social, risk and market 
stability. The mechanism of integrated assessment of enterprise 
stability has been improved and now allows choosing the optimal 
continuous monitoring method, giving enterprises an opportunity 
to work effectively and develop steadily for a long period of time. 
Approbation of the proposed mechanism was carried out at 
metallurgical enterprises. Developmental stability corresponds 
to the average level and characterizes the need to develop the 
directions for increasing the level of developmental stability of such 
enterprises.

Кeywords: stable development, integral assessment, indicators 
of stable development, metallurgical enterprise, mechanism of 
integral stability assessment.

Постановка проблеми. Турбулентність сві-
тової економічної системи, глобалізаційні та 
конвергеційні процеси потребують від вітчизня-
них промислових підприємств шукати шляхи 
подолання кризових явищ і підвищення конку-
рентоспроможності, нові джерела стійкого роз-
витку і внутрішнього економічного зростання 
компаній. У зв'язку із цим ведиикого значення 
набуває те, що динамічний розвиток підпри-
ємств отримує звітність у сфері стійкого розви-
тку. Вітчізнні підприємства тільки починають 
упроваджувати принципи сталого розвитку. 
Розроблення ситеми індикаторів стійкого роз-
витку для багатьох українських підприємств 
є актуальним передусім у зв'язку з погіршен-
ням стану навколишнього середовища і зни-
женням ефективності екологічних рішень. 
Використання індикаторів, що розроблені між-
народними організаціями, вимагає великого 
обсягу інформації, яку іноді неможливо отри-
мати. Виникає потреба в удосконаленні системи 
оцінки сталого розвитку яка дала б можливість 
керівництву підприємств та суспільству оці-
нити ефективність обраної стратегії в цьому 
контексті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми забезпечення економічної стійкості 
господарських систем, економічного розвитку 
і зростання знайшли відображення в працях 
зарубіжних та вітчизняних учених: В. Андер-
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сона, Г. Айреса, О. Амоши, П. Баклі, В. Беренса, 
О. Білоруса, Б. Данилишина, Л. Квятковської, 
Л. Мельника, Ю. Паршина та ін. В їхніх нау-
кових працях досліджуються питання систем-
ного визначення сутности сталого економічного 
розвитку та формування стратегічних рішень. 
Разом із тим залишаються питання приклад-
ного аспекту розроблення механізму інтеграль-
ної оцінки сталого розвитку.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідження проблеми 
розвитку економічних систем є одним із цен-
тральних в економічній науці. Водночас потре-
бує подальшого розвитку методологія оцінки 
стійкості промислових підприємств, яка б ура-
ховувала вплив їх діяльності на суспільство. 

Мета статті полягає в удосконаленні меха-
нізму інтегральної оцінки стійкого розвитку 
промислових підприємств та запропонуванні 
індикаторів, за якими може бути проведена діа-
гностика.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах економічної нестабільності дотри-
мання принципів сталого розвитку можна вва-
жати основою досягнення конкурентної пере-
ваги підприємства. Інструментом для оцінки 
стійкості розвитку є індикатори сталого роз-
витку – показники, що виводяться з первин-
ної інформації і дають змогу судити про стан і/
або зміни параметрів сталого розвитку. Індекси 
сталого розвитку – це комплексні показники, 
одержувані в ході агрегації декількох індикато-
рів один з одним або з іншими даними.

Відкритість щодо впливу діяльності підпри-
ємства на стійкість, економіку, навколишнє 
середовище і суспільство становить інтерес 
для широкого кола зацікавлених сторін. Щоб 
слідувати імперативу відкритості і говорити 
доступно й зрозуміло про стійкість, необхідна 
колективна в глобальному масштабі система 
понять, уніфікованих термінів і показників. У 
цьому сенсі «звітність у сфері стійкого розви-
тку – вимірювання, розкриття інформації та 
підзвітності внутрішнім і зовнішнім зацікав-
леним сторонам, предметом яких є результати 
діяльності промислового підприємства щодо 
цілі сталого розвитку».

Виокремлюють три напрями сталого розви-
тку: економічне зростання, екологічне управ-
ління, соціальна інтеграція, які охоплюють 
усі сектори розвитку – від міст до сільського 
господарства, інфраструктури, розвитку і вико-
ристання енергії, води і транспорту. Сьогодні 
питання, що стоїть перед країнами, містами, 
корпораціями та організаціями розвитку, поля-
гає не в тому, чи слід приймати сталий розвиток, 
а як. На основі аналізу міжнародного досвіду в 
галузі побудови системи еколого-економічних 
індикаторів можна виділити два підходи [1]: 
1) побудова інтегрального, агрегованого інди-
катора, що дає змогу оцінити рівень стійкості 
соціально-економічного розвитку (агрегування 
зазвичай здійснюється на основі трьох груп 

показників: еколого-економічних; екологічних 
і соціально-економічних; екологічних); 2) побу-
дова системи індикаторів, кожен з яких відо-
бражає окремі аспекти сталого розвитку. 

Індикатори сталого розвитку повинні відо-
бражати економічні, соціальні та екологічні 
аспекти задоволення потреб сучасного поко-
ління без обмеження потреб майбутніх поколінь 
щодо задоволення власних потреб. Щоб розви-
ток промислового підприємства міг уважатися 
стійким, він повинен здійснюватися з ураху-
ванням досягнення економічного зростання, 
але у разі забезпечення його збалансованості з 
потребами суспільства щодо поліпшення якості 
життя і запобігання деградації довкілля.

Аналіз праць провідних учених у цьому 
напрямі дає можливість виокремити завдання, 
що призначені для вирішення питань у контек-
сті сталого розвитку підприємства та суспіль-
ства [2, с. 7; 3, с. 57,78; 4, с. 142–149]:

1) Визначення цілей:
• виявлення конкретних цілей політики ста-

лого розвитку в кількісній формі;
• розроблення стратегій для майбутнього 

розвитку;
• прогнозування ефекту від запланованих 

заходів.
2) Управління:
• моніторинг досягнення цілей сталого роз-

витку;
• оцінка досягнутого прогресу;
• оцінка ефективності використовуваної 

раніше політики;
• інформація для планування і прийняття 

рішень як керівництвом промислового підпри-
ємства, так і регіональними органами влади;

• підвищення якості управлінських рішень 
на регіональному рівні з урахуванням позицій 
та інтересів різних груп населення.

3) Оцінка положення підприємства в країні 
та світі:

• міжрегіональні порівняння, обґрунту-
вання трансфертів;

• взаємини підприємства з регіональними 
органами влади, з міжнародним співтовариством, 
залучення іноземних інвестицій, програм, грантів.

У контексті розроблення певної політики й 
у зв'язку з перерахованими завданнями індика-
тори стійкості повинні виконувати такі функції:

1. Визначати або висловлювати цілі, що 
випливають із загальної програми стратгегіч-
ного розвитку підприємства та не суперечать 
регіональним стратегічним програмам. Інди-
катори повинні відображати ключові цілі та 
заходи, визначені в рамках програм розвитку 
підприємства та програм соціально-економіч-
ного розвитку регіону. Це дасть можливість 
установлювати низку цільових показників 
для кожного індикатора, забезпечуючи, таким 
чином, більш чітке бачення і розуміння загаль-
них цілей політики.

2. Забезпечувати основу для оцінки ходу реа-
лізації цих стратегій на різних рівнях (технічні 
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та управлінські цілі). Індикатори дають мож-
ливість здійснювати вимірювання, моніторинг, 
оцінку та аналіз темпів і ефективності руху в 
напрямі досягнення цілей сталого розвитку і, в 
якщо буде потреба, коректувати загальну полі-
тику таким чином, щоб спрямувати розвиток у 
потрібне русло, що забезпечує його стійкість. 
Це також дає можливість передачі відповідаль-
ності за досягнення певних індивідуальних 
цільових показників різним відомствам (напри-
клад, показників стану здоров'я або зайнятості 
населення) і навіть здійснювати (часткову) 
оцінку ефективності діяльності визначених еле-
ментів структури державного управління щодо 
досягнення певних цілей політики.

Індикатори також можуть використову-
ватися для забезпечення інформаційної під-
тримки процесів планування і прийняття 
рішень у регіональних адміністраціях та 
інших відомствах й організаціях. Це доцільно, 
перш за все, для інформування про наслідки і 
результати реалізації спеціальних програм ста-
лого розвитку, прийнятих в окремих підпри-
ємствах, щоб ці наслідки і результати могли 
бути проаналізовані в ширшому контексті. 
Наприклад, індикатори можуть бути викорис-
тані як основа для оцінки довгострокової стій-
кості політики і програм реалізації соціально-
економічних заходів, а також для визначення 
додаткових можливостей, для більш активної 
участі промислових підприємств у забезпе-
ченні сталого розвитку, які є не настільки оче-
видними, щоб бути виявленими під час пер-
шого розгляду.

Забезпечувати інформування суспільства про 
хід реалізації стратегій, про темпи руху до ста-
лого розвитку в чіткій і доступній формі, здат-
ної стимулювати необхідні зміни в поведінці 
населення. 

Аналіз довів, що під час використання зару-
біжного досвіду і методик побудови еколого-
економічних індикаторів для українських про-
мислових підприємств необхідно враховувати 
специфіку та економічні особливості країни. 
Однак корекція традиційних економічних 
показників з урахуванням екологічних факто-

рів може призвести до їх значного скорочення, 
а подекуди й до негативних значень. 

Промислові підприємства впливають на всі 
елементи сталого розвитку країни та заслу-
говують на найбільшу увагу у вивченні цієї 
проблеми. У статті розроблення інтегральної 
оцінки стійкості розвитку здійснюється на при-
кладі металургійних підприємств. Металургій-
ний сектор є важливим інтегруючим фактором 
регіонального економічного росту. Чим більш 
широкою та добре організованою є структура 
металургійного сектору, тим більш привабли-
вим він буде для нових видів бізнесу, що забез-
печить нові робочі місця, поповнення бюджету 
податками, як наслідок, стійке поліпшення 
якості життя – головного показника економіч-
ного зростання регіону. 

Отже, розвиток первинної ланки економіки – 
промислового підприємства – це основа страте-
гії сталого економічного розвитку. Пропонована 
автором система індикаторів сталого розвитку 
для металургійних підприємств включає чотири 
групи показників: економічні, що впливають 
на тенденції розвитку промисловості сектора; 
соціальні, які дають змогу оцінити рівень соці-
ального розвитку та підлеглість цілей еконо-
мічного зростання першочерговим завданням 
втілення програм соціального розвитку; еколо-
гічні – вплив обсягу промислового виробництва 
на навколишнє середовище; ризикові – вну-
трішня властивість системи, що сприяє збере-
женню її цілісності в результаті різних впливів, 
що обурюють зовнішнє та внутрішнє середовище 
за допомогою модифікації потенціалу; ринкові – 
взаємодія між промисловим підприємством та 
суспільством. Інформаційну базу оцінки кож-
ного складника формують фактори, кількісні 
значення яких мають бути встановлені на під-
ставі статистичної інформації (табл. 1). 

Механізм комплексної оцінки стійкості під-
приємства – це процес вибору оптимального 
методу безперервного моніторингу, що дає 
змогу промисловим підприємствам ефективно 
працювати і стійко розвиватися протягом три-
валого періоду часу. Цей процес включає збір 
даних, які відстежують динаміку зміни стану 

Таблиця 1
Информаційна база інтегральної оцінки сталого розвитку промислового підприємства
Економічні 
індикаторі

Соціальні 
індикаторі

Екологічні 
індикатори Індикатори ризику Ринкові індикатори

індекс промисло-
вого виробництва; 
обсяги капітальних 
інвестицій; обсяги 
державної підтрим-
ки інвестиційних 
проектів промис-
ловості; кількість 
інноваційних під-
приємств; рівень 
прибутковості; 
наявність і рівень 
зносу основних за-
собів

кількість створених 
робочих місць; роз-
мір середньомісяч-
ної заробітної плати 
працівників про-
мисловості; заборго-
ваність із виплати 
заробітної плати; 
рівень виробничого 
травматизму; рівень 
кваліфікації кадрів

обсяги токсичних 
відходів і вики-
дів виробництва в 
атмосферне повітря; 
кількість ресурсо-, 
енергозберігаючих 
та маловідходних 
технологій; кіль-
кість проведених 
природо охорон-них 
заходів

якість і надійність 
елементів підпри-
ємства (організа-
ційна структура, 
матеріальні потоки, 
технологія, квалі-
фікований персонал 
та ін.), здатність ви-
тримувати екстре-
мальні внутрішні і 
зовнішні наванта-
ження

наявність органів, 
що здійснюють 
управління сталим 
розвитком; наяв-
ність законодавчої 
бази з питань ста-
лого розвитку; ви-
трати на утримання 
органів управління 
сталим розвитком 
кількість об’єктів 
соціальної інфра-
структури промис-
лових підприємств

Джерело: доповнено автором на основі [4; 5]
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підприємства і виявлення тенденцій його роз-
витку. Механізм комплексної оцінки сталого 
розвитку підприємства здійснюється поетапно 
(рис. 1). Кожен етап складається з низки опера-
цій, пов'язаних одна з одною. 

Запропоновано індекс стійкість розвитку 
металургійного підприємства (ISI), який допо-

внено комплексним показником ринкової стій-
кості. Він орієнтується на переваги споживачів, 
облік дії ринкового механізму, а також бага-
тошаровість поняття, що включає різні рівні 
виробничо-розподільчої діяльності й об'єднує 
їх. Запропонований показнк дає змогу керів-
ництву підприємтсва оцінити рівень прийняття 

Рис. 1. Механізм інтегральної оцінки стійкості розвитку підприємства
Джерело: удосконалено автором на основі [6; 7]
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програм розвитку підприємства суспільством. 
Індекс «стійкість розвитку» визначається на 
основі середньогеометричної з комплексних 
показників економічної, екологічної, соціаль-
ної, ризикової та ринкової стійкості. 

ISI EDSI SSI ESI RSI MSI= * * * *5  ,    (1)

де EDSI – економічна стійкість; 
SSI – соціальна стійкість; 
ESI – екологіческая стійкість; 
RSI – ризикова стійкість;
MSI – ринкова стійкість.
Інтерпретацію індексу і характеристику його 

стану пропонується здійснювати з використан-
ням табл. 2.

Виконано апробацію запропонованого авто-
ром механізму інтегральної оцінки стійкості 
розвитку промислового підприємства на при-
кладі металургійних підприємств. Для ана-
лізу стійкості розвитку взято металургійні 
підприємства України, які згруповано по 
групах: великі, крупні та середні [8, с. 137]. 
Оцінка проводилася за період 2012–2016 рр. 
Для розрахунку узагальненого показника 
стійкості розвитку використано формулу (1) 

і систему інтегральних показників стійкості 
розвитку (табл. 1).

Рівень розвитку підприємств інтерпрету-
ється відповідно до шкали оцінок узагальненого 
показника стійкості розвитку (табл. 2). Про-
ведений аналіз довів, що найбільшу стійкість 
мають підприємства, що увійшли до складу 
групи «Крупні». Так, у ПАО «Запоріжсталь» на 
всьому аналізованому періоді значення узагаль-
неного показника стійкості розвитку було най-
вищим. Інші підприємства мають більш низьке 
значення показника (рис. 2).

Висновки. Запропонована система індикаторів 
дає змогу оцінити загальну ефективність страте-
гії підприємства, включаючи його модернізацію 
бізнесу, в контексті результатів розвитку. Це 
полегшує стратегічний діалог між підприємством 
і суспільством у напрямі сталого розвитку. Кор-
поративна система показників використовує інте-
гровану структуру результатів і продуктивності, 
яка організована в чотирирівневу структуру і гру-
пує індикатори за ланцюжком результатів. Комп-
лексна оцінка сталого розвитку відіграє важливу 
роль під час визначення індексу сталого розвитку 
та класифікації промислових підприємств за кри-

Таблиця 2
Опис стійкості підприємства

Клас стійкості Значення 
показника

Елементи 
стійкості Опис

Абсолютний 
сталий  

розвиток
0,9 < ISI ≤ 1 

Економічна Економічний стан високоефективний
Ринкова Збалансована товарна, цінова, збутова політика 

Соціальна Персонал забезпечений стабільною заробітною платою, 
створено оптимальні умови праці і відпочинку

Екологічна Вирішені всі екологічні питання виробничої діяльності під-
приємства

Ризикова Виконання підприємством усіх зобов'язань

Середній ста-
лий розвиток 0,6< ISI<0,8 

Економічна Економічний стан забезпечується стабільними техніко-еко-
номічними показниками

Ринкова Стабільне просування товару на ринок, споживачі лояльні 
до продукції підприємства

Соціальна Вирішено всі питання щодо соціальної захищеності та за-
безпеченості персоналу

Екологічна Характеризується розміром плат за забруднення навколиш-
нього середовища в межах установлених лімітів

Ризикова
Підприємство може мати деякі труднощі з виконанням до-
говірних зобов'язань

Нестійкий  
розвиток 0,3< ISI <0,5 

Економічна Значення показників нестабільні

Ринкова Низький конкурентний потенціал, положення на ринку 
нестабільне

Соціальна Соціальна захищеність персоналу не забезпечується

Екологічна Забезпечується слабо

Ризикова Підприємство схильне до невиконання своїх зобов'язань

Кризовий стан ISI <0,2 

Економічна
Характеризується збоями у виробничо-господарській діяль-
ності, випуск продукції ведеться нерегулярно, збут раніше 
виробленої продукції не здійснюється

Ринкова Збут раніше виробленої продукції не здійснюється, еконо-
мічні зв'язки ненадійні

Соціальна Значне скорочення робочих місць, висока заборгованість із 
заробітної плати

Екологічна Не забезпечується

Ризикова Підприємство не здатне самостійно виконати договірні 
зобов'язання
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Рис. 2. Динаміка коефіцієнта сталого розвитку  
по групах металургійних підприємств [9] 

терієм стійкості. У числі переваг методики можна 
відзначити, що вагу приналежності підприємства 
до певного класу рішень можна розглядати як 
імовірність виникнення стійкості розвитку, при-
таманного даній групі підприємств. 
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