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Постановка проблеми. Сьогодні, з огляду на 

активізацію інтеграційних процесів, в Україні все гос-
трішого значення набуває питання забезпечення ста-
лого розвитку суспільства та конкурентоспроможно-
сті країни у світовій системі господарювання. Страте-
гією сталого розвитку «Україна – 2020» [1] визначено, 
що інтеграція в політичні та економічні структури ЄС 
є пріоритетним напрямом для України. Угода про асо-
ціацію між Україною та ЄС передбачає проведення си-
стемних соціально-економічних реформ, спрямованих 
на демократичний розвиток, економічний добробут та 
зміцнення безпеки країни як основи підвищення стій-
кості національної економіки та виконання вимог, не-
обхідних для набуття Україною членства в ЄС.  

Тому, пріоритетними напрямками стратегіч-
ного розвитку країни є досягнення економічної без-
пеки з урахуванням соціальної та екологічної скла-
дових потенціалу сталого розвитку держави, збалан-
сування яких досягається за допомогою системи 
ефективного управління та регулювання на різних 
ієрархічних рівнях (як на рівні держави та регіона-
льному рівні, так й на рівні підприємств). Стрімке 
зростання значимості сталого розвитку країни об- 
умовлене складними політичними та економічними 
умовами, змінами на сучасних ринках, пов'язаними 
із глобалізацією економіки та прагненням до євро- 
інтеграції, і як наслідок – підвищенням екологічних 
вимог до виробництва та продукції, необхідності 
приведення сучасної економіки у відповідність зі між-
народними стандартами якості та природозахисними 
нормативами.  

Особливе місце серед складових потенціалу 
сталого розвитку займає екологічний фактор. Світо-
вий досвід показує: країни, які віддають пріоритет 
формуванню екологічно орієнтованої економіки, 
досягають більших успіхів у темпах зростання екс-
порту, підвищення енергоефективності та зм'як-
шенні проблеми забруднення і нестачі природних 
ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень. У роботах бага-
тьох авторів у міжнародній та вітчизняній науковій 
літературі сталий розвиток передбачає вирішення 
соціально-економічних питань, підтримання зба- 
лансованого стану довкілля та природно-ресурсного 
потенціалу планети з метою збереження навколиш-
нього природного середовища як для нинішніх, так 
і для майбутніх поколінь.  Значимість створення ста-
лого розвитку визнана більшістю країн світу, в тому 
числі й Україною. 

Чимало праць, зокрема Е. Авакяна [2], О. Амо-
ши [5], В. Антонюк [5], О. Веклич, Б. Данилишина, 
І. Грабинського, Л. Гринів, В. Данілова-Даніл’яна, 
Л. Мельника [6], В. Трегобчука, Ю. Туниці, В. Шев-
чука та ін., присвячено обґрунтуванню концепції 
сталого розвитку, основа якої спирається на погляди 
таких вітчизняних вчених, як В. Вернадський, 
С. Подолинський, М. Руденко та ін., а також на роз-
робки таких видатних особистостей, як прем’єр- 
міністр Норвегії Г. Х. Брундтланд, та відомих учас-
ників і діячів Римського клубу, як А. Ламбо, 
Д. Медоуз, Й. Рандерса, Д. Фореста тощо, що роз- 
глядали подальший розвиток світового суспільства 
з трьох основних точок зору: економічної, соціаль-
ної та екологічної. 

Проблеми сталого розвитку та управління по- 
тенціалом промислових підприємств досліджують-
ся та найповніше висвітлюються у працях вітчизня-
них та зарубіжних вчених: О. Ареф’євої [3], А. Бур-
да [4], Л. Мельнік [6], В. Орешняк [7], а також 
Т. Йєннера, А. Стрікленда, А. Томпсона, Д. Шен-
дела та ін.  

Віддаючи належне внеску вітчизняних дослід-
ників у розкриття поняття «сталий розвиток» і кон-
кретизацію його складових необхідно відзначити, 
що особливий науковий інтерес становить специ-
фіка промисловості при переході до сталого розвит-
ку.   

Разом із тим, досить багато питань потребують 
подальшого дослідження, зокрема, розробка теоре-
тико-методичного підґрунтя етапів формування ста-
лого розвитку машинобудівних підприємств, яка 
включає діагностику проблем у забезпеченні їх зба-
лансованого розвитку; методичний інструментарій 
оцінювання сталого розвитку; моделювання та роз-
робку сценаріїв забезпечення сталого розвитку; ви-
значення пріоритетності загроз сталому розвитку та 
виявлення критичних чинників його формування.  

Метою статті є визначення чинників забезпе-
чення економічної безпеки та сталості розвитку ма-
шинобудівних підприємств та розробка науково-
практичних рекомендацій щодо етапів впровадження  
системи управління потенціалом сталого розвитку 
завдяки екологічної складової. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із основних індикаторів, що дозволяє оці-
нити розвиток країни та зокрема, її інноваційну сис-
тему, є рівень розвитку машинобудування. Якщо в 
структурі промислового виробництва та структурі 
експорту країни частка машинобудівної продукції 
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переважає, то можна зробити висновок про досить 
високий рівень конкурентоспроможності економіки 
в цілому. Сучасні процеси глобалізації світової еко- 
номіки, інтеграційні процеси спонукали до зрос-
тання конкуренції як на світових ринках, так і на 
внутрішньому ринку України. Особливо гостро по-
стає ця проблема для галузей машинобудівного ком-
плексу України, від рівня розвитку яких значною мі-
рою залежить конкурентоспроможність вітчизняної 
економіки. Машинобудуванню як фондоутворюва-
льній галузі належить ключова роль у забезпеченні 
конкурентоспроможності продукції вітчизняних то-
варовиробників на макро- і мегарівнях. Однак аналіз 
стану і тенденцій  розвитку машинобудівного ком-
плексу  України, а також умов його функціонування 
свідчить про те, що в економіці країни все ще немає 
необхідних передумов для кардинальної зміни ситу-
ації щодо конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції. Досягнення конкурентоспроможного  
розвитку науково-промислового потенціалу маши-
нобудівної галузі через підвищення якості вітчизня-
ної продукції, створення умов для розвитку торгівлі, 
спрощення взаємного доступу продукції на ринки 
України та Європейського Союзу натепер – це  один 
із перспективних та пріоритетних напрямів роз- 
витку сучасної економічної системи [4, с.18]. 

Під потенціалом сталого розвитку розуміють 
[4, с.23] "сукупність ресурсів і можливостей, що до-
зволяють забезпечити збалансований еколого-соціа-
льно-економічний розвиток підприємства. Таким 
чином, формування потенціалу сталого розвитку 
підприємства має передбачати: по-перше, здатність 
до саморозвитку і прогресу підприємства, тобто за-
безпечення сталого зростання виробництва, ство-
рення надійних умов і гарантій для суб’єктів госпо-
дарювання, створення сприятливого клімату для ін-
вестицій та інновацій; по-друге, раціональне вико-
ристання природних ресурсів і збереження еколо- 
гічної рівноваги в регіоні; по-третє, стабільне підви-
щення якості життя всіх працівників та жителів  
міста".  

Як відзначає В. Орешняк [7, с.15], "позбутись 
структурних диспропорцій в економіці України  
можливо за допомогою економічно обґрунтованої, 
екологічно зорієнтованої структурної політики. 
Екологічна орієнтація структурної політики по-
винна передбачати: перехід на екологічно чисті, ре-
сурсозберігаючі, енергетично ефективні технології; 
розвиток наукоємних, високотехнологічних галу-
зей, розробку мало- та безвідходної техніки, поши-
рення технологій очищення та переробки побутових 
та промислових відходів тощо; формування еконо-
мічно ефективного екологічно орієнтованого вироб-
ництва; стимулювання інвестиційних та інновацій-
них потоків, які мають на меті екологічну переорі- 
єнтацію усіх проектів та будь-яких програм по  
структурній перебудові економіки; формування  

ринку екологічних послуг; розвиток зеленого біз-
несу".  

Із вітчизняних підприємств, що використову-
ють екологічну складову як ефективний інструмент 
економічно обґрунтованої і екологічно зорієнтова-
ної політики та стратегії розвитку, можна виділити 
орієнтовані на експорт великі промислові підприєм-
ства машинобудівної сфери, такі як ПАТ «Енерго-
машспецсталь» (ПАТ «ЕМСС») і ПАТ Новокрама-
торський машинобудівний завод (ПАТ «НКМЗ»).  

ПАТ «ЕМСС» і ПАТ «НКМЗ» орієнтуються на 
міжнародні стандарти якості та екологічні вимоги, 
використовують у діяльності здебільш ресурсозбе-
рігаючі технології, що надає їм переваги на зовніш-
ніх ринках та дозволяє нарощувати обсяги виробни-
цтва, динамічно розвиватися по всім напрямкам. 
Так, зокрема ПАТ «ЕМСС» спеціалізується на ви- 
пуску литих і кованих виробів індивідуального і  
дрібносерійного виробництва для важкого, енерге-
тичного і транспортного машинобудування, металу-
ргійної, цементної, гірничодобувної й інших галузей 
промисловості України, ближнього і далекого зару-
біжжя. На ПАТ «ЕМСС» з 2004 р.  функціонує сис-
тема менеджменту якості, побудована відповідно до 
вимог міжнародного стандарту ISO 9001-2000. Сис-
тема менеджменту якості ISO 9001-2000 (з 2004 р.) 
та система екологічного менеджменту (СЕМ) в рам-
ках міжнародних екологічних вимог ISO 14000 (з 
2010 р.) поширюється на структурні підрозділи ПАТ 
«ЕМСС» й робочі процеси, що забезпечують розро-
бку, виробництво й реалізацію продукції, а також на 
процеси закупівлі матеріалів. З одержанням серти-
фікатів відповідності в 2013 р. ПАТ «ЕМСС»  отри-
мало право користуватися знаками відповідності 
[8]. 

У 2015 р. міжнародним органом з сертифікації 
TUV Thuringen (Німеччина) на підприємстві прово-
дився аудит системи менеджменту якості на відпо-
відність вимогам стандарту ISO 9001. За результа-
тами аудиту підприємству виданий міжнародний 
сертифікат TUV International Certification (TIC). Тер-
мін дії сертифікату – до вересня 2018 р. [8, 9]. 

ПАТ«НКМЗ» – найбiльше машинобудiвне пiд-
приємство України, яке традицiйно спецiалiзується 
на проектуваннi, виготовленнi та комплекснiй по- 
ставцi прокатного, металургiйного, гiрничо-руд-
ного, шахтного, ковальсько-пресового, пiдйомно-
транспортного, залiзничного та гiдротехнiчного 
устаткування. ПАТ «НКМЗ» працює в системi свiто-
вої iндустрiї та продовжує тiсно спiвпрацювати з Ка-
захстаном, Бiлоруссю, Iталiєю, Словаччиною, Го-
лландiєю, Iндiєю, Францiєю, Нiмеччиною, Поль-
щею, Китаєм, Румунiєю та iн. Замовникам цих країн 
в 2014 р. вiдвантажено 78,2% загального обсягу ре-
алiзованої продукцiї. Виручка вiд зовнiшнiх покуп-
цiв за 2014 р. склала 2574823 тис. грн (з них: Укра- 
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їна – 567915 тис. грн; експорт всього – 2006908 тис. 
грн, у т.ч. країни Європи – 419609 тис. грн).  

Для поліпшення екологічної обстановки в 
2015 р. на НКМЗ реалізовано природоохоронні за-
ходи вартістю 9,490 млн грн. У результаті впрова-
дження екологічних заходів в 2015 р. забезпечено 
зниження порівняно з 2014 р.: викидів в атмосферне 
повітря на 14,4 т, скидань стічних вод у водні об'є-
кти – на 1131 т, розміщення відходів в довкілля – на 
3722 т. 

Формування програми сталого розвитку ПАТ 
«НКМЗ» засновано: на втіленні в життя концепції 
"ощадливого виробництва" та на розробленій довго-
строковій стратегії розвитку соціально-відповідаль-
ного бізнесу (постійне зростання витрат на природо-
охоронні, благодійні та соціальні заходи, у фінансу-
вання яких завод вкладає в 2015-2016 рр. по 50 млн 
грн); на застосуванні системи збалансованих показ-
ників; на активній інвестиційно-інноваційній діяль-
ності (у проведення НДДКР в 2015 р., у тому числі 
виробництво інноваційної техніки, інвестовано  
близько 2,5 млн грн, реалізовано ряд великомасш- 
табних iнвестицiйних проектiв загальною вартiстю 
бiльше нiж 300 млн грн); оновленні основних про-
мислово-виробничих фондів підприємства (так, у 
2014 р. на суму 119945 тис. грн); на чіткій ціновій, 
торговельній і збутовій політиці; на ефективному 
управлінні грошовими потоками в складних еконо-
мічних умовах (чистий фiнансовий результат в 
2013 р. – 226533 тис. грн, в 2014 р. – 253 633 тис. грн, 
в 2015 р. також вдалося досягти позитивного фiнан-
сового результату); на конкурентній продукції; на 
впровадженні прогресивних технологій та оптиміза-
ції виробничих процесів з метою екологізації ви- 
робничого процесу; на мінімізації витрат виробни- 
цтва; на концентрації ресурсів у пріоритетних на-
прямах; на підготовці і підвищенні професійно-ква-
ліфікаційного рівня персоналу; на вдосконаленні 
організаційної культури підприємства; на підви-
щенні іміджу соціально-відповідального підприєм- 
ства [8, 9]. 

На реалiзацiю запланованої виробничої про-
грами означених вище пiдприємств машинобудівної 
сфери Донецької областi в 2015 р. вплинули наступ- 
нi фiнансово-економiчнi ризики: продовження АТО; 
нестабiльнiсть попиту, вiдмовлення споживачi вiд 
виробленої продукцiї; пiдвищення цiн на енергоре-
сурси; пiдвищення цiн на сировину та комплектуючі 
матерiали та їх несвоєчаснi постачання; нестабiльна 
робота банкiвської системи; зниження цiн конку- 
рентами. Ситуацiя ускладнюється побоюваннями 
iноземних замовникiв вiдносно розмiщення замов-
лень на пiдприємствах Донецької областi.  

Дослідження діяльності вітчизняних підпри-
ємств машинобудівної сфери [8, 9], таких як ПАТ 
«ЕМСС» і ПАТ «НКМЗ», та визначення в роботі [2] 
факторів сталого розвитку промисловості дозволя-
ють обґрунтувати та представити в таблиці перелік 

чинників забезпечення економічної безпеки та ста-
лості розвитку машинобудівних підприємств Укра-
їни.  

Як зауважує А. Бурда у своєму дослідженні [4, 
с.160]: "Головним завданням удосконалення меха- 
нізму оцінювання потенціалу  сталого розвитку під-
приємства, є пошук напрямів, які б дозволили сфор-
мувати ефективний, дієвий еколого-соціально-еко-
номічний механізм для забезпечення відтворення 
потенціалу сталого розвитку підприємства. Досить 
часто якраз приховані невикористані потенційні  
можливості є резервами забезпечення сталості під- 
приємства і лише вони зумовлюють спроможність 
адекватно зреагувати на мінливість середовища та 
сформувати пріоритети майбутнього розвитку. Ця 
особливість обумовлює потребу у розробленні захо-
дів щодо забезпечення потенціалу сталого розвитку 
підприємства, постійної діагностики його складо-
вих, контролю та прогнозу, які мають ґрунтуватися 
на комплексному підході до формування спеціаль-
ного механізму підвищення потенціалу сталого роз-
витку промислового підприємства, який сприятиме 
ефективній його діяльності, вияву та використанню 
пріоритетів потенціалу сталого розвитку".  

Тому пропонується процес управління сталим 
розвитком підприємств машинобудівної галузі роз-
глядати у ракурсі управління екологічною складо-
вою (для більш ефективного управління потенці- 
алом машинобудівного підприємства у цілому) у ви-
гляді наступних етапів (див. рисунок): а) побудова 
механізму сталого розвитку для ефективного управ-
ління еколого-економічними процесами на базі  
системи екологічного менеджменту (СЕМ), норма-
тиви якого діють у багатьох країнах, з урахуванням: 
можливостей екологічно спрямованої реорганізації 
(перебудови) організаційної структури управління 
підприємства в машинобудівній галузі в напрямі ін-
теграції екологічного фактору в функціональні під-
розділи; розробки екологічно спрямованої марке- 
тингової політики підприємства; формування опти-
мального інвестиційного портфеля на базі оцінки 
перспектив екологічно орієнтованих інновацій 
(інноваційних проектів); переваг впровадження про-
ектів сумісного здійснення (у рамках «гнучких ме-
ханізмів» Кіотського протоколу); б) відбір і форму-
вання оптимальної екологічно орієнтованої іннова-
ційної стратегії і довгострокової стратегії розвитку 
підприємства машинобудівної галузі, в) оцінка ре-
зультатів їх впровадження. Першим кроком на 
шляху формування і забезпечення реалізації механі-
зму сталого розвитку для підприємства машинобу-
дівної галузі є процес організації на підприємстві 
зниження негативного впливу на НПС: здійснення 
контролю за станом довкілля (екооблік, екомоніто-
ринг) та впровадження екологічно орієнтованого ве-
дення господарської діяльності (екоінновації, екоте-
хнології, екологічно спрямована діяльність). Для ви-
рішення цих питань необхідно забезпечити наяв- 
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Таблиця 
Фактори забезпечення економічної безпеки та сталості розвитку  

машинобудівних підприємств України* 
Фактори за-
безпечення  

Перелік чинників забезпечення економічної безпеки та сталості розвитку машинобудівних підприємств 

Зовнішні 
(екзогенні) 

Економіко-правові та політичні: 
- рівень економічної і політичної безпеки та незалежності країни; рівень ризиків бойових дій, політичної та 
економічної кризи; рівень корупції; складність ведення бізнесу, зокрема в зоні дії АТО тощо; 
- створення надійних умов і гарантій для суб’єктів господарювання, створення сприятливого клімату для інвес-
тицій та інновацій;  
- структура економіки (рівень розвитку машинобудування), рівень екологічної орієнтації структурної політики 
(перехід на екологічно чисті, ресурсозберігаючі, енергетично ефективні технології; розвиток наукоємних, висо-
котехнологічних галузей), рівень та структура експорту, пріоритетність підтримки державою окремих напрямів 
економіки та  рівень державної підтримки підприємництва; 
- рівень інтеграції (усередині регіону, в рамках країни та світового господарства), ступень усунення національ-
них економічних бар'єрів і створення однорідних умов міжнародного обміну; 
- рівень конкурентоспроможності країни і регіону та рівень конкурентоспроможності на ринку машино будів-
ництва; 
- стабільність роботи банківської системи; рівень податкових та процентних ставок в країні та регіоні; наявність 
і стабільність регулюючого законодавства та правове регулювання соціальних, екологічних та економічних про-
цесів (складових сталого розвитку); 
- рівень розвитку інфраструктури, охорони праці і промислової безпеки; 
- рівень інфляції, безробіття, реальних доходів населення; 
- система стандартизації та сертифікації, у т.ч. в сфері екології, прийняті міжнародні програми в сфері природо-
охоронного законодавства та екологічної безпеки; 
- прийняті програми розвитку країни щодо інтеграції в політичні та економічні структури ЄС, природоохоронні 
резолюції міжнародного законодавства тощо 
Науково-технічні та інноваційні:  
- рівень інноваційної активності, у т.ч. й екологічної спрямованості; 
- державна підтримка науки та інноваційної діяльності, проектів сумісного здійснення (у рамках «гнучких ме-
ханізмів» Кіотського протоколу); 
- рівень управління соціально-економічними та екологічними системами, та рівень їх державного регулювання

Внутрішні 
(ендогенні) 

Ресурсні:  
- доступ до ринків ресурсів та технологій, у т.ч. сучасним маловідходним та енергоефективним; 
- висококваліфікований персонал, у т.ч. в сфері екології; 
- висока дохідність, здатність до саморозвитку і прогресу підприємства, тобто забезпечення сталого зростання 
виробництва 
Технологічні: 
- впровадження нових технологій, у т.ч. орієнтованих на міжнародні стандарти; 
- створення сучасних інфраструктурних об'єктів тощо, 
- використання сучасного обладнання, пристроїв та транспортних засобів 
Інвестиційні: 
- доступність інвестиційних ресурсів; 
- заплановані обсяги прибутку по реалізованих проектах; 
- ефективність інвестиційного менеджменту, формування оптимального інвестиційного портфеля 
Інформаційні: 
- наявність інтегрованої інформаційної системи; управління інформаційними потоками з єдиного центру; 
- застосування сучасних інформаційних технологій 
Організаційно-управлінські: 
- наявність проблемно-цільових організаційних структур, центрів відповідальності тощо; 
- функціонування системи забезпечення конкурентоспроможності, у т.ч. за рахунок управлінської інновації у 
вигляді системи екологічного менеджменту 
Фінансові:  
- ефективність фінансової стратегії та фінансового менеджменту; 
- ефективність структури активів;  
- доля залученого капіталу, у т.ч. іноземного; 
- дебіторська та кредиторська заборгованість; 
- вартість капіталу; 
- рівень фінансових ризиків та ін. 
Екологічні та соціальні:  
рівень управління соціально-економічними та екологічними процесами, рівень впровадження системи екологі-
чного (соціально-відповідального) менеджменту, раціональне використання природних ресурсів і збереження 
екологічної рівноваги в регіоні; стабільне підвищення якості життя всіх працівників та жителів міста 

*Систематизовано та доповнено за матеріалами [2-6]. 
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Рисунок. Основні етапи реалізації на підприємстві механізму управління сталим розвитком  

завдяки регулюванню та управлінню його екологічною складовою* 

* Розроблено автором. 
 

ність відповідних структур (служб) в організаційній 
структурі управління підприємства і зумовлює не-
обхідність екологічно спрямованої реорганізації 
структури управління в напрямку інтеграції екологі-
чного фактору в функціональні підрозділи. 

Формулювання чинників забезпечення еконо-
мічної безпеки та сталості розвитку машинобудів-
них підприємств (див. таблицю) дозволяє сформу-
вати етапи впровадження механізму сталого розви-
тку підприємства, визначити та модулювати мож-
ливі загрози по окремим зонам діагностування, оці-
нювати потенціал сталого розвитку підприємства та 
шукати резерви щодо його зростання.  

Для підвищення ефективності механізму уп-
равління сталим розвитком підприємства необхідно 
визначити пріоритетність загроз сталому розвитку 
та виявити критичні чинники його формування, по-
годити складові потенціалу сталого розвитку за 
всіма показниками діяльності. Таким чином, сис-
тема управління екологічною складовою сталого  
розвитку служить інструментом прямого впливу на 
впровадження екологічно-орієнтованих технологій, 
надає можливість збільшити обсяги виробництва 
продукції та реалізації на зовнішніх ринках, а також 
покращити її якість, екологічну безпеку та рівень 
конкурентоспроможності на ринку.  

1. Формування і забезпечення реалізації системи сталого розвитку 
завдяки управлінню екологічною складовою:  

1) зниження негативного впливу на НПС шляхом організації на підприємстві ко-
нтролю за станом довкілля (екооблік, екомоніторинг, екоекспертиза, екоінс-
пекція) та впровадження екологічно орієнтованого ведення господарської ді-
яльності (екоінновації, екотехнології) та ін.; 

2) можливостей екологічно спрямованої реорганізації (перебудови) організацій-
ної структури управління підприємства  

3) планування  оптимальної екоспрямованої маркетингової політики підприєм- 
ства, 

4) системи екологічно орієнтованих рішень: стосовно екоспрямованих інновацій 
(ефективної реалізації екологічно спрямованих інноваційних проектів, фор-
мування оптимального інвестиційного портфеля, впровадження проектів су-
місного здійснення у рамках «гнучких механізмів» Кіотського протоколу), ін-
струментів системи екоменеджменту СЕМ 

2. Формування, відбір оптимальної для підприємств екологічно 
орієнтованої стратегії, її впровадження: 

5) визначення і аналіз стратегічних чинників (зовнішні чинники і внутрішні 
чинники): сильні і слабкі сторони підприємства, загрози і можливості;  
формування екологічного паспорту підприємства; 

6) визначення цілей і завдань – отримання конкурентних переваг та вижи-
вання за рахунок врахування екологічного фактору у господарської діяль-
ності; 

7) визначення етапів впровадження, інструментарію впровадження екоспря-
мованої стратегії, розробка екостратегій  і її адаптація до специфіки під- 
приємства та галузі; 

8) оцінка ефективності результатів впровадження екологічно орієнтованої 
стратегії розвитку (оцінка її ефективності в динаміці, внесення змін) 
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Висновки. В зв'язку з тим, що прагнення Укра-
їни до євроінтеграції потребує дотримання поло-
жень «Стратегії сталого розвитку ЄС», яка була 
прийнята у червні 2001 р. на саміті лідерів країн-
членів ЄС у Ґетеборзі, особливої уваги заслугову-
ють питання пошуку ефективних інструментів уп-
равління усіма  ресурсами й можливостями, тобто 
усією сукупністю засобів (потенціалом) сталого ро-
звитку як окремих підприємств, так й національної 
економіки у цілому. Разом із тим, потребують пода-
льшого дослідження питання діагностики проблем у 
забезпеченні їх збалансованого розвитку; методич-
ний інструментарій оцінювання сталого розвитку; 
моделювання та розробка сценаріїв забезпечення 
сталого розвитку машинобудівних підприємств.  

Управління потенціалом сталого розвитку на 
рівні машинобудівного підприємств повинно базу-
ватись на збалансуванні, насамперед, функціону-
вання економічної й екологічної складових, та фор-
мує умови  ефективного управління та регулювання 
національної економіки у цілому. У результаті про-
веденого дослідження для управління та ефектив-
ного формування сталого розвитку запропоновано 
(в якості важеля) використання екологічної складо-
вої, яка дозволяє впливати на усі складові потенці-
алу сталого розвитку підприємства, зокрема на ос-
новні стратегічні показники експортної діяльності. 
Сформовано перелік факторів впливу на систему 
показників сталого розвитку підприємства, що до-
зволяє визначити чинники забезпечення економічної 
безпеки та врахувати їх при розробці загальної стра-
тегії підприємства. Наданий перелік факторів впливу 
на систему показників сталого розвитку підприєм- 
ства та етапи впровадження механізму сталого роз-
витку дають змогу здійснювати ефективне управ-
ління насамперед на екологічну складову стратегіч-
ного розвитку підприємства на всіх його рівнях.  
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Латишева О. В. Етапи управління екологіч-

ною складовою потенціалу сталого розвитку ма-
шинобудівних підприємств 

У статті узагальнено чинники впливу на управ-
ління сталим розвитком підприємства машинобу- 
дівної галузі. Доведено, що завдяки управлінню еко-
логічною складовою підприємства отримують до- 
датковий інструмент ефективної реалізації стратегії 
сталого розвитку. 

Запропоновано етапи реалізації на підприєм- 
стві механізму управління сталим розвитком за-
вдяки управлінню його екологічною складовою. В 
основі запропонованих етапів механізму управління 
сталим розвитком знаходяться екологічно орієнто-
вані та соціально спрямовані фактори. Завдяки ство-
ренню такого механізму можливе ефективне пере- 
творення бізнесу під сучасні ринкові умови під 
впливом посилення екологічних вимог, стандартів 
безпеки та якості життя. 

Ключові слова: чинники впливу, сталий розви-
ток, економічна безпека, управління сталим розвит-
ком, екологічна складова, підприємства машинобу-
дівної галузі, екологічно орієнтована стратегія роз-
витку, система екологічного менеджменту. 

 
Латышева Е. В. Этапы управления экологи-

ческой составляющей потенциала устойчивого 
развития машиностроительных предприятий 

В статье обобщены факторы влияния на управ-
ление устойчивым развитием предприятия машино-
строительной отрасли. Доказано, что благодаря 
управлению экологической составляющей предпри- 
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ятия получают дополнительный инструмент эффек-
тивной реализации стратегии устойчивого развития. 

Предложены этапы реализации на предприятии 
механизма управления устойчивым развитием бла-
годаря управлению его экологической составля- 
ющей. В основе  предложенных этапов механизма 
управления устойчивым развитием находятся эко-
логически ориентированные и социально направ-
ленные факторы. Благодаря созданию такого меха-
низма возможно эффективное превращение бизнеса 
под современные рыночные условия под воздей-
ствием усиления экологических требований, стан-
дартов безопасности и качества жизни. 

Ключевые слова: факторы влияния, устойчивое 
развитие, экономическая безопасность, управление 
устойчивым развитием, экологическая составляю-
щая, предприятия машиностроительной отрасли, 
экологически ориентированная стратегия развития, 
система экологического менеджмента. 

 
Latysheva Yе. Stages of management of ecolog-

ical component of potential of sustainable develop-
ment of machine-building enterprises 

In the article the factors of influence on a manage-
ment by sustainable development of enterprise of ma-
chine-building industry have been generalized. It is 
well-proven that due to a management the ecological 
component of enterprise get the additional instrument of 
effective realization of strategy of sustainable develop-
ment. 

It is proved that implementation on the enterprise 
of mechanism of management phases offer by sustaina-
ble development due to a management his ecological 
component. In basis  of offer stages of management 
mechanism steady development are the factors ecologi-
cally oriented and socially directed.  Due to creation of 
such mechanism effective transformation of business is 
possible under modern market conditions under act of 
strengthening of ecological requirements, standards of 
safety and quality of life. 

Keywords: factors of influence, sustainable devel-
opment, economic security, management by sustainable 
development, ecological component, enterprises of ma-
chine-building industry, ecologically oriented strategy 
of development, system of ecological management. 
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