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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дисертації. Необхідною умовою задоволення масових 

людських потреб у товарах і послугах споживчого та індустріального призначення є 
розвиток промислового виробництва. Промислові підприємства є найбільшими 
споживачами природних ресурсів як на світовому, так і на регіональному рівні. Тому 
кількісний і якісний склад природних ресурсів як одного з головних компонентів 
навколишнього природного середовища у значній мірі залежить від дбайливого й 
ощадливого відношення промисловців до природокористування. 

Результати продуктивної виробничої діяльності суспільства щодо природного 
середовища зумовлюють екологічний стан економіки, методи господарювання та 
природокористування, які використовуються підприємствами. Указом Президента 
України від 30.09.2019 р. № 722/2019 на період до 2030 року визначено цілі сталого 
розвитку економіки, серед яких пріоритетними є об’єднання екологічних та 
економічних цілей, спрямованих на забезпечення розвитку економіки, що вимагає 
розроблення нових, актуальних сучасним вимогам господарювання методів 
забезпечення еколого-економічного розвитку. 

Дослідженню теоретичних та практичних аспектів розвитку економіки, 
управління природокористуванням на підприємствах присвячені наукові роботи 
вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як Балацький О., Буркінський Б., 
Дорогунцов С., Кубатко О., Мельник Л., Ніз А., Райко Д, Реймерс Н., Стадниць-
кий Ю., Федоріщева А., Харчіков С., Хесле В., Щербак В. та ін.  

Проте наявне поглиблення кризових явищ та складність управління еколого-
економічним розвитком промислових підприємств свідчить про необхідність 
удосконалення існуючого та формування новітнього теоретико-методичного 
забезпечення, спрямованого на обґрунтування еколого-економічної політики 
підприємств у їх внутрішньому і зовнішньому середовищі, формування 
організаційно-економічного механізму управління еколого-економічним розвитком, 
його моніторингу та заходів з мотивації персоналу, які б зацікавлювали працівників 
досягати запланованих результатів еколого-економічного розвитку суб’єктів 
господарювання. Необхідність вирішення зазначених питань зумовила вибір теми, 
визначення мети, завдань та структурно-логічну послідовність дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана згідно з планами наукових досліджень Харківського національного 
економічного університету імені Семена Кузнеця за темами: «Вдосконалення 
системи стратегічного управління стійким розвитком підприємства» (номер 
державної реєстрації 0105U006404), де автором розроблено розділ, що містить 
пропозиції з стратегічного планування усталеного еколого-економічного розвитку; 
«Розробка та впровадження автоматизованої системи розрахунку оптимального 
рівня запасів товарно-матеріальних цінностей» (номер державної реєстрації 
0115U000057), за якою виконано дослідження з аналізу ефективності використання 
фінансового потенціалу підприємства з урахуванням еколого-економічної 
спрямованості його розвитку, «Теоретичне та методичне забезпечення визначення 
переважних умов економічного стимулювання менеджерів стратегічного рівня 
підприємства» (номер державної реєстрації 0120U104139), в якій представлено 
розроблений методичний підхід до мотивації персоналу для забезпечення еколого-
економічного розвитку підприємства. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в удосконаленні 
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теоретичного, методичного забезпечення та розробленні практичних рекомендацій з 
управління еколого-економічним розвитком промислових підприємств з 
урахуванням впливу внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Для досягнення поставленої мети поставлено такі завдання: 
узагальнити теоретичне забезпечення та обґрунтувати концептуальний підхід 

до управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства; 
обґрунтувати і розробити організаційно-економічний механізм управління 

еколого-економічним розвитком промислового підприємства;  
узагальнити теоретичне забезпечення управління еколого-економічним 

розвитком підприємств у стратегічному періоді для формування їхньої еколого-
економічної  політики;  

проаналізувати результати еколого-економічного розвитку промислових 
підприємств у зовнішньому і внутрішньому середовищі; 

визначити взаємозв’язок інституціонального забезпечення управління еколого-
економічним розвитком промислових підприємств у їхньому зовнішньому і 
внутрішньому середовищі; 

запропонувати методичний підхід до обґрунтування інноваційно-інвестиційних 
проектів еколого-економічного розвитку промислових підприємств; 

згенерувати організаційно-економічне забезпечення процесу управління 
еколого-економічним розвитком промислових підприємств на основі вибору 
еколого-економічної політики підприємства;  

розробити методичне забезпечення моніторингу еколого-економічного 
розвитку промислового підприємства; 

запропонувати методичний підхід до мотивації персоналу для забезпечення 
еколого-економічного розвитку промислового підприємства. 

Об’єкт дослідження – процес еколого-економічного розвитку підприємств. 
Предмет дослідження – теоретичне забезпечення, методичні підходи, методи, 

інструменти управління еколого-економічним розвитком машинобудівних 
підприємств. 

Методи дослідження. Теоретичною й методологічною основою дисертації є 
фундаментальні положення сучасної економічної теорії, теорій розвитку, 
менеджменту, результати наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених. 
Методична основа дисертаційної роботи сформована завдяки використанню 
методології системного та проектного підходів, загальнонаукових і спеціальних 
методів. Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань використано такі 
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: структурно-логічний аналіз, 
порівняльний аналіз, теоретичне узагальнення − для узагальнення теоретичного 
забезпечення та обґрунтування концептуального підходу до управління еколого-
економічним розвитком підприємств; аналіз і синтез − для диференціації й 
узагальнення складу факторів еколого-економічного розвитку підприємства; 
статистичний і техніко-економічний аналіз − для аналізу результатів еколого-
економічного розвитку промислових підприємств у їхньому зовнішньому і 
внутрішньому середовищі; метод експертних оцінок – для виявлення складу та 
природи факторів впливу на еколого-економічний розвиток промислових 
підприємств; метод матричного просторового дво- та тривимірного 
позиціонування – для розроблення послідовності обґрунтування вибору еколого-
економічної політики промислового підприємства та визначення форм державної 
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еколого-економічної політики для підтримки реалізації інноваційно-інвестиційних 
проектів екологічної спрямованості промислових підприємств; моделі кривих росту 
– для прогнозування економічних показників еколого-економічного розвитку 
підприємства; методи головних компонент та канонічного аналізу – для 
розроблення методичного забезпечення моніторингу еколого-економічного 
розвитку промислових підприємств; кваліметрична факторно-критеріальна модель 
– для розроблення методичного підходу до мотивації персоналу підприємства із 
забезпечення його еколого-економічного розвитку; графічний − для візуалізації і 
схематичного представлення результатів дослідження. 

Для моделювання та проведення обчислень використано спеціальні програмні 
засоби: MS Excel, Statgrafics Centurion.  

Інформаційну основу дослідження становили законодавчі та нормативні 
документи з питань еклого-економічної діяльності промислових підприємств, 
офіційні дані з баз статистичної інформації Державної служби статистики України, 
результати міжнародних досліджень, рейтингування та індексування, оприлюднені 
міжнародними інституціями та Всесвітнім економічним форумом, офіційні 
статистичні дані щодо функціонування підприємств, оприлюднені на офіційних 
сайтах; наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали періодичних 
видань, ресурси мережі Інтернет, результати власних досліджень автора.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні та розвитку 
теоретичних положень і методичних підходів до управління еколого-економічним 
розвитком підприємств машинобудування у їхньому внутрішньому і зовнішньому 
середовищі.   

Наукова новизна результатів, отриманих особисто автором, полягає у такому: 
вперше: 
запропоновано послідовність обґрунтування вибору еколого-економічної 

політики промислового підприємства для управління його еколого-економічним 
розвитком за двома основними складовими: видами конкурентної стратегії та її 
екологічними наслідками реалізації, за якими відповідно до сформованої матриці 
розроблено комплекс базових варіантів еколого-економічної політики 
компенсаційно-запобіжного і мотиваційного типів з урахуванням екологічних 
пріоритетів еколого-економічного розвитку підприємства на основі портфелю 
стратегічних інноваційно-інвестиційних проектів екологічного спрямування; 

удосконалено: 
концептуальний підхід до управління еколого-економічним розвитком 

промислового підприємства, особливості якого полягають в актуалізації умов його 
реалізації, об’єкту, предмету, принципів, понять, методів відповідно до сучасних 
реалій використання природних та економічних ресурсів, що дозволяє розробляти 
методичне забезпечення управління еколого-економічним розвитком суб’єктів 
господарювання згідно з основними функціями управління для екологізації 
економічних відносин на макро- та мікроекономічному рівнях; 

методичне забезпечення моніторингу еколого-економічного розвитку 
промислового підприємства, яке, на відміну від існуючих, передбачає оцінювання 
взаємозв’язку між трьома складовими: економічного розвитку підприємства, 
еколого-економічного розвитку охорони навколишнього природного середовища за 
видами природоохоронних заходів, екологічними факторами зовнішнього 
середовища, на основі використання методів головних компонент та канонічного 



 

 

4 

аналізу, що сприяє виявленню значущих факторів для переважного управління 
еколого-економічним розвитком підприємств та регіонів;  

методичний підхід до мотивації персоналу як однієї з основних функцій 
управління, для забезпечення еколого-економічного розвитку промислового 
підприємства, особливістю якого є поєднання еколого-економічних інтересів 
працівників і підприємства на основі погодження їхніх цілей з урахуванням 
досягнутих показників ресурсозбереження для кожної категорії персоналу;   

дістали подальшого розвитку: 
структура організаційно-економічного механізму управління еколого-

економічним розвитком промислового підприємства, відмінностями якої є склад та 
змістовне наповнення трьох основних внутрішніх підсистем: організаційно-
управлінської, соціальної та еколого-економічної, за результатами функціонування яких 
обирається еколого-економічна політика підприємства, а також зовнішня державна 
еколого-економічна політика, що здійснює безпосередній вплив та створює умови для 
активізації еколого-економічного розвитку суб’єктів господарювання;  

методичний підхід до обґрунтування інноваційно-інвестиційних проектів 
еколого-економічного розвитку промислових підприємств, відмінністю якого є 
використання трьох складових, що характеризують екологічні результати реалізації 
інноваційно-інвестиційних проектів на стадіях постачання, виробництва і 
споживання та утворюють тривимірний простір, в якому позиціонуються проекти та 
визначаються форми державної еколого-економічної політики їх підтримки за 
чотирма зонами: небезпечна, нейтральна, позитивна, пріоритетна, що дозволить 
раціонально управляти еколого-економічним розвитком промислових підприємств; 

взаємозв’язок інституціонального забезпечення управління еколого-
економічним розвитком, особливістю якого є взаємоузгодження інституціональних 
правил та структур на міжнародному, макроекономічному рівнях у зовнішньому 
середовищі та рівні національних підприємств у їхньому внутрішньому середовищі 
з доповненням останніх пропозиціями з організації еколого-економічного 
управління та його соціальної спрямованості на персонал щодо мотивації та 
культури екологізації діяльності. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає у 
розробленні комплексного методичного забезпечення з управління еколого-
економічним розвитком промислових підприємств у їхньому внутрішньому і 
зовнішньому середовищі. Основні результати дослідження впроваджено у 
діяльність підприємств промисловості: ДП «Завод «Електроважмаш» використовує 
розроблену послідовність обґрунтування вибору екологічної політики управління 
еколого-економічним розвитком підприємства (довідка № 261-22/59 від 25.01.2021 р.); 
ТОВ «САПФІР» – методичний підхід до мотивації персоналу для забезпечення 
еколого-економічного розвитку підприємств (довідка № 38/2 від 01.07.2020 р.). 
Концептуальний підхід до управління еколого-економічним розвитком 
промислового підприємства використовується в навчальному процесі Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця для підготовки 
бакалаврів за спеціальністю «Економіка» освітньо-професійної програми 
«Економіка підприємства» під час викладання дисципліни «Економіка 
підприємства» (довідка № 20/86 – 07 – 200 від 30.12.2020 р.). 

Апробація результатів роботи. Основні результати дослідження, висновки і 
пропозиції, що містяться в дисертації, докладалися на Міжнародних і 
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Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Україна наукова – 2003» 
(Дніпропетровськ, 2003 р.), «Наука і освіта – 2003» (Дніпропетровськ, 2003 р.), 
«Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному 
етапі» (Дніпропетровськ, 2004 р.), «Управління розвитком соціально-економічних 
систем: Глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (Донецьк, 2004 
р.), «Ekonomiczne nauki» (Przemyśl, Praha, 2005 р.). «Методологія та практика 
менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні 
аспекти» (Полтава, 2006 р.), «Соціально-економічні реформи у контексті 
інтеграційного вибору України» (Дніпропетровськ, 2008 р.), «Ефективність бізнесу в 
умовах трансформаційної економіки» (Сімферополь, 2008 р.), «The world of science 
and innovation» (London, 2021 y.), «Fundamental and applied research in the modern 
world» (Boston, 2021 y.). 

Публікації. За результатами виконаних досліджень, опубліковано 19 наукових 
праць, серед яких: 1 розділ у колективній монографії, 6 статей у наукових фахових 
виданнях України, 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої держави 
(Чехія), яке представлено у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus, 1 
стаття у фаховому періодичному видані України, яке включено до міжнародної 
наукометричної бази Scopus, 10 матеріалів науково-практичних конференцій. 
Загальний обсяг публікацій становить 5,73 ум.-друк. арк., з яких автору належать 
4,08 ум.-друк. арк.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 
роботою, всі результати якої одержані автором особисто та знайшли відображення в 
наукових публікаціях. Внесок автора у роботи, виконані у співавторстві, наведено у 
списку опублікованих праць за темою дисертації.  

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку літератури з з 372 найменувань на 35сторінках та 5 додатків, що 
займають 65 сторінок. Загальний обсяг дисертації викладений на 337 сторінках 
машинописного тексту (13,69 авт. арк.), містить 59 рисунків (10 рисунків займають 
10 повних сторінок), 36 таблиць (14 таблиць займають 20 повних сторінок). 
Основний текст дисертації складає 207 сторінок (8,62 авт. арк.). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, об’єкт та 
предмет дослідження, його завдання, наукову новизну та практичне значення, наведено 
дані щодо апробації одержаних результатів та їх опублікування. 

У першому розділі – «Теоретичні основи управління еколого-економічним 
розвитком промислових підприємств» – узагальнено теоретичне забезпечення та 
обґрунтовано концептуальний підхід до управління еколого-економічним розвитком 
промислового підприємства; запропоновано його організаційно-економічний 
механізм; узагальнено теоретичне забезпечення управління еколого-економічним 
розвитком підприємств у стратегічному періоді для формування їх еколого-
економічної  політики.  

За результатами узагальнення теоретичних засад еколого-економічного розвитку 
підприємств запропоновано для його забезпечення застосовувати комплексний підхід, 
що ґрунтується на свідомому скороченні або повній відмові суспільства від 
споживання найбільш небезпечних для стану екосистеми товарів і послуг; 
скороченні послідовності циклу “виробництво-споживання” щодо обґрунтованого 
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вилучення етапів видобування і залучення до обігу первинних природних ресурсів 
шляхом заміщення цих ресурсів утилізованими відходами; підвищення ефективності 
використання усіх видів природних ресурсів та, як наслідок, скорочення потреб 
виробництва у залученні додаткових обсягів ресурсного забезпечення, а також 
загальне зменшення обсягів природних ресурсів, які споживаються; впровадження 
екологічно безпечних технологій виробництва для мінімізації негативного впливу 
виробничих процесів на стан природного середовища у цілому на основі 
узгодженого інституціонального забезпечення еколого-економічного розвитку на 
всіх рівнях управління; використання обґрунтованого організаційно-економічного 
механізму управління еколого-економічним розвитком підприємств; обґрунтування 
й запровадження інноваційно-інвестиційних проектів розвитку підприємств 
екологічної спрямованості; формування виваженої еколого-економічної політики як 
державної, так і підприємств; використання моніторингу еколого-економічного 
розвитку підприємств з використанням обґрунтованої системи показників 
економічної та екологічної діяльності; мотивування працівників до досягнення 
результатів еколого-економічного розвитку підприємств.  

З урахуванням запропонованих напрямів, обґрунтовано концептуальний підхід 
до управління еколого-економічним розвитком промислових підприємств, в якому 
актуалізовано об’єкт, предмет, принципи, поняття, методи управління згідно з 
сучасними реаліями перебігу економічних й екологічних процесів на промислових 
підприємствах. Обґрунтований концептуальний підхід є стрижнем розробленого 
методичного забезпечення управління еколого-економічним розвитком суб’єктів 
господарювання за функціями планування, організації аналізу, мотивації та є 
підґрунтям запропонованого організаційно-економічного механізму управління 
еколого-економічним розвитком підприємства, згідно з яким виокремлено три 
основні підсистеми, що характеризують статичний аспект функціонування 
організаційно-економічного механізму: еколого-економічна підсистема виробничої 
діяльності (об’єкт управління); організаційно-управлінська підсистема; соціальна 
підсистема. Динамічний аспект функціонування організаційно-економічного 
механізму запропоновано визначати сукупністю виробничо-екологічних ситуацій, 
що виникають в процесі продуктивної діяльності об’єкту управління. Погодженість 
та єдність взаємодії підсистем організаційно-економічного механізму 
забезпечується формуванням складної ієрархічної системи цілей розвитку, які 
конкретизовано комплексом практичних завдань еколого-економічної діяльності.  

Спираючись на концептуальний підхід та організаційно-економічний механізм 
управління еколого-економічним розвитком підприємства, виділено найбільш дієві 
організаційно-економічними регуляторами еколого-економічної діяльності, якими є: 
система маркетингових досліджень екологічних потреб споживачів, а також 
формування процедур маркетингового обґрунтування екологічних проектів на 
підприємстві на основі форсайт-маркетингу 4Р; розробка та реалізація окремої 
інноваційної політики у сфері охорони довкілля, насамперед на засадах 
використання моделі внутрішнього (венчурного) екологічного підприємництва, що 
враховує інвестиційно-інноваційні проекти екологічної спрямованості; формування 
та розвиток управлінсько-облікової системи норм, нормативів і стандартів витрат 
природних ресурсів, а також відповідної до неї контрольно-управлінської системи 
забезпечення ефективності використання природних ресурсів; розбудова системи 
екологічного аудиту і моніторингу еколого-економічного розвитку; створення 
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мотиваційних заходів забезпечення екологічної ефективності виробничої діяльності, 
інтенсивного використання ресурсів, вторинної переробки відходів. Організаційно-
економічний механізм еколого-економічного розвитку промислового підприємства є 
невід’ємною складовою господарського механізму управління еколого-економічним 
розвитком мезо- та макроекономічних рівнів.  

У дисертації обґрунтовано, що високий рівень складності змісту процесу 
еколого-економічного розвитку, а також невизначеність і непередбачуваність змін 
його умов, наявне різноманіття протиріч обумовлюють необхідність підтримки 
переважно стратегічного характеру управлінських рішень та необхідність 
формування і реалізації еколого-економічної політики розвитку як на мікро-, так і на 
мезо- та макроекономічному рівнях. Еколого-економічну політику підприємства 
запропоновано формувати і реалізовувати відповідно до базових стратегій еколого-
економічного розвитку щодо впливу на: попит, пропозицію та взаємозв’язки між 
виробниками і споживачами, які доцільно актуалізувати за результатами 
систематичного проведення еколого-економічного моніторингу діяльності 
підприємства та екологічного аудиту.  

У другому розділі – «Аналіз стану управління еколого-економічним 
розвитком промислових підприємств» – здійснено аналіз результатів еколого-
економічного розвитку промислових підприємств у зовнішньому і внутрішньому 
середовищі та визначено взаємозв’язок інституціонального забезпечення управління 
еколого-економічним розвитком на різних економічних рівнях; запропоновано 
методичний підхід до обґрунтування інноваційно-інвестиційних проектів еколого-
економічного розвитку промислових підприємств. 

Дослідження стану управління еколого-економічним розвитком промислових 
підприємств здійснено з урахуванням впливу чинників зовнішнього оточення та 
внутрішнього середовища. Щодо зовнішніх чинників, оскільки для України 
притаманна модель економіки зі значною часткою сировинних, матеріалоємних та 
енергоємних галузей, визначено, що її структура характеризується значними 
галузевими диспропорціями з переважанням продукції з низьким рівнем 
технологічної переробки, залежністю від попиту та цін на зовнішніх ринках, що 
створює загрозу економічної архаїзації України. Так, у 2019 році Україна втратила 
дві позиції в рейтингу за Індексом глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього 
економічного форуму й зайняла 85 місце з 141 країни. Основний регрес зафіксовано 
у сфері фінансових систем, що забезпечують фінансовими ресурсами еколого-
економічний розвиток економіки й промисловості, за якими рейтинг України 
погіршився на 19 позицій – до 136-го місця. Погіршилися показники макроекономіч-
ної стабільності – з 131-го до 133-го місця та інноваційних можливостей – з 58-го до 
60-го місця. У 2019 р. зростання реального ВВП склало 2,6%, що перевищує 
значення 2017 р. – 2,5%, проте не досягло рівня 2018 р. – 3,3 %. Упродовж першого 
півріччя 2019 р. експорт продовольчих товарів і сировини для їх виготовлення 
збільшився майже на 22% і досяг 46,3% загального обсягу товарного експорту. 
Оцінювання комплексних цільових програм у сфері охорони довкілля крупних 
обласних центрів України у 2019 році за основними критеріями прозорості, 
зручності, вичерпності інформації свідчать про недостатньо ретельне вирішення 
питань зі сприяння еколого-економічному розвитку територій та галузей.  

Гострота структурних та відтворювальних проблем сфери видобутку і 
споживання природних ресурсів, ресурсозбереження на регіональному рівні 
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підвищується через значну територіальну диференціацію природно-ресурсного 
потенціалу областей України, на яких розміщено енерго-виробничі цикли 
промислового виробництва. Так у Харківській області протягом 2019 року від 
стаціонарних джерел забруднення в атмосферне повітря області було викинуто 
106,5 тис. т. шкідливих речовин, що на 139% більше порівняно з 2018 роком, з них 
69,3 тис. т. – метали та їх сполуки, 2,9 тис. т. – неметанові леткі органічні сполуки, 
майже 14 тис. т. – оксид вуглецю, 22,7 тис. т. – речовини у вигляді твердих 
суспендованих частинок,  крім того 7,6 млн. т. діоксиду вуглецю. У цілому по 
області в порівнянні з попереднім роком обсяг викидів зменшився на 3,9 тис. т, або 
на 2,5%. 

Суттєвий еко-деструктивний вплив на довкілля здійснюють здебільшого саме 
промислові підприємства регіону. Таким чином, особливого значення набуває аналіз 
практики управління еколого-економічним розвитком промислових підприємств у 
їхньому внутрішньому середовищі, який здійснено за даними 16 крупних 
машинобудівних підприємствам Харківського регіону, таких як АТ «Світло 
Шахтаря», АТ «Турбоатом», ПАТ «Завод «Південкабель», ДП «Завод 
«Електроважмаш», ПАТ «Харківський тракторний завод» та ін. за прибутковістю, 
обсягами витрат. За оцінками провідних економістів цих підприємств для 
досягнення ефективності використання первинних природних ресурсів гранично 
припустимі норми викидів мають бути скорочені щонайменше на 40–45%. За 
фінансовими можливостями досліджені промислові підприємства не були 
спроможні здійснювати необхідні й суттєві інвестиції у розвиток природоохоронної 
бази виробництва, а тим більш повною мірою компенсувати екологічну деструкцію. 
Екологічний розвиток досліджених промислових підприємств зумовлюється його 
економічним розвитком. У дисертації з використанням статистичного пакету 
Statgraphics Centurion за кривими росту спрогнозовано на 2021 – 2023 рр. значення 
основних показників економічного розвитку для промислових підприємств АТ 
«Турбоатом», АТ «Світло Шахтаря». За критеріями Фішера та Дарбіна-Уотсона 
статистично якісними моделями є криві росту таких показників як валовий 
прибуток, рентабельність власного капіталу, коефіцієнт оборотності виробничих 
запасів, рентабельність продажів, питома вага працівників віком до 50 років в 
загальній їх чисельності, чистий прибуток на одну просту акцію, що підтверджує 
необхідність їх моніторингу для забезпечення успішного управління еколого-
економічним розвитком промислових підприємств. Щодо екологічного розвитку для 
семи аналізованих підприємств здійснено його якісний аналіз за основними 
показниками, такими як клас небезпеки за санітарно-екологічними нормами, розмір 
санітарно-захисної зони, речовинна форма відходів, наявність дозволу на 
атмосферні викиди, відповідність обсягів викидів гранично припустимим нормам та 
ін., значення яких свідчать про наявність проблем екологічного розвитку практично 
на всіх підприємствах.  

Прояви зазначених негативних тенденцій додатково посилюються через 
відсутність відповідних дієвих інструментів регулювання управління еколого-
економічним розвитком підприємств на різних рівнях господарювання, тобто 
недостатньо сформованого і розвиненого інституціонального забезпечення. У 
дисертації уточнено взаємозв’язок та функції інституціонального забезпечення 
еколого-економічного розвитку на всіх управлінських рівнях: міжнародному, 
національному та підприємницькому (рис. 1).  
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРАВИЛА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ СТРУКТУРИ  

1. Концептуальні засади забезпечення сталого 

розвитку 

2. Програма Світового розвитку «Повістка 21 

сторіччя» 

3. Міжнародна система стандартів у сфері якості 

захисту природного середовища ISO 

4. Європейська система сертифікації EMAS 

5. Міждержавні угоди у сфері охорони навколиш-

нього середовища 

1. Організація Об’єднаних Націй, 

ЮНЕСКО, тощо 

2. Глобальні світові форуми та Конферен-

ції ООН 

3. Наднаціональні урядові організації 

4. Міждержавні неурядові організації  

5. Міжнародні громадські організації та 

неурядові об’єднання М
ІЖ

Н
А

Р
О

Д
Н

И
Й

 

Р
ІЕ

Н
Ь

 

Національні стратегії розвитку 
1. Комплексні та цільові програми 

реалізації стратегій розвитку 
2. Національне законодавство у сфері 

охорони довкілля 
3. Національне законодавство у сфері 

надрокористування  
4. Національне законодавство у сфері 

ресурсозбереження 
5. Національне законодавство у сфері 

контролю якості, стандартизації та 
сертифікації  

6. Система державних норм і нормативів у 
сфері природокористування і екології 

Фахові органи центральної влади з 
екологічних питань 

1. Підрозділи інших центральних 
органів влади, що здійснюють допоміжну 
діяльність з охорони навколишнього 
середовища 

2. Позабюджетні екологічні фонди 
3. Підрозділи органів місцевої влади 
4. Національні громадські організації та 

об’єднання з екологічних проблем, спілки 
споживачів 

5. Національні професійні об’єднання 
учасників ринку природних ресурсів  Н

А
Ц

ІО
Н

А
Л

Ь
Н

И
Й

 Р
ІВ

Е
Н

Ь
 

1. Концепції та стратегії еколого-

економічного розвитку підприємства 

2. Нормативно-методична документація 

підприємства у сфері управління еколого-

економічним розвитком 

3. Система норм і нормативів у сфері 

регулювання викидів та відходів виробничої 

діяльності підприємства 

4. Система норм і вимог щодо управління 

якістю на підприємстві 

5. Правила мотивації та заохочення 

персоналу за результатами управління 

еколого-економічним розвитком 

6. Екологічні норми організаційної 

культури підприємства 

1. Регіональні професійні об’єднання 

учасників ринку природних ресурсів  

2. Регіональні громадські організації та 

об’єднання з екологічних проблем, спілки 

споживачів 

3. Фахівці підрозділів підприємства з 

екологічної діяльності 

4. Фахівці інших підрозділів 

підприємства, які виконують допоміжні 

функції управління еколого-економічним 

розвитком   

П
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Рис. 1. Інституціональне забезпечення управління еколого-економічним розвитком 
 

Впровадження запропонованого інституціонального забезпечення дозволить 
активізувати еколого-економічний розвиток промислових підприємств, надасть 
йому інноваційної спрямованості на основі запровадження інноваційно-
інвестиційних проектів екологічної спрямованості. У дисертації розроблено 
відповідний методичний підхід, який передбачає виконання таких етапів: виділення 
складу та структури енерго-виробничого циклу, місця в ньому промислового 
підприємства, яке впроваджує інноваційно-інвестиційні проекти екологічної 
спрямованості, виявлення характеру впливу інноваційно-інвестиційних проектів на 
екологічну безпеку виробничого осередку; оцінювання економічного ефекту від 
впровадження інноваційно-інвестиційних проектів природоохоронного характеру; 
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оцінювання синергетичного еколого-економічного ефекту реалізації інноваційно-
інвестиційних проектів для ланцюга «постачання – виробництво – споживання». В 
межах запропонованого підходу оцінювання синергетичного еколого-економічного 
ефекту здійснюється шляхом позиціонування проекту у площині тривимірної 
матриці оцінки за ланцюгом «постачання – виробництво – споживання» та шкалою 
ефекту («негативний», «нейтральний», «позитивний») відповідно до експертної 
оцінки впливу реалізації інноваційно-інвестиційного проекту на екологічну 
ситуацію. В площині побудованої матриці запропоновано визначити чотири основні 
зони впливу інноваційно-інвестиційного проекту на екологічний стан: небезпечна, 
нейтральна, позитивна, пріоритетна. 

Остаточне рішення про державне регулювання процесу впровадження 

інноваційно-інвестиційних проектів, а також визначення кількісних характеристик такої 

підтримки запропоновано здійснювати на основі точної кількісної оцінки обсягів 

екологічного ефекту у натуральному і грошовому вимірах, що може бути отриманий 

при реалізації інноваційно-інвестиційних проектів (табл.1). 

Таблиця 1 

Рекомендації щодо вибору форм державного регулювання реалізації 

інноваційно-інвестиційного проекту екологічної спрямованості 
Назва зони впливу інноваційно-інвести-

ційного проекту на екологічний стан 
Форми державного регулювання 

Небезпечна 

Прямий екологічний контроль 

Квотування викидів (без можливості передачі квот) 

Ліцензування споживання ресурсів 

Ліцензування (сертифікація) техніки і технології 

Штрафи і фінансові санкції 

Регулювання цін 

Нейтральна (відсутність ефекту) 

Стандартизація техніки і технології 

Штрафи і фінансові санкції 

Пряме моральне стимулювання 

Екологічна сертифікація продукції (необов’язкова) 

Позитивна 

Державне замовлення екологічно чистої продукції 

Квотування викидів (з можливістю передачі квот) 

Гарантування (пільгове страхування) 

Податкові пільги  

Субсидії 

Пріоритетна 

Компенсаційні виплати 

Субсидії 

Податкові пільги (або санкції) 

Пільгове кредитування 

Екологічна сертифікація продукції (необов’язкова) 

Гарантування (пільгове страхування) 

Державне фінансування екологічних заходів 
 

Апробацію методичного підходу здійснено за інноваційно-інвестиційним 
проектом створення й експлуатації пункту утилізації відпрацьованих нафтопро-
дуктів у Зміївському районі Харківської області на базі обладнання, яке виготовля-
ється ТОВ «Маяк» (м. Зміїв), що дозволило запропонувати доцільні інструменти 
державної політики його регулювання, такі як квотування викидів (з можливістю 
передачі квот); гарантування (пільгове страхування); податкові пільги; субсидії. 
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У третьому розділі – «Удосконалення методичного забезпечення управління 
еколого-економічним розвитком промислових підприємств» – згенеровано 
організаційно-економічне забезпечення управління еколого-економічним розвитком 
промислових підприємств на основі вибору еколого-економічної політики; 
розроблено методичне забезпечення моніторингу еколого-економічного розвитку 
промислового підприємства; запропоновано методичний підхід до мотивації 
персоналу для забезпечення еколого-економічного розвитку суб’єкта 
господарювання. 

Оскільки процес еколого-економічного розвитку промислових підприємств 
характеризується комплексністю і складністю, в дисертації визначено вимоги до 
організаційно-економічного забезпечення системи управління розвитком, основні 
завдання, принципи формування, структура та взаємозв’язок підсистем, що 
враховані у запропонованій послідовності етапів планування та організації еколого-
економічного розвитку промислового підприємства. Стрижнем цієї послідовності є 
стратегія досягнення запланованого рівня конкурентоспроможності підприємства, 
яку запропоновано визначати з урахуванням двох груп факторів: характеру цілей 
підприємства у конкуренції і типу бажаних конкурентних переваг. Співвідношення 
цих факторів обумовлює вибір однієї з базових конкурентних стратегій: лідерства у 
витратах; диференціювання; концентрації на витратах або диференціюванні.  

Для оцінки екологічних аспектів реалізації конкурентної стратегії підприємства 
доведено доцільність використання методичного підходу, обґрунтованого у другому 
розділі, сутність якого полягає у визначенні за тріадою «постачання-виробництво-
споживання» основних зон впливу інноваційно-інвестиційних проектів екологічної 
спрямованості: небезпечна, нейтральна, позитивна, пріоритетна. Зіставлення 
прогнозних параметрів стану зовнішнього природного середовища із параметрами 
екологічних наслідків реалізації певних варіантів конкурентної стратегії дає змогу 
визначити характер, масштаб та причинно-наслідкові зв’язки виникнення певного 
типу екологічного ефекту, а також дозволяє встановити відповідність певної зони 
передбачуваного впливу обраної конкурентної стратегії на екологічний стан 
промислового підприємства. 

За співставленням конкурентної стратегії розвитку підприємства з 
характеристиками зон екологічних наслідків її реалізації сформовано матрицю 
вибору базової еколого-економічної політики підприємства. Пріоритети розробки 
еколого-економічної політики запропоновано розрізняти згідно з характером 
передбачуваного екологічного ефекту (позитивного або негативного) від реалізації 
певної сукупності стратегічного портфелю інноваційно-інвестиційних проектів. 
Позитивність очікуваного екологічного ефекту зумовлює доцільність вибору 
еколого-економічної політики мотиваційного типу, негативність – компенсаційно-
запобіжного типу. У дисертації запропоновано характеристики базової еколого-
економічної політики промислових підприємств та змістовна структура цільової 
програми еколого-економічного розвитку, що містить такі основні блоки: цільовий, 
функціональний, адресно-виконавчий, ресурсний та організаційний. Викладені 
пропозиції апробовано для АТ «Світло Шахтаря», що реалізує конкурентну 
стратегію диференціації на вітчизняному ринку машинобудівної продукції. За 
отриманими результатами позиціонування підприємства базовим варіантом його 
еколого-економічної політики обрано позитивне диференціювання, спрямованість 
цільової еколого-економічної програми – скорочення ресурсоємності продукції на 
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основі використання резервів зменшення споживання екологічно небезпечних 
ресурсів. Об’єднує викладені пропозиції обґрунтована система показників оцінки 
рівня організації управління еколого-економічним розвитком підприємств, за якою 
оцінено рівень за 2019 та 2020 р. для підприємств АТ «Світло Шахтаря», АТ 
«Харківський тракторний завод», АТ «Турбоатом», який виявився низьким, що 
доводить необхідність здійснення моніторингу показників та розроблення заходів з 
підвищення їх значень. 

У дисертації розроблено методичне забезпечення моніторингу еколого-
економічного розвитку промислового підприємства. Об’єктивною необхідністю, яка 
зумовлює застосування процедур моніторингу еколого-економічного розвитку 
підприємств, є неможливість повної екстраполяції минулих тенденцій їхнього 
функціонування на майбутнє, наявна неповнота даних про сучасні трансформації 
екологічних процесів, необхідність постійної адаптації еколого-економічної 
діяльності до змін суспільних і споживчих вимог, впливу зовнішніх факторів, 
розширення і поглиблення суспільного контролю процесу природокористування. 
Основною особливістю здійснення моніторингу еколого-економічного розвитку 
підприємств є трирівневий (підприємство – регіон (територія) – глобальне природне 
середовище) характер проведення моніторингових процедур, що зумовлюється 
складним причинно-наслідковим зв’язком між перетвореннями навколишнього 
природного середовища. У дисертації доведено, що ефективним засобом реалізації 
методичного підходу є концепція «екологічного осередку», за якою підприємства, 
що є джерелами антропогенного забруднення навколишнього середовища та які 
локалізовані на єдиній географічній і економічній території, мають розглядатися як 
єдине джерело забруднення. Розроблений методичний підхід передбачає 
використання трьох основних послідовних етапів: постановка проблеми; розбудова 
системи моніторингу; використання системи моніторингу. Формування системи 
моніторингу здійснено на двох рівнях: на окремих підприємствах (виконавці і 
користувачі – керівники та спеціалісти підприємств) та в межах усього регіону 
(виконавці і користувачі – регіональні органи державної влади). 

Для організації та впровадження моніторингу обґрунтовано показники 
еколого-економічного розвитку підприємств, такі як: валовий прибуток (х1), 
коефіцієнт фінансової стійкості (х2), коефіцієнт мобільності активів (х3), 
рентабельність власного капіталу (х4), фондовіддача (х5), коефіцієнт оборотності 
виробничих запасів (х6), коефіцієнт зносу основних засобів (х7), рентабельність 
продажів (х8), питома вага працівників віком до 50 років в загальній їх чисельності 
(х9), питома вага працівників, які підвищили кваліфікацію у поточному році в 
загальній їх чисельності (х10), чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 
(х11), що характеризують вплив латентних факторів економічного розвитку 
підприємства, який виявлено методом головних компонент. В якості основних 
екологічних показників зовнішнього середовища обґрунтовано такі: викиди 
забруднюючих речовин у атмосферне повітря (у1), кінцеве енергоспоживання в 
промисловості (у2), обсяг утворених відходів від економічної діяльності на одиницю 
ВВП у постійних цінах (у3). Еколого-економічний розвиток зовнішнього середовища 
визначено за показниками капітальних інвестицій на охорону навколишнього 
природного середовища за видами природоохоронних заходів а саме: охорону 
атмосферного повітря і попередження змін клімату (z1), очищення зворотних вод 
(z2), поводження з відходами (z3), захист і реабілітацію ґрунту, підземних і 



 

 

13 

поверхневих вод (z4), інші заходи (z5). Для визначення взаємозв’язку між цими 
системами показників на промислових підприємствах, зокрема АТ «Турбоатом»,  
АТ «Світло шахтаря», Полтавський турбомеханічний завод побудовано моделі 
компонентного та канонічного аналізу. Так, обчислені моделі компонентного 
аналізу щодо показників економічного розвитку для АТ «Турбоатом» за факторами 
(F), що описують 78,817% розкиду даних за показниками, є такими: 

.x,x,x,

x,x,x,x,x,x,x,x,F

,x,x,x,

x,x,x,x,x,x,x,x,F

11109

876543212

11109

876543211

00104140160

1604390051042401560443039501560

405003203730

319017038101850406022900604060

         Модель взаємозв’язку між показниками екологічного стану зовнішнього 
середовища (U) та факторами економічного розвитку АТ «Турбоатом» (V) така: 

.,R,F,F,V

,y,y,y,U

UV 943037609270

235015208170

21

321
 

Слід відмітити велике значення коефіцієнту канонічної кореляції між цими 
складовими, що дозволило зробити висновок про суттєвий вплив екологічного стану 
зовнішнього середовища на економічний розвиток підприємств. 

Модель взаємозв’язку між еколого-економічним розвитком охорони 
навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (Ui)  
та факторами економічного розвитку (Vi)  АТ «Турбоатом» така: 

,,R,F,F,V

,z,z,z,z,z,U

UV 912097902050

98901390002172605570

211

543211
 

.,R,F,F,V

,z,z,z,z,z,U

UV 863020509790

2641772032104220070

212

543212
 

Згідно з побудованими моделями між розвитком охорони навколишнього 
природного середовища за видами природоохоронних заходів та факторами 
економічного розвитку даного підприємства також існує тісний взаємозв’язок. 

Такі ж моделі взаємозв’язку між факторами економічного розвитку 
підприємства, екологічним станом зовнішнього середовища та еколого-економічним 
розвитком охорони навколишнього природного середовища за видами 
природоохоронних заходів побудовано для АТ «Світло шахтаря» і Полтавського 
турбомеханічного заводу. Побудовані моделі підтверджують тісний взаємозв’язок 
між розвитком охорони навколишнього природного середовища за видами 
природоохоронних заходів та економічним розвитком промислових підприємств і 
доводять доцільність включення до системи моніторингу еколого-економічного 
розвитку промислових підприємств таких груп показників: економічного розвитку, 
екологічного стану зовнішнього середовища, охорони навколишнього природного 
середовища за видами природоохоронних заходів, загальних характеристик 
екологічного стану підприємства, постачання природних ресурсів, використання 
(переробки) природних ресурсів у виробництві, відходів виробництва та викидів, 
екологічних характеристик продукції.  

У дисертації розроблено організацію документообігу та склад документів для 
формування і функціонування системи моніторингу еколого-економічного розвитку 
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підприємства та запропоновано процедури проведення екологічно аудиту 
промислових підприємств. 

Для підвищення рівня умотивованості персоналу щодо еколого-економічного 
розвитку підприємства у дисертації розроблено методичний підхід, який враховує 
обґрунтовану систему мотиваційних цілей та заходів з ресурсозбереження для 
різних груп персоналу підприємств. Мотивацію персоналу до активного вирішення 
завдань еколого-економічного розвитку запропоновано здійснювати на основі 
удосконаленої факторно-критеріальної кваліметричної моделі. Для посилення 
мотиваційної значущості екологічних цілей на підприємстві введено окремий 
екологічний фактор оцінки досягнення екологічних показників. З метою перевірки 
запропонованого методичного підходу здійснено його апробацію в АТ «Турбоатом» 
для оцінки персоналу механоскладального виробництва, яке в АТ «Турбоатом» є 
основним технологічним процесом і становить близько 65 % від загального обсягу 
технологічних робіт. За результатами опитування експертів щодо важливості 
факторів оцінювання результатів роботи персоналу за категоріями визначено їхню 
вагомість та розроблено критерії оцінки. Виділення факторів, визначення їх 
вагомості, виділення критеріїв та їх бальна оцінка є основою сформованої 
кваліметрічної моделі, за якою визначено комплексну оцінку результатів роботи 
кожного працівника, що впливає на величину одержуваної ним премії. Оцінювання 
результатів роботи за всіма підрозділами підприємства дозволило об'єктивно 
визначити міру участі кожного працівника в загальному результаті праці й 
розподілити преміальний фонд відповідно до індивідуального внеску в кінцеві 
результати виробництва з урахуванням екологічного аспекту результативності.  
Загальну величину премії запропоновано поділити на 2 частини, перша – залежить 
від окладу чи заробітної плати працівників і становить за Правилом Паретто 20%, а 
друга – 80% і зумовлюється ефективністю роботи підприємства й результатами 
діяльності самого працівника. Для АТ «Турбоатом» у дисертації розраховано 
величини премій працівників механоскладального виробництва, яка в цілому у 
2020 р. склала 6209,73 тис. грн. Розраховані значення складових премій і загальний 
розмір одержуваної працівником премії свідчать про їхню суттєву залежність від 
екологічних результатів діяльності (табл. 2).  

Таблиця 2 

Сума премії для працівників основного виробництва АТ «Турбоатом» 

Премії 

Сума премії за категоріями працівників, грн 

робітник 
інженерно-технічний 

працівник 
керівник 

Перша частина премії  357,5 351,96 418,4 

Друга частина премії  1850 2273 2485 

Загальна сума одержуваної премії  2207,5 2624,96 2903,4 

Заробітна плата з урахуванням премії 8707,5 8490,96 10511,4 
 

Таким чином, запропонований методичний підхід дозволяє врахувати 
результативність праці працівників (в тому числі – у сфері еколого-економічної 
діяльності), ступінь його впливу на загальні підсумки діяльності підприємства, 
забезпечує щільну залежність отриманої винагороди від результатів праці. Для 
розуміння працівниками важливості природоохоронної діяльності та забезпечення 
еколого-економічного розвитку запропоновано здійснювати за допомогою 
інформування та навчання за напрямами: впровадження системи мотивації 
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персоналу до здійснення ресурсозберігаючих заходів, відвідування екологічних 
тренінгів, семінарів, конференцій, впровадження концепції «Зеленого офісу», облік 
та раціональне використання ресурсів, проведення екоакцій та екоініціатив. 
Доведено доцільність використання освітньо-виховних методів мотивації та 
запропоновано їхній зміст щодо еколого-економічного розвитку для формування 
екологічної компетентності працівників і зростання їхньої екологічної свідомості. 

Розроблені в дисертації теоретичні положення, методичні підходи та практичні 
рекомендації забезпечать обґрунтованість управлінських рішень з еколого-
економічного розвитку промислових підприємств. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації вирішено важливе науково-практичне завдання, що полягає в 
обґрунтуванні теоретичного, методичного забезпечення та розробленні практичних 
рекомендацій з управління еколого-економічним розвитком промислових 
підприємств у їх внутрішньому і зовнішньому середовищі. Основні результати 
дисертації полягають у такому. 

1. На основі узагальнення теоретичного забезпечення обґрунтовано 
концептуальний підхід до управління еколого-економічним розвитком промислового 
підприємства. Відповідно до сучасних реалій використання природних та 
економічних ресурсів визначено: об’єкт  і предмет управління еколого-економічним 
розвитком підприємства, уточнено зміст понять еколого-економічного розвитку, 
управління ним, моніторингу, мотивації персоналу згідно з предметною областю 
дослідження; ідентифіковано методи забезпечення і реалізації еколого-економічного 
розвитку промислових підприємств, що є підґрунтям розробленого методичного 
забезпечення. 

2. Обґрунтовано та розроблено організаційно-економічний механізм управлін-
ня еколого-економічним розвитком промислових підприємств. Зокрема, визначено 
склад та змістовне наповнення його організаційно-управлінської, соціальної та 
еколого-економічної підсистем, на основі результатів функціонування яких доведено 
доцільність вибору еколого-економічної політики підприємств, а також зовнішньої 
державної еколого-економічної політики, яка безпосередньо впливає та створює умови 
для активізації еколого-економічного розвитку суб’єктів господарювання. 

3. Узагальнено теоретичне забезпечення управління еколого-економічним 
розвитком підприємств у стратегічному періоді, яке ґрунтується на врахуванні 
наявних та перспективних екологічних та економічних обмежень, особливостей 
галузі та властивих тільки певному виду господарської діяльності чинників 
негативного та позитивного впливу. Визначено: об’єкт еколого-економічної 
політики підприємства, який містить потреби та інтереси власників підприємства, 
територіальної громади, стан природного середовища життєдіяльності всіх 
складових біосфери; суб’єктів еколого-економічної політики підприємства, якими є 
безпосередньо його власники, керівництво та співробітники. Практичне значення 
узагальнення стратегічних особливостей враховано в пропозиціях з розроблення 
еколого-економічної політики промислових підприємств. 

4. Визначено, що одним з головних чинників негативного впливу на еколого-
економічний розвиток на макро-, мезо та мікроекономічному рівнях є 
нераціональність природокористування у промисловій виробничій діяльності. На 
основі аналізу стану управління еколого-економічним розвитком досліджуваних 



 

 

16 

промислових підприємств виявлено його основні проблеми, якими є неналежне 
складування та утилізація відходів виробництва, різке підвищення обсягу утворених 
відходів промисловими підприємствами у 2018 та 2019 роках. З використанням 
кривих росту розраховано прогнозні значення показників економічного розвитку 
промислових підприємств на 2021–2023 роки за адекватними економіко-математич-
ними моделями, що свідчить про існування складних економічних тенденцій. 
Отримані результати прогнозування є підґрунтям розроблення заходів з 
удосконалення економічної діяльності промислових підприємств для забезпечення 
їхнього еколого-економічного розвитку. 

5. Визначено, що інституціональна структура управління еколого-економічним 
розвитком промислового підприємства є специфічним організаційно-економічним і 
нормативним правовим утворенням ринкової економіки, функція якого полягає у 
захисті й дотриманні прав та інтересів учасників ринкових відносин для 
забезпечення сталості і стабільності суспільного та підприємницького розвитку. 
Оскільки формування інституціональної структури у сфері управління еколого-
економічним розвитком промислових підприємств відбувається на трьох основних 
рівнях: міждержавному, національному та підприємницькому, запропоновано їх 
узгодження, що полягає у розбудові й підтримці розвитку інституціональних правил 
та інституціональних структур управління еколого-економічним розвитком 
промислових підприємств з доповненням пропозиціями щодо організації еколого-
економічного управління та його соціальної спрямованості на персонал для 
забезпечення його умотивованості в отриманні результатів економічної діяльності з 
екологічною спрямованістю. 

6. Для забезпечення успішності еколого-економічного розвитку промислових 
підприємств розроблено методичний підхід до обґрунтування інноваційно-
інвестиційних проектів екологічної спрямованості, який передбачає: виділення 
складу та структури енерго-виробничого циклу; оцінювання економічного ефекту 
від впровадження інноваційно-інвестиційних проектів природоохоронного 
характеру на кожному з етапів ланцюга «постачання-виробництво-споживання»; 
оцінювання синергетичного еколого-економічного ефекту; позиціонування проекту 
у площині запропонованої тривимірної матриці; визначення впливу проекту на 
екологічний стан ланцюга «постачання-виробництво-споживання» та вибір форм 
державного регулювання реалізації інноваційно-інвестиційного проекту. 

7. Запропоновано організаційно-економічне забезпечення процесу управління 
еколого-економічним розвитком промислового підприємства на основі вибору його 
еколого-економічної політики, яка ґрунтується на співвідношенні обраної 
конкурентної стратегії (чинник бажаних конкурентних переваг) та екологічних 
наслідків її реалізації. Пріоритети розробки еколого-економічної політики 
розрізняються відповідно до виду передбачуваного екологічного ефекту 
(позитивного або негативного) від реалізації певного стратегічного портфелю 
інноваційних проектів. Позитивність очікуваного екологічного ефекту обумовлює 
доцільність вибору еколого-економічної політики мотиваційного типу, негативність 
– екологічної політики компенсаційно-запобіжного типу.  

8. Розроблено методичне забезпечення моніторингу еколого-економічного 
розвитку промислового підприємства, що включає такі етапи: визначення складу 
показників стану еколого-економічного розвитку підприємств, джерел інформації, 
нормативного рівня показників та прогнозування змін їх значень, обґрунтування 
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форм подання інформації про стан еколого-економічного розвитку підприємств, 
обробка інформації про стан еколого-економічного розвитку підприємств (аналіз 
тенденцій змін значень показників, виявлення взаємозв’язку між трьома 
складовими: економічного розвитку підприємства, еколого-економічного розвитку 
охорони навколишнього природного середовища за видами природоохоронних 
заходів, екологічними факторами зовнішнього середовища на основі використання 
методів головних компонент та канонічного аналізу), формування звіту про стан 
еколого-економічного розвитку підприємств, розробка рекомендацій і пропозицій 
щодо удосконалення управління еколого-економічним розвитком. Такий зміст 
етапів моніторингу еколого-економічного розвитку сприяє чіткій організації цього 
процесу та ефективності його здійснення. 

9. Обґрунтовано методичний підхід до мотивації персоналу для забезпечення 
еколого-економічного розвитку промислового підприємства, особливістю якого є 
поєднання еколого-економічних інтересів працівників і підприємства для 
погодження їх цілей шляхом нарахування премій для кожної категорії персоналу за  
факторно-критеріальною кваліметричною оцінкою та забезпечення реалізації цілей 
еколого-економічного розвитку, що сприяє формуванню екологічної свідомості 
персоналу.  
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АНОТАЦІЯ 
Чумак Г.М. Управління еколого-економічним розвитком промислових 

підприємств. − Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). − Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця, Харків, 2021. 

Дисертацію присвячено поглибленню теоретичного, методичного 
забезпечення та розробленню практичних рекомендацій з управління еколого-
економічним розвитком промислових підприємств у їх внутрішньому і зовнішньому 
середовищі.  

У дисертації узагальнено теоретичне забезпечення та обґрунтовано 
концептуальний підхід до управління еколого-економічним розвитком 
промислового підприємства. Обґрунтовано і розроблено організаційно-економічний 
механізм управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства. 
Узагальнено теоретичне забезпечення управління еколого-економічним розвитком 
підприємств у стратегічному періоді для формування їхньої еколого-економічної  
політики. Для актуалізації методичних пропозицій за основними показниками, що 
характеризують стан економічних і екологічних процесів, здійснено аналіз 
результатів еколого-економічного розвитку промислових підприємств на макро- і 
мезоекономічному рівнях та у їхньому внутрішньому середовищі. Доведено, що 
отримані результати в основному зумовлюються існуючим взаємозв’язком 
інституціонального забезпечення управління еколого-економічним розвитком 
промислових підприємств у їхньому зовнішньому і внутрішньому середовищі. З 
метою покращення результатів еколого-економічного розвитку запропоновано 
методичний підхід до обґрунтування інноваційно-інвестиційних проектів еколого-
економічного розвитку промислових підприємств, що надасть йому інноваційної 
спрямованості.  

Згенеровано організаційно-економічне забезпечення процесу управління 
еколого-економічним розвитком промислових підприємств на основі вперше 
запропонованої послідовності вибору їх еколого-економічної політики. Розроблено 
методичне забезпечення моніторингу еколого-економічного розвитку промислового 
підприємства та методичний підхід до мотивації персоналу.  
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SUMMARY 
Chumak G.M. Management of ecological and economic development of 

industrial enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 
The thesis for the scientific degree of a Candidate of Sciences in specialty 08.00.04  

– Еconomics and Management of Enterprises (by economic activities). – Simon Kuznets 
Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, 2021. 

The thesis is devoted to improvement of theoretical, methodical support and 
development of practical recommendations on management of ecological and economic 
development of the industrial enterprises taking into account influence of internal and 
external environment. 

The dissertation generalizes the theoretical support and substantiates the conceptual 
approach to the management of ecological and economic development of an industrial 
enterprise. Specificity of such approach is in actualization of the conditions of its 
implementation, object, subject, principles, concepts, methods in accordance with modern 
realities of use of natural and economic resources. This allows to develop methodological 
support for environmental and economic development of economic entities according to 
basic management functions for making economic relations ecological at the macro- and 
microeconomic levels. 

The developed conceptual approach is the basis of the developed organizational and 
economic mechanism of management of ecological and economic development of 
industrial enterprise. The distinctions of the approach are the composition and content of 
three main internal subsystems: organizational and managerial, social and ecological and 
economic subsystem of production activity. By the results this economic policy of the 
enterprise can be chosen, as well as foreign state environmental and economic policy, 
which has a direct impact and creates conditions for the intensification of environmental 
and economic development of economic entities. Since the core of the conceptual 
approach and mechanism is the strategic aspect, the dissertation summarizes the 
theoretical support of the peculiarities of the formation of enterprise strategies and their 
environmental and economic development policy. It is determined that one of the main 
factors of negative impact on the ecological and economic development of the state in 
general, and industrial enterprises, in particular, is the irrationality of nature management 
in the industrial production activities of society. Based on the analysis of the state of 
management of ecological and economic development of the studied industrial enterprises, 
its main problems are identified, which are improper storage and utilization of industrial 
waste, a sharp increase in the amount of waste generated by industrial enterprises and 
others. According to the results of statistical analysis of ecological and economic 
development of industrial enterprises in their external and internal environment, the 
interrelation of institutional support of ecological and economic development management 
is substantiated. Peculiarity of this support is in coordination of institutional rules and 
structures at the international, macroeconomic levels in the external environment and the 
level of national enterprises in their internal environment with the addition of the latest 
proposals on the organization of ecological and economic management and its social focus 
on staff motivation and culture of ecologic activity. A methodological approach to 
substantiation of innovation and investment projects of environmental and economic 
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development of industrial enterprises is elaborated to ensure the innovative orientation of 
environmental and economic development of enterprises. The difference of the approach is 
in the use of three components that characterize the environmental performance of 
innovation and investment projects at the stages of supply, production and consumption. 
These components form three-dimensional space in which projects are positioned and the 
forms of state ecological and economic policy of their support are determined in four 
zones: dangerous, neutral, positive, priority, which will provide rational management of 
ecological and economic development of industrial enterprises. 

For the first time, a sequence of substantiation of the choice of ecological and 
economic policy of an industrial enterprise for managing its ecological and economic 
development is proposed according to two main components: types of development of 
competitive strategy and its ecological consequences. In accordance to these components a 
set of preventive and motivational types of basic ecological and economic policy is 
formed. The mentioned types take into account ecological priorities of ecological and 
economic development of the enterprise on the basis of a portfolio of strategic innovation 
and investment projects of ecological direction; 

Methodological support for monitoring the ecological and economic development of 
industrial enterprises is improved. This support, in contrast to the existing ones, involves 
assessing the relationship between three components: economic development of the 
enterprise, ecological and economic development of environmental protection by types of 
environmental measures, environmental factors, based on use of methods of the main 
components and the canonical analysis. That will promote revealing of significant factors 
for preferential management of ecological and economic development of the enterprises 
and regions. A methodical approach to staff motivation as one of the main management 
functions to ensure the ecological and economic development of an industrial enterprise is 
elaborated. The peculiarity of the approach is the combination of ecological and economic 
interests of employees and the enterprise based on the coordination of their goals taking 
into account the achieved resource conservation for each category of staff. 

Keywords: ecological and economic development, industrial enterprise, conceptual 
approach, organizational and economic mechanism of management, external and internal 
environment of industrial enterprise, institutional support, innovation and investment 
project of ecological and economic development, ecological and economic policy, 
monitoring of ecological and economic development, staff motivation. 
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