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Методологія дослідження. Результати  отримані за рахунок застосування методів: ло-

гіко-аналітичного та узагальнення – при аналізі поведінкових особливостей та забезпечення 

сталості в промислових ланцюгах створення цінності; стандартні методи якісних та кількісних 

маркетингових досліджень – при діагностики факторів впливу на формування сталих відносин 

промислових підприємств з партнерами в ланцюгах створення цінності.  

Результати. Встановлено, що в умовах глобалізації ринку та загальної орієнтації еконо-

міки України на європейські принципи розвитку для підприємств гірничого машинобудування 

стає важливим доведення своєї прихильності та дотримання вимог енергоефективності, тобто 

енергозбереження, енергобезпеки та соціальної енерговідповідальності. Ланцюги створення 

цінності повинні підвищувати не лише енергоефективність, економічну та виробничу сталість 

підприємства, але й сприяти зміцненню сталого розвитку всіх учасників виробничого лан-

цюга, а також інших зацікавлених сторін (бізнес-партнерів, покупців, інвесторів, територіаль-

них громад тощо).  

Новизна. Уточнено поведінкові особливості підприємств гірничого машинобудування в 

контексті формування сталих ланцюгів постачань у гірничодобувному секторі національної 

економіки. Встановлено взаємозв’язок показника енергоефективності у створенні сталих лан-

цюгів цінності у добувній промисловості.  

Практична значущість. Використання принципів сталого розвитку при формуванні   

ланцюгів створення цінності дозволить підвищити енергоефективність промисловості в ці-

лому, забезпечить конкурентну перевагу для входження до глобальних виробничих ланцюж-

ків в умовах євроінтеграції України. 

Ключові слова: сталий розвиток, енергоефективність, відповідальне виробництво, гір-

ниче машинобудування, канали забезпечення та збуту, поведінкові особливості. 

 

Постановка проблеми. У 2020 році 

Європа зіткнулася з екологічними пробле-

мами безпрецедентного масштабу. Хоча еко-

логічна та кліматична політика ЄС принесла 

суттєві переваги протягом останніх десяти-

літь, Європа стикається з постійними пробле-

мами в таких областях, як втрата біорізнома-

ніття, використання ресурсів, вплив зміни 

клімату та екологічні ризики для здоров’я та 

благополуччя населення. Глобальні тенден-

ції, такі як демографічні зміни, посилюють 

багато екологічних проблем, тоді як швидкі 

технологічні зміни приносять нові ризики та 

невизначеності. Визнаючи ці виклики, ЄС зо-

бов’язався досягти цілей довгострокової ста-

лості. Досягнення цих цілей буде неможли-

вим без швидкої та фундаментальної зміни 

характеру взаємодії суб’єктів господарської 

діяльності. Вони повинні знайти шляхи     

трансформації ключових суспільних систем, 

які впливають на навколишнє середовище, 

переосмисливши не лише  технології та ви-

робничі процеси, а й моделі споживання та 

способи життя. Це вимагатиме негайних і уз-

годжених дій із залученням різноманітних 

сфер, учасників ланцюга створення цінності 

для забезпечення системних змін. 

Вітчизняні підприємства повинні забез-

печувати відповідність тим тенденціям, які 

притаманні Європі. Тому, першочергово            

Україна  має  переглянути своє ставлення до  
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принципів розвитку промисловості, особ-

ливо щодо зниження енергоємності та підви-

щення стійкості ресурсоспоживання, зрос-

тання соціальної відповідальності та підзвіт-

ності, підключення до міжнародних ініціа-

тив, спрямованих на формування сталого   

розвитку в галузевих ланцюгах створення 

цінності [1, 2]. 

Для гармонізації вітчизняних та євро-

пейських стандартів необхідно: 1) впровад-

ження європейського методу галузевих стан-

дартів; 2) перехід від обов'язкової до добро-

вільної сертифікації; 3) взаємне визнання 

сертифікатів, які сприятимуть експортно-ім-

портним операціям; 4) проведення інформа-

ційних кампаній. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Слід зазначити, що промислові підпри-

ємства в Україні, як, втім, і в багатьох інших 

країнах пострадянського простору, лідиру-

ють у світі за питомим енергоспоживанням 

та ресурсоємності продукції, яка випуска-

ється, про що свідчить досить  високий  по-

казник ВВП на одиницю використання енер-

гії [1]. 

Причиною такого становища є відсут-

ність обґрунтованої енергетичної державної 

політики, яка передбачає наявність: 

− встановлених галузевих показників 

енергоємності; 

− державного органу, відповідального за 

дотримання встановлених правил; 

− ефективною політикою оподаткування 

та субсидування промислових підприємств; 

− принципів відповідального природо-

користування у суспільстві. 

Сьогодні прогресивні тенденції ресур-

созбереження, відповідального видобутку, 

переробки та використання набувають вели-

кого поширення у більшості індустріально 

розвинених країн, зокрема в ЄС. Це пов'язано 

зі світовими тенденціями зростання цін на 

енергоносії, зростання рівня суспільної поін-

формованості про захист навколишнього се-

редовища та клімат (скорочення викидів 

СО2). Відповідно до енергетичної програми 

ЄС передбачається щорічне підвищення   

енергетичної ефективності на 2,1% до 2050 р. 

Це планується досягати за рахунок впровад-

ження сучасних технологій. ЄС на політич-

ному рівні підтримує ширше використання 

енергоефективних  технологій   через відпо-

відні стандарти. Згідно з дослідженнями, які 

проводила німецька організація Roland 

Berger Strategy Consultans, енергоефектив-

ність відіграватиме велику роль у майбут-

ньому для компаній, які розробляють техно-

логії та технічно складну продукцію. Це      

дозволить реалізувати конкурентні переваги. 

У європейських країнах сьогодні підвищення 

енергетичної ефективності у клієнтів є одним 

із важливих критеріїв вибору. Це є централь-

ним фактором диференціації (Unique Selling 

пропозиція, USP) пропозиції підприємства 

для клієнтів. Також одним із основних крите-

рієм прийняття управлінського рішення при 

придбанні продукції є витрати повного тер-

міну експлуатації (Life-Cycle-Costing): все 

частіше клієнти враховують при прийнятті 

рішення закупівлі поряд із закупівельною ці-

ною всі витрати, які несе підприємство в ре-

зультаті використання даної продукції. Та-

ким чином витрати, пов'язані з енергоспожи-

ванням, також посилено беруться до уваги. 

До того ж, енергетична ефективність сприй-

мається як суттєвий довгостроковий ринко-

вий бар'єр входу нових гравців. 

В умовах зростання цін на енергоносії 

українська промислова продукція стає все 

більш неконкурентоспроможною порівняно 

з технологічно розвиненими виробництвами, 

наприклад Німеччини, Великобританії тощо, 

що є одним із головних факторів зниження 

обсягів національного промислового вироб-

ництва. Наприклад, за останні три роки в Ук-

раїні обсяги реалізації машинобудівної про-

дукції знизилися на 27,5%, а кількість вироб-

лених машин для гірничодобувної промисло-

вості (бурильної та прохідницької техніки) – 

зменшилась на 73,7%. Така динаміка супро-

воджувалася збільшенням собівартості оди-

ниці виробленої продукції майже в 9 разів. 

До 2020 року частка витрат електричної    

енергії у структурі витрат на виробництво 

машинобудівної продукції зросла з 30 до 

55% [3]. 

При цьому більшість потреб у засобах 

виробництва задовольняється на екстенсив-

ній основі, тобто за рахунок нарощування аб-

солютних обсягів видобутку вихідних  про-

дуктів. Це спричиняє збільшення питомої 

ваги видобувної та переробної промисловос-

ті, як наслідок, значні масштаби руйнування 
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природного середовища. При досягнутих ве-

личині і темпах видобутку, і первинної пере-

робки палива, сировини, матеріалів існуючі 

механізми формування взаємовідносини між 

промисловими підприємствами в ланцюгах 

створення цінності, а також заходи з охорони 

навколишнього середовища не дозволяють 

усунути проблеми, оскільки націлені лише 

на ліквідацію наслідків, а не причин стано-

вища. Тобто кризовий стан машинобуду-

вання, у тому числі для гірничодобувної про-

мисловості, свідчить про слабкість менедж-

менту в ланцюгах постачання  та збуту, від-

сутність орієнтації політик підприємств на 

сталий розвиток, недосконалість чинної сис-

теми управління енергетичними ресурсами 

та собівартістю продукції. Низька енергетич-

на та ресурсна ефективність продукції зни-

жує її конкурентоспроможність, і, як наслі-

док, ускладнює входження підприємств у ви-

гідні галузеві ланцюги постачання. 

Загострення ситуації у машинобудів-

них галузях України активізували пошук на-

укових рішень щодо оптимізації ресурсного 

менеджменту та політики закупівель/поста-

вок для виробничих цілей. Цій темі присвя-

чено низку фундаментальних та академічних 

прикладних досліджень. Зокрема, підвищу-

ється увага до проблем управління економіч-

ною стійкістю  машинобудівного  підприєм-

ства на основі зменшення ризиків ресурсної 

політики (наприклад, Маслюк О. В. [4], Занора 

В. О. [5]). Ряд досліджень присвячено мето-

диці розробки стратегії  управління  закупі-

вельної логістики як інструменту адаптації 

машинобудівного підприємства до умов 

змінного ринку (Копілець П. М. [6], Неуров 

І. В. [7] та ін.). 

Нові напрями наукових досліджень по-

в'язані з розумінням концепції сталих ланцю-

гів створення цінності. Зокрема, з'явилися 

дослідження з розробки логістичної інтегра-

ції у виробничі ланцюги з позиції рівневого 

системного підходу (наприклад, Колодізєва 

Т. О. [8]). Важливим напрямом досліджень 

стали питання використання підприємствами 

добровільних стандартів сталого розвитку на 

формування сталих горизонтальних і верти-

кальних виробничих ланцюгів поставок (на-

приклад, Палєхова Л. Л., Півняк Р. Р. [9]). Ра-

зом з тим, дані дослідження потребують пог-

либлення розробок стосовно окремих галу-

зей промисловості, для яких адаптація до 

процесів глобалізації та інтеграції є особливо 

критичним фактором конкурентоспромож-

ності. Актуальність та значимість вирішення 

цієї проблеми для підприємств гірничого ма-

шинобудування обумовлені недостатністю 

системних розробок щодо шляхів нарощу-

вання сталості промислового сектору. 

Формулювання мети статті. Метою 

даного дослідження є уточнення поведінко-

вих особливостей підприємств гірничого ма-

шинобудування у контексті формування ста-

лих ланцюгів поставок у гірничодобувному 

секторі. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Парадигма управління ланцюгами 

створення цінності на основі ініціатив ста-

лого розвитку призвела до подальших змін 

ділової поведінки щодо стратегії взаємодії 

підприємств у виробничо-збутових ланцюж-

ках. Традиційні теорії (наприклад, ресурсний 

підхід фірми, трансакційна  теорія) неспро-

можна забезпечити всебічне пояснення уп-

равління питань сталого розвитку на даних 

ланцюжках. Сучасна теорія управління  ви-

робничо-збутовими ланцюгами, неспроможна 

пояснити і передбачити поведінку щодо ви-

хідних джерел сталості [10]. 

Як відомо, суб'єкти економічної діяль-

ності у промислових ланцюгах вступають у 

специфічну взаємодію (або взаємозв'язок) 

протягом відносно тривалого часу. Така вза-

ємодія є певним комбінованим процесом, що 

включає не тільки фізичне переміщення то-

варів, а й соціальний, діловий, інформацій-

ний обмін по всьому ланцюгу постачальни-

ків-покупців [11]. 

Входження у сталі ланцюги зменшує 

невизначеності  за умов  постачання  матері-

альних ресурсів та послуг для власного  ви-

робництва, і навіть сприяє стабілізації по-

питу на кінцеві продукти. У цьому кожен із 

суб'єктів, який входять у ланцюг, має різну 

можливість на сталий розвиток інших її    

учасників [12]. Підприємства машинобуду-

вання, в силу специфіки своєї спеціалізації та 

ролі у технічному розвитку виробництва, мо-

жуть бути потужним генератором вертикаль-

ної сталості підприємств низки галузей, до-

зволяючи задовольняти сучасні вимоги до 
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економії ресурсів, енергоефективності, еко-

логічної сталості та безпеки праці. 

Прикладом таких  можливостей  є  під-

приємства гірничого  машинобудування. Ді-

яльність таких підприємств та їх продукція 

зобов'язана враховувати тенденції розвитку 

та зростаючі вимоги (галузеві, регіональні, 

національні, міжнародні) до видобувного ви-

робництва,  сприяти   формуванню  відпові-

дального гірничодобувного виробництва в 

Україні [13]. На жаль, в Україні, як і в біль-

шості інших країн пострадянського прос-

тору, гірничодобувне виробництво перебу-

ває у вкрай тяжкому стані та потребує глибо-

ких перетворень. У разі перехідної економіки 

конфліктність гірничодобувного сектора 

стає серйозним бар'єром у формуванні сталої 

національної промисловості [14]. 

Слід наголосити, що кризовий стан  

енергетичного сектору України формує не 

лише виклики, а й по-своєму унікальні мож-

ливості для переходу видобувних галузей на 

нову модель розвитку, яка виведе їх із тради-

ційно низькорентабельного, екологічно  не-

безпечного та соціально нестабільного сек-

тора економіки [15]. 

Відповідно до сучасного бачення про-

гресу видобуткової промисловості, менедж-

мент гірничодобувної компанії повинен за-

безпечувати її відповідальність в охопленні 

всього виробничо-збутового ланцюжка в га-

лузі. Формування сталих ланцюжків з по-

гляду мінімізації енергоємності або частки 

енергетичної складової у собівартості  про-

дукції дозволить забезпечити стійку конку-

рентну перевагу. 

Одним з таких  інструментів є  міжна-

родний стандарт «Ініціатива щодо забезпе-

чення відповідальної розробки корисних ко-

палин» – IRMA (англ. Initiative for 

Responsible  Mining  Assurance),  який реко-

мендований для широкого використання 

всіма гірничодобувними підприємствами 

світу [16]. 

Цей стандарт є ключовою частиною 

глобальної  системи  забезпечення  відпові-

дальності гірничодобувного сектора, що до-

поможе сформувати галузеві ланцюжки від-

повідальних промислових виробництв, роз-

рахованих на використання металів та міне-

ралів, добутих з надр. IRMA власне формує 

багатосторонні угоди щодо створення спіль-

них цінностей для всіх стейкхолдерів, засто-

сування відповідальних практик усіма учас-

никами виробничого ланцюга. IRMA пропо-

нує керівні принципи для всього життєвого 

циклу видобутку – від розвідки та етапу екс-

плуатації до закриття об'єкта та довгостроко-

вого моніторингу довкілля. 

Процес збільшення енергоефективності 

гірничодобувного підприємства охоплює всі 

елементи його виробничо-збутового лан-

цюга.  

На кожному етапі виробничо-збутового 

ланцюжка  для  управління  енергоефектив-

ністю необхідно визначити ключові фактори, 

що впливають на енергоефективність, з вияв-

ленням залежностей, що визначають вплив 

енергоспоживання на виробничу складову. 

Можна виділити такі етапи підвищення 

енергоефективності: 

− аналіз економічного чи екологічного 

ефекту від прийнятих змін; 

− визначення кожному етапі вироб-

ничо-збутової ланцюжка проблемних енер-

говитратних місць, які можна усунути, їх    

ранжування; 

− виявлення впливу змін на весь вироб-

ничо-збутовий ланцюжок. Кожна зміна в 

будь-якому місці ланцюжка позначається на 

енергоефективність подальших ланок. Тому 

необхідно враховувати інтегральний ефект 

від проведення заходів щодо підвищення 

енергоефективності окремих ланок. Так під-

вищення якості вихідного продукту однієї з 

ланок, навіть зі збільшенням питомих енер-

говитрат з його виробництва, може призвес-

ти до відчутному зниження енерговитрат за її 

подальшої переробки, тобто. інтегральний 

ефект може бути позитивним, а при незнач-

ному – негативним. 

Оскільки однією з основних складно-

щів формування сталих ланцюжків гірничо-

добувних підприємств полягає в тому, що 

дані компанії є найбільшими споживачами як 

паливно-енергетичних ресурсів, частина з 

яких вони отримують від постачальників, а 

іншу частину виробляють на власних об'єк-

тах, так і продукції гірничого машинобуду-

вання. Через високу енергоємність продукції, 

зниження частки енергетичної складової у 

собівартості кінцевої продукції є досить 
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складним питанням. Очевидно, що основ-

ними джерелами зниження енергоємності 

гірничих підприємств полягає у постачанні 

відповідного обладнання та комплектуючих 

до них. Гірничодобувні  підприємства вста-

новлюють точні та явні критерії якості да-

ного обладнання комплектуючим ще до по-

купки. Отже,  формування сталих  взаємо-

зв'язків відбувається у разі, коли продукція 

постачальників відповідає цим критеріям. Ці 

критерії найчастіше кількісний характер:    

відсоток зниження споживання електроенер-

гії, відсоток збільшення коефіцієнта корис-

ної дії чи продуктивності тощо. 

Потенційно підприємства гірничого 

машинобудування мають гарні ринкові перс-

пективи збуту, оскільки сьогодні українські 

видобуткові компанії потребують заміни по-

над 40 % всього парку бурових установок. 

Водночас бурові компанії прагнуть отримати 

високотехнологічні установки, що відповіда-

ють високими виробничими характеристи-

ками, вимагають здійснювати контрольне 

складання практично всіх бурових установок 

на майданчику виробника та проведення їх 

випробувань у присутності замовника [14]. 

Однак більш ніж 75% бурового облад-

нання, що виробляється в Україні, є вже мо-

рально застарілим, а його виробництво не   

відповідає світовим вимогам за показниками 

енергоємності, надійності, безпеки, рівнем 

оснащеності контрольно-вимірювальними 

приладами, комп'ютеризації тощо. Нові роз-

робки мають дуже тривалі терміни застосу-

вання і морально старіють ще початку їх за-

пуску у  виробництво [8]. В  результаті  віт-

чизняному виробнику складно конкурувати 

із зарубіжними корпораціями, які прагнуть 

розширити свої ринки збуту та сформувати 

стабільні виробничі ланцюги, що охоплюють 

українських споживачів. 

Необхідно відзначити, що зростання 

частки нового обладнання відбувається в ос-

новному не за рахунок поступового онов-

лення потужностей, а за рахунок створення 

нових виробництв. Особливість формування 

технологічно-виробничих ланцюгів полягає 

у високій технічній складності завдання, яке 

прагне  вирішити клієнт. Тому  в  цьому ви-

падку від постачальника потрібна велика 

гнучкість. Іноземні виробники обладнання та 

комплектуючих найчастіше не створюють 

мережу регіональних представництв та тех-

нічних фахівців, які надавали б необхідний 

сервіс замовникам, що дає вітчизняним  ви-

робникам комплектуючих зайняти дане міс-

це в ланцюжку розподілу та збуту продукції 

гірничого машинобудування. 

Висновки. Одним із підходів у розвит-

ку українського гірничого машинобудування 

можна вважати стимулювання створення  

спільних виробництв на кшталт технопарків 

за участю іноземних компаній. Разом з тим 

слід враховувати, що такий підхід вимага-

тиме від вітчизняних виробників дотримува-

тися стандартів сталого виробництва, яких 

дотримуються материнські компанії. Сьогод-

ні західні виробники гірничодобувного обла-

днання керуються принципами та стандар-

тами сталого виробництва, які передбачають 

енергоефективність та високу технологічну 

продуктивність, надійність продукції та від-

повідність найкращим світовим зразкам. Ви-

користання надійних комплектуючих сприя-

тиме зниженню операційних витрат до 30%. 

В умовах глобалізації та прагнення до 

сталості виробничих зав’язків, збут машино-

будівних підприємств дедалі більше набуває 

вигляду поставок по кооперації з високою за-

цікавленістю сторін, оскільки незбалансо-

вані інтереси окремих машинобудівних під-

приємств не є визначальними. У такій ситуа-

ції для цілей стратегічного планування рин-

ків збуту зарубіжна практика широко засто-

совує горизонтальне сегментування та ситу-

аційний аналіз, що дозволяють визначити  

точки входу та формат відповідальності на 

ринках гірничого обладнання. При викорис-

танні результатів ситуаційного аналізу мож-

на вибрати найбільш ефективні канали заку-

півель та поставок, що дозволить не тільки 

прогнозувати  обсяги  забезпечення  вироб-

ництва ресурсами (матеріалами, сировиною 

тощо), а й стандартизувати та уніфікувати 

вимоги в ланцюгах поставок, у тому числі 

щодо їхньої енергоефективності. Для змен-

шення масштабів залучення до господар-

ського обігу сировинних та енергетичних ре-

сурсів необхідно скорочувати питомі витрати 

та розширювати повторне використання ма-

теріальних засобів, повніше утилізувати ре-

сурси, що видобуваються. Отже, нагальна не-

обхідність модернізації відтворювальної мо-
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делі диктується як політичними, економіч-

ними, соціальними, і екологічними обстави-

нами. 

Останнім часом в Україні поклада-

ються великі надії на формування глобаль-

них сталих виробничо-збутових ланцюжків, 

які, на думку вітчизняних та зарубіжних фа-

хівців, здатні вирішити докорінні соціально-

економічні проблеми, у тому числі перебуду-

вати відтворювальну структуру. Однак для 

подолання розривів, що існують на сьогодні, 

між бажаним результатом і існуючим, буде 

потрібно тривалий час. Для переходу до їх-

нього формування мають бути створені від-

повідні стартові умови, у тому числі імпле-

ментація стандартів (IRMA. ЕІТІ), модерні-

зація відтворювальної структури, грамотна 

податкова політика та інші організаційно-

економічні заходи, інакше українські підпри-

ємства промисловості не зможуть бути учас-

никами глобальних технологічно-збутових 

ланцюгів.  
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ УСТОЙЧИВЫХ ЦЕПЕЙ СОЗДАНИЕ 

ЦЕННОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Т. В. Куваева, к. э. н., доцент, НТУ «Днепровская политехника» 

 

Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов: 

логико-аналитического и обобщения – при анализе поведенческих особенностей и обеспе-

чении постоянства в промышленных цепях создания ценности; стандартные методы каче-

ственных и количественных маркетинговых исследований – при диагностике факторов вли-

яния на формирование устойчивых отношений промышленных предприятий с партнерами 

в цепочках создания ценности. 

Результаты. Установлено, что в условиях глобализации рынка и общей ориента-

ции экономики Украины на европейские принципы развития для предприятий горного ма-

шиностроения становится важным доказательство своей приверженности требованиям 

энергоэффективности, т. е. энергосбережения, энергобезопасности и социальной энергоот-

ветственности. Цепи создания ценности должны повышать не только энергоэффектив-

ность, экономическое и производственное постоянство предприятия, но и способствовать 

укреплению устойчивого развития всех участников производственной цепи, а также других 

заинтересованных сторон (бизнес-партнеров, покупателей, инвесторов, территориальных 

общин и т. п.). 
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Новизна. Уточнены поведенческие особенности предприятий горного машино-

строения в контексте формирования устойчивых цепей поставок в горнодобывающем сек-

торе национальной экономики. Установлена взаимосвязь показателя энергоэффективности 

в разработке устойчивых цепей создания ценности в добывающей индустрии. 

Практическая значимость. Использование принципов устойчивого развития при 

формировании цепей создания ценности позволит повысить энергоэффективность   про-

мышленности в целом, обеспечит конкурентное преимущество для вхождения в глобаль-

ные производственные цепочки в условиях евроинтеграции Украины. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, энергоэффективность, ответственное про-

изводство, горное машиностроение, каналы снабжения и распределения, поведенческие   

особен-ности. 

 

THE BEHAVIORAL FEATURES OF SUSTAINABLE VALUE CHAINS IN INDUSTRY 

T. V. Kuvaieva, Ph. D (Econ.), Associate Professor, Dnipro University of Technology  

 

Methods. The results are obtained through the use of the following methods: logical-

analytical method and generalization – in the analysis of behavioral characteristics and ensuring 

consistency in industrial value chains; standard methods of qualitative and quantitative marketing 

research – in the diagnosis of factors influencing the formation of sustainable relationships of in-

dustrial enterprises with partners in value chains. 

Results. It has been established that in the context of the globalization of the market and 

the general orientation of the Ukrainian economy towards the European principles of development, 

it becomes important for mining engineering enterprises to prove their adherence to the require-

ments of energy efficiency, energy saving, energy security and social energy responsibility. Value 

chains should not only improve energy efficiency, economic and production stability of the enter-

prise, but also contribute to strengthening the sustainable development of all participants in the 

production chain, as well as other stakeholders (business partners, buyers, investors, local com-

munities, etc.). 

Novelty. The behavioral features of mining machine-building enterprises in the context 

of formation of stable supply chains in the mining sector of the national economy are specified. 

The relationship between the energy efficiency indicator in the development of sustainable value 

chains in the extractive industry has been established. 

Practical value. The use of sustainable development principles in the formation of value 

chains will increase the energy efficiency of the industry, provide a competitive advantage for 

entering global production chains in the context of Ukraine's European integration. 

Keywords: sustainable development, energy efficiency, responsible manufacturing, min-

ing engineering, supply and distribution channels, behavioral characteristics. 
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