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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)ˮ. − 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.  

Об’єктом дослідження обрано процес еколого-економічного розвитку 

підприємств. Предмет дослідження становить теоретичне забезпечення, 

методичні підходи, методи, інструменти управління еколого-економічним 

розвитком машинобудівних підприємств. 

У роботі досліджено теоретичні положення щодо визначення основних 

понять дослідження, а саме – поняття „розвитокˮ, визначено основні 

протиріччя, що необхідно вирішити для здійснення якісних перетворень у 

галузі економіки й екології для успішного розвитку промислових підприємств. 

Ці теоретичні положення є підґрунтям розробленого концептуального підходу 

до управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства. 

Наукова новизна підходу полягає в актуалізації умов його реалізації, об’єкту, 

предмету, принципів, понять, методів у відповідності з сучасними реаліями 

використання природних та економічних ресурсів, що дозволяє розробляти 

методичне забезпечення управління еколого-економічним розвитком суб’єктів 

господарювання згідно за основними функціями управління для екологізації 

економічних відносин на макро- та мікроекономічних рівнях. Розроблений 

концептуальний підхід є основою актуалізованого методичного забезпечення 

управління еколого-економічним розвитком промислових підприємств в 

сучасних умовах. 
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Представлений концептуальний підхід включає організаційно-

економічний механізм управління еколого-економічним розвитком 

промислових підприємств. Його перевагами є запропонований склад та 

змістовне наповнення трьох основних внутрішніх підсистем: організаційно-

управлінської, соціальної та еколого-економічної підсистеми виробничої 

діяльності, за результатами функціонування якої 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.  

Перевагами дослідження є вперше запропонована послідовність 

обґрунтування вибору еколого-економічної політики промислового 

підприємства для управління його еколого-економічним розвитком за двома 

основними складовими: видами розвитку конкурентної стратегії та її 

екологічними наслідками реалізації, за якими у відповідності з сформованою 

матрицею 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. 

У дисертації проаналізовано економічний та екологічний стан і 

результати розвитку зовнішнього середовища промислових підприємства на 

макроекономічному рівні у порівнянні з міжнародним середовищем, 

досліджено особливості прояву еколого-економічного розвитку на 

мезоекономічному рівні на прикладі промислово розвинутого регіону України, 

яким є Харківська область. Доведено необхідність оновлення методів 

управління у зовнішньому середовищі та проаналізовано стан внутрішнього 

середовища найбільш крупних промислових підприємств Харківської області, 

які є бюджетоутворюючими та приділяють увагу вирішенню екологічних 

проблем в процесі господарювання, що дозволило зробити висновки про 

необхідність впровадження інноваційно-інвестиційних проектів екологічного 
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спрямування для досягнення планових показників еколого-економічного 

розвитку та удосконалення інституціонального забезпечення у комплексі на 

всіх економічних рівнях.  

У дисертації визначено і запропоновано актуалізацію взаємозв’язку 

інституціонального забезпечення управління еколого-економічним розвитком. 

Наукова новизна запропонованого взаємозв’язку полягає у взаємоузгодженні 

інституціональних правил та структур на міжнародному, макроекономічному 

рівнях у зовнішньому середовищі та рівні національних підприємств у їх 

внутрішньому середовищі з доповненням останніх пропозиціями з організації 

еколого-економічного управління. 

Оскільки формами впровадження пропозицій еколого-економічного 

розвитку є інноваційно-інвестиційні проекти, у дисертації розроблено 

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. 

У дисертації запропоновано організаційно-економічне забезпечення , яка 

деталізована функціональними обов’язками посад, що задіяні, за пропозиціями 

роботи, у здійснення еколого-економічного розвитку підприємств. 

Представлена система управління розвитком є типовою за умов незначної 

адаптації може бути використана для підприємств різних галузей 

промисловості та економіки в цілому.  

Основними функціями управління є регулювання, яке доцільно 

ґрунтувати на результатах моніторингу та мотивація до еколого-економічного 

розвитку. Тому у дисертації розроблено методичне забезпечення моніторингу 
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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 аналізу, що сприятиме виявленню 

значущих факторів для переважного управління еколого-економічним 

розвитком підприємств.  

Функцію управління „мотиваціяˮ у роботі реалізовано за методичним 

підходом до мотивації персоналу для забезпечення еколого-економічного 

розвитку промислового підприємства. Новизною розробленого підходу є 

поєднання еколого-економічних інтересів працівників і підприємства на основі 

погодження їх цілей з урахуванням досягнутих показників ресурсозбереження 

для кожної категорії персоналу.   

Результати дисертації отримано з використанням фундаментальних 

положень сучасної економічної теорії, теорій розвитку, менеджменту. В якосты 

основних загальнонаукових і спеціальних методів були використані: 

структурно-логічний аналіз, порівняльний аналіз, теоретичне узагальнення, 

аналіз і синтез, статистичний й техніко-економічний аналіз, метод експертних 

оцінок, метод матричного просторового дво- та тривимірного позиціонування, 

моделі кривих росту, методи головних компонент та канонічного аналізу, 

графічний  метод. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

використання теоретичних і методичних положень дисертаційної роботи 

доведені до рівня конкретних методик і рекомендацій щодо управління 

еколого-економічним розвитком підприємств промисловості. Провідні 

підприємства машинобудівної промисловості Харківського регіону впровадили 

такі результати наукових досліджень дисертації, що мають наукову новизну: 

ДП „Завод „Електроважмашˮ використовує розроблену послідовність 

обґрунтування вибору екологічної політики управління еколого-економічним 
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розвитком (довідка № 261-22/59 від 25.01.2021 р.); ТОВ „САПФІРˮ методичний 

підхід до мотивації персоналу для забезпечення еколого-економічного розвитку 

підприємств (довідка № 38/2 від 01.07.2020 р.).  

Теоретичні положення дослідження використовуються у навчальному 

процесі  Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця. Це концептуальний підхід до управління еколого-економічним 

розвитком промислового підприємства, який застосовується при викладанні 

дисципліни „Економіка підприємстваˮ в навчальному процесі підготовки 

бакалаврів за спеціальністю „Економікаˮ освітньо-професійної програми 

„Економіка підприємстваˮ (довідка № 20/86 – 07 – 200 від 30.12.2020 р.). 

Ключові слова: еколого-економічний розвиток, промислове підприємство, 

концептуальний підхід, організаційно-економічний механізм управління, 

зовнішнє та внутрішнє середовище промислового підприємства, 

інституціональне забезпечення, інноваційно-інвестиційний проект еколого-

економічного розвитку, еколого-економічна політика, моніторингу еколого-

економічного розвитку, мотивації персоналу. 

 

SUMMARY 

 

Chumak G.M. Management of ecological and economic development of 

industrial enterprises. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.04 - Economics 

and Management of Enterprises (by economic activities). – Kharkiv National 

Economic University. S. Kuznets, Kharkov, 2021. 

The dissertation is devoted to deepening of theoretical, methodical 

maintenance and development of practical recommendations on management of 

ecological and economic development of the industrial enterprises in their internal 

and external environment. 

The object of research is the process of ecological and economic development 

of enterprises. The subject of research is theoretical support, methodological 
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approaches, methods, tools for managing the environmental and economic 

development of machine-building enterprises. 

The paper examines the theoretical provisions for defining the basic concepts 

of research, namely - the concept of „developmentˮ , identifies the main 

contradictions that need to be addressed to implement qualitative changes in the field 

of economics and ecology for the successful development of industrial enterprises. 

These theoretical provisions are the basis of the developed conceptual approach to the 

management of ecological and economic development of an industrial enterprise. The 

scientific novelty of the approach is to update the conditions of its implementation, 

object, subject, principles, concepts, methods in accordance with modern realities of 

natural and economic resources, which allows to develop methodological support for 

environmental and economic development of economic entities according to basic 

functions management for the greening of economic relations at the macro- and 

microeconomic levels. The developed conceptual approach is the basis of the 

actualized methodical maintenance of management of ecological and economic 

development of the industrial enterprises in modern conditions. 

The presented conceptual approach includes the organizational and economic 

mechanism of management of ecological and economic development of industrial 

enterprises. Its advantages are the proposed composition and content of the three 

main internal subsystems: organizational and managerial, social and environmental 

and economic subsystem of production activities. Based on the results of its 

operation, the ecological and economic policy of the enterprise is chosen, as well as 

the foreign state ecological and economic policy, which has a direct impact and 

creates conditions for the intensification of ecological and economic development of 

economic entities. 

The advantages of the study are the first proposed sequence of substantiation of 

the choice of environmental and economic policy of an industrial enterprise to 

manage its environmental and economic development on two main components: 

types of development of competitive strategy and its environmental consequences. 

policies of compensatory-preventive and motivational types taking into account 
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ecological priorities of ecological-economic development of the enterprise on the 

basis of a portfolio of strategic innovation-investment projects of ecological direction. 

The dissertation analyzes the economic and ecological state and results of 

development of the external environment of industrial enterprises at the 

macroeconomic level in comparison with the international environment, the 

peculiarities of ecological and economic development at the mesoeconomic level on 

the example of industrialized region of Ukraine, Kharkiv region. The necessity of 

updating management methods in the external environment is proved and the state of 

the internal environment of the largest industrial enterprises of Kharkiv region is 

analyzed, which are budget-generating and pay attention to solving environmental 

problems in the management process. This allowed us to draw conclusions about the 

need to implement innovation and investment projects of environmental orientation 

to achieve the planned indicators of environmental and economic development and 

improve institutional support in the complex at all economic levels. 

In the dissertation the actualization of interrelation of institutional maintenance 

of management of ecological and economic development is defined and offered. The 

scientific novelty of the proposed relationship is the harmonization 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 for environmental and economic management. 

As the forms of implementation of proposals of ecological and economic 

development are innovation and investment projects, the dissertation develops a 

methodical approach to substantiation of innovation and investment projects of 

ecological and economic development of industrial enterprises. The difference is the 

use of three components that characterize the environmental results of innovation and 

investment projects at the stages of supply, production and consumption and form a 

three-dimensional space in which projects are positioned and defined forms of state 

environmental and economic policy to support them in four zones: dangerous, 

neutral, positive, priority, which will rationally manage the environmental and 

economic development of industrial enterprises. 



9 

 

The dissertation proposes organizational and economic support, which is 

detailed by the functional responsibilities of the positions involved, according to the 

job offers, in the implementation of environmental and economic development of 

enterprises. The presented development management system is typical under 

conditions of minor adaptation and can be used for enterprises of various industries 

and the economy as a whole. 

The main functions of management are regulation, which should be based on 

the results of monitoring and motivation for environmental and economic 

development. Therefore, the dissertation develops methodological support for 

monitoring the ecological and economic development of an industrial enterprise, 

which, unlike 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. The methods of the main components and canonical analysis 

are used, which will help to identify significant factors for the predominant 

management of environmental and economic development of enterprises. 

The function of management „motivationˮ  in the work is implemented by a 

methodical approach to staff motivation to ensure the environmental and economic 

development of industrial enterprises. The novelty of the developed approach is the 

combination of ecological and economic interests of employees and the enterprise on 

the basis of coordination of their purposes taking into account the achieved indicators 

of resource saving for each category of personnel. 

The results of the dissertation are obtained using the fundamental provisions of 

modern economic theory, development theories, management. As the basic general 

scientific and special methods were used: structural and logical analysis, comparative 

analysis, theoretical generalization, analysis and synthesis, statistical and technical 

and economic analysis, method of expert estimations, method of matrix spatial two- 

and three-dimensional positioning, models of growth curves, methods main 

components and canonical analysis, graphical method. 
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The practical significance of the obtained results is that the use of theoretical 

and methodological provisions of the dissertation is brought to the level of specific 

methods and recommendations for the management of ecological and economic 

development of industrial enterprises. Leading enterprises of machine-building 

industry of Kharkiv region have introduced the following research results of the 

dissertation, which have scientific novelty: SE „Plantˮ  Electrovazhmash „uses the 

developed sequence of justification of the choice of environmental policy 

management of ecological and economic development (reference № 261-22 / 59 from 

25.01.2021); LLC „SAPPHIREˮ  methodical approach to staff motivation to ensure 

the environmental and economic development of enterprises (reference № 38/2 from 

01.07.2020). 

The theoretical provisions of the study are used in the educational process of 

Simon Kuznets Kharkiv National Economic University. This is a conceptual 

approach to the management of ecological and economic development of industrial 

enterprises, which is used in teaching the discipline „Business Economicsˮ  in the 

educational process of preparing bachelors in „Economicsˮ educational and 

professional program „Business Economicsˮ  (reference № 20/86 - 07 - 200 from 

30.12.2020). 

Keywords: ecological and economic development, industrial enterprise, 
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ВСТУП 

 

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 
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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 підприємстваˮ (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 цінностейˮ (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 підприємстваˮ (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 

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 
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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 
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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 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 
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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 
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природного середовища за видами природоохоронних заходів, екологічними 

факторами зовнішнього середовища, на основі використання методів головних 

компонент та канонічного 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 
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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 „Електроважмашˮ 

використовує розроблену послідовність обґрунтування вибору екологічної 

політики управління еколого-економічним розвитком підприємства (довідка 

№ 261-22/59 від 25.01.2021 р.); ТОВ „САПФІРˮ – 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 „Економікаˮ освітньо-професійної програми „Економіка 

підприємстваˮ під час викладання дисципліни „Економіка підприємстваˮ 

(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 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях: „Україна наукова – 2003ˮ 

(Дніпропетровськ, 2003 р.), „Наука і освіта – 2003ˮ (Дніпропетровськ, 2003 р.), 

„Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному 

етапіˮ (Дніпропетровськ, 2004 р.), „Управління розвитком соціально-

економічних систем: Глобалізація, підприємництво, стале економічне 

зростанняˮ (Донецьк, 2004 р.), „Ekonomiczne naukiˮ (Przemyśl, Praha, 2005 р.). 

„Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: 
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загальнодержавні, галузеві та регіональні аспектиˮ (Полтава, 2006 р.), 

„Соціально-економічні реформи у контексті інтеграційного вибору Україниˮ 

(Дніпропетровськ, 2008 р.), „Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної 

економікиˮ (Сімферополь, 2008 р.), „The world of science and innovationˮ 

(London, 2021 y.), „Fundamental and applied research in the modern worldˮ (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.). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ 

РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1. Теоретичний базис еколого-економічного розвитку підприємств 

 

 

Сучасне промислове виробництво є одним зі значущих джерел 

антропогенного впливу людини на стан навколишнього природного оточення. 

Дія промислових факторів вирішальною мірою позначається на перетвореннях 

біосфери через наявність складних і різноманітних зв’язків між середовищем 

мешкання людини та її продуктивною активністю. По-перше, навколишнє 

природне оточення є глобальною просторовою основою, у межах та відповідно 

до умов якої відбувається будь-яка людська діяльність (у т.ч. – промислова). 

По-друге, властивості природного середовища неабиякою мірою відбиваються 

на формуванні складної системи невідкладних вимог і запитів людства щодо 

забезпечення безпеки, якості, тривалості, комфорту існування людей, а отже, 

визначають ієрархію реальних виникаючих людських потреб (об’єктивних і 

суб’єктивних, суспільних та індивідуальних), що потребують на задоволення. 

По-третє, навколишнє природне оточення є головним джерелом ресурсного 

забезпечення життєдіяльності людства, тобто величезним сховищем природних 

ресурсів, залучення яких є вкрай необхідним суспільству для задоволення 

безперервно зростаючих потреб його членів. 

Проте глобальний (відносно до наявних меж ареалу проживання людства) 

характер існування навколишнього природного оточення майже до середини 

минулого сторіччя обумовлював суто антропоцентричний (заснований на 

пануванні людських потреб) характер відношення людини до стану біосфери. 

За таких умов інтереси суспільства щодо стосунків з природним середовищем 

звичайно обмежувалися суто „споживчою” спрямованістю (з егоїстичних 
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позицій „природокористування”). Так, наприклад, видатний науковець А. Мінц 

наполягав на провідному значенні суспільно-виробничої ролі природних 

факторів (ПФ) у життєдіяльності людства [165]. З цієї точки зору (за 

економічною роллю), ПФ розподілялися на дві основні групи: природні ресурси 

та природні умови [165, с. 18]. 

К. Гофман, І. Блехцин, В. Мінеєв [24; 75] зміст поняття природних 

ресурсів конкретизували навіть як тіла та сили природи, що використовуються 

(або потенційно придатні до використання) у якості засобів праці (земля, водні 

шляхи, вода для зрошення та ін.), джерел енергії (гідроенергія, запаси горючих 

копалин), сировини та матеріалів (запаси мінеральної сировини, ліс, ресурси 

технологічної води тощо) або безпосередньо у людському споживанні (питна 

вода, дикі плоди та ягоди). Важливою властивістю природних ресурсів за 

такого підходу визнавалася можливість збільшення суспільної корисності 

зазначених ресурсів у процесі трудової активності людини.  

Таким чином, природокористування до недавнього часу вважалося 

процесом експлуатації природних благ з суто прагматичною метою 

задоволення матеріальних і культурних потреб суспільства. Раціональне 

використання природних благ передбачало опору на розум і знання, тому під 

природокористуванням розумілася також окрема наука, у якій відбувається 

дослідження загальних принципів здійснення будь-якої людської діяльності, 

пов’язаної з використанням природних благ або перетворення їхнього стану 

[55; 112]. Важливою (але не пріоритетною) функцією раціонального 

природокористування вважалася також охорона навколишнього середовища від 

негативного впливу антропогенної діяльності (насамперед – промислової), що 

передбачала насамперед захист природи від непродуктивного („хижацького”) 

використання природних факторів, знищення природних ресурсів і природних 

умов без отримання відповідного позитивного ефекту тощо. 

Отже, обов’язковою умовою функціонування виробничої системи 

суспільного розвитку є активне залучення до продуктивної людської діяльності 

величезного комплексу природних благ, перетворення обсягу та якості яких 
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необхідно для задоволення людських потреб. Наприклад, у науковій праці [56] 

підкреслюють, що життєві блага неможливо створити, не маючи необхідної 

вихідної природної речовини та пристосувань її переробки. С. Мочерний [200] 

також зазначає, що в основу економічної системи закладені продуктивні сили, 

виникнення яких зумовлено стосунками людини з природою, а також 

перетворенням природних речовин відповідно до потреб людини. 

Взаємодія та структурний зв’язок суспільства, виробничих відносин, 

навколишнього середовища у рамках існування техногенної системи 

“виробництво – споживання” [149, с. 66], функціонування якої ґрунтується на 

простій експлуатації природних факторів (штучне порушення природного 

середовища), обумовлюється складністю і різноманіттям процесу використання 

ПФ у процесі продуктивної діяльності людини (рис. А.1).  

Л. Мельник та О. Мельник [157, с. 66–67] наполягають на хибності 

зазначеного традиційного (антропоцентричного) підходу щодо побудови 

відносин між людиною та навколишнім природним середовищем, оскільки 

протікання циклу „виробництво – споживання” має занадто руйнівний, 

екодеструктивний характер. Екодеструктивність антропоцентрич-ного підходу 

полягає насамперед у тому, що порушення існуючого стану біосфери 

кумулятивним чином накопичується впродовж усього виробничо-споживчого 

циклу (без жодного відшкодування природі) та не може бути повністю 

скомпенсоване продуктивними зусиллями на етапі знищення – поховання 

відходів. Тому, з одного боку, вичерпання невідновлюваних і погіршення стану 

відновлюваних природних ресурсів призводить до суттєвого скорочення 

продуктивних можливостей майбутніх циклів „виробництво – споживання”, а з 

іншого – наростаюче погіршення умов існування людей (теперішнього та 

особливо – наступних поколінь) призводить до різкого зростання вимог до 

забезпечення якості та безпеки життєдіяльності. 

Головними наслідками накопичення екодеструктивних результатів 

виробничих процесів є активізація та неухильне зростання негативного впливу 

людської еколого-економічної діяльності на стан природних ресурсів [310, с. 

129–130], якість компонентів природного середовища, біосферу та глобальну 
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екосистему Землі (додаток А, табл. А.1).  

Так, у наукових працях [39; 84; 127; 158; 167; 205] зазначено, що 

парадигма соціально-економічного розвитку, основу якої складає 

технократично-споживацьке відношення до природи, є головною причиною 

насування неповоротного руйнування біосфери, знищення озонового шару, 

зростання нестабільності клімату, зубожіння флори та фауни. На думку 

З. Герасимчук [63, с. 62], саме зростанням антропогенного навантаження на 

біосферу в процесі суспільного розвитку обумовлює різке загострення 

екологічної ситуації у глобальному масштабі, що наближує людство до 

критичної межі у взаємодії з природою.  

Ю. Стадницький [250, с. 75] також вважає, що антропогенне 

забруднення навколишнього середовища наразі є однією з головних 

глобальних проблем як розвитку людства в цілому, так і України зокрема.  

Негативні наслідки антропогенного забруднення, які до середини минулого 

сторіччя досить часто вважалися несуттєвими „зовнішніми ефектамиˮ , якими 

можна знехтувати у виборі оптимальних технологій або обґрунтуванні напрямів 

економічного розвитку, зросли до рівня однієї з найбільших загроз добробуту та 

безпеці людства. Ю. Стадницький також наполягає на тому, що скорочення 

антропогенного забруднення навколишнього середовища суспільства майже 

не становить технологічних або технічних труднощів. На його думку, 

розв’язання цієї проблеми є суто економічним завданням, складність вирішення 

якого обумовлена переважно надмірним здорожанням упровадження заходів 

щодо підвищення екологічної безпеки виробництва. Тому в сучасних умовах 

максимальна увага має приділятися оптимальному використанню обмежених 

ресурсів, що можуть спрямовуватися на екологічні цілі.  

В. Щербак [304, с. 51] вважає, що технологічний прогрес людства до 

цього часу складається з низки циклів використання-вичерпання ресурсів, 

кожний з яких передбачає послідовне проходження трьох основних етапів: 

1) засвоєння (створення) та розширення досі не використовуваної („не 

існуючої”) природної ресурсної бази; 2) вичерпання використовуваної 
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природної ресурсної бази та погіршення внаслідок цього умов існування 

суспільства у навколишньому середовищі, пошук резервів відновлення або 

заміни ресурсної бази; 3) заміщення застарілої ресурсної та екологічної бази 

новітніми джерелами природних ресурсів (а також виникнення нових, як 

правило, більш гострих і складних еколого-ресурсних проблем). 

Таким чином, за поглядами В. Щербака, корінь сучасної екологічної 

кризи міститься у самій природі існуючої моделі суспільно-технологічного 

розвитку людства, заснованої на інерційному процесі нищівного споживання-

вичерпання природної ресурсної бази. Б. Ревчун [226, с. 85], спираючись на 

погляди видатних західних економістів Е. Мішона, В. Нордгауса, Дж. Тобіна та 

ін., наполягає на тому, що у сучасних умовах постіндустріального 

глобалізованого виробництва економічне зростання, засноване на простому 

збільшенні випуску товарів і послуг, може призводити навіть до скорочення 

рівня добробуту суспільства (за рахунок погіршення умов життєдіяльності 

людини, виникнення загрози здоров’ю та ін.). У роботі [76, с. 634] 

підкреслюється на нагальній необхідності розбудови новітньої моделі 

господарювання, сумісного з біосферою, на засадах комплексного забезпечення 

економічної ефективності, соціальної справедливості та екологічної безпеки на 

цей час і в майбутньому.  

Досить часто [2;  8; З2; 65; 69; 74; 203; 295; 306; 311; 335; 339] науковці 

також вважають, що реалізація сучасних пріоритетів соціально-економічного 

розвитку в мінливих умовах господарювання передбачає необхідність 

переорієнтації технологічних засад виробничої діяльності людини від 

пасивного пристосування (інерційного слідування за перетвореннями 

навколишнього природно-ресурсного середовища) до свідомої активної 

адаптації (передбачення тенденцій змін біосфери та випереджувальна 

трансформація виробництва відповідно до вирішення завдань збереження 

екологічного балансу та запобігання вичерпанню ресурсів).  

Так, наприклад, Є. Лапко [143, с. 69–70] зазначає, що рекреаційні 

можливості сучасної екосистеми щодо компенсації негативних наслідків 
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виробничої діяльності людини майже вичерпано, внаслідок чого виникає пряма 

та майже невідхильна загроза існуванню природного середовища та навіть 

усього людства. Подолання зазначеної загрози, на думку більшості науковців 

[47; 48], вимагає насамперед випереджувальної екологізації економічного (в 

першу чергу – технологічного й інноваційного) розвитку [341 – 343; 365 – 367]. 

Екологізація технологічного розвитку (ЕТР) вважається специфічною формою 

науково-виробничої діяльності, основною метою якої є перехід до сумісного з 

біосферою типу технологічного розвитку на основі комплексного застосування 

природних ресурсів, зменшення ресурсоємності виробництва, створення 

замкнених матеріально-енергетичних циклів, поширення орієнтації на 

відновлювальні та екологічно чисті джерела енергії. 

Таким чином, накопичення негативних екодеструктивних явищ у 

взаємозв’язку людства з його навколишнім природним середовищем 

(ймовірним наслідком яких може бути навіть настання справжньої екологічної 

катастрофи) викликало об’єктивну необхідність перетворення принципових 

загальних засад природокористування: від редицируваного (утилітарно-

техногенного) сприйняття природи через „ресурсний підхід” до поширення 

біосферної концепції (додаток А, табл. А.2.) [109; 150; 236; 309 та ін.]. 

Пошук шляхів погодження економічних і суто екологічних пріоритетів 

суспільного розвитку став вихідним етапом виникнення ресурсної концепції 

природокористування, заснованої на визнанні єдності та цілісності природного 

середовища. Один із засновників ресурсного підходу, М. Реймерс, зазначав 

[227, с. 32–33], що продуктивні природні ресурси (фактори й умови 

виробництва) є невід’ємною складовою навколишнього природного 

середовища (сукупності природних благ, яка знаходиться у безпосередньому 

контакті з людиною і об’єктами її активності та яка здатна прямо або 

опосередковано впливати на процеси життєдіяльності). О. Балацький, 

Л. Мельник, О. Яковлєв [12, с. 10] також указували на поступовому стиранні 

можливого розмежування природних ресурсів і природних умов унаслідок 

розвитку промислового виробництва: неухильне зростання обсягів 
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продуктивної активності суспільства; збільшення кількості, різноманіття та 

мінливості ресурсних і рекреаційних (відновлювальних) функцій природних 

факторів; втягнення до суспільного виробництва нових нетрадиційних ПФ; 

широкомасштабне зростання впливу наслідків (різного роду відходів) залучення 

(вилучення з природного середовища) та використання ПР на стан ПУ. 

Ресурсна концепція природокористування в цілому виходить з органічної 

неподільності природних ресурсів і природних умов, сукупність яких створює 

складний комплекс природних факторів як стрижневий елемент еколого-

економічної системи. На думку М. Реймерса [227], природні фактори – це будь-

які предмети або явища, що діють поза участю людини або пов’язані з її 

біологічною сутністю. Таким чином, кожний ПФ є джерелом природного 

впливу довколишнього середовища, що може змінюватися у певних межах, але 

не може бути скасований через будь-яку дію соціальних факторів, у т.ч. – через 

техногенний вплив. Дослідник вважає [227, с. 24], що інтегральний природний 

ресурс є системним природним утворенням, яке експлуатується різними 

секторами господарювання та безпосередньо підтримує життя на Землі. Склад 

інтегрального природного ресурсу (ІПР) продуктивної еколого-економічної 

діяльності людини, заснований на положеннях ресурсної концепції 

М. Реймерса, подано у табл. А.3 додатка А. 

Характерною особливістю наведеного підходу, яка підкреслює його 

універсальний характер, автори [309, с. 126] вважають те, що до складу ІПР, 

наприклад, органічно додаються різні види порушень (забруднень) природного 

середовища, які стають компонентами реальних екосистем, змінюючи 

властивості інших елементів природного середовища. 

Таким чином, кількісні, якісні, структурні параметри та взаємовідносини 

складових інтегрального природного ресурсу в цілому характеризують стан 

природного середовища, яке у поєднанні з суспільною сферою людського 

життя утворює навколишнє оточення людства. Основні складові еколого-

економічної системи наведені на рис. А.2 додатка А. 

Слід також додати, що різноманіття змісту та характеру суспільно-
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виробничих відносин елементів ЕЕП, додатково ускладнюється через 

обов’язкову необхідність інституціоналізації цих відносин шляхом формування 

відповідного за змістом організаційно-економічного механізму управління 

еколого-економічним розвитком промислового підприємства. Головними 

інституціональними складовими організаційно-економічного механізму 

управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства є 

система певних державних і громадських інститутів, регулюючих та 

розпорядчих органів, а також сукупність управлінських дій, що генерується 

цими органами й інститутами, в сфері реалізації певної суспільної (у т.ч. – 

державної) екологічної політики щодо використання ресурсів природного 

середовища та розв’язання ресурсно-екологічної кризи. 

На думку автора, характерною особливістю і головною перевагою 

ресурсної концепції природокористування (характеристика якої наведена у 

табл. А.2 додатка А) є насамперед комплексний системний підхід щодо 

визначення природоресурсного потенціалу та можливостей його продуктивного 

використання суспільством. На сучасному етапі суспільного розвитку 

набирають сили нові тенденції та підходи щодо вибору напрямів, масштабів, 

форм і способів продуктивної людської діяльності. Пріоритети такого вибору 

безпосередньо пов’язуються не стільки з суб’єктивними потребами 

інтенсифікації або інтеграції різних сфер і галузей промисловості та 

виробництва, скільки з нагальною необхідністю активізації природоохоронної 

діяльності, вирішення ресурсно-екологічних проблем, всебічної раціоналізації 

природокористування, поліпшення відтворення природних ресурсів та якості 

навколишнього природного середовища у цілому.  

Уособленням нових підходів щодо вирішення накопичених гострих 

суспільно-природних суперечностей стала концепція усталеного (сталого) 

розвитку суспільства. У найбільш повному вигляді цю концепцію викладено в 

рішеннях Конференції ООН у Ріо-де-Жанейро (1992 р.), у роботі якої брали 

участь представники 178 держав світу. Прийнята на цій конференції підсумкова 

декларація містить 27 принципів, що мають рекомендаційний характер; основні 
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з них о у табл. А.4 додатка А.  

Таким чином, сучасна екологічна парадигма розвитку передбачає 

добровільне сприйняття суспільством низки обмежень щодо використання 

природно-ресурсного потенціалу (ПРП), а також системну екологізацію 

громадського життя (безвідносно до обсягів і характеру наявних або знову 

виниклих людських потреб). Л. Слепішкова зазначає [245, с. 30], що ключове 

положення концепції розвитку полягає саме у відмові від ресурсовитратного 

способу життя і панівної у сучасному світі настанови щодо не керованої і не 

обмеженої жодними рамками експлуатації природних благ. Тому встановлення 

вимог до розбудови економіки стійкого розвитку вимагає насамперед 

визначення кількісних обмежень щодо використання непоновлюваних 

природних ресурсів.  

Фундаментальними засадами формування екотехнологічної 

(„біосферної”) концепції сталого розвитку суспільства стали наукові труди 

видатних філософів і природознавців В. Вернадського[46], М. Рериха [230], за 

думкою яких вищою стадією еволюційного розвитку планетарної біосфери стає 

створення т. зв. „ноосфери”, стрижневою складовою якої буде людський розум. 

Ноосфера виникає з розвитком людства, яке, пізнаючи закони природи та 

удосконалюючи технології виробництва, набуває здатності надавати 

безперервно зростаючий вплив на природні зміни глобальної екосистеми [246]. 

Уперше концепцію ноосфери було висунуто академіком В. Вернадським 

[46] у розвиток гуманістичних ідей щодо можливості гармонізації 

взаємозв’язку між суспільством і природним середовищем на компромісних 

екологічних засадах. Відповідно до цієї концепції, однією з основних 

властивостей природних ресурсів є те, що чим більше обертів здійснить 

одиниця маси кожного з них, втілюючись у кожному новому циклі у більш 

досконалі субстанції, тим більшу користь (більш велику масу споживчої 

вартості) буде давати людству ця ресурсна одиниця [46, с. 77]. У такому 

контексті соціально-економічний розвиток має враховувати насамперед вимоги 

ресурсно-екологічних циклів і ефективно відновлювати їхнє інтенсивне 
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протікання. Неабияке наукове та прикладне значення вихідної ідеї ноосфери та 

концепції усталеного розвитку полягає у переосмисленні змісту і характеру 

відносин суспільства та навколишнього природного середовища. 

Так, З. Герасимчук [63, с. 62], аналізуючи сучасні підходи щодо побудови 

концепції еколого-економічного розвитку [46; 72; 103 та ін.], наполягає на 

наявності складної полярної дилеми у сфері відносин між природою та 

суспільством: або забезпечення економічного зростання на тлі посилення 

екологічної небезпеки, або, навпаки, скорочення шкідливого антропогенного 

впливу людини на біосферу за рахунок обмеження виробничих можливостей 

суспільства. Водночас ряд науковців (Д. Медоуз, К. Боулдінг, Г. Тейлор, 

М. Моісеєв) через нагальну необхідність екологічної стабілізації у цілому 

негативно ставиться до соціально-економічного зростання суспільства. Інші 

вчені (Р. Барр, К. Дойч, У. Дженкс,  К. Кольхаас) вважають за можливе певне 

погодження заходів щодо подолання екологічної кризи з процесами 

інтенсивного соціально-економічного зростання на засадах широкого 

використання інструментів державного регулювання, ринкової самоорганізації 

або сполучення цих інструментів. У останній час серед науковців 

(Дж. Гелбрейт, Е. Ольсен, У. Педдок, Р. Педдок та ін.) досить широкого 

поширення набула теорія щодо необхідності створення „альтернативної моделі 

розвитку та образу життя”, за якої вирішення еколого-економічних 

суперечностей має ґрунтуватися на розбудові новітніх соціальних механізмів 

свідомого регулювання потреб суспільства у економічному зростанні 

(характеристика екологічних потреб суспільства за етапами еволюційного 

розвитку наведена у табл. А.7 додатка А).  

А. В. Бардась, К.С. Богач [17] вважає, що концепція еколого-

економічного розвитку території базується на принципах: оптимальної 

відповідності суспільства та природного середовища, природної рівноваги 

біосфери, екологічно орієнтованої людської діяльності, комплексності та 

екологічної обґрунтованості прийнятих рішень, забезпечення пріоритету 

суспільного інтересу над приватним. Розвиток економіки не може 
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супроводжуватись небезпечним забрудненням і деградацією природного 

середовища. 

З точки зору А. Садекова [146, с. 25], еколого-економічний розвиток є 

формою соціально-економічного розвитку суспільства на засадах 

постіндустріальної моделі господарювання і вільної, творчої праці з 

урахуванням інтересів сьогочасного та майбутнього поколінь, яка спрямована 

на досягнення високого рівня якості природного середовища мешкання і 

життєдіяльності кожної людини. Л. Мельник, О. Мельник [157, с. 64–65] з 

цього приводу зазначають, що сучасний економічний механізм ефективного 

природокористування має ґрунтуватися на комплексному підході до вирішення 

проблем забезпечення стійкого еколого-економічного розвитку. Сучасна 

концепція еколого-економічного розвитку виходить насамперед з того, що 

використання тільки звичайних і звичних інструментів екологізації суспільного 

виробництва (таких, як будівництво очисних споруд, використання 

маловідходних технологічних процесів і технологій переробки відходів, 

накладення штрафів за забруднення природи або неналежне використання 

природних ресурсів), які зосереджені навколо видобувних і виробничих стадій 

складного циклу “виробництво – споживання”, не в змозі суттєво поліпшити 

екологічної ситуації. Навпаки, за умови низької диференціації або навіть 

відсутності чітко визначених суспільних і споживчих вимог щодо екологічної 

чистоти та безпеки вироблюваних виробтоварів і послуг упровадження 

наведених інструментів екологізації може призвести навіть до скорочення 

конкурентоспроможності підприємств – виробників екологічно безпечної 

продукції порівняно до їхніх конкурентів, що щиро нехтують вирішенням 

екологічних проблем. Тому насьогодні гостро та нагально (нарівні з потребами 

забезпечення екологічної безпеки у виробничій сфері) постають завдання 

екологізації процесів споживання товарів і послуг для забезпечення усталеного 

розвитку суспільства.  

Таким чином, комплексний підхід щодо вирішення проблем забезпечення 

еколого-економічного розвитку, з точки зору автора, має ґрунтуватися на 
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основних напрямах зменшення екологічного тиску на навколишнє природне 

середовище, як свідоме скорочення або повна відмова суспільства від 

споживання найбільш небезпечних для стану екосистеми товарів і послуг; 

скорочення послідовності циклу “виробництво – споживання” у бік вилучення 

етапів видобування і залучення до обігу первинних природних ресурсів шляхом 

їх заміщення 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; 

обґрунтування і запровадження інноваційно-інвестиційних проектів еколого-

економічного розвитку промислових підприємств; формування виваженої 

еколого-економічної політики як загальнодержавної, так і на підприємствах; 

мотивування працівників до досягнення результатів еколоьго-економічного 

розвитку підприємств. 

Крім того, неабиякого значення для забезпечення соціально-економічного 

розвитку сьогодні набуває активізація екологічної діяльності не тільки на 

макрорівні, але й на регіональному та підприємницькому рівнях. Так, на думку 

Л. Масловської [155, с. 64], за загальної спрямованості державної стратегії 

переходу на засади стійкого розвитку особливої актуальності набуває саме 

територіальне регулювання природокористування. Регіони стають своєрідним 

ядром економічної, соціальної і екологічної облаштованості геоекономічного 

простору, а також сферою мобілізації з цією метою матеріальних, трудових, 

фінансових та інтелектуальних ресурсів [22; 50; 154; 173; 319; 320; 351; 355]. 

Саме на регіональному рівні цілком доцільним й можливим стає досягнення 

збалансованості структури та масштабів виробництва зі структурою і 

величиною інтегрального природноресурсного потенціалу, а також 

установлення першочергових екологічних пріоритетів його використання. 

Соціально-економічний прогрес і якість навколишнього природного 
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середовища становлять два взаємозалежних пріоритети в розвитку регіону, що 

мають доповнювати та підсилювати один одного. Лише на таких інтегративних 

засадах можливе абезпечення адекватності інтересів економіки й екології з 

домінуванням екологічних критеріїв, вимог і показників [360; 361 – 364]. 

Л. Масловська також вважає, що перебудова суспільно-природної взаємодії на 

рівні регіону вимагає насамперед об’єктивної оцінки стану 

природноресурсного потенціалу, а також розробки заходів для його 

ефективного та раціонального використання. Таким чином, досягнення єдності 

трьох основних сфер здійснення циклу “виробництво – споживання”, а саме: 

по-перше, процесів використання природних ресурсів; по-друге, охорони 

навколишнього середовища; по-третє, економічно обґрунтованого та суспільно 

припустимого задоволення людських потреб) вимагає формування 

інтегрованого комплексного підходу щодо раціоналізації, удосконалення 

раціонального природокористування за такими головними напрямами: 

комплексне використання первинних природних ресурсів з мінімізацією 

технологічних втрат і покращення природних умов; утилізація відходів 

виробничого та кінцевого споживання. В обох напрямах передбачається 

створення умов для забезпечення нейтральності виробничих циклів щодо 

навколишнього природного середовища за будь-яких умов протікання 

технологічних процесів. 

Проте набагато складнішою (відносно до міждержавного, національного 

або регіонального рівнів регулювання процесу природокористування [22; 50; 

351; 360]) є практична реалізація засад концепції розвитку на 

підприємницькому рівні, тобто у межах окремого підприємства (насамперед – 

промислового). Головними причинами наявних у цій сфері перешкод та 

ускладнень економічного, організаційного, технологічного та навіть 

соціокультурного характеру автор вважає перш за все складність економічної 

природи циклу „виробництво – споживанняˮ, а також різноманіття цільових 

засад природокористування для здійснення підприємницької діяльності. 

Так, Ю. Лисенко та А. Садеков [146, с. 33] зазначають, що більшість 
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сучасних концепцій забезпечення розвитку мають декларативний і настановчий 

характер і встановлюють стратегічні завдання переважно на 

макроекономічному рівні.  

Узагальнення наукових підходів щодо дослідження економічної та 

екологічні діяльності та закономірностей процесу розвитку та еколого-

економічного розвитку промислового підприємства [9; 34; 42; 46; 59; 97; 

105; 274; 278 та ін.] дає змогу виділити такі складові (різновиди) їх забезпечення, 

як соціально-психологічна, організаційно-структурна, технічна, технологічна, 

фінансова, комерційна, комунікаційна, інформаційна, функціональна.  

Окреме місце в понятійному апараті посідає поняття „екологічна 

усталеність” [177, 200, 258] як спроможність промислового підприємства щодо 

забезпечення певних параметрів взаємодії з навколишнім природним 

середовищем поза будь-яких змін зовнішніх або внутрішніх умов 

господарювання. На думку автора, екологічна усталеність розвитку 

підприємства стає відображенням передумов здійснення, стану, тенденцій 

розвитку еколого-економічної діяльності як сукупності дій та відносин 

(економічних, виробничих, соціальних, організаційних та ін.), які та виникають 

реалізуються в ході видобутку, залучення до продуктивного обігу, відновлення 

природних ресурсів і мінімізації екодеструктивних наслідків виробничо-

господарської активності підприємства. 

Як правило, усталеність розвитку промислового підприємства вважається 

динамічним явищем, яке складається з низки тісно пов’язаних між собою 

процесів – таких, як просте пристосування підприємства до умов середовища 

господарювання – некерована або слабокерована самоорганізація (в тому числі 

до еколого-економічних перетворень НС), а також свідома трансформація стану 

або поведінки виробничо-економічної системи внаслідок певного 

цілеспрямованого впливу. Як зазначає автор [106, с. 138], сутність поняття 

„усталеність розвитку підприємства” за змістом є дуже близьким до 

„керованості”. З такої точки зору, сама необхідність управління усталеністю 

розвитку підприємства (врахування всіх аспектів цього процесу) вимагає 
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розмежування двох основних її видів: рівноваги та гомеостазу.  

Під рівновагою розуміється такий стан системи, що характеризується 

збалансованістю попиту та пропозиції всіх наявних у системі ресурсів. 

Перебуванняя підприємства у такому стані визначає початковий рівень 

усталеності, що характеризується певними параметрами споживання 

природних ресурсів та, як наслідок, певним рівнем екодеструкції (на цьому 

рівні вважається припустимою). З переходом із стану рівноваги до більш 

оптимального (з точки зору еколого-економічної ефективності використання 

ПР) підприємство набирає запас стійкості, або, навпаки, у разі зворотнього 

коливання від стану рівноваги підприємство переходить в ситуацію нестійкості. 

До певних меж збереження стабільності функціонування підприємства втрата 

рівноваги без будь-якої шкоди сполучається з практичною стійкістю, але вихід 

за критичні межі усталеного розвитку означає об’єктивну необхідність 

уживання заходів щодо оптимізації підприємства.  

Слід зазначити, що рівновага будь-якої системи певною мірою припускає 

її перебування в статичному стані, але набуття у цьому випадку цілком 

незмінного становища системи майже неминуче призведе до її руйнування під 

впливом змін зовнішнього середовища. З цього приводу О. Богданов [29, с. 201] 

зауважував, що для збереження рівноваги у змінюваному середовищі, системі 

недостатньо простої рівноваги. Отримання хоча б відносних гарантій щодо 

збереження системи вимагає зростання сукупності активних дій, що 

реалізуються нарівні з простим пристосуванням; у цьому випадку нові 

несприятливі зовнішні впливи будуть зустрічати не інерційний, а посилений 

опір. Така ситуація визначає динамічну рівновагу, яка вже не може бути 

абсолютно точною, оскільки неможливим є досягнення повної та безумовної 

тотожності протилежних (внутрішніх і зовнішніх) змін. М. Абрютіна й 

О. Грачов [1, с. 41], додають, що стан рівноваги не може бути довготривалим: 

це є не більш, ніж момент у постійному русі системи – або у бік набуття запасу 

стійкості (причому рівновага зберігається, що є обов'язковим компонентом 

усталеного розвитку), або у бік скорочення цього запасу.  
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Таким чином, що екологічна безпека еколого-економічного розвитку 

підприємства на жодних умов не може вважатися стабільним явищем, оскільки 

динамічність змінювання вимог щодо запобігання накопиченню екодеструкції 

призводить до скорочення обсягів доступних підприємству ресурсів. Тобто 

збереження рівноваги у цьому випадку означає необхідність у постійному 

підвищенні ефективності використання природних ресурсів. 

Більшість науковців [15; 34; 37; 95; 169 та ін.] вважає, що зусилля щодо 

забезпечення розвитку вимагають дотримання політики спрямованості дій на 

підтримку рівноваги шляхом урахування будь-яких збурювань зовнішнього 

середовища системи. Проте такий підхід, на наш погляд, характеризує тільки 

статичну (тверду) усталеність системи, що більшою мірою піддається 

руйнівним трансформаціям у разі зростання активності збурювань. 

Альтернативою статичній усталеності є динамічна стійкість, що припускає 

коливання системи відносно рівноважного стану. Такі коливання 

обумовлюються перш за все дією зворотних зв'язків між усіма елементами 

системи, що забезпечують повернення системи у вихідний стан. Динамічна 

усталеність вважається характерною властивістю систем із саморегулюванням, 

що зберігають стійкість навіть за суттєвих змін зовнішніх умов. 

Саморегулювання дає таким системам перевагу перед об’єктами із статичними 

рівноважними структурами. Тому підтримку динамічної стійкості в процесі 

розвитку підприємства в цілому слід вважати загальною основою для 

формування відповідного механізму управління. 

На думку автора, ще однією важливою умовою еколого-економічного 

розвитку підприємства слід вважати визнання крмплексності 

природоохоронних вимог, тобто їх розповсюдження на всі без винятку 

елементи системи з метою формування як найбільшої кількості зворотних 

зв’язків між цими елементами для підтримки динамічної рівноваги. Гомеостаз 

(гомеостатична ситуація) є стійким станом рівноваги системи в її взаємодії з 

навколишнім середовищем. Шевяков, під гомеостазом розуміють незмінність 

суттєвих параметрів системи під впливом зовнішнього середовища [78], а 
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І. В. Філіпішин [306] вважає, що цей вид усталеності визначається незмінністю 

співвідношення системи із середовищем за відповідної зміни структури та 

визначних параметрів системи. Така позиція дозволяє чітко обґрунтувати 

вимогу екологічної надійності виробничо-економічної системи, тобто 

досягнення високого рівня гнучкості та випереджувального запобігання 

виникненню екодеструктивних проявів у функціонуванні системи за будь-яких 

зовнішніх або внутрішніх трансформацій. 

Оптимальна організація гомеостатичної системи, передбачає споживання 

системою мінімально можливих обсягів ресурсів з досягненням намічених цілей 

[85, с. 297]. З цієї точки зору, забезпечення гомеостатичного типу еколого-

економічного розвитку системи передбачає, по-перше, необхідність 

безперервного скорочення усіх видів витрат природних ресурсів (безвідносно 

до властивостей відтворюваності, дефіцитності, вартості та ін.) і, по-друге, 

широке впровадження процедур індивідуальної самоорганізації виконавців у 

процесі генерації управлінських зусиль щодо пристосування підприємства до 

змінюванних вимог навколишнього природного середовища. 

Таким чином, еколого-економічний розвиток підприємства є однією з 

умов успішності його функціонування, що обумовлюється виробничою 

гнучкістю використовуванних технологічних процесів, а також універсальністю 

виробничих завдань. 

Авторитетним напрямом дослідження процесів розвитку підприємства є 

також т. зв. „теорія катастроф”, одним із засновників якої є В. Арнольд [5]. 

Згідно з цією теорією, „катастрофи” (тобто якісні стрибки, прориви у лінійності 

змін стану системи) є головним фактором процесу її трансформації. Тому 

забезпечення розвитку підприємства не обов’язково вимагатиме сталості 

параметрів без зміни функціонування. У роботі [313, с. 142] з цього приводу 

зазначає, що через ситуацію перевищення змінами параметрів системи 

можливостей її адаптивного розвитку відбувається втрата стійкості. З цієї точки 

зору, безперервне підвищення екологічної безпечності виробничого процесу 

стає важливою складовою підвищення надійності взаємодії підприємства з 
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навколишнім середовищем на засадах розширення меж екологічної 

адаптивності. Таким чином, еколого-економічний розвиток промислового 

підприємства, на нашу думку, є важливою характеристикою його організаційно-

економічної, техніко-технологічної та соціальної побудови, за якої стає 

можливим забезпечення стабільних техніко-економічних показників 

функціонування підприємства, досягнення оптимальності (за критерієм 

мінімізації екодеструктивного впливу) використання природних факторів, а 

також швидке та маловитратне пристосування діяльності підприємства до змін 

умов і вимог навколишнього природного середовища.  

З точки зору автора, основними теоретичними положеннями та вимогами 

щодо створення організаційно-економічного забезпечення еколого-

економічного розвитку промислового підприємства на засадах екологізації 

промислового виробництва є такі: обмеженість меж припустимого 

антропогенного екодеструктивного впливу продуктивної виробничої діяльності 

на стан НС та, як наслідок, необхідність свідомого, цілеспрямованого 

підпорядкування (екологізації) усіх аспектів функціонування підприємства 

щодо задоволення потреб збереження навколишнього природного середовища; 

необхідність максимізації природоохоронного ефекту на всіх стадіях 

продуктивної діяльності промислового підприємства (у межах підприємства в 

цілому, а не за окремими виробничими процесами), а також (за можливості) у 

всіх взаємовідносинах підприємства із зовнішніми контрагентами 

(постачальниками, споживачами) та іншими суб’єктами зовнішнього оточення; 

комплексність підходу щодо вирішення проблем забезпечення усталеного 

розвитку на засадах усебічного вдосконалення економічних, технологічних, 

організаційних, соціокультурних аспектів господарської діяльності підприємства; 

забезпечення гармонійної інтеграції та поєднання природоохоронних зусиль 

підприємства з еколого-економічним розвитком інших суб’єктів на 

регіональному, національному та міждержавному рівнях; розширення 

використання методів соціального та соціокультурного впливу на процеси 

формування споживчих потреб та індивідуальних уподобань членів суспільства 
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(в т.ч. – працівників підприємства) для підвищення диференціації суспільних 

вимог щодо використання екологічно безпечних виробничих процесів та 

екологічно чистих товарів і послуг – через формування складного 

мотиваційного механізму усталеного екологічного розвитку; забезпечення 

динамічного характеру розробки та впровадження інноваційних заходів щодо 

запобігання накопиченню екодеструктивних тенденцій у виробничій діяльності 

підприємства через неухильне скорочення питомих обсягів споживання 

природних ресурсів; комплексне втілення природоохоронних вимог до 

організації діяльності всіх без винятку структурних підрозділів підприємства та 

окремих працівників, інтеграція елементів екологічного менеджменту до 

найбільш можливої кількості виконуваних у межах підприємства функцій, 

процесів і процедур; підвищення економічної гнучкості (можливості 

варіювання кінцевих результатів виробництва без суттєвого збільшення витрат 

ресурсів) технологічних процесів і рівня універсальності виробничих завдань; 

децентралізація обов’язків і розподілу відповідальності за виконання 

управлінських функцій у сфері ресурсозбереження через широке впровадження 

процедур мотивації та індивідуальної самоорганізації працівників у процесі 

генерації управлінських рішень щодо оптимізації використання природних 

ресурсів; досягнення високого рівня екологічної безпеки виробничого процесу 

для підвищення надійності взаємодії (технологічних зв’язків) між складовими 

внутрішнього середовища підприємства та певними природними факторами 

навколишнього середовища на засадах розширення меж екологічної 

адаптивності виробництва.  

Головними екологічними пріоритетами забезпечення еколого-

економічного розвитку промислового підприємства відповідно до наведених 

теоретичних положень є такі: безперервне підвищення ефективності 

використання природних ресурсів, неухильне скорочення питомих витрат 

природних ресурсів на виробництво готової продукції (ресурсоємності 

виробництва) на основі впровадження інвестиційно-інноваційних проектів 

екологічної спрямованості; формування цільових конкурентних переваг 
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(порівняльних відмінностей підприємства від конкурентів) екологічного 

походження на засадах розширення диференціації товарної пропозиції (товарів 

і послуг з високим рівнем екологічної чистоти) та мінімізації непродуктивних 

витрат; досягнення високого рівня якості трудового та соціального життя 

працівників підприємства через покращення екологічного стану виробництва; 

екологізація (розширення виконання природоохоронних функцій) усіма 

підрозділами та працівниками з метою активізації залучення персоналу щодо 

вирішення проблем усталеності розвитку підприємства. 

Обов’язковою умовою реалізації зазначених теоретичних положень та 

екологічних пріоритетів забезпечення еколого-економічного розвитку 

промислових підприємств є розбудова відповідного організаційно-

економічного механізму управління еколого-економічним розвитком 

промислового підприємства. 

 

 

1.2. Організаційно-економічний механізм управління еколого-

економічним розвитком промислового підприємства 

 

 

Сучасне промислове підприємство це самостійний, організаційно та 

економічно відносно відособлений суб’єкт господарювання, характерними 

властивостями якого є свобода у прийнятті господарських рішень, 

відповідальність за підтвердженими законом зобов’язаннями та ін. Промислове 

підприємство є складною виробничо-економічною системою, яка, з одного 

боку, підпорядковується або входить до складу системи більш високого 

ієрархічного рівня (територіальної та національної системи господарювання, 

галузі або підгалузі промисловості), а з іншого - відіграє інтегративну роль 

щодо здійснення функцій цілепокладання, координації та управління 

діяльністю виробничих підсистем більш низького рівня, які належать до її 

внутрішнього складу (підрозділи, групи та окремі працівники). Стан і динаміка 

процесів функціонування та розвитку промислового підприємства  
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визначається насамперед впливом на нього змін зовнішнього оточення або 

внутрішніх трансформацій, пов’язаних із самоорганізацією ВЕС. 

Забезпечення розвитку промислового підприємства як виробничо-

економічної системи, на наш погляд, тісно пов'язано з організацією 

ефективного управління процесами еколого-економічної діяльності, а також із 

формуванням специфічного організаційно-управлінського механізму. Слід, 

проте, зазначити, що серед науковців до цього часу не існує повної 

погодженості поглядів щодо економічної сутності та природи організаційно-

економічного механізму управління процесами розвитку підприємства. 

Так, на думку А. Кульмана [138, с. 12], будь-який економічний механізм 

(ЕМ) складається з певної логічної послідовності економічних явищ. Звичайно 

складовими економічного механізму одночасно виступають: по-перше, вихідне 

економічне явище; по-друге, явище, виникнення якого відбувається із 

завершенням функціонування механізму; по-третє, весь процес, що 

відбувається в інтервалі між проявами цих явищ. За допомогою категорії 

економічного механізму досить часто характеризується також певна система 

суспільної організації господарювання, що забезпечує сталість і безперервність 

виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних благ, товарів і 

послуг відповідно до властивостей певного способу виробництва та відносин 

власності, що виникають на основі цих властивостей [307, с. 4]. Таким чином, 

уже у самому категоріальному визначенні змісту поняття „економічний 

механізм” присутня ознака забезпечення сталості та безперешкодності розвитку 

певних соціально-економічних явищ. 

Так, М. Лисицін [312, с. 180] вважає, що організаційно-економічний 

механізм функціонування ВЕС становить інтегровану систему органічно 

взаємозалежних і взаємопов’язаних  економічних, організаційних, правових, 

соціальних та інших форм і методів господарювання та діяльності апарату 

управління, яка заснована на пізнанні дії об’єктивних економічних законів та 

має сприяти усталеності роботи ВЕС.  
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У структурі організаційно-економічного механізму можна виділити три 

системи: систему забезпечення, функціональну систему та цільову [93]. 

Зокрема, система забезпечення організаційно-економічного механізму 

складається з підсистем правового, ресурсного, нормативно-методичного, 

наукового, технічного, інформаційного забезпечення підприємства. 

Організаційно-економічний механізм управління підприємством включає такі 

основні функціональні підсистеми: планування, організації, мотивації, 

контролю та регулювання.  

На думку Т. М. Гордієнко [73], організаційний механізм – це цілісний 

комплекс причинно-наслідкових зв’язків, які забезпечують доцільне 

перетворення вихідної ситуації в кінцеву (пов’язану з метою, яка досягається). 

За думкою авторів [275], економічний механізм забезпечення розвитку 

визначається єдністю функцій планування, економічного стимулювання, а 

також організаційних структур, що виконують ці функції на всіх рівнях 

господарювання. З точки зору Г. Таукач і В. Дубоніса [180, с. 52-55], 

характерними особливостями організаційно-економічного механізму розвитку 

підприємства є наявність складного комплексу виробничих та управлінських 

процесів (виробничий механізм – ВМ), а також сукупності зв'язків і 

взаємозв’язків між цими процесами та всередині них (механізм управління – 

М). Отже, механізм забезпечення розвитку за такого підходу складається з 

виробничого механізму та механізму управління, який забезпечує ефективне 

функціонування ВМ. Таким чином, механізм управління в цілому відбиває 

динамічний стан процесу управління, обумовлює рівень рухливості 

управлінської системи, ступінь сприйнятливості до змін виробничого 

механізму та ін. Слід, проте, зазначити, що такий підхід ускладнює понятійне 

розмежування сутності організаційно-економічного механізму та змісту 

системи управління, що поєднує управлінську систему та об’єкт управління, на 

який спрямовано свідомий управлінський вплив. 

О. Вагіна та М. Покідченко [34, с. 29], навпаки, приділяють особливу 

увагу суто організаційним аспектам формування механізму розвитку як певної 
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системи організації суспільного виробництва, тобто способу реалізації функцій 

організації (створення моделі взаємозалежної поведінки складових такої 

системи) та управління (вирішення завдань з приведення цієї системи до дії з 

метою вирішення заздалегідь сформульованих завдань). М. Круглов [129] у 

вивченні структури організаційно-економічного механізму також зосереджує 

увагу на організаційно-управлінських особливостях функціонування цього 

механізму. Взаємодія складових організаційно-економічного механізму в 

процесі спільного досягнення ними встановлених цілей, за думкою М. Круглова 

[129], відбиває динамічний аспект функціонування механізму управління 

шляхом формування специфічних організаційних, економічних соціальних 

відносин всередині механізму. В. І Кошкін [266, с. 153-155], також 

погоджуючись в цілому із концепцією А. Кульмана, також пропонує виділяти у 

складі організаційно-економічного механізму статичний та динамічний 

складники. Статичний аспект відбиває цільові настанови функціонування 

зазначеного механізму, способи, методи та структуру управління, що 

використовуються у його межах. Динамічний аспект існування організаційно-

економічного механізму стосується суто процесних характеристик роботи 

механізму, відбиваючи його реальне функціонування в ході розробки, 

прийняття, реалізації стратегічних і поточних управлінських рішень, тобто 

реальну діяльність організаційно-економічного механізму. 

За нашою думкою, зміст функціонування організаційно-економічного 

механізму управління еколого-економічним розвитком промислового 

підприємства складає сукупність суспільних, виробничих і соціальних 

відносин, що виникають у ході процесів формування та використання 

природно-ресурсного потенціалу підприємства, а також відповідну систему 

органічно взаємозалежних і взаємопов’язаних економічних, організаційних, 

правових, соціальних та інших форм, методів господарювання та діяльності 

апарату управління щодо забезпечення усталеності та безперервності 

здійснення зазначених відносин. 

Важливим також уявляється визначення основних вимог до забезпечення 
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економічного розвитку підприємства завдяки функціонуванню організаційно-

економічного механізму управління еколого-економічним розвитком. 

Результати узагальнення теоретичних розробок дозволили сформулювати 

основні вимоги до забезпечення економічного розвитку підприємства на 

засадах екологізації промислового виробництва (рис. 1.1).  

 

 

 

Рис. 1.1. Основні вимоги до забезпечення економічного розвитку 

підприємства на засадах екологізації промислового виробництва 

Цілеспрямоване підпорядкування екологізації усіх аспектів 
функціонування підприємства

Комплексність підходу щодо вирішення проблем забезпечення розвитку 

Поєднання природоохоронних зусиль підприємства з еколого-
економічною діяльністю інших суб’єктів на регіональному, 
національному та міждержавному рівнях

Формування складного мотиваційного механізму екологічного розвитку

Впровадження інноваційних заходів щодо запобігання накопиченню 
екодеструктивних тенденцій у виробничій діяльності

Підвищення економічної гнучкості технологічних процесів та рівня 
універсальності виробничих завдань

Децентралізація обов’язків і розподіл відповідальності за виконання 
управлінських функцій у сфері ресурсозбереження

Досягнення високого рівня екологічної безпечності виробничого
процесу
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На думку автора, еколого-економічний розвиток підприємства повинен 

реалізуватися за рахунок 4Р – елементів. Planet (планета) – захист 

підприємством природних ресурсів, турбота про стан довкілля та мінімізація 

негативного впливу на кліматичні зміни. People (люди) – розвиток суспільства, 

задоволення потреб споживачів. Зростання екологічної обізнаності суспільства 

відображається безпосередньо на поведінці споживачів, які вимагають від 

виробників екологічно безпечної продукції та послуг. Prosperity (процвітання) – 

забезпечення економічної ефективності підприємства, досягнення 

комерційного успіху та отримання прибутку. Partnership (партнерство) – 

організація взаємовигідної взаємодії із зацікавленими сторонами або 

стейкхолдерами підприємства.  

Еколого-економічний розвиток підприємства через реалізацію 4Р – 

елементів схематично подано на рис. 1. 2.  

 

 

 

Рис. 1.2. Еколого-економічний розвиток підприємства через реалізацію 

 4Р – елементів 
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спрямованих на своєчасну адаптацію умов зовнішнього середовища, 

задоволення потреб споживачів і забезпечення на цій основі довгострокового 

комерційного успіху. Предметом управління еколого-економічним  розвитком 

підприємства є сукупність процесів і явищ, які відбуваються на об’єктах 

еколого-економічної діяльності. Об’єктом управління еколого-економічним 

розвитком підприємства є об’єктивна дійсність, яка впливає на довкілля, 

внаслідок цілеспрямованої економічної діяльності, що керується управлінським 

персоналом підприємства з метою одержання прибутку. Суб’єктом управління 

еколого-економічним розвитком є управлінський персонал підприємства, який 

координує виробничу, господарську діяльність і, ,водночас забезпечує 

мінімальний екодеструктивний вплив на довкілля та задоволення споживчих 

потреб. Використання організаційно-економічного механізму управління 

еколого-економічним розвитком підприємства можна вважати доцільним 

завдяки факторам схематизованим на(рис. 1.3). 

  

Рис. 1.3. Фактори доцільності впровадження організаційно-економічного      

механізму управління еколого-економічним розвитком підприємства 

 

Виділені фактори доцільно враховувати у концептуальному підході до 

управління еколого-економічним розвитком, що є підґрунтям його  

організаційно-економічного механізму. Складові концептуального підходу до 

Управління 
еколого-

економічним 
розвитком 

підприємства

Покращення 
якості 

продукції

Покращення 
відносин з 

контролюю-
чими органами 

Розширення 
ринків збуту 
продукції та 
приваблення 

нових споживачів

Вихід на новий 
рівень 

технологіч-ного 
розвитку та 
інновацій

Економія 
виробничих 

витрат і 
ресурсів



 50 

управління еколого-економічним розвитком підприємства відображено на рис. 

1.4. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Складові концептуального підходу до управління 

еколого-економічним розвитком підприємства 
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підприємством, підвищенню результативності стратегічних змін в управлінні 

еколого-економічним розвитком, що, у свою чергу, дозволить забезпечити 

стійкі конкурентні переваги підприємства у довгостроковій перспективі. 

Концептуальний підхід до управління еколого-економічним розвитком 

ураховує запропоновану систематизацію управління розвитком за 

класифікаційними ознаками та визначає ключові елементи – принципи та 

функції, що забезпечує розвиток. Щодо наукових підходів до управління 

еколого-економічним розвитком підприємства доцільно використовувати 

комплексний компетентнісний підхід, який ґрунтується на компетентностях 

працівників. До загальних принципів управління еколого-економічним 

розвитком підприємства, згідно з концептуальним підходом, віднесено такі 

принципи, як: збалансованість економічного й екологічного розвитку; 

забезпечення гідних і безпечних умов трудової діяльності; дотримання 

інтересів використання природних ресурсів сучасного. До спеціальних 

принципів запропоновано віднести: підвищення активності впровадження 

екологізації діяльності, систематичне вдосконалення управління еколого-

економічним розвитком, розвиток еколого-економічного потенціалу, 

забезпечення ефективності еколого-економічної діяльності, постійний пошук 

шляхів підвищення результативності еколого-економічної діяльності 

підприємства. До складу основних функцій управління еколого-економічним 

розвитком промислових підприємств віднесено такі, як: організація, 

планування та прогнозування, контроль, регулювання, координація, 

стимулювання.  

Оскільки запропонований концептуальний підхід є підґрунтям 

організаційно-економічного механізму управління еколого-економічним 

розвитком доцільним уявляється виокремлення його складових. Складовими 

організаційно-економічного механізму управління еколого-економічним 

розвитком промислового підприємства слід вважати три основні підсистеми, 

що відбивають статичний аспект існування організаційно-економічного 

механізму: еколого-економічна підсистема виробничої діяльності (ЕЕПВД) – 
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об’єкт управління; організаційно-управлінська підсистема (ОУП); соціальна 

підсистема (СП). Динамічний аспект функціонування організаційно-економічного 

механізму визначається сукупністю виробничо-екологічних ситуацій, що 

виникають у ході продуктивної діяльності об’єкта управління (рис. 1.5). 

Доцільність застосування описаного підходу щодо визначення економічної 

природи організаційно-економічного механізму еколого-економічної діяльності  

в процесі розвитку підприємства обумовлюється урахуванням та плідною 

інтеграцією в ньому більшості з розглянутих тлумачень сутності організаційно-

економічного механізму. 

Таким чином, процес розбудови організаційно-економічного механізму 

управління еколого-економічним розвитком пов'язаний з процесно-

функціональним удосконаленням кожної зі складових. Організаційно-

управлінська сфера функціонування цього механізму (формування відповідної 

ОУП) визначає цілі управління, роль і взаємозв'язки кожної управлінсько-

виробничої ланки організаційно-економічного механізму, їхні завдання, 

функції, методи та способи організації діяльності. Соціальна сфера існування 

механізму (розбудова СП) має забезпечувати насамперед плідну взаємодію та 

взаємопогодження суспільних, колективних та індивідуальних інтересів. 

Виробничо-економічна екологічна сфери спонукають підприємство як 

центральний елемент процесу розвитку до неухильного підвищення 

ефективності споживання ресурсів, активізації природоохоронної діяльності, 

запобігання виникненню екодеструктивних тенденцій. Погодженість і 

цілеспрямованість функціонування підсистем організаційно-економічного 

механізму управління еколого-економічним розвитком забезпечуються 

перебігом процесів управління, що втілюють  цілеспрямований вплив суб'єкта 

(управлінської підсистеми) на всі елементи та стадії виробництва для 

досягнення встановлених пріоритетів еколого-економічного розвитку 

промислового підприємства.  
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Структура управлінської складової організаційно-економічного 

механізму (системи управління еколого-економічним розвитком) 

обумовлюється сутністю і особливостями управлінських завдань, які 

вирішуються відповідною системою управління (до складу цієї системи 

входить більшість елементів підсистем). Таким чином, формування такої 

системи відбувається із елементів, адекватних відповідним складовим 

управлінської підсистеми й об’єкту управління. Організаційно-управлінська 

складова організаційно-економічного механізму еколого-економічного 

розвитку промислового підприємства забезпечує раціональність сполучення і 

ефективну взаємодію елементів цих систем. Сам процес взаємодії є результатом 

застосування відповідних управлінських методів, способів, прийомів і важелів 

впливу, а також є наслідкок впливу стимулів щодо підвищення продуктивності 

виробництва. Складний комплекс різноманітних мотивів діяльності та 

суспільних інтересів відбиває стан соціальної складової організаційно-

економічного механізму управління еколого-економічним розвитком 

промислового підприємства. 

Важливою вимогою щодо забезпечення ефективності функціонування 

організаційно-економічного механізму еколого-економічного розвитку є 

досягнення високого рівня цілісності та погодженості складових. Так, 

наприклад, О. Матвєєв [с.12], зазначає з цього приводу, що організаційно-

економічний механізм управління не слід вважати суто механічним 

об’єднанням довільно обраного кола елементів. На думку О. Матвєєва, 

системний характер формування організаційно-економічного механізму 

відбивається насамперед у його цілісності, яка стає його провідною 

властивістю та потребує надзвичайої уваги в процесі дослідження 

закономірностей розвитку цього механізму, а також у процесі впровадженні 

практичних заходів з його удосконалення. Погодженість та єдність взаємодії 

складових організаційно-економічного механізму забезпечується насамперед 

через формування складної ієрархічної системи цілей усталеного розвитку 

(блок цілепокладання), відбиттям якої стає встановлення комплексу 
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практичних завдань еколого-економічної діяльності. Важлива особливість 

структурної побудови цього блоку полягає у обов’язковому двоїстому характері 

встановлення цілей – на стратегічному та поточному рівнях. Необхідність 

виокремлення комплексу стратегічних цілей обумовлюється такими 

обставинами, як: складність соціально-економічної природи процесу еколого-

економічного розвитку; тісний зв’язок явищ і подій, що відбуваються в ході 

еколого-економічної діяльності, зі стратегічним (за змістом) процесом 

усталеного розвитку; високий рівень складності та мінливості передумов 

здійснення еколого-економічного розвитку; різноманіття виробничих, 

соціально-економічних, організаційних та інших відносин, що виникають між 

підприємством та численними факторами його зовнішнього середовища в 

процесі еколого-економічної діяльності; глобальний характер окремих 

можливих наслідків еколого-економічного розвитку; багатофункціональність і 

многозначність процесів, що відбуваються протягом перебігу еколого-

економічного розвитку у різних сферах функціонування підприємства; тісний 

зв’язок цілей та завдань, які висуваються підприємством в ході еколого-

економічного розвитку, зі стратегічними цілями та завданнями підприємства в 

інших сферах його виробничо-господарської діяльності (маркетинг, 

виробництво, логістика, фінанси, управління персоналом та ін.). 

Свідченням необхідності формування стратегічного підходу щодо 

встановлення цілей еколого-економічного розвитку є також обґрунтування 

екологічних пріоритетів у еколого-економічній діяльності промислового 

підприємства. Питання розбудови сучасного мотиваційного механізму як 

складової еколого-економічного розвитку до цього часу не знайшли 

достатнього висвітлення у наукових дослідженнях. Підтвердженням цьому 

можна вважати, наприклад, думку А. Садекова та В. Катрич [с.25] про 

найнагальнішу (з точки зору гостроти виниклих екологічних проблем) 

необхідність глибокої перебудови свідомості та світогляду людей на 

суспільному й індивідуальному рівнях. 

З цією думкою погоджуються автори роботи [297], які вважають, що 
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головна функція системи екологічного менеджменту полягає у розробці 

конкурентоспроможних управлінських рішень відносно природоохоронної 

діяльності. Т. Галушкіна [55] також зазначає, що головна особливість сучасної 

системи екологічного менеджменту пов’язана з необхідністю чіткої ринкової 

орієнтації підприємницької діяльності у цілому та екологічного 

підприємництва зокрема. І. Карагодов [111] також наполягає на необхідності 

підвищення значення екологічного менеджменту в механізмі управління 

еколого-економічним розвитком підприємства. З точки зору І. Карагодова, 

екологічний менеджмент природокористування є сукупністю організаційно-

управлінських та економічних інструментів регулювання взаємовідносин між 

суб’єктами й об’єктами управління. У цьому визначенні та в обґрунтованому 

відповідно до нього методичному підході щодо формування організаційних 

засад управління еколого-економічним розвитком, на нашу думку, знаходить 

втілення одна з принципових вимог сучасної концепції усталеного розвитку – 

теза про необхідність комплексного впровадження природоохоронних функцій 

до всіх без винятку управлінських робіт на підприємстві. 

Так, відповідно до вимог Міжнародного стандарту ISO серії 14000, про 

що також підкреслюється у роботі [248], система екологічного менеджменту 

(EMS) має бути частиною загальної системи управління, яка складається з 

організаційної структури, процедур планування діяльності, розподілу 

відповідальності, практичної роботи, а також здійснення процесів і 

застосування ресурсів для розробки, упровадження, оцінки досягнутих 

результатів і удосконалення екологічної політики підприємства.  

Головними складовими системи екологічного менеджменту підприємства 

(на відміну від „екологічного управління”, яке здійснюється державними 

органами з метою забезпечення дотримання норм природоохоронного 

законодавства) є: стратегічне планування еколого-економічної діяльності 

підприємства (елемент „екологічна політика”); поточне планування еколого-

економічного розвитку (елемент „планування”); функціонування системи 

екологічного менеджменту (елемент – „упровадження та функціонування”); 
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контроль виконання планів і коригування розвитку (елемент – „контроль і 

коригувальні дії”); „аналіз з боку керівництва”; „постійне вдосконалення”. 

Використання певних елементів децентралізації управлінських функцій і робіт 

у системі екологічного менеджменту становить головні організаційно-

методичні відмінності механізму управління від традиційного екологічного 

управління (додатка А, табл. А.8). Проте методологія управління еколого-

економічним розвитком в основному ґрунтується на використанні 

нормативного підходу („управління методами стандартизації”). С. Макаров 

[149, с. 39–41] вважає, що найбільш розповсюдженими організаційними 

формами реалізації механізму управління еколого-економічним розвитком є в 

основному організаціні структури. Пильна увага науковців щодо 

організаційних аспектів управління еколого-економічним розвитком 

обумовлюється насамперед великим значенням і дієвістю використання 

організаційно-управлінських процедур у складі організаційно-економічного 

механізму еколого-економічного розвитку. О. Панфілов [187, с. 13] з цього 

приводу зазначає, що організаційний метод управління, за яким свідомий 

управлінський вплив спрямовується на найбільш інерційні складові процесу 

еколого-економічної діяльності для формування ознак стійкості, 

пропорційності та відповідності між елементами та підсистемами, є одним з 

найбільш ефективних методів регулювання процесу функціонування 

організаційно-економічного механізму.  

Виходячи з концептуального підходу до управління еколого-економічним 

розвитком підприємства найбільш дієвими організаційно-економічними 

регуляторами еколого-економічної діяльності у складі організаційно-

економічного механізму еколого-економічного розвитку є такі: система 

маркетингових досліджень у сфері вивчення 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 
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підприємництва; 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 та моніторингу 

еколого-економічного розвитку; створення складного мотиваційного механізму 

забезпечення екологічної ефективності виробничої діяльності, інтенсивного 

використання ресурсів, вторинної переробки відходів та ін. 

Узагальнення теоретичних і методичних підходів [18; 40; 69; 105; 178; 

287; 371 та ін.] щодо використання внутрішніх економічних регуляторів 

ефективного еколого-економічного розвитку свідчить про суттєву обмеженість 

їх використання. Так, наприклад, більшість маркетингових підходів [18; 39; 57; 

89 та ін.] щодо визначення прихованих екологічних потреб споживачів і 

розробки відповідної продуктової пропозиції мають досить загальний, 

непридатний щодо практичного використання характер. Суттєві ускладнення 

викликає також вирішення проблем розробки та впровадження інноваційних 

проектів захисту довкілля. Є. Лапко [143, с. 69] наполягає на існуванні 

складних і суперечливих взаємовідносин між інтенсивністю інноваційного 

розвитку промислового виробництва та екологічною ситуацією. З одного боку, 

саме активне протікання інноваційних процесів суттєво загострює екологічні 

проблеми суспільства, оскільки використання сучасних технологій через 

зростання промислового споживання ресурсів, збільшення відходів 

виробництва і викидів прискорюють екологічну кризу. Водночас тільки 

інноваційний розвиток може надати певні можливості щодо гармонізації 

відносин між людством і природою на засадах упровадження рециклічних 

(безвідходних) і ощадних технологій, а також забезпечити скорочення 

шкідливих викидів, обмежити використання рідкісних і непоновлюваних 

ресурсів. Тому важливою проблемою стає розроблення методичного підходу до 

обґрунтування інвестиційно-інноваційних проектів екологічного спрямування 

діяльності промислових підприємств. 

Погоджуючись з цим, Б. Данілішин і В. Чіжова [80, с. 4] наполягають на 
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нагальній необхідності формування нової інноваційної політики, орієнтованої 

на формування складного комплексу стратегічних цілей розвитку, складовими 

забезпечення високої якості зростання; ресурсозбереження; економічна 

ефективність виробництва; розширення випуску суспільно корисної та 

конкурентоспроможної продукції. Слід також додати, що концепція 

„забезпечення якості життя” як стратегічного пріоритету соціально-

економічного розвитку нині набуває все більшого поширення у самих різних 

сферах, наприклад: у формуванні стратегій розвитку території [36; 68; 105; 

228], у стратегічному плануванні діяльності підприємства (моделі СП, 

орієнтовані на створення позитивного іміджу, соціальну відповідальність і 

соціальне партнерство, забезпечення тотальної якості виробництва та ін.) [67; 

94; 168].  

Більш досконалими з організаційно-методичної точки зору виглядають 

інформаційно-комунікаційні системи стандартизації і нормування витрат 

природних ресурсів, а також здійснення екологічного моніторингу й 

екологічного аудиту. На думку Б.Райзберга, Л.Лозовського, О.Стародубцевої 

[222, с. 199], моніторинг – це безперервне спостереження за економічними 

об'єктами та аналіз функціонування цих об’єктів як складова управлінського 

процесу. В. Фучеджі [272, с. 166] вважає, що моніторинг є безупинно 

здійснюваним у часі процесом пізнавальної діяльності, спрямованим на 

відстеження даних про стан і розвиток об’єкта з використанням заздалегідь 

визначеного кола показників його стану. Таким чином, екологічний моніторинг 

виробничої діяльності складає комплекс взаємопов’язаних і взаємозалежних 

централізованих заходів, спрямованих на забезпечення постійного контролю 

стану еколого-економічних процесів у виробничій сфері й обґрунтування 

належних управлінських рішень щодо підвищення ефективності природо-

користування господарюючими суб’єктами. Методичні засади проведення 

екологічного моніторингу (інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень у сфері еколого-економічного розвитку), досить ретельно 

розглядалися у роботах [5; 23; 110; 132; 243 та ін.]. Наявність методичних і 
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організаційних ускладнень стає суттєвою перешкодою для формування дієвої 

системи еколого-економічного моніторингу й аудиту, оперативного та повного 

забезпечення інформаційних потреб щодо стану екологічної безпеки 

виробництва на підприємстві. Екологічній моніторинг повинен бути 

доповнений екологічним аудитом підприємств,. відповідно до положень 

міжнародного стандарту ISO 14001, це систематичний і документований процес 

одержання об'єктивних відомостей щодо визначення міри відповідності 

системи екологічного менеджменту підприємства вимогам і критеріям, які 

висуваються щодо таких систем [248]. [202, с. 71, 72] зазначає, що 

підприємство обов’язково має здійснювати аудитну перевірку системи 

управління еколого-економічного розвитку за такими ознаками: відповідність 

системи вимогам міжнародних стандартів; повнота організаційно-методичного 

забезпечення управлінських функцій; відповідність заявленій екологічній 

політиці та екологічним пріоритетам усталеного розвитку тощо. Програма 

екологічного аудиту системи екологічного менеджменту має бути заснована на 

екологічній діяльності підприємства та результатах попередніх аудитів.  

Нормативно-методичне забезпечення функціонування систем 

екологічного моніторингу й екологічного аудиту здійснюється на основі 

використання складного комплексу методів та інструментів оцінки екологічної 

безпеки виробничої діяльності. О. Лазор і Л. Загвойська [141, с. 76, 79], 

аналізуючи досвід визначення впливу виробничо-економічної діяльності на 

стан навколишнього середовища, визначають основні методи оцінки такого 

впливу, що можуть використовуватися для формування системи 

інформаційного забезпечення управлінських рішень у сфері еколого-

економічного розвитку (додаток А, табл. А.9). Найбільш доцільним є 

комплексне використання зазначених методів відповідно до змісту, характеру 

та динаміки перебігу окремих складових еколого-економічної діяльності 

підприємства. Слід, проте, погодитися з думкою О. Лазор та Л. Загвойської 

[141, с.80], які вважають, що можливості широкого застосування наведених 

методичних інструментів у практиці господарювання вітчизняних підприємств 
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також є суттєво обмеженими через нестачу зовнішньої інформації для 

проведення конкурентного порівняльного аналізу або узагальнення даних про 

стан екологічної безпеки на рівні регіону та ін. Ще однією суттєвою вадою 

(великою мірою обумовленою нестачею належної мотивації щодо активізації 

управлінської активності у сфері еколого-економічного розвитку), яка є 

притаманною сучасним системам інформаційного забезпечення екологічного 

менеджменту вітчизняних підприємств, стає відсутність чіткого усвідомлення і 

внутрішньої переконаності їхнього керівництва щодо необхідності здійснення 

відповідних досліджень, а також інформаційна закритість і непрозорість 

виробничо-господарської діяльності у цілому.  

Таким чином, функціонування організаційно-економічного механізму 

управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства 

визначається складом і характером функцій екологічного менеджменту. Проте 

неабияке значення для раціональної організації і ефективності виконання 

зазначених функцій має об‘єктна спрямованість процесу реалізації 

управлінських дій.  

У управління еколого-економічним розвитком підприємства 

безпосередньо обумовлюються змістом, характером і динамікою протікання 

технологічних процесів у еколого-економічній підсистемі виробничої 

діяльності. Їх перебіг визначає виникнення конкретних виробничо-екологічних 

ситуацій, тобто динамічного аспекту функціонування організаційно-

економічного механізму еколого-економічним розвитком, що саме і стає 

джерелом  можливих змін стану навколишнього природного середовища. Тому 

постановка екологічних цілей і задач, обґрунтування екологічної політики 

підприємства та будь-яких інших управлінський рішень у природоохоронній 

сфері пов’язана з конкретними властивостями, функціями, роллю та значенням 

природних ресурсів у процесі виробництва. 

Для природних еколого-економічних благ (природних факторів еколого-

економічної діяльності людини) притаманною є наявність складного комплексу 

економічних властивостей і функцій, що виконуються у різних процесах 
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утворення засобів задоволення суспільних потреб (рис. А.4. додатка А). 

Д.Томпсон [262] висунув концепцію виробничо-технологічної 

характеристики підприємства, відповідно до якої воно прагне до „технічної 

раціональності”, тобто підвищення ступеню поінформованості працівників про 

причинно-наслідкові зв'язки між необхідними входами і бажаними 

результатами діяльності. За думкою І. Ансоффа [2, с. 146], технологія є однією 

з найбільш важливих характеристик підприємства, що вирішальною мірою 

визначає ефективність його продуктивної діяльності. З цього приводу слід 

зазначити, що саме створення унікальної (за ціною або різноманіттям) товарної 

пропозиції на основі застосування природних ресурсів, доступних усім іншим 

виробникам, тобто забезпечення максимальної ефективності використання 

природних ресурсів, І. Ансофф вважає головним джерелом отримання 

конкурентних переваг підприємства. Р. Нельсон [174, с. 66-67] розглядає зміну 

технології як головну рушійну силу усталеного суспільного розвитку.  

А. Голуб, О. Струкова [69] зазначають, що основу промислових 

технологічних процесів складають насамперед специфічні способи виробничого 

споживання різноманітних благ, оскільки сама можливість здійснення 

виробничої діяльності потребує початкового запасу необхідних для 

виробництва матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, включаючи і 

природні. Проте провідною фазою відтворювального процесу за умови 

ринкового господарства слід вважати етап споживання, на який матеріальне 

виробництво орієнтується в першу чергу. З такою позицією цілком 

погоджуються Л. Мельник, О. Мельник [157, с. 67], які вважають, що саме 

споживач є вихідним „винуватцем” поширення екодеструктивних явищ 

виробничого походження, оскільки перш за все зростання людських потреб 

стає передумовою збільшення обсягів використання природних ресурсів, та, як 

наслідок, зростання антропогенного навантаження на навколишнє природне 

середовище.  

Тому, на нашу думку, прийняття управлінських рішень щодо оптимізації 

природокористування в сучасних умовах вимагає обов’язкового застосування 
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комплексного підходу, тобто вивчення причинно-наслідкових зв’язків еколого-

економічного розвитку за всіма складовими ланцюжка „виробництво – 

споживання” (від видобування ПР до споживання кінцевих продуктів їхньої 

переробки), а також прийняття регулютивних управлінських рішень щодо 

усунення першоджерел виникнення екодеструктивних явищ. Зовнішня сфера 

управлінського регулювання еколого-економічного розвитку формується 

сукупністю відносин організаційно-економічного механізму підприємства з 

іншими складовими господарського механізму. І. Синякевич [243, с. 70–71] 

вважає, що у цілому розробка стратегії переходу на модель розвитку за змістом 

адекватна процесу формування (вдосконалення, реформування) 

загальнонаціонального господарського механізму екологічно сталого розвитку. 

Такий господарський механізм становить сукупність форм і методів 

функціонування суспільного виробництва як цілісної еколого-економічної 

самопідтримуваної, зрівноваженої системи. Н. В. Васютіна [38, с. 6] з цього 

приводу зазначає, що для розбудови дієвого та результативного господарського 

механізму забезпечення переходу економіки до моделі сталого розвитку 

вирішальне значення мають удосконалення, зміна або утворення відповідних 

його елементів, форм, блоків з обовязковим посиленням їх взаємодії між собою. 

Основними складовими загальнонаціонального господарського механізму 

є організаційний, економічний та економіко-правовий компоненти. 

Підсистемою, яка утримує всі загальні структурні особливості та функціональні 

зв’язки національного механізму господарювання, але водночас має власні 

зміст, засади, складові елементи, конкретні форми, прояву та функції, є 

механізм екологічного регулювання (господарський механізм управління 

еколого-економічним розвитком). Механізм екологічного регулювання відбиває 

певний ступінь розвитку соціально-економічних відносин у тісному 

взаємозв’язку з природними продуктивними силами та надбудовою, у 

субєктивному плану реалізуючись через свідому діяльність людей, визначає 

конкретні форми та методи, за допомогою яких здійснюється організація 

процесів взаємодії суспільства та навколишнього середовища. На 
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підприємницькому рівні (підприємства, мікроекономічному рівні) стрижневим 

елементом господарського механізму еколого-економічного розвитку є 

організаційно-економічний механізм управління еколого-економічним 

розвитком промислових підприємств та, відповідно, провідні напрями, форми, 

методи та прийоми реорганізації екологічної діяльності й екологічного 

регулювання на засадах концепції сталого розвитку [314]. 

З точки зору Л. Масловської [155, с. 67–68], економічний механізм 

природокористування складається з таких основних складових: економічна 

оцінка природноресурсного потенціалу на основі агрегованої диференційованої 

та абсолютної рент, які визначають ступень внеску кожного з ПР до загальних 

результатів суспільного виробництва; система зборів (платність) за 

використання природних ресурсів; інноваційна політика у сфері 

природокористування, що спрямована на скорочення ресурсоємності 

виробництва на засадах його технічного та технологічного переоснащення; 

інвестування до впровадження природоохоронних заходів. До складу основних 

критеріїв ефективності господарського (тобто економічного) механізму 

екологічного регулювання, на думку О. Веклича [41, с. 27–28], належать такі: 

ступень інтегрованості, погодженості сполучення еколого-економічних 

інтересів суб’єктів різних рівнів суспільного відтворення; здатність 

реалізовувати економічні інтереси членів суспільства в сфері відносин 

природокористування; екологічна доцільність механізму регулювання та 

поліпшення якості навколишнього середовища. 

З нашої точки зору, господарський механізм управління еколого-

економічним розвитком складається з двох основних складових – організаційно-

економічного механізму й економіко-правового механізму природокористування, 

виникнення та розвиток яких відбуваються на макро- та мезорівнях (рис.1.6). 

Основними складовими господарського механізму організації управління 

природокористуванням на загальнонаціональному та на регіональному рівнях є: 

організаційна структура управління природоохоронними структурами; система 

проведення екологічної експертизи та паспортизації; система моніторингу 
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стану навколишнього середовища; інформаційна, нормативна, статистична база 

управління; система контролю якості та безпеки кінцевої продукції; система 

екологічного маркетингу суспільних потреб; система екологічного 

аудиту;система планів і прогнозів в управлінні природокористуванням; 

екологічна інфраструктура; громадська система сприяння природоохоронним 

заходам; система екологічної освіти та виховання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.6. Структура господарського механізму управління еколого-

економічним розвитком 

 

Структура господарського (економічного) механізму раціоналізації 

природокористування складається з таких складових: система екологічних 

платежів та екологічного оподаткування; система фінансування і кредитування 

екологічних заходів; система інвестиційно-інноваційної діяльності у сфері 

Організаційно-економічний механізм 

природокористування 

Економіко-правовий механізм 

природокористування 

Організаційний  

механізм управління 

природо-

користуванням 

Економічний 

 механізм раціоналізації 

природокористування 

Правовий механізм 

регулювання 

природоохоронної 

діяльності 

ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ  

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Організаційно-економічний 

механізм еколого-

економічного розвитку 

промислових підприємств 

Організаційно-економічний 

механізм еколого-

економічного розвитку у 

невиробничому сектору 

Організаційно-економічний 

механізм 

природокористування у 

споживчій сфері  

ЗОВНІШНЯ СФЕРА УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНУТРІШНЯ СФЕРА УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ 



 66 

еколого-економічного розвитку; система економічної відповідальності за 

екологічну безпеку (система санкцій і штрафів); система стимулювання 

раціонального природокористування; система екологічного страхування [41; 

57; 90]. 

Таким чином, автор вважає, що організаційно-економічний механізм 

управління еколого-економічним розвитком підприємства є сукупністю 

економічних, організаційних, соціальних, правових відносин, що виникають у 

ході еколого-економічного розвитку, а також системою адекватних таким 

відносинам функцій, принципів, організаційно-економічних, соціально-

психологічних і нормативно-методичних структур, методів, інструментів і 

процедур, що відповідають параметрам внутрішнього та зовнішнього 

середовища, а також сформованим до цих параметрів обмеженням і 

передумовам здійснення еколого-економічного розвитку. Організаційно-

економічний механізм еколого-економічного розвитку промислового 

підприємства є невід’ємною складовою господарського механізму управління 

еколого-економічним розвитком.  

 

 

1.3. Управління еколого-економічним розвитком підприємства у 

стратегічному періоді для формування еколого-економічної політики 

 

 

Високий рівень складності змісту процесу еколого-економічного 

розвитку, а також невизначеність і непередбачуваність змін його умов, наявне 

різноманіття суперечності та проблем еколого-економічного розвитку 

промислового підприємства обумовлюють переважно стратегічний характер 

управлінських рішень щодо управлінського регулювання у цій сфері [142; 147; 

172; 190; 193; 199; 204]. Стратегічні управлінські рішення екологічного 

характеру спрямовуються  на забезпечення виконання пріоритетів усталеного 

розвитку, на органічне включення підприємства до системи гармонійних 
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стосунків суспільства та природного середовища. 

Проте просте визнання важливості й актуальності вирішення стратегічних 

завдань екологічного характеру знаходить дуже невелике відбиття у системі 

стратегічних цілей та у відповідному комплексі стратегій (стратегічних планів) 

промислового підприємства сфері [225; 305; 338; 368–370]. 

Так, за визначенням О. І. Пушкаря, О. М. Тридіда та Ю. О. Путятіна 

[220, с. 12], предметна область стратегічного управління розвитком (СУР) 

підприємства складається з десяти структурних елементів, пріоритетну та 

визначальну роль серед яких відіграє стратегічне управління (СУ), яке, з їх 

точки зору, все ж не здатне охопити (насамперед – унаслідок недостатнього 

рівня розвитку методології СУ) все різноманіття та складність процесів 

розвитку, які відбуваються на підприємстві.  

І. Ансоффа [2, с. 239] стратегічне управління подає як діяльність, зміст 

якої полягає у реалізації такої послідовності дій: постановка цілей та задач 

організації; забезпечення сукупності взаємовідносин між організацією та її 

оточенням, які сприяють досягненню поставлених цілей, повністю 

відповідають внутрішнім можливостям і дозволяють активно сприймати зміни 

зовнішніх вимог.  

З точки зору А. Ф. Гойко [78, с. 280], стратегічне управління є системою 

цілеспрямованих дій, які мають приводити до довгострокового перевищення 

рівня результативності діяльності підприємства над показниками конкурентів.  

Автори наукової роботи [196, с. 171] вважають вибір методу 

стратегічного розвитку тільки однією з найважливіших складових процесу 

формування та реалізації конкурентної стратегії підприємства. Таким чином, на 

першому плані у сучасній методології СУ знаходяться перш за все суто 

конкурентні, економічні, комерційні завдання. Виділення екологічних 

пріоритетів усталеного розвитку за більшістю моделей СУ відбувається або за 

залишковим принципом, або не здійснюється зовсім. 

Концепція стратегічного управління повинна стати основою 

стратегічного мислення, знаходити вираз у певних характерних рисах її 

застосування і повинна враховувати таке: базуватися на певному поєднанні 
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теорії: системному, ситуаційному та цільовому підходах до діяльності 

підприємства, що трактується як відкрита соціально-економічна система. 

Використання тільки однієї із зазначених засад не дає змоги досягти потрібних 

результатів розвитку підприємства у довгостроковій перспективі. Крім того, 

слід орієнтуватися на вивчення умов, у яких функціонує підприємство. Це 

дозволяє створювати адекватні цим умовам системи стратегічного управління, 

що будуть відрізнятись одна від одної залежно від особливостей підприємства 

та характеристик зовнішнього середовища. Необхідно також концентрувати  

увагу на зборі та застосуванні баз стратегічної інформації. Аналіз, 

інтерпретація та використання інформації для прийняття стратегічних рішень 

дає змогу визначити зміст і послідовність дій щодо змін на підприємстві 

завдяки зменшенню невизначеності ситуації.  Усе це дозволить прогнозувати 

наслідки рішень, що приймаються, впливаючи на ситуацію шляхом 

відповідного розподілу ресурсів, установлення ефективних зв’язків та 

формування стратегічної поведінки персоналу.  Доцільно також передбачати 

застосування певних інструментів і методів розвитку підприємств (цілей, 

„дерева цілей”, стратегій, „стратегічного набору”, стратегічних планів, проектів 

і програм, стратегічного планування та контролю тощо) [188, с. 52–56]. 

Численні науковці [2; 188; 262; 300] виділяють такі особливості 

стратегічного управління підприємством: кожне підприємство є відкритою 

соціально-економічною системою, що змінюється, розвивається та 

переструктуровується в динамічному середовищі; підприємства повинні мати 

високий рівень гнучкості та реактивності, що забезпечує їх виживання в 

висококонкурентному середовищі; послідовний розвиток підприємства чи 

організації пов’язаний із формулюванням зрозумілих, простих i досяжних 

цілей, які знаходять втілення у системі техніко-економічних, кількісних та 

якісних показників, а також у системі стратегій їхнього досягнення, що 

інтерпретується в „стратегічному наборі”. Навіть у разі застосування системи 

стратегічного управління з орієнтацією на „стратегічний нa6ip” настає час, коли 

попередні стратегічні рішення застарівають і починають стримувати розвиток 

підприємства. Щоб уникнути цього негативного стану, потрібно постійно 
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переглядати та оновлювати стратегії. Механізм функціонування підприємства 

має містити стратегічну підсистему, спрямовану на складання, аналіз i перегляд 

балансу зовнішніх і внутрішніх факторів, формування цілей i стратегій 

розвитку, які передбачають розробку та коригування заходів щодо формування 

середовища та пристосування до нього підприємства. Підтримка змін повинна 

забезпечуватися ефективною системою мотивації, соціально-психологічного 

супроводження, що сприяє проведенню стратегічних дій. Необхідне 

забезпечення динамічності змін через прискорення практичних дій щодо 

реалізації стратегічних планів на основі відповідної системи регулювання, 

контролю та аналізу; створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх 

зв’язків, що є сприйнятливими до змін нададуть можливість досягти майбутніх 

цілей. 

Навіть у найсучасніших діалектичних моделях стратегічного управління 

зберігаються залишки методичного підходу, заснованого на редукованому 

розумінні ролі екологічних факторів у процесі усталеного розвитку. Так, 

В. Пономаренко [194, с. 130] важжає, що предметна сфера стратегічного 

управління (вихідна основа категоріального базису цього явища) складається з 

двох зустрічних потоків. Один з цих потоків проходить від джерел розвитку 

(від суперечностей економічних інтересів як рушійних сил розвитку об’єкта 

стратегічного управління) і місць виникнення інформації (видів діяльності, що 

властиві кожному з об’єктів управління, а також процесів, що відбуваються у 

кожному виді діяльності, як джерел стратегічної інформації, що формуються 

через стратегічні бази спостереження і канали інформації) до технології 

управління, що є специфічним інформаційним процесом. Інший потік веде від 

конкретних задач стратегічного управління об’єктами (ситуацій застосування 

інструментів і методів, синтезованих на базі принципів стратегічного 

управління) до реалізації кожного етапу технологічного процесу. Проте, на 

думку навіть цього авторитетного науковця, еколого-економічні суперечності, 

під впливом яких відбувається виникнення рушійного потоку трансформації 

ВЕС, великою мірою виходять за межі предметної сфери СУ, тобто не стають 
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передумовами для формування стратегічних ситуаційних задач. Відсутність 

еколого-економічних стратегічних задач у предметній сфері СУ усталеного 

розвитку в цілому обумовлює неможливість висування відповідних чітких, 

безсуперечних стратегічних цілей, а отже, стратегій їхнього досягнення. 

Проте, на нашу думку, екологічні пріоритети усталеного розвитку 

(виходячи з принципових положень біосферної концепції) мають насамперед 

забезпечити тісний та нерозривний зв’язок соціально-економічної трансформації 

підприємства із загальним процесом суспільного розвитку, бути єднальною 

ланкою організаційно-економічного механізму еколого-економічного розвитку 

та загальнонаціонального господарського механізму управління ним. З цієї 

точки зору визначення та пошук шляхів досягнення стратегічних еколого-

економічних цілей підприємства стає важливий інструмент забезпечення 

зв’язку, погодженості та спадковості соціально-економічних зрушень на 

суспільному, регіональному та підприємницькому рівнях.  

Невід’ємною складовою та стрижневим елементом стратегічного 

управління розвитком підприємства є стратегічне планування [2; 98; 184 та ін.]. 

Стратегічне планування, задача якого полягає у генерації та відборі 

оптимальних моделей поведінки підприємства (стратегій) за різними 

варіантами його розвитку, є найважливішим функціональним елементом 

системи стратегічного управління підприємством (рис. А.5 додаток А). 

Так, Р. Л. Дафт [82, с. 240] зазначає, що стратегічний менеджмент – це 

набір рішень та дій щодо формулювання та впровадження стратегії для 

забезпечення підприємства найкращим конкурентним положенням у 

зовнішньому середовищі та досягнення поставлених цілей. З точки зору 

М. Круглова [129, с. 690], стратегічне планування є однією з основних функцій 

стратегічного управління, зміст якої полягає в прийнятті управлінських рішень 

щодо стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, 

адаптації до зовнішнього середовища, внутрішньої організації. П. Лоранж 

[129, с. 256] вважає процес стратегічного планування найважливішим 

інструментом, що допомагає в прийнятті управлінських рішень щодо реалізації 
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необхідних нововведень і змін. А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд [262, с. 11] 

розглядають стратегічний менеджмент як складний процес розробки та 

реалізації стратегії підприємства, тобто загального плану укріплення його 

позицій, задоволення споживачів і досягнення поставлених цілей у цілому. За 

визначенням М. Х. Мескона, М. Альберта, Г. Хедоурі [164, с. 256], стратегічне 

планування визначає набір дій і рішень, які мають бути реалізовані 

керівництвом підприємства для розробки специфічних стратегій досягнення 

поставлених цілей. 

Таким чином, стратегічне планування є однією з найважливіших 

складових, справжньою серцевиною системи СУ усталеним розвитком 

підприємства. Велика роль і неабияке значення цього елемента додатково 

підвищується вирішальною роллю стратегічного планування у створенні таких 

передумов управління розвитком: установлення довгострокових цілей та 

пріоритетів діяльності підприємства; визначення релевантних факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства; прогнозування змін 

навколишнього оточення та можливих моделей поведінки підприємства; 

визначення критеріїв оцінки оптимальності варіантів стратегічного розвитку та 

обґрунтування конкретних управлінських стратегічних рішень тощо. Проте до 

цього часу екологічні завдання, якщо і беруться до уваги під час формування 

такої системи, то займають у цільовій ієрархії стратегічного управління 

другорядне, підпорядковане іншим цілям (насамперед – конкурентно-

економічним) місце. 

Так, наприклад, В. Пастухова [188, с. 30], погоджуючись з думкою 

С. Заутер-Закс [102, с. 113], відносить до стратегічних екологічних цілей такі: 

ресурсозбереження, обмеження шкідливих викидів, зниження ризику 

забруднення НС. Досягнення зазначених цілей, на думку В. Пастухової, 

обумовлює необхідність формування певної екологічної стратегії як засобу 

підтримки умов для збереження навколишнього середовища та забезпечення 

сталого розвитку підприємства як підсистеми екологічної системи. Проте 

методичних і практичних рекомендацій щодо можливих варіантів такої 
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стратегії або інструментів її розробки автор не надає. 

О. І. Шкуратов [302, с. 110–122] зазначає, що реалізація концепції 

„усталеного підприємства”, здатного успішно та безперешкодно долати кризові 

ситуації в процесі розвитку, в стратегічному управлінні насамперед пов’язано з 

вирішенням екологічних проблем навколишнього середовища. Науковці 

стверджують з цього приводу, що створення такого підприємства можливо 

тільки за визнання системної взаємодії між екологічними, економічними в 

організаційними аспектами його діяльності. Проте питання розбудови 

методологічної бази такого погодження досі залишається невирішеним.  

О. Веклич [41, с. 3] вважає, що впровадження концепції сталого розвитку 

насамперед є способом гармонізації взаємовідносин людини та природи на шляху 

до створення екологічного суспільства. Отже, створення засад сталого розвитку 

підприємства вбачається в першу чергу гуманізації та екологізації основ його 

економіки, відповідно до чого ВЕС має одержувати максимально можливу 

вигоду з обов'язковим збереженням динамічної рівноваги. Проте О. Веклич 

одночасно вказує на наявність численних ускладнень у погодженні 

стратегічних пріоритетів підприємства економічного й екологічного характеру. 

Розбудова методологічних засад забезпечення усталеного розвитку в 

останні роки стало навіть основою для формування окремого наукового 

напряму в дослідженні питань стратегічного управління – інвайронментальної 

економіки. Сутність концепції інвайронменталізма полягає насамперед у 

забезпеченні екологічно-економічної гармонійності стратегічного розвитку 

підприємства [232, с. 52]. Так, Г. А. Резник, А. А. Малишев  [232, с. 19] 

зазначають, що реалізація принципу екогармонійності передбачає 

підпорядкування стратегічних економічних дій щодо використання обмежених 

ресурсів за гармонійної (нешкідливої для навколишнього середовища) 

реконструкції внутрішніх структур цілісних ВЕС у період їхньої адаптації до 

зміни динамічно нестабільного стану навколишнього оточення. За такого 

підходу на підставі концепції сталого розвитку формується інвайронментальна 

економіка, яка, за думкою Н. Тарнавської [259, с. 32], передбачає „орієнтацію 
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не лише на споживачів, але й на гармонійне поєднання соціальних, природних 

та економічних пріоритетів розвитку і зорієнтоване на збереження стабільності 

та цілісності природного, соціального та економічного середовищˮ. 

Екогармонійність економічної системи передбачає досягнення такого стану, 

який буде якомога довше затребуваний навколишнім середовищем. 

В. Пастухова [188, с. 32] зазначає, що в умовах глобалізації бізнесу, 

прискорення темпів змін у навколишньому середовищі, зростання конкуренції 

за ресурси, принцип екогармонійності обов'язково має стати в ряді основних 

принципів стратегічного управління підприємством. Проте більшість науковців 

погоджується з думкою про те, що реалізація принципу екогармонійності в 

стратегічному управлінні розвитком підприємства до цього часу залишається 

на досить низькому рівні, а методична база формування еколого-економічної 

стратегії (особливо у сфері стратегічного цілепокладання) є вкрай неповною та 

обмеженою, оскільки переважною мірою стосується макроекономічних 

аспектів забезпечення усталеності.  

Важливу роль в управлінні еколого-економічним розвитком підприємства 

у стратегічному періоді відіграє процес формування його еколого-економічної 

політики. 

Спочатку розглянемо екологічну політику. На думку В. К. Матвійчук, 

Ю. О. Чугаєнко, О. І. Савенкова, основна мета нової екологічної політики – це 

створення умов для ефективного вирішення наявних екологічних проблем, а 

також попередження їх виникнення в майбутньому [156]. 

Під еколого-економічним розвитком автори розуміють реалізацію 

економічного імперативу в розвитку господарства, формування соціально 

орієнтованої ринкової економіки, яка гарантуватиме  громадянам високу якість 

життя та екологічно безпечне навколишнє природне середовище [156]. 

Згідно з поглядами В. Симоненко [244], екологічну політику можна 

визначити як організаційну та регулятивно-контрольну діяльність суспільства і 

держави, спрямовану на охорону, невиснажливе використання та відтворення 

природних ресурсів, оздоровлення довкілля, ефективне поєднання функцій 
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природокористування та охорони природи, забезпечення норм екологічної 

безпеки. 

Елементами екологічної політики в демократичному суспільстві 

необхідно вважати доцільну й ефективну систему державного управління у 

сфері охорони, невиснажливого використання та відтворення природних 

ресурсів; належний державний та громадський нагляд за дотриманням чинного 

природоохоронного законодавства та міжнародних природоохоронних 

зобов'язань країни; врівноважену інформаційну політику щодо навколишнього 

природного середовища; високий рівень екологічної експертизи екологічно 

небезпечних проектів; обгрунтовану законодавчу систему прийняття 

державних рішень з питань, що стосуються довкілля, яка б передбачала 

обов'язкове залучення громадськості; адекватно сформовану систему 

відповідальності влади, конкретних посадовуів і громадян за порушення 

принципів збалансованого розвитку, норм та положень природоохоронного 

законодавства; належну освітню та просвітницьку діяльність [154]. 

На думку Л. Маслакова, економічна політика передбачає високий  рівень 

економічного суб'єкта (зокрема, держави або міждержавного утворення); 

системне, комплексне погодження дій (а не окремі заходи); найбільш 

принципово важливу, укрупнену лінію поведінки [155]. Це свідчить, що 

стратегія і тактика підпорядковуються реалізації політики та здатні визначати 

лінію дій будь-якого господарського суб'єкта. (Водночас: якщо стратегія 

передбачає більш довгострокові, значні та важливі настанови, то тактика бере 

до уваги більш короткострокові орієнтири, що деталізують засоби реалізації 

стратегії. 

М. М. Кисельова дотримується думки, що екологічна політика полягає в 

управління екологічною ситуацією і забезпеченні раціонального використання 

природних ресурсів за допомогою системи політичних, економічних, 

юридичних та інших заходів, які разом з системою екологічних цілей являють 

собою екологічну політику країни [113]. 
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Г. О. Швиданенко, О. В. Криворучкіна, Д. Г. Матукова наголошують, що 

формування екологічної політики підприємства та його зобов’язань має 

визначатися на внутрішньому та зовнішньому рівнях [297].  

Далі розглянемо економічну політику. У Тлумачному економічному 

словнику  та інших довідникахх [177; 200; 258] економічна політика 

визначається як цілеспрямована система заходів держави в галузі суспільного 

виробництва і розподілу й організації господарської діяльності.  

Розглядається економічна політика, яку проводить держава, як є 

генеральну лінію економічних дій уряду країни, що надає бажаної 

спрямованості економічним процесам, втілюваним у сукупності заходів, які 

застосовуються державою та за допомогою яких досягаються намічені цілі та 

завдання, вирішуються соціально-економічні проблеми. Згідно з думкою 

К. В. Малої та І. Г. Курінної даний підхід до пояснення економічної політики 

обумовлений значенням словосполучення „економічна політикаˮ, яке 

перекладається з давньогрецької як „управління господарством країниˮ, 

оскільки термін „політикаˮ можна трактувати як „управління державоюˮ, а 

„економікуˮ – як „управління господарствомˮ. У подальшому термін 

„економічна політикаˮ став розглядатися переважно як управлінські процеси на 

рівні регіону або підприємства. 

На думку Н. В. Кручиніної, економічна політика підприємства – це 

сукупність заходів і методів управління підприємством, яка включає 

маркетингову, інноваційну, інвестиційну, кадрову, фінансову та інші її види 

відповідно до економічної стратегії підприємства. 

Отже, здійснений аналіз свідчить, що еколого-економічну політику 

підприємства слід розглядади з позиції системного підходу, оскільки вонамає 

свій об’єкт і суб’єкт. Об’єктом еколого-економічної політики підприємства є 

потреби та інтереси власників підприємства, природного середовища 

життєдіяльності всіх складових біосфери. 

Суб’єктом еколого-економічної політики підприємства є безпосередньо 

керівництво та співробітники підприємства. Еколого-економічна політика 
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розвитку певного підприємства повинна враховувати особливості галузі та 

інші, властиві тільки певному виду господарсько-економічної діяльності 

фактори негативного та позитивного впливу. 

Проведений аналіз наукових праць [20; 46; 104; 149; 182; 273; 302; 333; 

340] з питань формування екологічної та економічної складових свідчить про 

доцільність розподілу еколого-економічної політики підприємства на зовнішню 

та внутрішню. Зовнішня еколого-економічна політика зорієнтована на 

забезпечення прийняття та виконання адекватних управлінських рішень 

відповідно до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Завданням 

внутрішньої економічної політики підприємства є забезпечення прогресивного 

розвитку підприємства завдяки підвищенню ефективності реалізації фінансової, 

інвестиційної, інноваційної видів політики, покращення кадрового 

забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. 

Тому мета реалізації національної еколого-економічної політики полягає 

в стабілізації і поліпшенні екологічного стану навколишнього природного 

середовища України за рахунок забезпечення її реалізації завдяки достатнім 

обсягам економічних ресурсів. Державне регулювання природоохоронної 

діяльності та раціонального природокористування в межах сформованої 

державної екологічної політики ґрунтується на застосуванні системи правових, 

адміністративних та економічних важелів і методів державного впливу.  

Г. О. Швиданенко, О. В. Криворучкіна, Д. Г. Матукова вказують, що 

реалізація екологічної політики вимагає обґрунтованого вибору інструментарію 

на всіх етапах здійснення еколого-економічної діяльності. Тобто екологічна 

політика повинна спиратися на цілісну оцінку економічного ресурсу 

забезпечення життєдіяльності та розвитку суспільства й екологічного ресурсу 

підтримання функціонування і відтворення природного середовища 

життєдіяльності всіх складових біосфери [297]. Усе це потребує від державних 

інституцій, посадових осіб, усього суспільства розуміння і дій щодо 

застосування екосистемного підходу в практиці державного планування і 

управління національним розвитком і життєдіяльністю суспільства. 
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Еколого-економічна політика на рівні підприємства визначає умови й 

орієнтири подальшого розвитку підприємства з урахуванням наявних 

іперспективних екологічних та економічних обмежень. 

Так, наприклад, у Програмі дій „Порядок денний на 21 сторіччя”, 

затвердженій конференцією у Ріо-де-Жанейро [216], висуваються такі 

принципові вимоги щодо визначення екологічних цілей у ході формування 

екологічної політики у підприємницькому секторі: інтегрованість до процесу 

стратегічного та поточного планування; спрямованість і конкретність (тобто 

доступність і зрозумілість) передумов і бажаних результатів досягнення цілі 

для зацікавлених осіб і сторін; конкретність і вимірюваність, що базуються на 

заздалегідь визначених критеріях і показниках, які дозволяють здійснювати 

оцінку отриманих результатів; реальність і досяжність, тобто наявність 

необхідних ресурсів для досягнення визначених задач у межах процесу 

реалізації поставленої цілі; мотивоутворювальний характер, заснований на 

формуванні комплексу мотивів і стимулів, пов'язаних з отриманням певних 

вигод і переваг, для керівництва та персоналу підприємства; орієнтація у часі та 

спадковість, які створюють основу для постановки конкретних задач 

(короткострокових, середньострокових, довгострокових) відповідно до чітко 

встановленого горизонту планування; взаємозв’язок, взаємозалежність і 

взаємодія еколого-економічних цілей у всіх сферах діяльності підприємства. 

У підсумкових документах Хайдельбергської Міжнародної конференції з 

екологізації промисловості [238], визначено три базові стратегії управління 

процесами еколого-економічного розвитку промислових підприємств, які є 

актуальними й обґрунтованими,: стратегія впливу на попит; стратегія впливу на 

пропозицію; стратегія впливу на взаємозв’язки між виробниками та 

споживачами (табл. 1.1).  

Наведені стратегії є відправними та базовими  для формування еколого-

економічної політики промислових підприємств.  
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Таблиця 1.1 

Характеристика базових стратегій управління процесами еколого-економічного розвитку промислових підприємств 

Назва стратегії Зміст стратегії Засоби реалізації стратегії Результати реалізації стратегії 

Стратегія 

впливу на 

попит 

Стратегія базується на визнанні первинності 

суспільно-споживчих потреб у послідовності 

циклу “виробницво-споживання”, та, як 

наслідок, на можливості позитивного впливу 

виникаючих екологічних потреб кінцевих 

споживачів на ступінь екологізації та 

екологічну безпеку виробництва.  

Економічні, психологічні, 

адміністративні засоби впливу 

на споживачів з метою 

переконання (примушення) 

них до переходу до 

використання екологічно 

безпечних товарів і послуг 

Зростання та ускладнення потреб 

споживачів у екологічно 

безпечних товарах та послугах. 

Зростання виробництва 

екологічно-безпечних продуктів. 

Скорочення екодеструкції. 

Стратегія 

впливу на 

пропозицію 

Стратегія заснована на прямому та (більшою 

мірою) непрямому примушенні (у ориг. – 

“підштовхуванні”) виробників до випуску 

більш екологічно чистих продуктів та 

використання екологічно безпечних 

технологій 

Заходи з формування та 

розвитку системи мотивації 

(через впровадження 

екологічних стандартів, 

економічних стимулів та ін.) 

виробників щодо підвищення 

екологічності виробництва 

Розширення асортименту та 

обсягів випуску екологічно 

чистої продукції, необхідною 

умовою чого є підвищення 

екологічної безпеки технологій 

виробництва, що використовуються 

на підприємствах 

Стратегія 

впливу на 

взаємозв’язки 

між вироб-

никами та 

споживачами 

Стратегію спрямовано на екологізацію 

“проміжних” ланок (торгівельних, митних, 

транспортно-логістичних, інфраструктурних, 

комунікаційних та ін.) між конкретними 

виробниками та споживачами для обопільно 

спрямованого позитивного впливу на 

екологічні процеси у сферах виробництва та 

споживання виробленої продукції.  

Нормативно-правові (тарифні 

та нетарифні бар’єри, квоти, 

прямі заборони та обмеження 

щодо обігу певних продуктів 

та ін.) та позанормативні 

(заходи у сфері громадських 

зв’язків, рекламні компанії, 

лобіювання) заходи щодо 

стимулювання виробництва і 

споживання екологічно 

безпечних товарів і послуг 

Скорочення (або нищення) пози-

тивного економічного ефекту від 

використання екологічно небез-

печних технологій виробництва. 

Обмеження товарного обігу еко-

логічно небезпечних продуктів, 

стимулювання випуску та спожи-

вання більш екологічно доскона-

лих товарів і послуг. Поширення 

використання екологічно-безпеч-

них промислових технологій.  

7
8
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Г. О. Швиданенко, О. В. Криворучкіна, Д. Г. Матукова зазначають, що 

формування екологічної політики підприємства та його зобов’язань доцільно 

визначати як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівнях [297]. Реалізація 

екологічної політики потребує обґрунтованого вибору інструментарію на всіх 

етапах здійснення еколого-економічної діяльності. Окрім того, не можна не 

погодитися з твердженням авторів [297], що екологічна політика має спиратися 

на цілісну оцінку економічного ресурсу забезпечення життєдіяльності та 

розвитку суспільства, а також на екологічний ресурс підтримання 

функціонування і відтворення природного середовища життєдіяльності 

людини, всіх живих істот і складових біосфери. Усе це потребує від державних 

інституцій, посадових осіб, цілого суспільства особливого розуміння і дій 

стосовно застосування екосистемного підходу до планування життєдіяльності. 

Автор цілком погоджується з точкою зору Л. Г. Мельника та О. Мельник 

[309, с. 67] відносно безперечної необхідності комплексного використання усіх 

трьох зазначених стратегічних підходів для ефективного вирішення складних 

проблем екологізації промислового виробництва. Проте слід зазначити, що до 

цього часу майже не існує більш-менш довершених пропозицій щодо 

обґрунтування вибору конкретних стратегій та інструментів забезпечення 

сталого еколого-економічного розвитку на рівні окремих промислових 

підприємств або галузей промисловості. Тому на практиці впровадження 

заходів щодо екологізації та підвищення екологічної безпеки виробництва 

досить часто продовжує здійснюватися за „залишковим” (після вирішення усіх 

інших, насамперед – суто економічних і техніко-технологічних проблем) або за 

„екстремальним” (з виникненням обставин невідкладного характеру – таких, як 

екологічні кризи або катастрофи) принципами, має випадковий і нерегулярний 

характер. Відсутність належного наукового й економічного обґрунтування 

екологічних заходів, у свою чергу, часто стає причиною низької ефективності 

процесів екологізації промислового виробництва. Екологічна політика й 

екологічні плани підприємства за таких умов залишаються тільки 

декларативними принципами, які не пов’язані з жодними конкретними 

зобов’язаннями, будучи виокремлені від інших аспектів виробничо-
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господарської діяльності промислового підприємства.  Тому важливим 

уявляється систематичне проведення еколого-економічного моніторингу, який 

дозволяє систематично спостерігати за динамікою характеристик впливу на 

навколишнє середовище внаслідок виробничо-господарської діяльності 

підприємства [297]. 

Отже, на нашу думку, планування еколого-економічного розвитку 

підприємства має передбачати насамперед чіткість і прозорість установлення 

стратегічних цілей у сфері еколого-економічного розвитку. Це вимагає 

відповідно нагального вдосконалення методичних засад екологічного 

цілепокладання та формування екологічної стратегії і політики як складової 

останньої. Головними напрямами формування організаційно-методичного 

забезпечення еколого-економічної політики на стратегічному рівні, з точки 

зору автора, мають стати: обґрунтування теоретичних положень і 

концептуального підходу до еколого-економічного розвитку підприємства у 

розрізі поєднання екологічних цілей і задач із цілями і задачами розвитку 

підприємства за іншими сферами діяльності й у цілому; розробка послідовності 

етапів процесу стратегічного планування еколого-економічного розвитку 

підприємства; обґрунтування складу та визначення змісту базових стратегій 

еколого-економічного розвитку; розроблення організаційно-економічного 

механізму управління еколого-економічним розвитком промислових 

підприємств;  створення прозорої інформаційної системи стратегічного 

управління еколого-економічним розвитком, заснованої на процедурах еколого-

економічного моніторингу й аудиту з широким розповсюдженням інформації 

про результати економічної та екологічної діяльності (в т.ч. – про негативні) 

для усіх зацікавлених осіб і сторін; розбудова складного мотиваційного 

механізму, заснованого на повному та комплексному усвідомленні 

керівництвом і персоналом підприємства передумов, цілей, завдань і 

пріоритетів еколого-економічної політики; розвиток організаційних форм 

активізації співробітництва з усіма зацікавленими в екологічних аспектах 

діяльності підприємства особами та сторонами, включаючи екологічну 

громадськість; співробітництво зі ЗМІ; створення методичних засад щодо 
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планування підвищення екологічної безпеки та якості продукції, товарів і 

послуг на принципах політики конкурентної еколого-економічного розвитку 

підприємства (формування конкурентних переваг екологічного походження); 

підтримка екологічної орієнтації розвитку організаційної культури 

підприємства, створення і впровадження колективних культурних цінностей та 

цільових настанов, сприятливих для досягнення екологічних цілей. 

Таким чином, управління еколого-економічним розвитком підприємства у 

стратегічному періоді для формування еколого-економічної політики доцільно 

здійснювати з урахуванням поточних і перспективних екологічних та 

економічних можливостей і обмежень, особливостей галузі та інших властивих 

тільки певному виду господарсько-економічної діяльності факторів 

негативного та позитивного впливу. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. Обґрунтовано комплексний підхід щодо вирішення проблем 

забезпечення еколого-економічного розвитку, який має ґрунтуватися на таких 

запропонованих основних напрямах зменшення екологічного тиску на 

навколишнє природне середовище: 

свідоме скорочення або повна відмова суспільства від споживання 

найбільш небезпечних для стану екосистеми товарів і послуг; 

скорочення послідовності циклу „виробництво–споживання” у бік 

вилучення етапів видобування і залучення до обігу первинних природних 

ресурсів шляхом їх заміщення 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; 
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упровадження екологічно безпечних технологій виробництва для 

мінімізації негативного впливу виробничих процесів на стан природного 

середовища у цілому; 

обґрунтування і запровадження інноваційно-інвестиційних проектів 

еколого-економічного розвитку промислових підприємств; 

формування виваженої еколого-економічної політики як на державному, 

так і на рівні підприємств; 

мотивування працівників до досягнення результатів еколого-

економічного розвитку підприємств. 

2. Визначено, що накопичення негативних екодеструктивних явищ у 

відносинах людства та його навколишнього природного середовища 

(ймовірним наслідком яких може бути навіть настання справжньої екологічної 

катастрофи) спричинило на об’єктивну необхідність у перетворенні 

принципових загальних засад природокористування: від редуцированого 

(утилітарно-техногенного) сприйняття природи через „ресурсний підхід” до 

поширення т. зв. „біосферної концепції” усталеного розвитку. Головними 

екологічними пріоритетами забезпечення усталеного економічного розвитку 

промислового підприємства є такі: безперервне підвищення ефективності 

використання природних ресурсів; формування цільових конкурентних переваг 

(порівняльних відмінностей підприємства від конкурентів) екологічного 

походження; досягнення високого рівня якості трудового та соціального життя 

персоналу; екологізація виконання природоохоронних функцій на 

підприємстві. 

3. Розроблено концептуальний підхід до управління еколого-

економічним розвитком промислового підприємства, який актуалізує умови 

його реалізації, об’єкт, предмет, принципи, поняття і методи відповідно до 

сучасних реалій використання природних та економічних ресурсів. 

Запропонований підхід є підґрунтям для формування методичного 

забезпечення управління еколого-економічним розвитком суб’єктів 

господарювання виходячи з основних функцій управління екологізацією 
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економічних відносин на макро- та мікроекономічних рівнях. 

4. Обґрунтовано, що організаційно-економічний механізм еколого-

економічного розвитку промислового підприємства становить сукупність 

економічних, організаційних, мотиваційних, соціальних і нормативно-

методичних структур, методів, інструментів і процедур, що відповідають 

параметрам внутрішнього та зовнішнього середовищ, а також сформованим 

цими параметрами обмеженням і передумовам здійснення еколого-

економічного розвитку. Організаційно-економічний механізм управління 

еколого-економічним розвитком є невід’ємною складовою загального 

господарського механізму управління. 

5. Складовими організаційно-економічного механізму еколого-

економічним розвитком промислового підприємства є три основні підсистеми, 

що відбивають статичний аспект існування організаційно-економічного 

механізму: еколого-економічна підсистема виробничої діяльності (ЕЕПВД) – 

об’єкт управління; організаційно-управлінська підсистема (ОУП); соціальна 

підсистема (СП). Динамічний аспект функціонування організаційно-економічного 

механізму визначається сукупністю виробничо-екологічних ситуацій, що 

виникають у ході продуктивної діяльності об’єкта управління. 

6. Доведено, що виходячи з концептуального підходу до управління 

еколого-економічним розвитком підприємства найбільш дієвими організаційно-

економічними регуляторами еколого-економічної діяльності у складі 

організаційно-економічного механізму еколого-економічного розвитку є: 

система маркетингових досліджень у сфері вивчення 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; формування та розвиток управлінсько-облікової 

системи норм, нормативів і стандартів витрат природних ресурсів, а також 

відповідної до неї контрольно-управлінської системи забезпечення 
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ефективності використання природних ресурсів; розбудова системи 

екологічного аудиту і моніторингу еколого-економічного розвитку; створення 

складного мотиваційного механізму забезпечення екологічної ефективності 

виробничої діяльності, інтенсивного використання ресурсів, вторинної 

переробки відходів та ін. Еколого-економічна політика на рівні підприємства 

визначає умови і орієнтири подальшого розвитку підприємства з урахуванням 

наявних та перспективних екологічних та економічних обмежень. Еколого-

економічна політика підприємства повинна розглядатися з позиції системного 

підходу, має власні об’єкт і суб’єкт. Об’єктом еколого-економічної політики 

підприємства є потреби й інтереси власників підприємства, природного 

середовища життєдіяльності всіх складових біосфери. Суб’єктом еколого-

економічної політики підприємства є безпосередньо керівництво та 

співробітники підприємства. Еколого-економічна політика розвитку певного 

підприємства повинна враховувати особливості галузі та інші властиві 

притаманні тільки певному виду господарсько-економічної діяльності, фактори 

негативного та позитивного впливу. 

Результати дослідження, викладені у 1 розділі, опубліковані у таких 

наукових працях [279, 282, 287, 290, 292, 327, 328]. 

Основні результати проведеного дослідження та висновки отримані на 

основі використання таких літературних дерел [1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 

18,  20, 22, 23, 24, З2, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 55, 57, 59, 63, 

65,  67, 68, 69,  72, 73, 74, 75, 78, 80, 82, 84, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 

103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 117,127, 129, 130, 132, 138, 141, 142, 

143, 146, 147, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 

172, 173, 174, 177, 178, 180, 182, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 196, 199, 200, 202, 

203, 204,  205, 216, 220, 222, 225, 226, 227, 228, 230, 232, 236, 237, 238, 243, 244, 

245, 246, 248, 250, 258, 259, 262, 266, 272, 273, 274, 275, 278,  287, 295, 296, 297, 

300, 302, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 319, 320, 333, 335, 338, 

339, 340, 341, 342, 343, 351, 355, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 

370]. 
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ СТАНУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

2.1. Аналіз еколого-економічного розвитку промислових підприємств у 

зовнішньому середовищі на макроекономічному рівні 

 

 

Управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства 

безпосередньо пов’язане із екологізацією виробництва та реалізації продукції, 

орієнтацією суспільства у цілому та споживачів зокрема на екологізацію думок; 

отже, необхідним є розгляд тенденцій щодо змін у даній галузі.  

Поточний стан економіки та розроблені програми розвитку в Україні 

демонструють відсутність суттєвих результатів. Це пов’язано з тим, що 

попередня застаріла соціально-політична та економічна парадигма є ключовим 

гальмівним фактором, який заважає Україні досягти вищих горизонтів 

розвитку, що спричиняє його швидкий спад [49; 54; 61].  

Слід зазначити, що на управління еколого-економічним розвитком 

промислового підприємства впливає стратегія світового сталого розвитку в 

цілому та розвитку держави зокрема.  

Стратегії сталого розвитку, прийняті 25.09.2015 р. резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН „Трансформація нашого світу: Порядок денний 

сталого розвитку на 2030 р.ˮ [61], найбільш повно відображають взаємозв’язок 

економічних, екологічних та соціальних процесів у глобалізованому світі. 

Основні цілі у галузі сталого розвитку спрямовані на знищення бідності, 

зменшення нерівності та захист довкілля – три ключові умови, необхідні для 

досягнення добробуту та щастя кожного мешканця планети [81; 133; 166; 276].  

Сучасний розвиток світової економіки характеризується уповільненням 

темпів зростання виробництва. Спостерігається структурна трансформація 

національних економік; відтак найбільші шанси розвитку мають економіки, що 



 86 

відрізняються швидкою адаптацією домогосподарств, компаній та урядів до 

глобальних змін [206; 255]. Як наслідок, спостерігається уповільнення 

накопичення капіталу в більшості регіонів світу. Відбувається зменшення 

кореляції між світовим капіталом, його рухом та накопичення в менш 

розвинених країнах, які, разом з тим, мають потенційно вищий рівень 

рентабельності [279; 315]. 

У розвинених країнах відбуваються структурні перетворення та 

розвинення  міжнародних виробничих мереж, що передбачають вихід на 

зовнішні ринки, виробництво, зайнятість і зростання доходів населення [323]. 

Регуляторне співробітництво з метою зближення деяких національних 

економік викликало трансформацію, у глобальному макроекономічному 

середовищі, що передбачає високий рівень контролю ринку за основними 

факторами виробництва. 

Згідно із Доктриною „Україна 2030ˮ [265], сучасний розвиток найбільш 

передових суспільств має базуватись на принципах розумного зростання 

(комерціалізація знань та інновацій), збалансованого зростання (ефективне й 

економне використання ресурсів, розвиток екологічної та 

конкурентоспроможної економіки) та інклюзивого зростання (активізація 

творчого потенціалу та розширення економічних можливостей). 

Ці глобальні мега-тренди формують головні цілі для економічної 

політики України. Вони розроблені у взаємодії з цілями сталого розвитку 

рекомендовані ООН у контексті ключових сфер управління [329; 336]. На рис. 

2.1 подано цілі сталого розвитку України до 2030 р. 

Перший етап дослідження управління еколого-економічним розвитком 

промислових підприємств передбачає здійснення діагностики зовнішніх 

факторів, що впливають на еколого-економічне управління розвитком 

промислових підприємств. Отже, на першому етапі дослідження практики 

впровадження управління еколого-економічним розвитком промислових 

підприємств, насамперед, необхідно проаналізувати фактори, які безпосередньо 

впливають на розвиток вітчизняних промислових підприємств.  
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Рис. 2.1. Цілі сталого розвитку до 2030 року 

Сформовано на основі: [276] 
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Економіка України, безперечно, має визначений перелік сильних сторін і 

потужний потенціал для сталого розвитку, що забезпечено перш за все значною 

часткою промисловості у структурі ВВП держави. Наявність багатопрофільної 

інфраструктури, (а саме, військово-промисловий комплекс, аерокосмічна 

промисловість, суднобудування, енергетика, машинобудування, 

гірничодобувна промисловість, транспортне машинобудування), може стати 

основою реструктуризації економіки [277]. Щороку Україна обіймає високі 

позиції у світових рейтингах за показниками  освіченого працездатного 

людського капіталу. Майже 20 000 родовищ, з яких 8290 містять 98 видів 

мінеральної сировини становлять потужний сировинний ресурс для атомної 

енергетики, відновлюваної енергії та інженерних точних інструментів.  Серед 

основних гальмівних факторів, що характеризують зовнішнє середовище 

діяльності промислових підприємств, можна зазначити втрату державою 

частини території та продовження військових дій на Сході. За оцінками 

експертів, ці проблеми призвели до втрати до 25 % ВВП. Державний борг 

щорічно вартує країні майже 10 % поточного ВВП і чинить руйнівний тиск на 

національну економіку [247; 265; 315].  

Сучасні проблеми забезпечення розвитку промислових підприємств 

України  перебувають в умовах невизначеності та мінливості державної 

економіки, структури її соціально-економічного потенціалу, оскільки в 

економічній моделі переважає частка сировинних, матеріалоємних та 

енергоємних галузей. Як наслідок, сформувалась надзвичайно нестійка, 

вразлива структура економіки зі значними галузевими диспропорціями  з 

переважанням продукції з низьким рівнем технологічної переробки, залежної 

від попиту та цін на зовнішніх ринках, що створює загрозу економічної 

архаїзації України [263; 306; 348]. 

Україна у 2019 р. втратила дві позиції в Індексі глобальної 

конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму [252; 344],  

опустившись на 85-те місце з 141 країни. Основний регрес зафіксовано у сфері 

фінансових систем, за якими рейтинг України знизився на 19 позицій — до 136-
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го місця, а також, у сфері охорони здоров'я, де втрачено 9 позицій, - до 101-го 

місця. Разом з тим, дещо погіршилися показники впровадження ІКТ, із 77-го на 

78-ме місце, макроекономічної стабільності, зі 131-го на 133-тє та інноваційних 

можливостей, із 58-го на 60-те місце. 

На рис. 2.2. відображено зміну показників конкурентоспроможності 

України за 2018–2019 рр. 

 

 

Рис. 2.2. Показники конкурентоспроможності держави за 2018 – 2019 рр.  

Сформовано на основі: [344] 

 

Політичні фактори характеризуються нестабільністю, наявністю великої 

кількості законів і законодавчих актів, що регулюють підприємницьку та 

інноваційну діяльність підприємств, гальмуванням реформ, невизначеністю 

зовнішньополітичного курсу держави. Ділове та регулятивне середовище 

країни, попри окремі позитивні зміни, залишається незадовільним. Хоча 

Україна поліпшила свої позиції у світовому рейтингу Doing Business-2019 

[337], проте поки країна залишається на 71 місці. 

В останні роки також відбулись зміни в економічних факторах. У 2019 р. 

зростання реального ВВП склало 2,6 %, що є вище показника 2017 р. – 2,5%, 

проте не досягло рівня 2018 р. – 3,3 % [315]. 

Упродовж першого півріччя 2019 р. експорт продовольчих товарів і 

сировини для їх виготовлення збільшився майже на 22 % і досяг $8,9 млрд., або 
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46,3 % загальних обсягів товарного експорту. Водночас експорт чорних та 

інших недорогоцінних металів і виробів з них зменшився на понад 8 % (до $4,7 

млрд), а його частка у загальному експорті знизилась до 22,5 % [206; 315]. 

До позитивних рис соціально-економічно середовища країни слід 

віднести стійке зростання заробітної плати.  Попри досить низьку загальну 

економічну динаміку, нарощування заробітних плат відбувалось 

випереджувальними темпами. Так, упродовж двох з половиною років (з кінця 

2016 р. до середини 2019 р.) середня номінальна заробітна плата зросла з 6,5 

тис. грн. у грудні 2016 р. до 10,8 тис. у червні 2019р., з помітнім відставанням 

мінімальної. Оскільки номінальне зростання значно випереджало офіційну 

інфляцію, то й зростання реальної середньої зарплати виявилось суттєвим – 

приблизно на чверть [103]. Динаміка доходів населення за 2015-2019 рр. подано 

на рис. 2.3. 

 

 

 Рис. 2.3. Динаміка доходів населення у роки 2015–2019 рр. (грн на рік) 

 

Рівень споживчої інфляції залишився помітно вищим, ніж річні цільові 

показники. Індекс споживчих цін у 2018 р. зазнав незначних змін – зростання 

споживчих цін склало 9,8 % (середньорічне зростання – 10,9 %), при тому, що у 

2017 р. – 13,7 % і 14,4, відповідно. У 2019 р. зростання споживчих цін склало 

3,6 %, водночас, час у червні була зафіксована незначна дефляція – 0,5 % (рис. 

2.4). 
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Рис. 2.4. Динаміка зміни індексів споживчих цін на товари та послуги (у 

% до попереднього року) за 2010–2019 рр. 

 

В Україні продовжує поглиблюватись деіндустріалізація національного 

господарства (рис. 2.5).  

 

 

Рис. 2.5. Динаміка зміни кількості суб'єктів господарювання за 

визначеними видами діяльності за 2015–2019 рр. 

 

На фоні зниження кількості промислових підприємств відбуваються 

структурні зміни в економіці у бік зростання частки оптової та роздрібної 

торгівлі, інформаційно-телекомунікаційних технологій. На рис. 2.6 подано 
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частки реалізованої продукції за 2019 р. суб’єктами економічної діяльності за 

галузями.   

 

 

Рис. 2.6. Питома вага обсягу реалізованої продукції суб'єктами 

господарювання за 2019 рік ( у %) 

 

Несприятлива економічна кон'юнктура призвела до втрати частини 

міжнародних ринків, зниження купівельної спроможності на внутрішньому 

ринку, відсутність належної підтримки з боку держави, збільшення тарифів на 

енергоносії та зниження активності інвестиційної діяльності на світовому рівні; 

також зношеність основних виробничих фондів вітчизняної промисловості 

спричинила зниження попиту на промислову продукцію. Водночас в обсягах 

виробництва промислової продукції зберігається позитивна динаміка. На 

рис. 2.7, у грошовому виразі, відображено обсяги виробництва суб’єктами 

економічної діяльності за галузями. Незначне зростання спостерігається  у 

виробництві продукції промислових підприємств, підприємств галузі 

будівництва та підприємств сфери інформації та телекомунікацій. 
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кремо було проведено аналіз виробництва продукції добувної промисловості за 

2013–2019 рр. (рис. 2.8).  

 

 

 

Рис. 2.7. Динаміка зміни обсягів виробленої продукції (млн.грн) 

підприємств за видами економічної діяльності 

 

 

Рис. 2.8. Аналіз виробництва продукції добувної промисловості за                             

2013–2019 рр.  

0 20 40 60 80 100 120 140

Добування кам'яного та бурого вугілля

Добування сирої нафти та природного газу

Добування металевих руд

Добування інших корисних копалин та 

розроблення кар’єрів

Добування каменю, піску та глини

Добування корисних копалин та розроблення 

кар'єрів, н.в.і.у.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013



 94 

Проведений аналіз свідчить про те, що, починаючи із 2014 р., майже за 

всіма видами продукції відбулось суттєве зниження обсягів видобування. Це 

пов’язані із політичними подіями, що мали місце в Україні та втратою 

контролю за територіями, які були джерелами видобутку. Незважаючи, на 

зростання показників обсягів виробленої промисловими підприємствами 

продукції у грошовому виразі, спостерігається поступове скорочення питомої 

ваги як обсягів виробленої і реалізованої продукції, так і доданої вартості 

промисловими підприємствами. Поступові зміни в динаміці показників 

діяльності промислових підприємств відображено  на рис. 2.9. 

 

 

Рис. 2.9. Основні показники діяльності промислових підприємств у 

динаміці за 2015-2019 рр. ( у %) 

 

Світова криза, що була викликана карантинними обмеженнями та 

скороченням обсягів виробництва та споживання продукції майже в усіх 

країнах, також вплинула на обсяги замовлень на продукцію промислових 

підприємств України. Зазначені зміни відображено на рис. 2.10.  

Структурні реформи, впроваджені в Україні до 2020 р., стали 

передумовою сталого розвитку та зростання країни. Структурна трансформація 

національної економіки повинна стати одним із механізмів приєднання України 

до міжнародного виробничого ланцюга з метою адаптації до мінливого 

світового попиту. Отже, необхідним є аналіз структури та динаміки зміни 

інвестицій у промисловість вітчизняних підприємств (рис. 2.11). 
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Рис. 2.10. Оцінка змін обсягу замовлень на виробництво продукції у 

промисловості за період карантинних обмежень за 2019-2020 рр. (у %) 

 

 

Рис. 2.11. Аналіз змін у структурі інвестицій у промисловості за їх 

цільовим призначенням  з 2015 по 2019 роки ( у відсотках). 
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технологічні парки, бізнес-інкубатори, старт-ап центри та центри трансферу 

технологій [265; 321]. 

Результати проведених щорічних опитувань керівників та фахівців 

промислових підприємств України [123; 251; 356; 372], дозволили скласти 

профіль факторів, що безпосередньо впливають на розмір інвестицій у 

наступному році. На рис. 2.12 подано профіль поступової динаміки впливу 

факторів на інвестиції у промисловості за роками. 
 

 

Рис. 2.12. Профіль факторів, що впливають на інвестиції у промисловості 

за 2016–2020 рр. 

 

Дія структурних факторів, а також відсутність протягом останнього 

десятиріччя необхідних обсягів інвестицій для оновлення технологій та 

здійснення природоохоронних заходів обумовлюють незадовільний стан 

довкілля. Як наслідок, ризик виникнення надзвичайних ситуацій в Україні 

значно вищий, ніж у розвинених країнах, зокрема у країнах ЄС. 

Для України в цілому, обласних центрів зокрема проблема екології є 

однією з найгостріших. Мешканці міст фактично не відчувають погіршення 

екологічного стану, оскільки це повільний процес, наслідки якого помітні у 

довготерміновій перспективі: специфічні хвороби та скорочення тривалості 

життя громадян.  
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Держава, окремі міста, підприємства та громади потребують нових 

підходів і практик щодо формування місцевої екологічної політики.  

За результатами кабінетних досліджень було проведено оцінювання 

комплексних цільових програм у сфері охорони довкілля визначених обласних 

центрів України у 2019 році. Оцінювання цільових програм у сфері охорони 

довкілля було здійснено за наступними критеріями: доступність інформації про 

цільові програми; зручність її використання, що характеризує формат даних за 

здатністю суб’єктів до їх аналізу та розповсюдження; вичерпність інформації, 

відображає наявність та зрозумілість планів щодо реалізації цільових програм; 

звітність з впровадження, реалізації та результативності цільових програм [53; 

280; 290; 293]. 

На рис. 2.13 представлено порівняльне оцінювання  цільових програм 

міст України у сфері охорони довкілля за шкалою від 0 до 4 балів.  

 

 

Рис. 2.13. Резудьтати оцінювання комплексних цільових програм міст у 

сфері навколишнього природного середовища у 2019 році 
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досліджуваних обласних центрів місто не отримав максимальну оцінку. Набли-

жену до максимальної оцінки мають програми Запоріжжя, Києва та Одеси. 

Найнижчі бали за результатами проведеного оцінювання  у наявних програмах 
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Полтава, Миколаїв і Харків звітність за цільовими програмами охорони 

довкілля відсутня у відкритих джерелах. 

Проблемою вітчизняного промислового виробництва, в сучасних умовах 

є використання застарілих технологій, що не відповідають екологічним 

стандартам розвинутих країн. Це вказує на неможливість кардинальної зміни 

стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності українського 

промислового комплексу [120; 308; 326]. Навантаження на довкілля і рівень 

забруднення навколишнього середовища, особливо у промисловості (табл. 2.1), 

за окремими показниками, значно перевищує аналогічні показники в 

розвинутих країнах [251]. 

Таблиця 2.1  

Викиди за видами забруднюючих речовин у атмосферне повітря України  

Види шкідливих речовин  Од. вим. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Діоксид сірки (SO₂): 
стаціонарні джерела  

пересувні джерела 

тис.т / рік 

  

  

854,0 1094,0 744,4 716,7 694,6 

830,3 1076,4 726,2 698,1 676,0 

23,7 17,6 18,2 18,6 18,7 

Оксиди азоту (NО₂): 
стаціонарні джерела  

пересувні джерела 

1000 т / рік 

  

  

453,0 404,5 384,3 385,7 377,2 

233,8 240,2 215,5 215,3 205,1 

219,2 164,3 168,8 170,4 172,1 

Неметанові леткі органічні 

сполуки:  

стаціонарні джерела  

пересувні джерела 

1000 т / рік 

  

  

225,8 222,8 223,6 206,5 208,1 

47,3 52,2 53,1 43,7 42,5 

178,5 170,6 170,5 162,8 165,6 

Аміак (NH₃): 
стаціонарні джерела  

пересувні джерела 

1000 т / рік 

  

  

18,8 18,8 17,4 16,8 17,9 

18,8 18,8 17,4 16,8 17,9 

0,011 0,009 0,008 0,007 0,007 

Оксид вуглецю (СО): 

стаціонарні джерела  

пересувні джерела 

1000 т / рік 

  

  

1971,9 2029,9 1986,9 1974,9 2021,1 

764,1 802,8 728,4 744,3 748,4 

1207,8 1227,1 1258,5 1230,6 1272,7 

Загальний обсяг зважених  

частинок: 

стаціонарні джерела  

пересувні джерела 

1000 т / рік 

  

  

377,4 418,8 343,3 342,2 334,7 

349,6 395,8 319,5 317,5 310,3 

27,8 23 23,8 24,7 24,4 

Речовини у вигляді суспендо-

ваних твердих частинок 

більше 2,5 мкм та менше 10 

мкм:  стаціонарні джерела  

1000 т / рік 

  

67,9 73,1 46,8 54,1 65,7 

67,9 73,1 46,8 54,1 65,7 

Речовини у вигляді суспендо-

ваних твердих частинок 2,5 

мкм та менше  1000 т / рік 19,7 34,1 13,5 21,2 24,6 
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Незважаючи на те, що впродовж останніх років спостерігається відчутне 

зниження обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря,   відбулось 

це переважно за рахунок зниження індексів промислової продукції. Динаміку 

значень показника викидів забруднювальних речовин у атмосферне повітря  за 

2007–2018 рр. подано на рис. 2.14. 

 

Рис. 2.14. Динаміка значень показника викидів забруднюючих речовин у 

атмосферне повітря у тис. т. на рік ( ) 

 

Промисловості України притаманна також висока питома вага 

ресурсомістких та енергоємних технологій, упровадження та нарощування яких 

здійснювалося ще за часів існування Радянського Союзу в найбільш дешевий 

спосіб, без будівництва відповідних очисних споруд [10; 29; 43].  

Головними причинами промислового антропогенного забруднення 

навколишнього природного середовища вітчизняною промисловістю слід 

вважати високий рівень ресурсоємності виробництва, низьку інноваційну 

активність підприємств, зростання фізичної й моральної застарілості основних 

фондів виробничого і природоохоронного призначення [64; 83; 115]. Основні 

показники кінцевого енергоспоживання промисловими підприємствами у 

динаміці подано на рис. 2.15.  

Серед екологічних проблем, що генерують загрози у сфері національної 
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споживання, недостатньо ефективний рівень їх вторинного використання, 

переробки та утилізації.  

 

Рис. 2.15. Динаміка значень показника кінцевого енергоспоживання  

в промисловості 

 

Кожного року в Україні утворюється більше 400 млн т відходів 

виробничого та побутового характеру, що забруднюють об’єкти природного 

середовища. Отже, більш детального розгляду потребують показники 

утворення відходів суб’єктами економічної діяльності у динаміці (рис. 2.16). 

 

 

Рис. 2.16  Утворення відходів у вітчизняних домогосподарствах  

за 2010–2019 рр. у тис. т. на рік 
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2018–2019 рр., майже до рівня 2012 р., незважаючи на те, що чисельність 

населення значно скоротилось. Слід зазначити, що великий процент в утворенні 

відходів припадає  саме  на промислові підприємства (рис. 2.17). 

  

Рис. 2.17. Частка суб’єктів економічної діяльності в утворенні відходів  

у 2019 р. 

 

На рис. 2.18 подано значення показника обсягу утворених відходів від 

економічної діяльності на одиницю ВВП у постійних цінах  динамікою. 

 

Рис.2.18. Динаміка значень показника обсягу утворених відходів  

від економічної діяльності на одиницю ВВП у постійних цінах ( ) 
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відходів є незначним.  

Починаючи з 2016 р. спостерігається збільшення обсягів капітальних 

інвестицій промислових підприємств в охорону атмосферного повітря і 

попередження змін клімату (рис. 2.19), в очищення зворотних вод (рис. 2.20), 

поводження з відходами (рис. 2.21), на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і 

поверхневих вод (рис. 2.22), на інші заходи (рис. 2.23).   

 

 

Рис. 2.19. Динаміка показника капітальних інвестицій (тис. грн) в охорону 

атмосферного повітря і попередження змін клімату  ( ) 

 

Рис. 2.20. Динаміка показника капітальних інвестицій (тис. грн) в 

очищення зворотних вод ( ) 
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Рис. 2.21. Динаміка показника капітальних інвестицій (тис. грн) в 

поводження з відходами ( ) 

 

Рис. 2.22. Динаміка показника капітальних інвестицій на захист і 

реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод ( ) 

 

Рис. 2.23. Динаміка показника капітальних інвестицій на інші заходи ( ) 
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Проаналізовані дані використано для формування системи показників 

моніторингу еколого-економічного розвитку (підрозділ 3.2). 

На рис. 2.24 наведено аналіз витрат вітчизняних промислових 

підприємств на охорону навколишнього природного середовища за видами 

економічної діяльності у 2019 р. 

 

 
 

Рис. 2.24. Витрати вітчизняних промислових підприємств (млн.грн) на 

охорону навколишнього природного середовища за видами економічної 

діяльності у 2019 році 
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області припадає насамперед на територію міста Харкова як великого 

промислово-виробничого центру, де зосереджено сотні потужних підприємств 

та основних промислово орієнтованих районів області (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2  

Викиди забруднювальнихречовин у атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення за основними промислово–

орієнтованими містами та районами у 2019 р. [251] 

Міста та райони Обсяги 

викидів, 

т 

у % до 

2018 р. 

У тому числі 

діоксиду сірки діоксиду азоту 

т. у % до 

2018 р. 

т. у % до 

2018 р. 

Харківська область 106499,8 238,0 41401,2 444,2 10198,3 150,8 

м. Харків 4013,1 83,1 47,8 26,7 1042,3 83,8 

Балаклійський 5919,0 308,8 13,1 82,5 1253,0 445,9 

Дергачівський 2534,3 86,9 8,1 1,2 999,3 130,3 

Зміївський 60152,9 510,8 37675,7 614,9 3733,5 421,3 

Красноградський 9817,3 501,9 67,3 119,6 855,1 122,0 

Нововодолазький 2815,8 194,8 12,2 451,7 152,6 86,9 

Чугуївський 8528,1 128,2 3248,4 172,1 1300,4 110,7 
 

Протягом 2019 р. від стаціонарних джерел забруднення в атмосферне 

повітря області було викинуто 106,5 тис. т. шкідливих речовин, що на 139 % 

більше порівняно із 2018 р. З них 69,3 – метали та їх сполуки; 2,9 – неметанові 

леткі органічні сполуки; майже 14 – оксид вуглецю; 22,7 – речовини у вигляді 

твердих суспензованих частинок; 7,6 – діоксиду вуглецю. У цілому в області 

порівнянно з попереднім роком обсяг викидів зменшився на 3,9 тис. т., або на 

2,5 %. Структура забруднювальних речовин і діоксиду вуглецю у атмосферне 

повітря за видами економічної діяльності в Харківської області у 2019 р. подана 

на рис. 2.25. 

Суттєвий екодеструктивний вплив на довкілля здійснюють здебільшого 

саме промислові підприємства регіону. Таким чином, особливого значення 

набуває аналіз практики управління еколого-економічним розвитком 

промислових підприємств регіону. 
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Рис. 2.25. Структура викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю 

у атмосферне повітря (млн.т) за видами економічної діяльності в Харківської 

області у 2019 році 

 

Таким чином, результати вивчення екологічних наслідків виробничої 

діяльності вітчизняних промислових підприємств дозволяє зробити висновки 

щодо впливу зовнішніх факторів на управління еколого-економічним 

розвитком вітчизняних промислових підприємств. 

  
 

2.2 Аналіз внутрішнього середовища еколого-економічного розвитку 

промислових підприємств та його інституціональне забезпечення 
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продовжують спостерігатися кризові явища, проявом яких є скорочення обсягів 

виробничої діяльності. На рис. 2.26 подано порівняльний аналіз прибутковості 

машинобудівних підприємств м. Харкова.  

 

Рис. 2.26. Порівняльний аналіз прибутковості машинобудівних 

підприємств м. Харкова у тис. грн у 2018 р. 

 

Іншою негативною тенденцією сучасного економічного розвитку 

підприємств галузі є відставання темпів скорочення витрат від зменшення 

обсягів звичайної діяльності (рис. 2.27). 

 

Рис. 2.27 Порівняльний аналіз обсягів витрат підприємств 

машинобудівної галузі м. Харкова у 2018 р. 
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Таким чином, підприємства машинобудівного комплексу регіону з 

фінансової точки зору не були спроможні здійснювати суттєві інвестиції у 

розвиток природоохоронної бази виробництва, а тим більше – повною мірою 

компенсувати екологічну деструкцію.  

Іншою причиною низької природоохоронної активності підприємств слід 

вважати недосконале й обмежене за інструментами впливу державне 

регулювання процесів еколого-економічної діяльності у промисловості, 

внаслідок чого відбувається певне спотворення реальних екологічних 

результатів продуктивної виробничої діяльності [213; 224; 257].  

Так, наприклад у процесі виробництва у АТ „Електоромашинаˮ в 

атмосферу викидаються дрібні забруднювальні частинки: виробничий пил, 

масляні аерозолі, свинець, аміак, окис вуглецю. Для очищення від пилу в 

системі вентиляції підприємства установлені фільтри (рівень зносу цього 

обладнання складає 62 %). У стічній воді, що надходить з механічного цеху, є 

олії, змащувального-охолоджувальні емульсії. 

У табл. 2.3 подано відомості про відповідність фактичних викидів 

шкідливих речовин АТ „Електоромашинаˮ гранично припустимим нормам. 

Таблиця 2.3 

Оцінка викидів шкідливих речовин від виробничої діяльності  

АТ „Електоромашинаˮ у 2018–2019 рр. 

Найменування 

забруднювальних речовин 

Фактичний 

викид, мг/м3 

Гранично 

припустима норма, 

мг/м3 

Відповідність 

нормі 

Пил залізовмісний 8 10 Відповідає 

Пил (кремнієвовмисний) 5 7 Відповідає 

Пил, що містить оксид 

алюмінію 

4 6 Відповідає 

Окис вуглецю 2,3 3 Відповідає 

Масляні  аерозолі 0,08 0,1 Відповідає 
 

Дані табл. 2.3 показують, що фактичні викиди шкідливих речовин не 

перевищують гранично припустимих норм. Проте фахівці відділу нормування 

погоджуються з думкою, що навіть з точки зору ефективності використання 

первинних природних ресурсів гранично припустимі норми викидів мають бути 
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скорочені щонайменше на 40%–45%. Дещо гіршою є ситуація з утилізацією 

твердих виробничих відходів. Стружка й інші корисні металеві відходи 

процесів різання і металообробки, находяться у переплавляння, а інші 

виробничі та побутові відходи вивозяться на неорганізований смітник (за 

границю обласного центру). На підприємстві також проводиться тільки 

вибірковий нерегулярний лабораторний контроль за викидами шкідливих 

речовин. 

На підприємстві АТ „Світло Шахтаряˮ основними джерелами 

забруднення навколишнього середовища також є металеві відходи від обробки 

деталей, а також атмосферні викиди відпрацьованих газоподібних сумішей. 

Кожне робоче місце в цехах металообробки забезпечується шухлядами, куди в 

процесі обробки потрапляєстружка. Відходи металів із усіх цехів підприємства 

вивозять на склад, надалі відходи кольорових металів використовують для 

переплавляння або вивозяться на організований смітний полігон. На 

підприємстві відсутня лабораторія з контролю викидів шкідливих речовин в 

атмосферу. 

Джерелами виділення екологічно шкідливих речовин на державному 

підприємстві „Харківський електромеханічний заводˮ є такі: вагранки, 

електропечі, технологічні печі, що працюють на рідкому і газоподібному 

паливному, розливальні машини, фарбувальні камери, ванни знежирення тощо. 

Відповідно до санітарної класифікації СН-245-71 підприємство належать до 

четвертого класу небезпеки з площиною санітарної зони у 100 м. Кількість 

організованих джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу складає 454 

одиниці; неорганізованих на підприємстві немає. Тільки чверть з джерел 

викидів оснащені пило- та газоочищсними установками, щовідповідає вимогам 

чинним нормативних документів. Скидання промислових стоків у відкриті 

водойми не відбувається; відпрацьовані рідини надходять у міську каналізацію 

і далі – на очисні спорудження КП „Харківводоканалˮ. Загальна кількість 

очисних споруджень промислових стоків на підприємстві – 31. Складування і 

збереження відходів виробництва здійснюється в складських приміщеннях і на 



 110 

майданчиках спеціальногопризначених. Відходи класів небезпеки та побутові 

відходи згідно договорів вивозяться на організований полігон.  

Таким чином, викиди в атмосферу шкідливих речовин складаються: таких 

речовин, як: сірчистий ангідрид діоксид азоту, сірководень; з'єднання 

марганцю, заліза, нікелю, хрому, магнію, алюмінію, цинку; сірчана кислота, 

вуглеводні, аерозолі амінової кислоти. Крім того, слід зазначити на високому, 

за деякими ділянками – у 10–15 разів, перевищенні змісту шкідливих речовин у 

землях, на яких розташовано підприємство. Проте фінансових ресурсів, 

необхідних для очищення території у підприємства немає; більше того – 

поступово накопичується заборгованість за утилізацію шкідливих відходів.  

ПрАТ „Харківський завод тракторних двигунівˮ так само, як                             

ДП „Харківський електромеханічний заводˮ, до цього часу перебуває у вкрай 

незадовільному фінансовому стані. За санітарно-екологічними нормами 

підприємство віднесенге до третього класу небезпеки. Санітарно-захисна зона 

складає 300 м, відповідно до інструкції СН 245-71. У межах санітарно-захисної 

зони розташована індивідуальна житлова забудова. На підприємстві є 357 

організованих джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу, з яких 14,6 % 

оснащені установками очищення газу. Технологічні процеси та комплекс 

устаткування для очищення викидів в атмосферу відповідають вимогам 

нормативних документів і забезпечують функціонування підприємства без 

порушення законодавства про охорону навколишнього середовища. 

Неорганізованих джерел викидів немає. Екологічний стан підприємства за 

період 2018–2019 рр. вважався задовільним. Установлені ліміти на викиди 

забруднювальних речовин в атмосферу, захоронення твердих відходів 

дотримувалися, якісний склад викидів відповідали нормативам, які, проте, 

потребують ретельного перегляду у бік установлення більш жорстких вимог. 

Дослідження екологічного стану фахівцям підприємства не проводиться.  

Проблема охорони навколишнього середовища є однією з найважливіших 

для АТ „Харківський тракторний заводˮ. У процесі виробництва в атмосферу 

підприємство викидаєються дрібні забруднювальні частки: виробничий пил, 
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масляні аерозолі, свинець, аміак, окис вуглецю. Викиди всіх речовин 

відбувається в граничноприпустимих концентраціях, які, тем не менш, 

потребують ретельного коригування На заводі регулярно проводять заходи 

щодо контролю за викидами шкідливих речовин: здійснюється лабораторний 

контроль за скиданням промислових стоків у міську каналізацію; побутові та 

виробничі відходи здають на заводський склад і виводяться на смітник. Стічні 

води надходять у каналізацію міста, потім – на міські очисні спорудження. 

Перелік забруднювальнихречовин АТ „ХТЗˮ подано  у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Перелік забруднювальних речовин виробничої діяльності АТ „ХТЗˮ  

у 2018 р. 

Речовини 
Викиди, мг/м3  

Відхилення 
Факт  Норма  

Пил (металева)  0,02  0,012  0,008  

Окис вуглецю  2,8  3,0  -0,2  

Масляні аерозолі 0,00008 0,0001  - 0,00002  

Свинець  0,0004  0,0003  0,001  

Аміак  0,036  0,04  - 0,005  

Образний пил  0,008  0,012  - 0,004  
 

Для захисту атмосфери у збиральному цеху підприємства у 2019 р. було 

встановлено три циклони УН-15 з коефіцієнтом корисної дії 88 %, що 

дозволило суттєво скоротити шкідливі викиди виробництва у атмосферу. 

АТ „Турбоатомˮ виготовляє турбіни для усіх видів електростанцій, які є 

джерелом забруднення атмосфери, оскільні викидають окисли сірки SО2 і SО3, 

окисли азоту. Ці продукти є токсичними і навіть у дуже малих концентраціях 

впливають на людину. З метою запобігання забрудненню атмосфери, 

підприємство стало випуск продукції оснащеної устаткуванням для сірко й 

азотоочищення і очищувальні електрофільтри для викидів попелово-димових 

газів. У такий спосіб підприємство очищує стічні води, для чого також 

встановлені фільтри. Збереження значних обсягів господарської діяльності               

АТ „Турбоатомˮ у ряді виробничих процесів обумовлює наявність 

періодичного перевищення нормативів екологічно-небезпечних викидів 

розміром фактичних викидів. 
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Наприклад, за одним з основних технологічних процесів – виготовлення 

роторних лопаток для турбін – щорічно спостерігається викид пилу на рівні 

112,5-115,0 мг/год. (за нормативного обмежування у 110 мг/год.), а також 

шкідливих газів – на рівні 42-45 мг/год. (за нормативноїмежі у 40 мг/год.). На 

підприємстві використовується найпростіший спосіб утилізації відходів – через 

захоронення або складування на відповідних полігонах. Також залишки почали 

повторно використовуються на території заводу: з них виробляють товари 

народного споживання; проте обсяги переробки відходів є незначними.  

У АТ „Турбоатомˮ здійснюється вибірковий хімічний контроль 

промислових і побутових стічних вод промислових підприємств згідно  з 

правилами прийому стоків у міську каналізацію м. Харкова, затверджених                  

КП „Харківводоканалˮ.  

У ДП „Електроважмашˮ достатньо велика увага приділяється 

територіальному облаштуванню підприємства. З метою забезпечення охорони 

навколишнього середовища адміністрація підприємства впорядковує його 

територію і прилеглу місцевість: вчасно провадяться усі види збирання, вивіз 

відходів і сміття. Технологічний процес, застосовуваний на підприємстві, не 

спричиняє значних обсягів викидів у водойми або в атмосферу шкідливих 

речовин і домішок.  

У АТ „ХарПˮ увага щодо вдосконалення споживання природних ресурсів 

була зосереджена переважно на вирішенні проблем скорочення енергоємності 

виробництва, економії пального й енергії. Основними заходами щодо економії 

енергоресурсів в АТ „ХарПˮ у 2018–2019 рр. були: вимикання цехових 

підстанцій у вихідні і неробочі дні; посилення контролю за роботою 

компенсаторних пристроїв; дотримання режиму заповнення печей з 

ендогазовою атмосферою в термічному виробництві; використання девяти 

пересувних компресорів для виробництва стисненого повітря; своєчасний 

ремонт футеривного верстата в ковальському цеху. У результаті проведення 

енергоощаднихзаходів у 2018-2019 рр. у АТ „ХарПˮ на 57,3 % скоротилося 

використання теплової енергії, на 26,7 % за рахунок гарячого водопостачання, 

на 100 % - пари, на 31,78 % - холодної води (табл. 2.5).  
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Таблиця 2.5 

Споживання енергоресурсів АТ „ХарПˮ у 2018–2 019 р. 

Види енергоресурсів Од.вим. 
Витрата енергоресурсів, по роках 

Зміна, % 

2018 р. 2019 р. 

Електроенергія тис. кВт.•ч 66306 67603 1,96 

Теплоенергія, у т.ч. Гкал. 38100 16268 -57,30 

опалення і вентиляція ---- 14640 14733 0,64 

пара   ---- 21367 0 -100,00 

гаряче водопостачання  ---- 2093 1535 -26,66 

Виробництво 

стисненогоповітря 
тис.м3 56600 58710 3,73 

Холодна вода ---- 365 249 -31,78 

Паливо (газ) ---- 1096 1883 71,81 
 

Ці результати були досягнуті за рахунок суттєвого росту споживання газу 

(на 71,81 %) і незначного – електроенергії (на 1,96 %). 

Для об’єктивної оцінки економічного розвитку промислових підприємств 

доцільно прогнозувати значення показників, які характеризують їх. Таким є: 

валовий прибуток ( ), коефіцієнт фінансової стійкості ( ), коефіцієнт 

мобільності активів ( ), рентабельність власного капіталу ( ), фондовіддача (

), коефіцієнт оборотності виробничих запасів ( ), коефіцієнт зносу 

основних засобів ( ), рентабельність продажів ( ), питома вага працівників 

віком до 50 років у загальній їх чисельності ( ); питома вага працівників, які 

підвищили кваліфікацію у поточному році в загальній їх чисельності ( ); 

чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію ( ).  

Прогнозування значень на три наступні роки слід зробити за допомогою 

кривих росту, використавши статистичний пакет Statgraphics Centurion.  
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Криві росту для підприємства АТ „Турбоатомˮ подано у додатку Б.1. 

Слід зазначити, що не всі обчислені моделі статистично якісні, що 

підтверджують коефіцієнт детермінації, критерії Фішера та Дарбіна-Уотсона. 

Статистично якісними моделями є криві рості 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, що припадає 

на одну просту акцію ( ). Інші моделі мають або відносну якість, або низьку, і 

їх прогноз буде сумнівний.  

У табл. 2.6 наведено прогнозні значення показників економічного 

розвитку для АТ „Турбоатомˮ. Ці результати були досягнуті за рахунок 

суттєвого росту споживання газу на 71,81 % і незначного – електроенергії (на 

1,96 %). 

Таблиця 2.6 

Прогнозні значення показників економічного розвитку  

підприємства АТ „Турбоатомˮ 

Показник Прогнозні значення на відповідний рік Тенденція 

2021 2022 2023 

Валовий прибуток ( ) 1891870 2211150 2570200  
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Продовження таблиці 2.6 

Показник 
Прогнозні значення на відповідний рік 

Тенденція 
2021 2022 2023 

Коефіцієнт фінансової стійкості (

) 
0,77 0,785 0,8  

Коефіцієнт мобільності активів  (

) 
3,249 3,265 3,278  

Рентабельність власного капіталу 

( ) 
1891870 2211150 2570200  

Фондовіддача ( ) 4,185 4,196 4,207  

Коефіцієнт оборотності 

виробничих запасів ( ) 
0,426 0,29 0,158  

Коефіцієнт зносу основних 

засобів ( ) 
68,223 68,192 68,165  

Рентабельність продажів ( ) 44,214 45,088 45,9  

Питома вага працівників віком 

до 50 років у загальній їх 

чисельності ( ) 
18,267 17,327 16,42  

Питома вага працівників, 

 які підвищили кваліфікацію  

у поточному році в загальній 

 їх чисельності ( ) 

21,836 20,727 19,536  

Чистий прибуток, що припадає 

на одну просту акцію ( ) 
-44,939 -11,172 -6,766  

 

Аналіз табл. 2.6 свідчить, що за прогнозом  багато показників в наступних 

роках мають тенденцію до зростання, за винятком: питомої ваги працівників 

віком до 50 років у загальній їх чисельності; питомої ваги працівників, які 

підвищили кваліфікацію у поточному році в загальній їх чисельності; 

коефіцієнта оборотності виробничих запасів. Підприємству слід розробити 

заходи щодо покращення стану свого економічного розвитку в розглянутих 

напрямах. 

Аналогічні обчислення було зроблено для АТ „Світло Шахтаряˮ.  
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        Для цього підприємства моделі кривих росту подані у додатку Б. 2. 

Проте, статистичні критерії свідчать, що не всі обчислені моделі статистично 

якісні. Статистично якісними моделями є криві росту таких показників, як: 

коефіцієнт фінансової стійкості ( ), коефіцієнт мобільності активів ( ), 

коефіцієнт оборотності виробничих запасів ( ), коефіцієнт зносу основних 

засобів ( ), рентабельність продажів ( ), питома вага працівників віком до 50 

років у загальній їх чисельності ( ). У табл. 2.7 наведено прогнозні значення 

показників економічного розвитку для АТ „Світло Шахтаряˮ. 

Таблиця 2.7 

Прогнозні значення показників економічного розвитку  

підприємства АТ „Світло Шахтаряˮ 

Показник 
Прогнозні значення на відповідний рік 

Тенденція 
2021 2022 2023 

Валовий прибуток ( ) 147497 149764 151906  

Коефіцієнт фінансової стійкості ( ) 0,464 0,43 0,398  

Коефіцієнт мобільності активів ( ) 6,158 6,57 6,99  

Рентабельність власного капіталу ( ) 147497 149764 151906  

Фондовіддача ( ) 3,603 3,513 3,426  

Коефіцієнт оборотності виробничих 

запасів ( ) 
2,108 1,144   
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Продовження таблиці 2.7 

Показник 

Прогнозні значення на відповідний 

рік Тенденція 

2021 2022 2023 

Коефіцієнт зносу основних засобів      

( ) 
24,849 22,89 20,9  

Рентабельність продажів ( ) 3,617 2,112 0,944  

Питома вага працівників віком до 50 

років в загальній їх чисельності ( ) 
11,68 11,363 11,057  

Питома вага працівників, які 

підвищили кваліфікацію у поточному 

році в загальній їх чисельності ( ) 
21,354 20,191 18,862  

Чистий прибуток, що припадає на 

одну просту акцію ( ) 
0,177 0,178 0,178  

 

Аналіз свідчить, що за прогнозом багато показників мають зростаючу 

тенденцію в наступних роках, за винятком: питомої ваги працівників віком до 

50 років у загальній їх чисельності, питомої ваги працівників, які підвищили 

кваліфікацію у поточному році в загальній їх чисельності; коефіцієнта 

оборотності виробничих запасів. Підприємству слід розробити заходи щодо 

покращення стану свого економічного розвитку за розглянутими напрямками. 

Аналіз табл. 2.7 довів, що тенденцію до зростання в наступних періодах мають 

такі показники: валовий прибуток, коефіцієнт мобільності активів, 

рентабельність власного капіталу, фондовіддача; чистий прибуток, що припадає 

на одну просту акцію. Підприємству також рекомендується розробити систему 

заходів з підвищення свого економічного розвитку. 

Загальна характеристика управління еколого-економічним розвитком 

підприємств машинобудівної галузі промисловості Харківського регіону 

наведена у табл. 2.8. 

Прояви зазначених негативних тенденцій додатково посилюються через 

відсутність відповідних дієвих інструментів регулювання управління еколого-

економічним розвитком підприємств на різних рівнях господарювання, що 

вимагає поглибленого вивчення процесів формування належного 

інституціонального забезпечення управління еколого-економічним розвитком 

7x 

8x 

9x 

10x


11x 



 118 

Таблиця 2.8 

Загальна характеристика управління еколого-економічним розвитком підприємств машинобудівної галузі 

промисловості  

Показники оцінки 

Значення показника, за підприємствами 

АТ „Світло 

Шахтаряˮ 

АТ 

„Турбоатомˮ 
АТ „ХарПˮ АТ „ХТЗˮ 

АТ 

„Електорома-
шинаˮ 

АТ „ХЗТДˮ 
ДП „Завод 

„Електроважмашˮ 

Клас небезп. (за 
сан.-екол. 
нормами)  

4 4 4 3 4 3 4 

Розмір сан.-захис. 
зони, м  

100 100 100 300 100 300 100 

Речовинна форма 
відходів 

Тверді 
Стоки 

Газоподібні 

Тверді 
Стоки 

Газоподібні 

Тверді 
Стоки 

Газоподібні 

Тверді 
Стоки 

Газоподібні 

Тверді 
Стоки 

Газоподібні 

Тверді 
Стоки 

Газоподібні 

Тверді 
Стоки 

Газоподібні 
Складування 
твердих відходів  

Полігон ТПВ Полігон ТПВ Полігон ТПВ Полігон ТПВ 
Неорг. 

смітник 
Полігон ТПВ Неорг. смітник 

Класи небезпеки 
твердих відходів 

3-4 1-4 2-4 2-4 3-4 3-4 3-4 

Скидання 
промстоків 

Міські очисні 
споруди 

Міські очисні 
споруди 

Міські очисні 
споруди 

Міські очисні 
споруди 

Міські очисні 
споруди 

Міські очисні 
споруди 

Міські очисні 
споруди 

Рівень оснащеності 
джерел викидів 
установками очищ. 
газу, % 

22,3 35,0 12,1 28,1 21,2 14,6 27,2 

Наявність дозволу 
на атмосферні 
викиди 

Наявний Наявний Наявний Наявний Наявний Наявний Наявний 

Тип хім.  
контролю стоків  

Вибірковий, 
нерегулярний 

Вибірковий, 
нерегулярний 

Вибірковий, 
нерегулярний 

Вибірковий, 
нерегулярний 

Вибірковий, 
нерегулярний 

Вибірковий, 
нерегулярний 

Вибірковий, 
нерегулярний 

Відповідність 
обсягів викидів 
гранични нормам 

Повністю 
відповідають 

Незначне 
перевищення 

Повністю 
відповідають 

Повністю 
відповідають 

Повністю 
відповідають 

Незначне 
перевищення 

Незначне 
перевищення 

1
1
8
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підприємств у промисловості. Сукупність економічних відносин щодо 

видобутку та споживання природних благ становить одну з найбільших сфер 

інституціонального регулювання ринку природних ресурсів, оскільки їх 

використання є загальною основою створення переважної більшості інших 

економічних благ. Таким чином, стан інституційного регулювання ринкових 

відносин у сфері управління еколого-економічним розвитком промислових 

підприємств певною мірою визначає динаміку процесів економічного розвитку 

в усіх сферах ринкового обміну товарами та послугами.  

Інституціональна структура управління еколого-економічним розвитком 

промислового підприємства є специфічним організаційно-економічним і 

нормативно-правовим утворення ринкової економіки, функція якого полягає у 

захисті та всебічному дотриманні прав і інтересів учасників ринкових відносин 

для забезпечення сталості та стабільності суспільного та підприємницького 

розвитку. Формування інституціональної структури ринкових відносин у сфері 

управління еколого-економічним розвитком промислових підприємств 

відбувається на трьох основних рівнях – міждержавному, національному та 

підприємницькому – і звичайно стосується розбудови та підтримки розвитку 

обох типів інститутів: інституціональних правил та інституціональних структур 

регулювання управління еколого-економічним розвитком (рис. 2.28). 

Таким чином, інституціональні правила регулювання природо-

користування на міждержавному рівні мають рекомендаційний, формальний 

характер і переважною мірою стосуються встановлення найбільш загальних 

засад здійснення управління еколого-економічним розвитком промислових 

підприємств [287]. В основних положеннях  Стратегії сталого розвитку України 

до 2030 р. [255] увага акцентується на необхідності поглиблення партнерських 

відносин у розв'язанні екологічних проблем з країнами ЄС, наголошується на 

актуальності впровадження стандартів з управління навколишнім природним 

середовищем, узгоджених з вимогами МОС (ISO-1400).  
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Рис. 2.28. Інституціональна структура управління еколого-економічним 

розвитком 
 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРАВИЛА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ СТРУКТУРИ  

1. Концептуальні засади забезпечення 

сталого розвитку. 

2. Програма світового розвитку 

„Порядок денний 21 сторіччяˮ. 

3. Міжнародна система стандартів у 

сфері якості захисту природного 

середовища ISO. 

4. Європейська система сертифікації 

EMAS. 

5. Міждержавні угоди у сфері охорони 

навколишнього середовища. 

 

1. Організація Об’єднаних Націй, 

ЮНЕСКО, тощо. 

2. Глобальні світові форуми та 

Конференції 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

 

1. Національні стратегії розвитку. 

2. Комплексні та цільові 

програми реалізації стратегій 

розвитку. 

3. Національне законодавство у 

сфері охорони довкілля. 

4. Національне законодавство у 

сфері надрокористування. 

5. Національне законодавство у 

сфері ресурсозбереження. 

6. Національне законодавство у 

сфері контролю якості, стандартизації 

та сертифікації. 

7. Система державних норм і 

нормативів у сфері 

природокористування і екології. 

 

1. Фахові органи центральної 

влади з екологічних питань. 

2. Підрозділи інших центральних 

органів влади, що здійснюють 

допоміжну діяльність з охорони 

навколишнього середовища. 

3. Позабюджетні екологічні фонди 

4. Підрозділи органів місцевої 

влади. 

5. Національні громадські  

організації та об’єднання з 

екологічних проблем, спілки 

споживачів. 

6. 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 і 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.  
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Проте визнається, що, незважаючи на реформування, процес адаптації 

законодавства у сфері охорони здоров'я людей, збереження тваринного та 

рослинного світу перебуває в Україні на початковій стадії, оскільки на цей час 

здійснено тільки перші кроки у напрямі наближення національних стандартів 

до європейських [181].  

Щомісячно здійснюється моніторинг рівня життя населення. Урядом 

України затверджена Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2019 - 2023 рр. [207], що сприятиме вирішенню 

проблем захисту працівників, забезпеченню пріоритету здоров'я працівників та 

їхнього соціального захисту, створенню належних умов праці. 

У нормативних актах [208 – 210; 214] наголошується також на 

необхідності поширення принципу „забруднювач повинен платитиˮ в сфері 

регулювання процесів природокористування з подальшим спрямуванням 

коштів на вирішення питань запобігання негативному впливу на довкілля. Усе 

це сприятиме наближенню вітчизняного законодавства стосовно захисту 

довкілля до світових законодавчих актів. Правові засади регулювання проблем 

екологічної безпеки природного середовища було закладено у Законі України 

„Про оцінку впливу на довкілляˮ [212].  

Згідно з чинним законодавством, господарський механізм екологічного 

регулювання в Україні базується на концепції платного природокористування, 

тобто охоплює систему економічних інструментів, спрямованих, з одного боку, 

на акумуляцію матеріальних ресурсів для реалізації природоохоронних 

програм, а з іншого – на стимулювання вітчизняних виробників, діяльність яких 

може стати джерелом шкоди для навколишнього середовища, до підвищення 

екологізації використовуваних технологій і власної продукції [171; 283; 311; 

330]. Функціонування інституційного механізму управління еколого-

економічним розвитком на національному рівні  комплексно спрямовується на 

формування системі регуляторних впливів для створення умов для здійснення 

управління еколого-економічним розвитком промислових підприємств, 

сприятливих щодо досягнення цілей державної екологічної політики [347]. До 

складу такого комплексу звичайно входять адміністративно-розпорядчі, 

економічні та змішані  інструменти регулювання (табл. 2.9). 
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Таблиця 2.9 

Характеристика інструментів регулювання управління еколого-економічним розвитком промислових 

підприємств 

Група 

інструментів  

Інструмент 

регулювання 
Зміст регулюючого впливу 

Спрямованість 

дії  

Добро-

вільність  

Періо- 

дичність  

Інтенсив-

ність  

Економіч- 

ність 

А
д

м
ін

іс
тр

ат
и

в
н

о
-р

о
зп

о
р
я
д

н
и

ц
ь
к
і 

Прямий 

екологічний 

контроль 

Застосування прямих процедур 

підпорядкування і безумовного 

погодження із регулюючим 

суб’єктом дій і рішень щодо 

управління еколого-економічним 

розвитком підприємства 

Виробництво 

Споживання 
Примусовий 

Постійно 

Вибірково 
Висока 

Дуже 

низька 

Квотування 

викидів (без 

можливості 

передачі квот) 

Пряме обмеження прав виробника 

щодо здійснення викидів шкідливих 

речовин у обсягах, більших за квоту 

Виробництво 
Частково 

добровільний 
Постійно Висока Середня 

Ліцензування 

споживання 

ресурсів 

Обмеження доступу виробника до 

ресурсів, використання яких може 

бути причиною утворення еко-

деструктивних ефектів 

Постачання 

Виробництво 

Частково 

добровільний Постійно Середня Низька 

Ліцензування 

(сертифікація) 

техніки і 

технології 

Обмеження можливості виробника 

щодо використання певних 

технологічних процесів, здійснення 

яких може бути причиною утворення 

еко-деструктивних ефектів 

Виробництво 
Частково 

добровільний Постійно Середня Середня 

Стандартизаці

я техніки і 

технології 

Повне обмеження можливості 

використання певних технологічних 

процесів і обладнання, які може бути 

причиною утворення еко-

деструктивних ефектів 

Виробництво Примусовий Постійно Середня 

Середня 

1
2
2
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Продовження таблиці 2.9 

Група 

інструментів  

Інструмент 

регулювання 
Зміст регулюючого впливу 

Спрямованість 

дії  

Добро-

вільність  

Періо- 

дичність  

Інтенсив-

ність  

Економіч- 

ність 

 

Пряме моральне 

стимулювання 

Впровадження заходів щодо 

підвищення соціального статусу 

осіб, які приймають рішення у 

сфері управління еколого-

економічним розвитком 

підприємства за умови 

прийняття ними екологічних 

зобов’язань 

Постачання 

Виробництво 

Споживання 

Добровільний Періодично Висока Низька 

Штрафи і 

фінансові санкції 

Встановлення фінансових 

обмежень щодо отримання 

економічного ефекту 

порушником екологічного 

законодавства, перерозподіл  

Постачання 

Виробництво 
Примусовий Вибірково Висока Низька 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

і 

Компенсаційні 

виплати 

Компенсація частки або усіх 

витрат або збитків учасника 

управління еколого-економічним 

розвитком підприємства від 

впровадження екологічно 

безпечних технологій, процесів 

або виробництва екологічно-

чистої продукції 

Виробництво 

Споживання 
Добровільно Постійно Середня 

Середня 

 

1
2
3
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Продовження таблиці 2.9 

Група 

інструментів  

Інструмент 

регулювання 
Зміст регулюючого впливу 

Спрямованість 

дії  

Добро-

вільність  

Періо- 

дичність  

Інтенсив-

ність  

Економіч- 

ність 

 Субсидії 

Фінансова підтримка діяльності 

учасника управління еколого-

економічним розвитком 

підприємства, який сприяє 

реалізації державної 

економічної політики, 

безвідносно до фактичних його 

витрат або збитків від такої 

діяльності 

Постачання 

Виробництво 
Добровільно Постійно Середня Середня 

 
Податкові пільги 

(або санкції) 

Встановлення знижених  ставок 

оподаткування результатів 

управління еколого-

економічним розвитком для 

підприємств, які сприяють або 

перешкоджають реалізації 

державній екологічній політиці 

Постачання 

Виробництво 
Добровільно Постійно Середня Висока 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

і 

Державне 

замовлення 

екологічно 

чистої продукції 

Пряме фінансування виробничої 

діяльності, яка сприяє 

досягненню цілей державної 

екологічної політики, із 

використанням випущених 

товарів на державні потреби 

Виробництво 

Споживання 
Добровільно Періодично Низька Середня 

Пільгове 

кредитування 

Надання кредитних знижок при 

виділенні інвестиційних коштів 

для реалізації проектів, 

сприятливих цілям державної 

екологічної політики 

Виробництво Добровільно Вибірково Середня 

Середня 

1
2
4
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Продовження таблиці 2.9 

Група 

інструментів  

Інструмент 

регулювання 
Зміст регулюючого впливу 

Спрямованість 

дії  

Добро-

вільність  

Періо- 

дичність  

Інтенсив-

ність  

Економіч- 

ність 

 

Екологічна 

сертифікація 

продукції 

(необов’язкова) 

Впровадження заходів щодо 

визнання високої суспільної або 

споживчої цінності екологічно 

чистих товарів і послуг 

Виробництво Добровільно Постійно Висока Середня 

Гарантування 

(пільгове 

страхування) 

Надання державних гарантій або 

страхових знижок суб’єктам 

управління еколого-

економічним розвитком, що 

сприяють реалізації цілей 

державної екологічної політики 

Виробництво Добровільно Періодично Висока Висока 

З
м

іш
ан

і 

Квотування 

викидів (з 

можливістю 

передачі квот) 

Пряме обмеження прав 
виробника щодо здійснення 
викидів шкідливих речовин у 
обсягах, більших за квоту, з 
наданням можливості передачі 
невикористаних квот 

Постачання 

Виробництво 

Примусове / 

Добровільно 
Постійно Висока 

Низька 

Державне 

фінансування 

екологічних 

заходів 

Пряме бюджетне фінансування 
інвестиційних витрат на 
впровадження заходів щодо 
охорони довкілля або 
підвищення екологічної безпеки 

Постачання 

Виробництво 
Добровільне Вибірково Низька Низька 

Регулювання цін 

Встановлення прямих обмежень 

щодо рівня цін на певні товари і 

послуги, як правило, різного 

ступеня екологічної чистоти та 

небезпеки для довкілля 

Постачання 

Виробництво 

Споживання 

Примусове Постійно Середня  

Низька 

 
1
2
5
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Причинами низької ефективності застосовуваних інструментів 

екологічного регулювання і недостатнього поширення складних мотиваційних 

форм активізації природоохоронної діяльності, на нашу думку, є насамперед: 

незадовільне фінансове становище більшості промислових підприємств, які є 

джерелами забруднення; обмеженість коштів державного бюджету; застарілий і 

неактуальний характер чинної системи оподаткування, а також самої системи 

нормативів визначення санкцій та штрафів [352; 353]. 

Таким чином, у сучасних умовах на ретельну увагу заслуговує проблема 

встановлення чітких пріоритетів і критеріїв оптимального використання 

інструментів екологічного регулювання, а також чіткого ув’язування вибору 

форм державного впливу на учасників управління еколого-економічним 

розвитком із завданнями державної економічної політики та забезпечення 

очікуваного еколого-економічного ефекту [57; 58; 100; 170; 358].  

Підприємницький рівень інституційних правил здійснення управління 

еколого-економічним розвитком визначається в межах окремих підприємств 

сукупною дією таких факторів: головні соціокультурні засади забезпечення 

розвитку підприємства; склад, зміст, принципи розподілу виконання 

управлінських функцій; структура та зміст екологічної політики підприємства, 

її місце та взаємозв’язок з іншими розділами системи стратегій та планів 

соціально-економічного розвитку суб’єкта господарювання; цільова 

спрямованість системи норм і нормативів у сфері регулювання викидів і 

відходів виробничої діяльності підприємства; вимоги щодо управління якістю 

продукції та процесів її виготовлення тощо [86; 99; 135; 139, ]. До складу 

основних функцій управління еколого-економічним розвитком промислових 

підприємств, вважаємо за доцільне віднести подані у табл. 2.10. Обов’язковою 

умовою ефективного виконання функцій управління еколого-економічним 

розвитком є ступінь інтегрованості управлінських процедур у цій сфері до 

загальної організаційної структури управління підприємством [101; 114; 179]. 

Проте слід зазначити, що до цього часу не сформовано систему аналітичних 

показників оцінки якості виконання функцій управління еколого-економічним 

розвитком промислових підприємств.  
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Таблиця 2.10 

Склад функцій управління еколого-економічним розвитком промислових 

підприємств 

Функції 

управління 

Зміст функцій управління 

еколого-економічним розвитком 

Управлінські процедури виконання 

функцій управління 

еколого-економічним розвитком 

Планування 

Наукове передбачення майбутнього на 

основі визначення закономірностей 

управління еколого-економічним 

розвитком, формування образів та 

аналогів різних еколого-економічних 

ситуацій в плановому періоді; 

цілепокладення, створення 

алгоритмів і програм досягнення 

цілей управління еколого-

економічним розвитком 

підприємств 

Прогнозування умов і наслідків 

управління еколого-економічним 

розвитком 

Моделювання управління еколого-

економічним розвитком 

Визначення стратегічних цілей 

управління еколого-економічним 

розвитком 

Розробка екологічної політики  

Координація екологічної політики з 

іншими стратегіями 

Поточне планування управління еколого-

економічним розвитком 

Координація планів управління еколого-

економічним розвитком з іншими 

планами 

Організація 

Упорядкування технічної, 

економічної, соціальної та 

організаційної підсистем управління 

еколого-економічним розвитком 

підприємства на всіх ієрархічних 

рівнях; формування та забезпечення 

належного рівня функціонування 

управлінської системи 

промислового підприємства 

Розробка функціональної структури 

управління еколого-економічним 

розвитком 

Розробка штатного розкладу управління 

еколого-економічним розвитком 

Розподіл відповідальності за виконання 

функцій управління еколого-

економічним розвитком 

Підбір персоналу 

Розробка методичного забезпечення 

управління еколого-економічним 

розвитком 

Розробка системи документообігу 

Керівництво 

Прийняття конкретних 

управлінських рішень; надання 

команд щодо їх реалізації 

безпосереднім виконавцям 

Прийняття еколого-економічних 

управлінських рішень у сфері постачання  

Прийняття еколого-економічних 

управлінських рішень у сфері 

споживання  

Прийняття еколого-економічних 

управлінських рішень у сфері 

ресурсозбереження 

Прийняття еколого-економічних 

управлінських рішень у сфері якості 
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Продовження таблиці  2.10 

Функції 

управління 

Зміст функцій управління 

еколого-економічним розвитком 

Управлінські процедури виконання 

функцій управління 

еколого-економічним розвитком 

Контроль 

Здійснення зворотних зв’язків для 

визначення поточного стану 

управління еколого-економічним 

розвитком підприємств у порівнянні 

з минулим станом для 

обґрунтування оптимальних 

еколого-економічних управлінських 

рішень 

Розробка контрольних процедур 

Облік результатів управління еколого-

економічним розвитком підприємств 

Моніторинг показників управління 

еколого-економічним розвитком 

підприємств 

Екологічний аудит системи управління 

еколого-економічним розвитком 

підприємств 

Аналіз і ведення аналітичної звітності 

Мотивація  

Формування внутрішніх 

спонукальних сил трудової 

поведінки, орієнтованої на 

забезпечення досягнення цілей 

управління еколого-економічним 

розвитком підприємств 

Оцінка результатів діяльності персоналу 

Розробка форм заохочення персоналу 

Розробка заходів екологічного 

удосконалення організаційної культури  

 

За відсутності дієвої системи аналітичних показників, визначення стану 

та повноти виконання функцій управління еколого-економічним розвитком 

промислових  підприємств може бути здійснено за допомогою якісної оцінки 

побудови організаційної структури управління. 

Загальна характеристика організаційної побудови структури управління 

еколого-економічним розвитком на підприємствах машинобудівної галузі 

промисловості Харківського регіону наведена у табл. 2.11,  відповідно до якої 

функції управління природоохоронними аспектами еколого-економічного 

розвитку майже не презентовані в організаційній структурі підприємств.  

У цілому, організація управління еколого-економічним розвитком 

промислових підприємств має розмитий характер, не пов’язаний з чітким 

визначенням складу функцій управління у цій сфері, конкретним розподілом 

відповідальності за виконання зазначених функцій на підприємстві.  

Таким чином, доцільно зробити висновок про те, що покращити стан і 

результати управління еколого-економічним розвитком на промислових 

підприємствах можливо з використанням інноваційних пропозицій, 

спрямованих на екологізацію та впровадження обрунтованого інституційного 

забезпечення, погодженого на всіх економічних рівнях. 
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Таблиця 2.11 

Загальна характеристика управління еколого-економічним розвитком підприємств машинобудівної галузі 

промисловості  

Показник оцінки 

Значення показника, за підприємствами 

АТ „Світло 
Шахтаряˮ 

АТ 
„Турбоатомˮ 

АТ „ХарПˮ АТ „ХТЗˮ 
АТ 

„Електоромашинаˮ 

АТ 

„ХЗТДˮ 

ДП „Завод 

„Електроважмашˮ 
Наявність фахового 
екологічного підрозділу 

Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній 

Наявність фахових 
посад екологічної 
спрямованості  

Організація 

Контроль 

Організація 

Контроль 

Організація 

Контроль 

Організація 

Контроль 

Організація 

Контроль 
Організація Організація 

Керівник сфери еколого-
економічного розвитку 
на підприємстві 

Не визначений  
Не 

визначений 

Не 

визначений 

Не 

визначений 
Не визначений 

Не 

визначений 
Не визначений 

Наявність визначеної 
екологічної політики 

Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня 

Наявність екологічного 
розділу у бізнес-плані 

Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній Відсутній 

Наявність системи 
стимулів економії 
природних ресурсів 

Преміювання 
(паливно-

енергетичні, 
сировина) 

Преміювання 
(паливно-

енергетичні, 
сировина 

Преміювання 
(паливно-

енергетичні, 
сировина 

Преміювання 
(паливно-

енергетичні, 
сировина 

Преміювання 
(паливно-енергетичні, 

сировина 
Відсутні Відсутні 

Наявність системи 
природо-охоронних 
стимулів  

Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня 

1
2
9
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2.3.  Методичний підхід до обґрунтування інноваційно-інвестиційних 

проектів еколого-економічного розвитку промислових підприємств 

 

 

Стабілізація економічної ситуації в Україні, забезпечення економічного 

зростання тісно пов'язані з активізацією інноваційної та інвестиційної 

діяльності, спрямованої на підвищення обсягу реалізації інвестиційних проектів 

у промисловості. Така активізація передбачає формування комплексу умов і 

факторів, які сприяли б росту капіталовкладень у розвиток галузей 

промисловості, розширенню кола джерел фінансування інвестиційних процесів 

і збільшення обсягу доступних суб'єктам господарювання дешевих 

інвестиційних ресурсів, необхідних для забезпечення стійкого економічного 

розвитку. У цей складний для держави час, вкрай важливими завданнями стає 

збереження промислового комплексу, його структурна перебудова та 

забезпечення подальшого науково-технічного розвитку. Розвиток суспільства 

та економічна стабільність залежать від ефективного розвитку науково-

технічного прогресу в країні [26; 44; 66; 108].  

Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності є одним з провідних і 

найбільш дієвих напрямів вирішення також і екологічних проблем сучасного 

промислового виробництва. На думку С. М. Ілляшенка [107, с. 18], саме 

інноваційна діяльність, сутність якої полягає у створенні, впровадженні та 

поширенні інновацій, позначається на всіх аспектах розвитку людського 

суспільства, змінює середовище життя і діяльності людини, способи 

забезпечення її існування та розвитку В. Рубан, О. Чубукова, В. Некрасова 

[234, с. 14] вважають, що саме виникнення економічних систем (джерелами 

конкурентної переваги яких стають не природні, трудові або фінансові ресурси, 

а плоди творчої діяльності, тобто інноваційні ідеї, знання, технології їх 

інформаційного та матеріально-енергетичного уречевлення) є однією з 

найбільш характерних рис постіндустріального періоду розвитку людської 

цивілізації. 
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За точки зору Л. Мельника, С. Ілляшенка та ін. [309, с. 523–524], на цей 

час пріоритетними напрямами економічного розвитку підприємства є 

інтенсивні та інноваційні науково-технічні трансформації. Інтенсивний 

науково-технічний шлях розвитку передбачає використання досягнень науки та 

техніки для удосконалення конструкцій і технологій виробництва традиційних 

продуктів для скорочення витрат на виробництво та підвищення споживчої 

цінності товарів. Неодмінною умовою вирішення зазначеного завдання є 

всебічне, повне та збалансоване планування інноваційного процесу відповідно 

до сучасних вимог активізації структурно-інноваційних трансформацій 

вітчизняної економіки. 

Сучасні вітчизняні підприємства зіштовхуються з низкою проблем під час 

управління інноваціями (табл. 2.12).  

Таблиця 2.12 

Проблеми  управління  інноваціями  вітчизняних  підприємств  

Групи проблем Проблеми  

Зовнішні проблеми 

Проблеми, 

пов’язані з 

інноваційним 

макрокліматом 

 Недосконалість законодавства, що регулює підприємницьку та інноваційну 

діяльність в Україні; 

 політична нестабільність; 

 гальмування реформ; 

 інфляція. 

Проблеми, 

пов’язані з 

інноваційним 

зовнішнім 

мікрокліматом 

 Цінова чутливість покупців; 

 ринкова влада покупців; 

 погроза товарів-замінників; 

 погроза появи нових конкурентів; 

 інтенсивність конкурентної боротьби; 

 агресивність конкурентів; 

 ринкова частка постачальників. 

Внутрішні проблеми 

Проблеми, 

пов’язані з 

інноваційним 

потенціалом 

підприємств 

 Недостатня забезпеченість комп'ютерною технікою; 

 недостатній рівень кваліфікації персоналу; 

 низький рівень компетентності персоналу у сфері товарних інновацій; 

 низький рівень схильності персоналу до інновацій; 

 недостатній рівень забезпеченості складськими площами; 

 недостатній бюджет на товарні інновації; 

 низький рівень автоматизації; 

 недостатній рівень ефективності технології управління; 

 відсутність практики здійснення планування товарних інновацій. 
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Продовження таблиці 2.12 

Групи проблем Проблеми  

Проблеми, 

пов’язані з 

реалізацією 

функцій 

управління 

інноваціями  

 Відсутність практики розробки стратегічних планів управління інноваціями у 

маркетинговій товарній політиці; 

 недостатня розвиненість корпоративної культури; 

 недосконала система відбору постачальників; 

 незначна індивідуалізація товарної пропозиції; 

 не впроваджуються заходи щодо продовження життєвого циклу товарів; 

 упаковка не використовується як візитна картка підприємства; 

 недостатня інформативність упаковки 

 

Складено автором на основі джерел: [65, 87, 153, 185, 202] 

 

Серед стратегічних завдань інноваційної політики, найближчі десять 

років особливий наголос ставився на необхідності глибоких якісних 

перетворень в енергетичному секторі економіки, оскільки вітчизняні джерела 

постачання природних ресурсів цього виду задовольняють потреби економіки 

держави приблизно на 45 % [192; 201;211]. Проте основна проблема у цій сфері 

полягає у неприпустимо низькій ефективності використання енергоносіїв та 

відсутності диверсифікації джерел їх імпорту. На незадовільному стані 

енергозбереження позначається дія певних факторів (рис. 2.29). 

 

 

Рис. 2.29. Чинники, що впливають на стан енергозбереження 

 Складено автором на основі:  [17; 31; 102; 308] 

 

Неврегульованість на законодавчому рівні механізмів економічного 
стимулювання енергозбереження та самофінансування 
енергозберігаючих заходів у бюджетній і виробничій сферах

Можливість споживати енергію за цінами нижче ринкових або без 
відповідної оплати за спожиті ресурси

Високий рівень енергоспоживання в установах державної сфери

Недосконалий державний контроль за реалізацією завдань 
енергозбереження
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Пріоритетними напрямами скорочення енергоспоживання в галузях 

економіки є запровадження нових та удосконалення наявних енергоощадних 

технологій та устаткування, зменшення матеріалоємності продукції; 

підвищення рівня і якості використання вторинних енергоресурсів; 

удосконалення обліку та контролю за витратами енергоресурсів. Прискорене 

впровадження енергоощадних техніки та технологій має забезпечуватись 

економічними заходами та механізмами такими, як: фінансування 

енергоощадних проектів за рахунок спеціальних видатків з державного та 

місцевих бюджетів на енергозбереження; запровадження економічних стимулів 

щодо енергозбереження: премії, штрафи, адміністративна відповідальність; 

відновлення загальнодержавного позабюджетного фонду енергозбереження, 

тощо [71; 122; 144; 158; 218].  

Проте практична реалізація встановлених державою критично-важливих 

технологічних пріоритетів усталеного інноваційного розвитку вимагає 

всебічного обґрунтування інноваційно-інвестиційних проектів, що 

реалізуються на засадах акумулювання фінансових ресурсів держави та 

підприємницького сектора для забезпечення максимальної економічної, 

екологічної, соціальної ефективності використання коштів. Таким чином, від 

наукової обґрунтованості та ретельності опрацювання інноваційних проектів 

природоохоронної спрямованості величезною мірою залежить вирішення 

накопичених у суспільстві екологічних проблем. 

На думку Ю. П. Морозова [167], планування інновацій є системою 

розрахунків, спрямованою на вибір і обґрунтування цілей розвитку 

інноваційного підприємства та підготовку рішень, необхідних для безумовного 

досягнення таких цілей. У рамках інтегрованої системи управління 

підприємством підсистема планування інновацій виконує сім найважливіших 

функцій: цільова орієнтація усіх учасників інноваційного процесу на 

підприємстві; перспективна орієнтація і раннє розпізнавання проблем розвитку; 

координація діяльності всіх учасників інновацій; підготовка управлінських 

рішень; створення об'єктивної бази для ефективного контролю; інформаційне 
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забезпечення учасників інноваційного процесу; мотивація учасників [189, 221]. 

З точки зору Р.А. Фатхутдінова [269, с. 24–30], досягненння 

економічних результатів інноваційного процесу має бути всіляко погоджено із 

забезпеченням комфортних соціальних і психологічних умов у колективі для 

ефективної творчої діяльності, а також загальних суспільних пріоритетів. Тому 

планування інновацій на підприємстві обов’язково має бути спрямоване на 

забезпечення єдності та гармонійності в науково-технічному виробничому, 

економічному і соціальному розвитку. Важливою складовою такого 

забезпечення є насамперед комплекснне визначення економічної, екологічної, 

соціальної ефективності інноваційно-інвестиційних проектів. 

Спираючись на роботу  Гойко [78, с. 318–319], методичні засади оцінки 

економічної ефективності інноваційно-інвестиційних проектів доцільно 

ґрунтувати на основних етапах з поданих на рис. 2.30. 

 

 

 

Рис. 2.30 Основні етапи оцінки економічної ефективності інноваційно-

інвестиційних проектів 

Складено автором на основі [78; 107;167; 322] 

 

Проте слід зазначити, що методики оцінки економічної ефективності 

інноваційно-інвестиційних проектів у досить незначній мірі враховують вплив 

можливих екологічних наслідків реалізації певних інноваційних рішень. 

Оцінка на базі визначення комерційної, бюджетної, прямої 
фінансово-економічної ефективності через зіставлення 

витрат і доходів, дисконтованих за впливом фактору часу

Оцінка на базі визначення ефективності інвестиційних 
проектів на рівні госпрозрахункових

Порівняння і вибір оптимального варіанту реалізації 
інноваційно-інвестиційних проектів з різними термінами дії

Оцінка ризику реалізації інноваційно-інвестиційних проектів
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Звичайно оцінка потенційної дії цих факторів базується на грошовій оцінці 

негативних наслідків порушення природного середовища, збільшення 

споживання природних ресурсів, зростання небезпечних викидів і відходів або 

відповідного позитивного екологічного ефекту [286; 288].  Необхідною умовою 

об’єктивної оцінки будь-яких інноваційних рішень у сфері 

природокористування, на нашу думку, є як найшвидший перегляд цих 

нормативів, зокрема з посиленням територіальної диференціації показників 

граничної припустимості викидів. Вибір і надання певних форм державної 

підтримки в сучасних умовах часто має випадковий і занадто суб’єктивний, 

тобто не заснований на безсумнівних еколого-економічних вимогах і потребах, 

характер, а наявна організаційно-методична база обґрунтування доцільності 

використання форм державної підтримки інноваційної екологічної діяльності 

не дає можливості проведення повної порівняльної оцінки проектів, які 

реалізуються на різних стадіях управління еколого-економічним розвитком.  

Проведене дослідження правил, умов і обмежень щодо застосування 

державних економічних регуляторів, дає підстави стверджувати ,що методичне 

забезпечення обґрунтування доцільності та вибір форм і обсягів надання 

державної підтримки природоохоронній діяльності вимагає удосконалення. 

Запропонований методичний підхід до обґрунтування інноваційно-

інвестиційних проектів еколого-економічного розвитку промислових 

підприємств рекомендовано здійснювати за основними етапами, що наведені на 

рис. 2.31.  

Використання зазначеного підходу є доцільним для обґрунтування 

вибору форм державного регулювання екологічних інновацій на різних стадіях 

циклу ,,постачання-виробництво-споживання,, в процесі управління еколого-

економічним розвитком промислових підприємств [291]. 

Енерго-виробничий цикл є по’єднанням взаємозалежних виробничих 

процесів різних галузей регіону на основі послідовної глибокої переробки 

сировини для одержання готової продукції та утилізації усіх промислових 

відходів [254, с.29]. 
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Рис. 2.31.  Етапи процесу обґрунтування інноваційно-інвестиційних 

проектів еколого-економічного розвитку промислових підприємств 

 

Перший етап передбачає виділення складу та структури енерго-

виробничого циклу, визначення місця в ньому промислового підприємства, яке 

впроваджує інноваційно-інвестиційні проекти екологічної спрямованості, 

встановлення характеру впливу інноваційно-інвестиційних проектів на 

екологічну безпеку середовища  дозволяє дати більш повне, ніж за традиційний 

підхід, обґрунтування і оцінку еколого-економічної ефективності інноваційно-

інвестиційної діяльності підприємства (рис. 2.32). 

На думку більшості вчених і фахівців, оцінку еколого-економічного 

ефекту звичайно зосереджено навколо екологічних наслідків дій певного 

суб’єкта господарювання.  

 

І етап Виділення складу та структури енерго-виробничого циклу, 

визначення місця в ньому промислового підприємства, яке 

впроваджує інноваційно-інвестиційні проекти екологічної 

спрямованості  та встановлення закономірностей і залежностей 

зв’язків 

ІІ етап Безпосереднє оцінювання економічного ефекту від упровадження 

інноваційно-інвестиційних проектів природоохоронного 

характеру на кожному з етапів ланцюга ,,постачання виробництво 

споживанняˮ 

ІІІ етап 

Проведення оцінювання синергетичного еколого-економічного 

ефекту від реалізації інноваційно-інвестиційного проекту 

екологічної спрямованості на підприємстві шляхом його 

позиціонування, на площині відповідної тримірної матриці 

ІV етап 
Зіставлення характеру впливу проєкту на екологічний стан 

ланцюга ,,постачання-виробництво-споживанняˮ та вибір форм 

державного регулювання реалізації інноваційно-інвестиційного 

проекту екологічної спрямованості 
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Рис. 2.32.  Послідовність реалізації інноваційно-інвестиційного проекту 

екологічної спрямованості на промисловому підприємстві 

Складено автором на основі [268; 298; 303] 

Визначення складу 

учасників ЕВЦ 

Визначення природного ресурсу, видобуток і переробка якого формує еколого-

виробничий цикл (ЕВЦ) 

Установлення виробничо-технологічних 

зв’язків учасників ЕВЦ 

Визначення промислового 

ядра ЕВЦ 

Встановлення закономірностей і 

залежностей зв’язків учасників ЕВЦ 

Визначення вихідного впливу діяльності учасників ЕВЦ на екологічний  стан 

території розміщення циклу 

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) інноваційно-інвестиційного проекту 

(ІПП) екологічної спрямованості на підприємстві  

Установлення екологічних результатів 

реалізації проекту на підприємстві 

Визначення етапу циклу ПВС, 

на якому реалізується проект 

Установлення екологічних результатів реалізації проекту на інших стадіях 

циклу ПВС еколого-виробничого циклу 

Консолідація результатів оцінки наслідків реалізації проекту на усіх  стадіях 

циклу ПВС еколого-виробничого циклу 

Визначення доцільності й обґрунтування 

вибору форм державної підтримки 

реалізації ІПП 

Прийняття рішення щодо 

доцільності реалізації ІПП, 

коригування ТЕО проекту 

Реалізація ІПП (з можливим застосуванням обраних форм державної підтримки) 

Контроль виконання, оцінка результатів проекту та дієвості використання 

обраних форм державної підтримки, проектування зворотних зв’язків 

з в о р о т н и й  з в ’ я з о к  
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Проте формування цього ефекту у переважній більшості випадків 

відбувається протягом усього складного процесу управління еколого-

економічним розвитком промислового підприємства, що вимагає консолідації 

екологічних результатів впровадження інноваційно-інвестиційних проєктів у 

весь виробничий цикл. В іншому випадку зменшення еко-деструктивного 

ефекту в межах однієї ланки може спричинити збільшення споживання 

природних ресурсів і виникнення екологічно шкідливих наслідків. 

Слід також зазначити, що вибір форм, умов і строків надання державної 

підтримки процесам реалізації інноваційно-інвестиційних проектів 

екологічного характеру через дію розглянутих факторів досить часто не 

відповідає вимогам найважливіших ознак доцільності використання 

інструментів регулювання управління еколого-економічним розвитком 

промислового підприємства. До таких ознак можна віднести: зміст 

регулятивного впливу, предметна спрямованість дії, інтенсивність, 

економічності тощо [76; 159;191; 214]. 

Автор вважає, що доцільність упровадження інноваційних рішень 

екологічного характеру визначається нерівністю поданою у формулі (2.1) [52; 

123]: 

 

(АЕ + W – BЕ) > 0,     (2.1) 

 

де А – сукупні витрати, пов’язані із втіленням і продуктивною експлуатацією 

нового технологічного процесу  для досягнення корисного ефекту Е; 

В – витрати, які необхідні для забезпечення відповідного обсягу 

продуктивного корисного ефекту Е з використанням наявних технологічних 

рішень; 

W – обсяги нанесення шкоди або покращення стану довкілля від 

упровадження нового технологічного рішення інноваційного характеру (у 

грошовому вимірнику, за ступенем відповідності чинним нормам і нормативам 

природокористування). 
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На другому етапі  здійснюється безпосереднє оцінювання економічного 

ефекту від упровадження інноваційно-інвестиційних проектів 

природоохоронного характеру за формулою (2.2): 

 

ЕІ = ПІ + ЧДД І +S І,      (2.2) 

 

де Е І – еколого-економічний ефект від упровадження екологічних інноваційних 

заходів (І), спрямованих на трансформацію (скорочення або збільшення) 

впливу на навколишнє природне середовище; 

П І – платежі; 

ЧДДІ – чистий дисконтований доход від реалізації природоохоронного 

інноваційного заходу (І); 

SІ – грошова оцінка фінансових потоків, що виникають з наданням 

підприємству – ініціатору реалізації інноваційно-інвестиційного проекту (І), 

можливостей щодо користування різними формами державної підтримки 

екологічної активності. 

 

З наведеного рівняння видно, що важливим фактором реалізації 

інноваційного рішення екологічного характеру є використання державних 

економічних регуляторів активізації природоохоронної діяльності. 

Таким чином, основною проблемою вибору оптимальних, з точки зору 

ефективності, форм державної підтримки інноваційно-інвестиційних проектів 

екологічного спрямування є необхідність консолідованої оцінки 

синергетичного еколого-економічного ефекту, що виникає на всіх ланках циклу 

,,постачання – виробництво – споживанняˮ, пов’язаного з виготовленням 

певних видів продукції для задоволення конкретних суспільних та 

індивідуальних потреб на основі використання певних природних ресурсів.  

Третій етап охоплює оцінювання синергетичного еколого-економічного 

ефекту реалізації інноваційно-інвестиційних проектів. Для оцінювання 
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синергетичного еколого-економічного ефекту пропонується використання 

модифікованого підходу, заснованого на виділенні еколого-виробничого циклу. 

Це передбачає територіального об’єднання взаємозалежних виробничих 

процесів послідовної глибокої переробки певного виду природних ресурсів, 

стійких за способами використання, від їх видобутку через стадії переробки-

виробництва до одержання готової продукції і утилізації всіх промислових 

відходів [131]. 

Установлення розміру синергетичного еколого-економічного ефекту, 

який визначається для ланцюга ,,постачання – виробництво – споживанняˮ, з 

нашої точки зору, має здійснюватися за формулою (2.3): 

 

СЕЕ = Е І
П + Е І

В +Е І
С                           (2.3) 

 

де СЕЕ – синергетичний еколого-економічний ефект від упровадження 

екологічних інноваційних заходів (І), спрямованих на скорочення негативного 

впливу на навколишнє природне середовище, консолідований за усіма етапами 

еколого-економічного циклу ,,постачання – виробництво – споживанняˮ; 

Е І
П – економічний ефект від упровадження екологічних інноваційних 

заходів (І), спрямованих на скорочення негативного впливу на навколишнє 

природне середовище на етапі постачання еколого-економічного циклу у 

видобувників природних ресурсів, які є базою для виготовлення готової 

продукції; 

Е І
В – економічний ефект від упровадження екологічних інноваційних 

заходів (І), спрямованих на скорочення негативного впливу на навколишнє 

природне середовище на етапі виробництва еколого-економічного циклу у 

переробників природних ресурсів, які є базою для виготовлення готової 

продукції цими виробниками; 

Е І
С – економічний ефект від упровадження екологічних інноваційних 

заходів (І), спрямованих на скорочення негативного впливу на навколишнє 

природне середовище на етапі споживання еколого-економічного циклу у 
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споживачів готової продукції, виробленої з певного виду природних ресурсів. 

 

Особливості використання методу енерго-виробничого циклу за 

встановленних обсягів синергетичного еколого-економічного ефекту 

відображено на рис. 2.33.  

 

 
 

Рис. 2.33. Особливості використання методу енерго-виробничого циклу за 

встановленних обсягів синергетичного еколого-економічного ефекту 

 

У межах запропонованого підходу доцільне проведення якісного 

оцінювання синергетичного еколого-економічного ефекту від реалізації 

інноваційно-інвестиційного проекту екологічної спрямованості на підприємстві 

шляхом позиціонування проекту на площині відповідної тримірної матриці 

оцінки (рис. 2.34). Площина зазначеної матриці формується якісними оцінками 
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характеру екологічного ефекту, що виникає у реалізації інноваційно-

інвестиційного проекту на різних стадіях циклу „постачання–виробництво–

споживанняˮ. Якісна оцінка дається за тривимірною шкалою („негативнийˮ, 

„нейтральнийˮ, „позитивнийˮ) відповідно до експертної оцінки впливу 

реалізації інноваційно-інвестиційного проекту на екологічну ситуацію навколо 

об’єктів циклу „постачання-виробництво-споживанняˮ за формулою (2.3). 

 

 

 

Рис. 2.34.  Матриця якісної оцінки синергетичного еколого-економічного 

ефекту від реалізації інноваційно-інвестиційного проекту екологічної 

спрямованості  

 

Водночас доцільним уявляється використання формального підходу, 

заснованого на встановленні співвідношення вихідного та передбачуваного 

стану екологічної безпеки об’єкта, що характеризується показниками обсягу 

шкідливих викидів, класу небезпеки виробництва, способів утилізації відходів 

тощо (рис. 2.35; табл. 2.13). 

Релевантність впливу реалізації інноваційно-інвестиційного проекту на 

екологічний стан об’єктів здійснюється експертним шляхом. Зіставлення 

характеру впливу проекту на екологічний стан ланцюга ,,постачання–

виробництво–споживанняˮ (далі–ПВС) дозволяє сформувати відповідну 

матрицю якісної оцінки.  
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Рис. 2.35 Площина матриці якісної оцінки синергетичного еколого-

економічного ефекту від реалізації інвестиційного проекту екологічної 

спрямованості на підприємстві стадіях ,,постачання–виробництво–споживанняˮ  

 

Таблиця 2.13 

Опис осередків простору матриці якісної оцінки синергетичного 

еколого-економічного ефекту від реалізації інвестиційного проекту 

екологічної спрямованості на підприємстві 

Шифр осередку Етап циклу ПВС Характер екологічного ефекту 

A Постачання (вісь Х) Негативний 

B Постачання (вісь Х) Нейтральний (ефект відсутній) 

C Постачання (вісь Х) Позитивний 

D Виробництво (вісь Y) Негативний 

F Виробництво (вісь Y) Нейтральний (ефект відсутній) 

G Виробництво (вісь Y) Позитивний 

K Споживання (вісь Z) Негативний 

L Споживання (вісь Z) Нейтральний (ефект відсутній) 

M Споживання (вісь Z) Позитивний 

 

У площині побудованої матриці пропонується визначити чотири основні 

Характер екологічного 

ефекту, що виникає у 

реалізації проекту на 

стадії ,,споживанняˮ  

Y 

X 

Характер екологічного ефекту, що 

виникає у реалізації проекту на стадії 

,,постачанняˮ 

Характер екологічного ефекту, що виникає при у 

реалізації проекту на стадії ,,виробництвоˮ  
Z 

G 

F 

D 

K 

L 

M 

A B C 
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зони впливу інноваційно-інвестиційного проекту на екологічний стан: 

1) небезпечна (НБ) – сукупність осередків матриці, які позначають 

погіршення стану екологічної безпеки не менш як на двох стадіях циклу ПВС; 

2) нейтральна (НЕ) – сукупність осередків матриці, які позначають 

стабільність стану екологічної безпеки або її погіршення на одній із стадій 

циклу ПВС (за нейтральності або погіршення на одній із стадій); 

3) позитивна (ПО) – сукупність осередків матриці, які позначають 

поліпшення екологічної безпеки на одній із стадій циклу ПВС (без погіршення); 

4) пріоритетна (ПР) – сукупність осередків матриці, які позначають 

поліпшення екологічної безпеки не менш як на двох стадіях циклу ПВС. 

Визначення обсягів впливу реалізації інвестиційно привабливого проектів 

на екологічну безпеку об’єкта проводиться на четвертому етапі  та має 

здійснюватися на ретроспективній основі; тобто характер змін екологічної 

ситуації навколо певного об’єкта буде зіставлятися із вихідною загальною 

ситуацією на території. Надалі відповідно до характеристики зони 

пріоритетності реалізації інноваційного проекту пропонується вибір форми 

його державного регулювання на основі розробленої автором таблиці 

рекомендацій (табл. 2.14).  

Таблиця 2.14 

Форми державного регулювання інноваційного проекту 

Шифр 

зони 
Назва зони Осередки зони 

НБ Небезпечна  AKG, AKF, AKD, BKD, CKD, ALD, BLD, AMP 

НЕ Нейтральна  
ALG, BKG, AMG, BKF, CKF, ALF, BLF, AMF, 

CLD, BMP 

ПО Позитивна  BLG, CLF, BMF 

ПР Пріоритeтна  CKG, CLG, BMG, CMG, CMF, CMD 

 

Остаточне рішення про регулювання процесу впровадження інноваційних 

проектів, а також установлення кількісних характеристик такої підтримки 

пропонується здійснювати на основі точної кількісної оцінки обсягів у 

натуральному і грошовому вимірі екологічного ефекту, що може бути 

отриманий від реалізації інноваційно-інвестиційних  проектів (табл. 2.15). 
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Таблиця 2.15 

Рекомендації щодо вибору форм державного регулювання реалізації 

інноваційно-інвестиційного проекту екологічної спрямованості 

Шифр зони Назва зони Форми державного регулювання 

НБ Небезпечна  

Прямий екологічний контроль 

Квотування викидів (без можливості передачі квот) 

Ліцензування споживання ресурсів 

Ліцензування (сертифікація) техніки та технології 

Штрафи та фінансові санкції 

Регулювання цін 

НЕ 

Нейтральна 

(відсутність 

ефекту)   

Стандартизація техніки та технології 

Штрафи та фінансові санкції 

Пряме моральне стимулювання 

Екологічна сертифікація продукції (необов’язкова) 

ПО Позитивна  

Державне замовлення екологічно чистої продукції 

Квотування викидів (з можливістю передачі квот) 

Гарантування (пільгове страхування) 

Податкові пільги  

Субсидії 

ПР Пріоритeтна  

Компенсаційні виплати 

Субсидії 

Податкові пільги (або санкції) 

Пільгове кредитування 

Екологічна сертифікація продукції (необов’язкова) 

Гарантування (пільгове страхування) 

Державне фінансування екологічних заходів 

 

У додаток  Б.3 табл.2.16 наведено опис інноваційно-інвестиційного 

проекту створення та експлуатації пункту утилізації відпрацьованих 

нафтопродуктів у Зміївському районі Харківської області на базі обладнання, 

яке виготовляється ТОВ ,,Маякˮ (м. Зміїв).  

Оцінка економічної ефективності заходів щодо енергозбереження в 

рамках даної Програми проводиться відповідно до Державного стандарту 

України ДСТУ 2155-93, за сучасними вітчизняними та зарубіжними 

методиками оцінки  ефективності інвестиційних проектів. 

Для визначення економічної ефективності створення пункту утилізації 

відпрацьованих нафтопродуктів необхідно визначити такі показники: загальний 

річний економічний ефект; критерій чистої дисконтованої вартості (NPV); 

період окупності проекту. Загальний річний економічний ефект від реалізації 

розглянутого заходу визначається за формулою (2.4): 
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Е = П1+П2,                                              (2.4) 

 

де, Е – загальний річний економічний ефект, тис. грн.рік; 

П1– комерційний ефект від заходу, тис. грн.рік; 

П2-–ефект від відверненого екологічного збитку, тис. грн.рік. 

 

Річний комерційний ефект визначається за формулою (2.5): 

 

П1 = В*Ц – ПВ,                                       (2.5) 

 

де, В –річний випуск товарної продукції в натуральному виразі, т.рік; 

Ц – ціна одиниці товарної продукції (включаючи ПДВ), грн.т.; 

ПВ – поточні експлуатаційні витрати на утримання пункту утилізації (за 

кошторисом), тис. грн.рік. 

 

Річний ефект від відведеного екологічного збитку визначається на 

підставі проведення екологічної експертизи в місцях скидання відходів з 

обліком віддаленості місця скидання від населених пунктів, небезпечності 

відходів, умов місця скидання тощо або шляхом укладання кошторису витрат, 

необхідних для організації збереження відходів у місці їх виникнення. У 

подальших розрахунках цей показник не буде враховуватися, оскільки точне 

його визначення пов'язане з необхідністю проведення додаткових досліджень 

стосовно конкретного місця реалізації заходу. 

Створення пункту утилізації відходів викликає необхідність капітальних 

вкладень, тому визначення річного економічного ефекту варто доповнити 

розрахунком ефективності інвестицій із використанням показників чистої 

дисконтованої вартості та періоду окупності. 

Критерій чистої дисконтованої вартості враховує вплив фактора часу на 

реальну вартість грошових надходжень у майбутньому. Для обліку фактора 

часу використовується коефіцієнт дисконтування, величина якого визначається 
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на підставі прогнозу зміни індексу інфляції, процентних ставок кредитування. 

Критерій чистої дисконтованої вартості визначається за формулою (2.6): 

 

                               NPV=ПГП-КВ,                                             (2.6) 

 

де, NPV – критерій чистої дисконтованої вартості, тис. грн.; 

ПГП – приведений грошовий потік за час реалізації заходу, тис. грн. ; 

 КВ – капітальні витрати, необхідні для реалізації заходу, тис. грн. 

 

Розмір приведеного грошового потоку визначається за формулою (2.7): 

        

                                           ПГП=(E/(1+K)n),                                     (2.7) 

 

де, ПГП – приведений грошовий потік, тис.грн.; 

n –час реалізації заходу, років; 

К – коефіцієнт дисконтування, %. 

 

У практиці інвестиційного проектування звичайно використовуються 

декілька коефіцієнтів дисконтування, що відповідають оптимістичному, 

песимістичному та найбільш імовірному прогнозам розвитку подій. Для 

розглянутого заходу рекомендується прийняти значення коефіцієнта 

дисконтування: для оптимістичного варіанта – 15 %; для найбільш ймовірного 

варіанта - 25%; для песимістичного варіанта – 35 %. 

Розмір періоду окупності показує час, який необхідний для повного 

повернення інвестицій, вкладених у проект. Для визначення цього показника 

також необхідно враховувати вплив фактора часу за формулою ( 2.8): 

 

ПО=КВ/СПГП,                                          (2.8)        

де, ПО – період окупності, років; 

СПГП – середній приведений грошовий потік, тис. грн.рік. 

Останній показник визначається за формулою (2.9): 
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     СПГП=ПДП/n                                          (2.9) 

 

де, СПГП – середній приведений грошовий потік, тис.грн. 

 

Результати розрахунків економічної ефективності створення й 

експлуатації пункту утилізації нафтопродуктів подані в табл. 2.16. 

Таблиця 2.16 

Економічна ефективність створення й експлуатації пункту утилізації 

відпрацьованих нафтопродуктів 

Найменування показника 
Ум. 

позн. 
Од.вим. 

Величина показника за 

варіантами*  

1 2 3 

Обсяги формування екологічно-

небезпечних відходів 
ЕВ т 800 800 800 

Капітальні витрати КВ тис.грн 71300  71300  71300  

Поточні експлуатаційні витрати     ПВ Тис.грн.рік 31298  31298  31298  

Обсяг виробництва товарної 

продукції 
В т.рік 400  400  400  

Ціна одиниці товарної 

продукції 
Ц тис. грн.т. 300  300  300  

Надходження від реалізації В*Ц тис. грн.рік 120000  120000  120000  

Виплати податку на додану 

вартість  
ПНДС тис. грн.рік 25000  25000  25000  

Результат від реалізації   РР тис. грн.рік 95000  95000  95000  

Валовий прибуток   ВП тис. грн.рік 63702  63702  63702  

Виплата податку на прибуток  ПНПП тис. грн.рік 19111  19111  19111  

Комерційний ефект   П1 тис. грн.рік 44591  44591  44591  

Річний ефект від  відверненого 

екологічного збитку 
П2 тис. грн.рік 18000 18000 18000 

Річний економічний ефект Е тис. грн.рік 44591  44591  44591  

Період реалізації заходу Т роки 4  4  4  

Коефіцієнт дисконтування   К % 15  25  35   

Приведений грошовий потік   ПГП тис. грн 127306  105307  89045  

Критерій чистої дисконтованої 

вартості   
NPV тис. грн 56006  34007  17745  

Середній приведений грошовий 

потік  
СПГП 

тис. грн. 

рік 
31827  26327  22262  

Період окупності ТО роки 2,24 2,71 3,20 

Сумарні надходження в 

державний бюджет за період 

реалізації заходу 

Б тис.грн. 192,19 192,19 192,19 

* ураховують різний розмір коефіцієнта дисконтування 
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Виходячи з наведеної характеристики проекту, слід зазначити, що його 

реалізація може мати такі екологічні наслідки : 

1) стадія постачання – без змін; 

2) стадія виробництва – без змін; 

3) стадія споживання – позитивні зміни (табл. 2.17) 

Таблиця 2.17 

Характеристика екологічних наслідків реалізації проекту 

Стадія циклу 

ПВС 

еколого-

виробничого 

циклу 

Показник 

(П) оцінки 

наслідків 

реалізації 

проекту 

Значення показнику оцінки 

екологічні наслідки 
Оцінка 

наслідків 

через 

порівняння 

П0 >
<

 П’ 

Визначення зони 

впливу ІПП на 

екологічний стан 
до 

впровадження 

(П0) 

після 

впровадження 

(П’) 

Постачання  
Обсяг 

відходів, т 
0 0 0 

Нейтральна (ефект 

відсутній) 

Виробництво 
Обсяг 

відходів, т 
0 0 0 

Нейтральна (ефект 

відсутній) 

Споживання 
Обсяг 

відходів, т 
800 0 -800 Позитивна 

 

На площині матриці якісної оцінки проект може бути позиціоновано у 

осередку BMF, тобто у зоні позитивних змін екологічної ситуації. Для 

підтримки впровадження проекту може бути запропоновано використання 

наступних державних регуляторів: квотування викидів (з можливістю передачі 

квот); гарантування (пільгове страхування); податкові пільги; субсидії. 

Таким чином, використання наведеного методичного підходу в цілому 

дозволяє підвищити обґрунтованість рекомендацій щодо надання державної 

підтримки реалізації підприємницьких інноваційних проектів екологічної 

спрямованості. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. У другому розділі здійснено діагностику зовнішніх факторів, що 

впливають на процес управління еколого-економічним розвитком вітчизняних 
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промислових підприємств, проаналізовано економічний розвиток та 

охарактеризовано управління екологічним розвитком промислових підприємств 

машинобудівної галузі Харківського регіону, сформовано методичний підхід 

щодо екологічного обґрунтування інноваційно-інвестиційних проектів 

економічного розвитку промислових підприємств. 

2. Проведено  аналіз факторів зовнішнього середовища промислових 

підприємств, за результатами якого визначено погіршення позицій у 

міжнародних рейтингах за показниками, що найточніше характеризують стан 

еколого-економічного розвитку підприємств, а саме, впровадження 

інноваційних технологій, охорона здоров’я, розвиток фінансових систем. 

3. За допомогою графічних методів було здійснено аналіз основних 

економічних і соціальних факторів діяльності вітчизняних промислових 

підприємств, що свідчить про збереження позитивної динаміки щодо зростання 

реального ВВП, поступового збільшення номінальної заробітної плати 

населення, збільшення обсягів вироблення промислової продукції. Проте  було 

виявлено, що основними проблемами діяльності вітчизняних промислових 

підприємств є низький рівень інвестицій, спрямованих на модернізацію 

устаткування та основних виробничих фондів.  

4. Визначено, що одним з головних факторів негативного впливу на 

еколого-економічний розвиток держави в цілому, та промислових підприємств, 

зокрема, є нераціональність природокористування у промисловій виробничій 

діяльності суспільства. Основними проявами нераціональності 

природокористування в процесі промислової діяльності вітчизняних підприємств 

є високий рівень ресурсоємності виробництва, старіння основних фондів 

виробничого та природоохоронного призначення, небезпечність і шкідливість 

використовуваних технологій випуску продукції, значні обсяги 

неконтрольованих викидів екологічно небезпечних відходів виробництва до 

гідросферних вод, атмосферного повітря, ґрунтів. 

5. Проведено  аналіз внутрішнього середовища екологічного розвитку 

промислових підприємств машинобудівної галузі, на основі якого доведено 
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необхідність оновлення методів управління економічним розвитком, а саме - 

удосконалення технологічних процесів, зниження неорганізованих викидів, 

капітальний ремонт очисних установок, активізація зусиль для ліквідації 

джерел забруднення. 

6. За допомогою статистичного пакету Statgraphics Centurion  

розраховано прогнозні значення показників економічного розвитку 

промислових підприємств, серед яких негативну тенденцію мають показники 

зносу основних засобів; питомої ваги працівників віком до 50 років у загальній 

їх чисельності для всіх досліджуваних підприємств. За результатами побудови 

прогнозів, досліджуваним підприємствам рекомендовано розробити систему 

заходів щодо вдосконалення економічного розвитку. 

7. Проаналізовано стан управління еколого-економічним розвитком 

досліджуваних промислових підприємств є наведено характеристику 

управління еколого-економічним розвитком підприємств машинобудівної 

галузі промисловості Харківського регіону, що дозволило виділити проблеми 

неналежного складування та утилізації відходів виробництва, незначні 

перевищення викидів забруднювальних речовин в атмосферу, недостатній 

рівень оснащення джерел викидів очисними установками. Суттєвою ознакою 

низького рівня організації управління еколого-економічним розвитком 

промислових підприємств є відсутність формалізованих концептуальних і 

планових документів щодо встановлення пріоритетів еколого-економічного 

розвитку, визначення стратегічних засад і напрямів реалізації екологічної 

політики підприємства, а також відповідної повної системи планових 

показників управління еколого-економічним розвитком, погоджених з іншим 

розділами бізнес-плану господарської діяльності. 

8. Визначено та запропоновано актуалізацію взаємозв’язку 

інституційного забезпечення управління еколого-економічним розвитком. 

Інструменти регулювання управління еколого-економічним розвитком 

промислових підприємств, що реалізуються через узгодження інституційних 



 152 

правил і структур на міжнародному, національному рівнях у зовнішньому 

середовищі та рівні вітчизняних підприємств на підприємницькому рівні. 

9. Розроблено методичний підхід до екологічного обґрунтування 

інноваційно-інвестиційних проектів економічного розвитку промислових 

підприємств, що складається з чотирьох етапів і передбачає вибір і склад 

еколого-виробничого циклу, здійснення оцінювання синергетичного еколого-

економічного ефекту, що виникає на всіх ланках циклу ,,постачання – 

виробництво – споживанняˮ, та дозволяє здійснити вибір форм державного 

регулювання реалізації інноваційно-інвестиційного проекту екологічної 

спрямованості. 

10. Проведені дослідження свідчать, що основною проблемою вибору 

оптимальних, з точки зору ефективності, форм державної підтримки 

інноваційно-інвестиційних проектів екологічного спрямування є необхідність 

консолідованої оцінки синергетичного еколого-економічного ефекту, що 

виникає на всіх ланках циклу ,,постачання – виробництво – споживанняˮ, 

пов’язаного з виготовленням певних видів продукції для задоволення 

конкретних суспільних та індивідуальних потреб на основі використання 

певних природних ресурсів. 

11. Заропоновано оцінювати еколого-економічний ефект  від 

упровадження інноваційно-інвестиційного проектів, спрямованих на 

трансформацію, скорочення або збільшення впливу на навколишнє природне 

середовище з урахуванням платежів за викиди певного обсягу і рівня 

небезпеки, що виникають або можуть бути зекономлені при реалізації 

інноваційно-інвестиційного проекту (І), тобто як суму чистого дисконтованого 

доходу від реалізації природоохоронних інноваційно-інвестиційних проектів 

(ЧДДІ) та  грошової оцінки фінансових потоків, що виникають при наданні 

підприємству – ініціатору реалізації інноваційно-інвестиційного проекту 

можливостей щодо користування різними формами державної підтримки 

екологічної активності. 
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12. У межах запропонованого методичного підходу автором 

побудовано матрицю якісної оцінки синергетичного еколого-економічного 

ефекту від реалізації екологічної спрямованості інноваційно-інвестиційного 

проекту, полями якої є характер екологічного ефекту, що виникає від реалізації 

проекту на стадіях „споживанняˮ, „виробництвоˮ, „постачанняˮ. Охарактери-

зовано осередки простору даної матриці, а також розроблено рекомендації 

щодо вибору форм державного регулювання реалізації інноваційно-

інвестиційного проекту екологічної спрямованості на прикладі досліджуваного 

підприємства. 

13. Автором наведено опис інноваційно-інвестиційного проекту 

створення і експлуатації пункту утилізації відпрацьованих нафтопродуктів за 

трьома сценаріями, за результатами розрахунків. Слід зазначити, що його 

реалізація може мати такі екологічні наслідки : стадія постачання – без змін; 

стадія виробництва – без змін; стадія споживання – позитивні зміни. 

Результати дослідження, викладені у розділі 2, опубліковані у таких 

наукових працях [278, 279, 281,282, 286, 287, 288, 289, 291, 293]. 

Основні результати проведеного дослідження та висновки отримані на 

основі використання таких літературних дерел [10, 26, 29, 43, 44, 45, 49, 53, 54, 

57, 58, 61, 64, 65, 71, 76, 78, 81, 83, 86, 87, 99, 100, 101, 103, 107, 108, 114, 120, 

122, 123, 131, 133, 135, 139, 144, 153, 158, 159, 166, 167, 170, 171, 176, 179, 181, 

183, 185, 189, 191, 192, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 221, 

224, 234, 237, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 263, 265, 269, 268, 283, 286, 287, 

288, 290, 291, 293, 298, 303, 309, 321, 323, 326, 329, 336, 337, 344, 347, 348, 352, 

353, 356, 358, 372]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

3.1. Організаційно-економічне забезпечення процесу управління еколого-

економічним розвитком промислових підприємств 

 

 

Невизначеність і мінливість сучасних умов господарювання, ускладнення 

змісту і структури виробничо-господарських відносин промисловості з 

навколишнім середовищем, посилення руйнівних екодеструктивних тенденцій 

у процесі суспільних трансформацій на цей час є характерною ознакою 

сучасного етапу економічного розвитку України. За таких умов орієнтація 

промислових підприємств на вирішення стратегічних завдань розвитку та 

підтримки стабільності функціонування досить часто є нечіткою і розмитою, 

що обумовлює принципову неможливість забезпечення вимог щодо досягнення 

довгострокового гармонійного природного балансу з навколишнім природним 

середовищем [35; 40; 299; 371].  

Особливу небезпеку становлять тенденції до відмови від дотримання 

пріоритетів розвитку, поширені у сфері управління еколого-економічною 

діяльністю, у здійсненні якого порушення балансу природних умов і 

розміщення природних ресурсів може спричинити не тільки виникнення 

економічних ускладнень певного підприємства, але стати передумовою 

серйозних екодеструктивних проблем для усього суспільства [33; 38; 51]. 

Консервативна орієнтація промисловості на деструктивне споживання, 

що сформувалася за часи адміністративного регулювання економіки, іноді 

навіть винищення природних ресурсів обумовлють збереження споживацього 

ставлення виробників до екології, збереження якої дотепер залишається 

головним пріоритетом глобального економічного розвитку. Природні ресурси в 
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уявленні більшості підприємців (навіть тих, хто визнає та переймається 

екологічними проблемами) залишаються насамперед засобом отримання 

прибутку, тоді,  як будь-які заходи щодо збереження навколишнього 

природного оточення з такої точки зору розцінюються як економічно 

невиправдані втрати, що погіршують конкурентоспроможність підприємства, 

скорочують конкурентні переваги або зменшують ефективність господарської 

діяльності у цілому. Реалізація заходів зі збереження довкілля звичайно має 

вимушений характер і відбувається під потужним тиском держави, екологічна 

політика якої також вимагає суттєвого вдосконалення [295; 316; 368; 370]. 

Проте зазначена фундаментальна суперечність, властива продуктивній 

еколого-економічній діяльності людини, на нашу думку, не може вважатися 

непоборною. Навпаки, дотримання вимог гармонійного та сталого розвитку має 

стати важливим окремим видом конкурентних переваг підприємства, на 

забезпечення яких буде спрямовано творчу активність, натхнення, 

підприємницькі здібності суб’єктів господарювання. Концептуальні засади 

формування конкурентних переваг екологічного походження у 

підприємницькій діяльності відображено автором на рис. 3.1. 

Автор вважає, що екологічна безпека використовуваних технологічних 

процесів та екологічна чистота виробленої продукції мають вважатися 

безсумнівною вимогою, тобто обов’язковим критерієм, щодо оцінки 

оптимальності виробничої діяльності всіх без винятку суб’єктів 

господарювання. Головними формами непрямого регулювання управління 

еколого-економічним розвитком підприємств має бути встановлення вимог 

щодо сертифікації якості, стандартизації, ліцензування, а також поширення 

використання економічних регуляторів – екологічних зборів за використання 

шкідливої продукції, податкових обтяжень і фінансових санкцій. 

Пряме регулювання процесів управління еколого-економічним розвитком  

промислових підприємств у частині обмеження викидів, запобігання 
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забрудненню тощо мають тільки доповнювати регулятивні функції держави у 

тих сферах, де самоорганізація природоохоронної діяльності суб’єктів 

господарювання є неможливою.  

 
 

Рис. 3.1. Концептуальні засади формування конкурентних переваг 

 екологічного походження у підприємницькій діяльності 

Авторська розробка 

 

Характерні ознаки розбудови сучасного механізму конкурентного 

забезпечення управління еколого-економічним розвитком промислових 

Екологічна безпека використовуваних технологічних процесів та
екологічна чистота виробленої продукції мають вважатися безсумнівною
вимогою

Побудова господарського механізму управління еколого-економічним
розвитком на загальнодержавному рівні має здійснюватися на засадах
самоорганізації

Ефективне державне регулювання  повинне бути спрямоване на 
підвищення статусу екологічної чистоти технологічних процесів та 
екобезпеки продукції до рівня пріоритетних конкурентних переваг 

Регулювання процесів управління еколого-економічним розвитком 
підприємств у частині обмеження викидів, запобігання забрудненню 
мають доповнювати регулятивні функції держави

Пряме й жорстке державне адміністративне регулювання є необхідним та 
безальтернативним тільки для об’єктів підвищеної екологічної небезпеки

Реалізація регулятивної функції держави в процесі створення передумов 
формування конкурентних переваг екологічного походження у 
підприємницькій діяльності має здійснюватися шляхом побудови цілісної 
інституціональної структури еколого-економічної діяльності.
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підприємств нині знайшли широке втілення у регулюванні природоохоронної 

діяльності підприємств у економічно розвинених країнах світу. В Україні також 

спостерігаються певні прояви такого підходу, зокрема обумовлені активізацією 

громадської свідомості, а також поширенням систем управління якістю, 

екологічної стандартизації, тотального контролю якості та ін. [66; 136; 198].  

Реалізація запропонованого автором підходу передбачає насамперед 

необхідність суттєвих змін в управлінні еколого-економічним розвитком 

підприємства. Такий підхід має стати справжнім регулятором формування, 

активної реалізації та отримання вагомого економічного ефекту від здійснення 

природоохоронних рішень. Визнання значущості екологічних пріоритетів у 

системі цілей господарської діяльності вимагає від підприємства докорінної 

зміни організації та управління еколого-економічною розвитком, проявами чого 

має стати формування обов’язкових вимог щодо розбудови системи управління 

еколого-економічним розвитком підприємства, розглянутих на  рис. 3.2. 

Наявність численних особливостей, які притаманні процесу управління 

еколого-економічним розвитком, обумовлює високий рівень складності та 

різноманіття еколого-економічної діяльності, як специфічного об’єкта 

управлінської діяльності на підприємстві. Тому розв’язання проблеми 

забезпечення ефективності управління еколого-економічним розвитком має 

передбачати послідовне вирішення не менш вагомого та багатоаспектного 

комплексу багатьох виробничих, організаційних, економічних і соціальних 

завдань, до складу основних з яких слід віднести подані на рис. 3.3. 

Система управління еколого-економічним розвитком промислового 

підприємства становить сукупність дій факторів управлінської підсистеми, що 

впливають на процес формування і використання підприємством природних 

благ навколишнього середовища на основі реалізації комплексу основних, 

спрямованих на досягнення постійної, свідомо підтримуваної пропорційності 

розвитку об’єкта за допомогою використання спеціальних інструментів і 

факторів управлінського впливу.  
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Рис. 3.2. Вимоги щодо розбудови системи управління  

еколого-економічним розвитком підприємства 

(Авторська розробка) 

 

Склад і зміст функцій управління еколого-економічним розвитком має бути
докорінно розширений, а відповідальність за виконання цих функцій – розподілена
між як найбільшою кількістю працівників підприємства

Виконання функцій управління еколого-економічним розвитком має бути за
можливістю повно інтегрованим до виконання усіх інших управлінських функцій і
робіт на підприємстві

Оцінка виконання функцій управління еколого-економічним розвитком, мотивація
і заохочення персоналу за результати природоохоронних дій – до загального
мотиваційного механізму продуктивної виробничої діяльності

Організація та управління мають бути цілком сприятливими до вирішення
господарських завдань екологічної спрямованості, а організаційна культура
базуватися на засадах схвального ставлення до еколого-економічних вимог

Первинною передумовою щодо планування виробничо-господарської діяльності
підприємства має бути визначення суспільних потреб екологічної спрямованості та
пошук ефективних шляхів задоволення цих вимог на засадах активізації
платоспроможного попиту, виробництва та збуту продукції, орієнтованої на
задоволення такого попиту

Прийняття рішень у сфері управління еколого-економічним розвитком має
ґрунтуватися на актуальному, достовірному і повному інформаційному
забезпеченні про стан екологічної безпеки та потенційні наслідки еколого-
економічної діяльності усіх учасників циклу ˮпостачання – виробництво –
споживанняˮ.
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Рис. 3.3. Основні завдання управління еколого-економічним розвитком 

промислового підприємства 

(Авторська розробка) 

 

Формування сприятливої відносно до збереження і розвитку навколишнього природного 
середовища підприємства організаційної культури, основними засадами якої мають бути 

забезпечення лояльності й відданості працівників встановленим цілям та пріоритетам 
соціально-економічного розвитку підприємства 

Створення організаційних, економічних, соціальних умов щодо забезпечення 
максимальної відповідності мотиваційного комплексу трудової діяльності 

персоналу до встановлених пріоритетів еколого-економічного розвитку на рівні 
підприємства

Розробка і реалізація послідовного цілеспрямованого комплексу заходів щодо 
сприяння формуванню, розширенню та удосконаленню гнучкого і широкого 

комплексу знань, вмінь і навичок персоналу

Впровадження у виробництво новітніх досягнень науково-технічного прогресу, 
підвищення продуктивності використання природних ресурсів на основі 

автоматизації виробничих процесів, скорочення матеріалоємності та 
енергоємності, зменшення витрат живого труда на виробництві

Створення техніко-технологічних, організаційних, економічних, соціальних та 
інших передумов щодо забезпечення випереджувального зростання ефективності 

управління еколого-економічним розвитком підприємства

Формування, підтримка та розвиток оптимального за кількісними, структурними 
та якісними параметрами природоресурсного потенціалу підприємства
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Головними принципами формування системи управління еколого-

економічним розвитком промислового підприємства є: виконання екологічних 

зобов’язань підприємства; спадкоємність екологічної політики; екологізація 

об’єкта управління; цілісність і єдність; цілеспрямованість; структурованість та 

ієрархічність; інтегрованість управлінських підходів; комплексність; гнучкість і 

адаптивність; активність; інформаційна відкритість; причинно-наслідковий 

характер цілей; погодженість цілей і ресурсів; колективний характер прийняття 

управлінських рішень; мотиваційний характер [219; 256; 261; 292]. Змістовна 

характеристика принципів формування системи управління еколого-

економічним розвитком промислового підприємства подані у табл. 3.1. 

Загальна характеристика системи управління еколого-економічної 

діяльності підприємства наведена у додатку В. 1. 

Характерна особливість структурної побудови системи полягає 

насамперед у дворівневій диференціації основних складових системи 

управління еколого-економічним розвитком: стратегічно-поточного 

розмежування процесів функціонування об’єкта управління та управлінської 

системи та особливим значенням забезпечення пріоритетів еколого-економічної 

діяльності у системі цілей і задач промислового підприємства. 

Таким чином, виникнення і необхідність розв’язання стратегічних і 

оперативних проблем забезпечення розвитку промислового підприємства 

обумовлюють доцільність диференціації процесу функціонування системи 

управління еколого-економічним розвитком на стратегічному і оперативному 

рівні (рис. 3.4).  

Характерною особливістю внутрішніх взаємовідносин складових об’єкта 

управління в системі управління еколого-економічним розвитком 

промислового підприємства є також наявність складного комплексу зворотних 

зв’язків.
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   Таблиця 3.1 

Принципи формування системи управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства 

Принципи Зміст принципу 

Виконання 

екологічних 

зобов’язань 

підприємства 

Формування складу, змісту, розподіл відповідальності за виконання функцій управління еколого-економічним розвитком промислового 

підприємства, а також практична реалізація зазначених функцій ґрунтуються на засадах доброчинного прийняття усіма власниками, 

персоналом та іншими учасниками еколого-економічної діяльності зобов’язань щодо здійснення активних зусиль із збереження та 

покращення стану навколишнього середовища 

Спадкоємність 

екологічної 

політики 

Єдність розробки і реалізації екологічної політики на національному, регіональному рівнях та на рівні підприємства для покращення 

загального стану екологічної безпеки держави та підвищення загальної результативності управління еколого-економічним розвитком 

промислового підприємства  

Екологізація 

об’єкта 

управління 

Прийняття управлінських рішень у сфері еколого-економічного розвитку має ґрунтуватися на засадах екологізації усіх її складових, а 

саме – підвищення екологічної безпеки процесу викидів сировини, технологій і обладнання, кінцевого продукту; екологічному контролі 

за параметрами відходів; забезпечення повернення рециркулюючих відходів у виробничі системи; екологічно орієнтованої зміни 

структури товарної пропозиції 

Цілісність 

і єдність 

Управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства є невід’ємною складовою управління підприємством та 

здійснюється на однакових принципах і засадах. Система управління еколого-економічним розвитком підприємства також є невід’ємним 

елементом загальної системи управління промисловим підприємством 

Ціле-

спрямованість 

Реалізація управлінських рішень у сфері еколого-економічного розвитку підприємства на стратегічному та поточному рівнях 

підпорядковується вимогам досягнення стратегічних і поточних цілей підприємства на засадах відповідної оптимальності та повного 

використання усього комплексу природних факторів навколишнього середовища та неухильного підвищення ефективності виробничої 

діяльності 

Структурованість 

та ієрархічність 

Створення та функціонування системи управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства здійснюється відповідно 

до чітко встановленої ієрархії заздалегідь визначених цілей та низки управлінських процедур досягнення зазначених цілей 

Інтегрованість 

управлінських 

підходів 

Інтеграція екологічного й економічного підходів щодо прийняття управлінських рішень у сфері природокористування у єдиний еколого-

економічний підхід на засадах використання інтегральних еколого-економічних критеріїв, стандартів еколого-економічної діяльності 

Комплексність 

Прийняття управлінських рішень щодо регулювання еколого-економічного розвитку має прямо випливати з поточного стану всього 

цілісного комплексу умов, правил і процедур забезпечення еколого-економічного розвитку, а також ресурсів і факторів, що впливають на 

формування природно ресурсного потенціалу суспільства та природних ресурсів підприємства безпосередньо 

1
6
1
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Продовження таблиці  3.1 
Принцип Зміст принципу 

Гнучкість 

і адаптивність 

Прийняття управлінських рішень щодо регулювання процесів управління еколого-економічного розвитку промислового підприємства 

має відповідати сучасним умовам і стану всього комплексу внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на формування і 

використання природних ресурсів. Зміни стану зазначених факторів, у разі, якщо ці зміни спричиняють або потенційно здатні 

спричинити, будь-які перетворення навколишнього середовища обов’язково мають ураховуватися та знаходити відповідне відображення 

у певних своєчасних або випереджувальних трансформаціях системи управління  

Активність 

Забезпечення дієвості та цілісності системи управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства вимагає від 

персоналу, насамперед управлінських кадрів, безпосередньо задіяних у роботі системи управління, активного цілеспрямованого впливу 

на процеси формування та використання природних ресурсів з метою створення сприятливих передумов щодо досягнення встановлених 

цілей управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства 

Інформаційна 

відкритість 

Поширення як позитивної, так і негативної інформації про управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства; 

визначення режиму відкритого доступу населення та екологічної громадськості на підприємство; залучення представників екологічної 

громадськості до прийняття рішень, пов'язаних із впливом на навколишнє середовище та використанням природних ресурсів 

Причинно-

наслідковий 

характер цілей 

За наявності релевантних виробничих або позавиробничих факторів, характер причинно-наслідкових зв’язків яких з підвищенням 

ефективності формування та використання природних ресурсів підприємства є набагато тіснішим за інші, саме покращення стану цих 

факторів обов’язково має відігравати роль генеральної цілі функціонування системи управління еколого-економічним розвитком 

промислового підприємства 

Погодженість 

цілей і ресурсів 

Цілі, досягнення яких передбачається в процесі управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства, обов’язково 

мають бути реальними та досяжними, а саме їхнє досягнення повинне забезпечуватися мінімально необхідним обсягом природних 

ресурсів 

Колективний 

характер 

прийняття 

управлінських 

рішень 

Установлення пріоритетів у забезпеченні управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства та доцільність 

прийняття управлінських рішень щодо змін у цьому процесі має колективно-суб’єктивний характер та є похідною від управлінських 

кадрів, які приймають управлінські рішення в сфері природоохоронної діяльності та природокористування 

Мотиваційний 

характер 

Головним завданням реалізації управлінських рішень щодо регулювання процесу еколого-економічної діяльності в системі управління 

еколого-економічним розвитком промислового підприємства є створення мотиваційного механізму стимулювання підвищення 

ефективності формування та використання природних ресурсів, який буде адекватним за змістом до умов і факторів управління еколого-

економічним розвитком промислового підприємства 

1
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Рис. 3.4. Структура системи управління еколого-економічним розвитком 

промислового підприємства 

 

На поточному рівні управління цей факт особливо стосується, наприклад, 

процесів ресурсозбереження, запобігання створенню шкідливих викидів і 

відходів та інноваційної діяльності. 

Відображенням внутрішньої складності процесів у системі управління  

еколого-економічним розвитком промислового підприємства стає, відповідно, 

ПОТОЧНИЙ  РІВЕНЬ РОЗВИТКУ 

Формування оптимального природно-

ресурсного забезпечення виробництва 

Продуктивна діяльність щодо 

використання природних ресурсів 

підприємства 

Продуктивна діяльність щодо 

ресурсозбереження на підприємстві 

Екодеструктивна діяльність, пов’язана із 

здійсненням викидів та іншими 

шкідливими відносно природи діями 

Продуктивна інноваційна діяльність 

підприємства щодо підвищення 

ефективності використання ресурсів і 

ресурсозбереження 

 

   УПРАВЛІНСЬКА СИСТЕМА  

СТРАТЕГІЧНИЙ РІВЕНЬ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМ 

РОЗВИТКОМ 

Власники підприємства 

Вище керівництво 

підприємства 

Керівництво фахових 

підрозділів з еколого-

економічних питань 

Керівництво планово-

економічних підрозділів  

 

ПОТОЧНИЙ РІВЕНЬ УПРАВЛІННЯ  

Керівники структурних 

підрозділів  

Керівники та фахівці підрозділів 

з еколого-економічних питань 

Управлінський персонал 

структурних підрозділів  

 

СТРАТЕГІЧНИЙ РІВЕНЬ ЕКОЛОГО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Формування оптимального потенціалу 

природних ресурсів 

Формування організаційної  культури 

підприємства, сприятливої щодо 

вирішення задач забезпечення еколого-

економічного розвитку  
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високий рівень різноманіття кількісного і якісного складу елементів 

управлінської системи. У прийнятті, передачі, виконанні управлінських рішень 

щодо регулювання еколого-економічної діяльності виявляється задіяним майже 

весь управлінський персонал структурних підрозділів; крім того до 

управлінської діяльності у цій сфері долучаються вище керівництво та 

власники підприємства [88; 318; 330; 331] 

Управлінська система як елемент системи управління  еколого-

економічним розвитком промислового підприємства, як будь-яка інша 

управлінська система, обов’язково містить у своєму складі структурні 

елементи, подані на рис. 3.5. 

 

 
 

Рис. 3.5. Структурні елементи управлінської системи  

еколого-економічним розвитком промислового підприємства 

 

Провідними управлінськими завданнями, від успішності виконання яких 

у цілому залежить результативність управління еколого-економічним 

розвитком підприємства, є визначення екологічних цілей в політиці 

підприємства, визначення основних задач екологічної політики підприємства, 

обґрунтування екологічної політики та зобов’язань промислового підприємства 

(рис. 3.6).  

Підсистема механізму управління (цілі, принципи, пріоритети, функції, 
методи здійснення управлінської діяльності)

Підсистема структури управління, яка є відбиттям принципових засад 
самої побудови управлінської системи

Підсистема організації управління продуктивною зайнятістю в процесі 
безпосереднього функціонування управлінської системи

Комплекс підсистем забезпечення функціонування управлінської 
підпсистеми
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Рис. 3.6. Послідовність планування та організації еколого-економічного 

розвитку промислового підприємства 

 

Визначення основних 

задач екологічної 

політики промислового 

підприємства 

Визначення екологічних 

цілей в політиці 

промислового 

підприємства 

Обґрунтування екологічної політики і зобов’язань 

промислового підприємства 

Поетапне планування екологічної 

діяльності на підприємстві  

з урахуванням внутрішньої  

та зовнішньої політики 

підприємства-природокористувача 
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Еколого-економічний аналіз  

на підприємстві (екологічна 

експертиза, екологічний маркетинг, 

екологічний аудит, екологічна 

діагностика та ситуаційний аналіз) 

 

Критеріальна якісна оцінка 

системи екологічного 

менеджменту 

Прийняття управлінських рішень щодо регулювання еколого-

економічної діяльності 

 

інформаційні зв’язки 
 

комунікативні зв’язки 

 

інформаційні зв’язки 
 

комунікативні зв’язки 

Контроль результатів еколого-економічного розвитку промислового 

підприємства 
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Для вирішення проблеми визначення пріоритетів еколого-економічної 

розвитку підприємства в процесі формування екологічної політики 

пропонується методичний підхід, заснований на зіставленні конкурентних та 

екологічних факторів розвитку підприємства. Доцільність використання такого 

підходу обумовлюється необхідністю наукового обґрунтування напрямів 

удосконалення організації та управління еколого-економічним розвитком 

промислового підприємства відповідно до вимог реалізації концептуальних 

засад формування конкурентних переваг екологічного походження у 

підприємницькій діяльності. 

За визначенням одного із засновників сучасної теорії конкуренто-

спроможності підприємства М. Портера [196‒198], стратегія досягнення 

сталого рівня конкурентоспроможності підприємства визначається 

сполученням двох груп факторів: характером цілей підприємства у конкуренції і 

типом 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 пропонується використання методичного підходу, обґрунтованого 

у п. 2.3, сутність якого полягає у визначенні таких основних зон впливу  

інноваційно привабливих проектів на екологічний стан циклу „постачання‒

виробництво‒споживання”: небезпечна, нейтральна, позитивна, пріоритетна 

(рис. 3.7).  

Зіставлення прогнозних параметрів стану зовнішнього природного 

середовища (лінія 0 на графіку рис. 3.7) із модельними параметрами 

екологічних наслідків реалізації певних варіантів конкурентної стратегії (лінії 

1‒4) дає змогу визначити характер, масштаб і причинно-наслідкові зв’язки 

виникнення певного типу екологічного ефекту, а також встановити 

відповідність певної зони передбачуваного впливу обраної конкурентної 

стратегії на еколого-економічний стан промислового підприємства. 
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Застосування зазначеного підходу передбачає здійснення певної 

послідовності планово-прогнозних дій (рис. 3.8). На основі запропонованого 

підходу передбачається моделювання екологічного впливу портфеля 

інноваційно-інвестиційних проектів з метою реалізації обраної конкурентної 

стратегії підприємства. Пріоритети розробки еколого-економічної політики 

будуть розрізнятися відповідно до характеру передбачуваного екологічного 

ефекту (позитивного або негативного) від реалізації певної сукупності 

стратегічного портфеля інноваційно-інвестиційних проектів (рис. 3.9).  

Стан навколишнього середовища (НС) підприємства у 

ланцюгу „постачання – виробництво – споживання” 

Вихідний 

стан НС 

0 

3 

1 

2 
НБ 

НЕ 

ПО 

ПР 

4 

Час 

0 – трансформація стану НС за умови незмінності еколого-економічного розвитку 

промислового підприємства; 

1 – трансформація стану НС за умови реалізації еколого-економічної політики 

небезпечного характеру (зона розриву НБ) – відповідає зоні небезпечності за табл. 2.15; 

2 – трансформація стану НС за умови реалізації еколого-економічної політики 

нейтрального характеру (зона розриву НЕ) – відповідає зоні нейтральності за табл. 2.15; 

3 – трансформація стану НС за умови реалізації еколого-економічної політики 

позитивного характеру (зона розриву ПО)  – відповідає зоні позитивності за табл. 2.15; 

4 – трансформація стану НС за умови реалізації еколого-економічної політики 

пріоритетного характеру (зона розриву ПР)  – відповідає зоні пріоритетності за табл. 2.15 

 

 

3 – трансформація стану НС за умови реалізації екологічної політики позитивного 

характеру (зона розриву ПО) ) – відповідає зоні позитивності за табл.2.11 

4 – трансформація стану НС за умови реалізації екологічної політики пріоритетного 

характеру (зона розриву НБ) ) – відповідає зоні пріоритетності за табл.2.11 

Рис. 3.7. Трансформація стану навколишнього середовища промислового 

підприємства за умови реалізації різних вариантів його політики 

Y 

X 
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Рис. 3.8. Послідовність обґрунтування та реалізації еколого-економічної 

політики підприємства 

 

Оцінка умов і можливостей 

зовнішнього середовища 

господарювання підприємства 

Оцінка слабких і сильних сторін 

середовища господарювання 

підприємства 

Визначення стратегічних пріоритетів розвитку підприємства, встановлення 

бажаних конкурентних переваг 

Вибір конкурентної стратегії 

підприємства 

Формування інноваційно-

інвестиційної  стратегії підприємства 

Формування стратегічного портфелю інвестиційних проектів (СПІП) розвитку 

Моделювання екологічних 

наслідків реалізації СПІП 

Прогнозування тенденцій змін екологічного 

стану природного середовища підприємства 

Визначення зони передбачуваного впливу обраної конкурентної стратегії  

на екологічний стан природного середовища підприємства 

Чи є екологічний ефект від 

реалізації СПІП 

позитивним? 

Розробка еколого-економічної політики 

мотиваційного типу 

Розробка еколого-економічної політики 

компенсаційно-запобіжного типу 

Визначення цільових пріоритетів реалізації еколого-економічної політики 

так ні 

Розробка та виконання цільових програм реалізації еколого-економічної політики підприємства 

Контроль і оцінка реалізації еколого-економічної політики підприємства 

Визначення напрямів удосконалення, розробки та реалізації еколого-

економічної політики підприємства 

з в о р о т н и й  з в ’ я з о к  
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Рис. 3.9. Площина матриці вибору базової еколого-економічної політики 

підприємства 

 

Позитивність очікуваного екологічного ефекту обумовлює доцільність 

вибору еколого-економічної політики мотиваційного типу, негативність 

екологічного ефекту – вибір еколого-економічної політики компенсаційно-

запобіжного типу. 

Таким чином, визначення базової еколого-економічної політики 

підприємства обумовлюється співвідношенням обраної конкурентної стратегії 

та екологічних наслідків її реалізації.  

У табл. 3.2. наведено морфологічну характеристику базових варіантів 

еколого-економічної політики за найбільш суттєвими ознаками, які визначають 

управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства. 

Сукупність наведених ознак у цілому визначає характеристику еталонної 

екологічної політики, властивої тій позиції, яку займає або бажає зайняти 

промислове підприємство на площині матриці „конкурентна 

стратегія/екологічний ефектˮ.  

Лідерство у 

витратах 
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витратах (S11) 

Нейтральне 

лідерство у 

витратах (S21) 
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Диференціювання 
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диференціювання

(S12) 

Нейтральне 

диференціювання 

(S22) 

Позитивне 

диференціювання 

(S32) 

Пріоритетне 

диференціювання 

(S42) 

Фокусування 

на витратах 

Негативне 

фокусування 

 на витратах (S13) 

Нейтральне 

фокусування  

на витратах (S23) 

Позитивне 

фокусування 

 на витратах (S33) 

Пріоритетне 

фокусування  

на витратах (S43) 

Фокусування 

на 

диференціюванні 

Негативне 

фокусування  
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диференціюванні 

(S14) 
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фокусування  
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(S24) 
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диференціюванні 

(S34) 
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фокусування на 

диференціюванні 

(S44) 

     

 небезпечна нейтральна позитивна пріоритетна 

 

Конкурентна 

стратегія розвитку 

підприємства 

Характеристика зони екологічних наслідків реалізації конкурентної 

стратегії розвитку підприємства 
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Таблиця 3.2 

Морфологічна характеристика умов реалізації варіантів базової еколого-економічної політики підприємств 

Варіанти 

БЕЕПП 

Характеристики базової еколого-економічної політики підприємств (БЕЕПП) 

Обсяги 

інвестування 

природо-

охоронних 

заходів 

Передбачувані 

обсяги 

штрафних 

санкцій 

 і виплат 

Поточні 

витрати 

на 

природо-

охоронні 

заходи 

Територіальна 

диференціація 

еколого-

економічного 

ефекту 

Предметна 

сфера 

формування 

конкурентних 

переваг 

екологічного 

походження 

Унікальність 

(неможливість 

імітування) 

еколого-

економічного 

ефекту 

Тривалість 

виникнення  

та реалізації 

еколого-

економічного 

ефекту 

Стратегічний 

характер 

конкурентних 

переваг 

екологічного 

характеру 

S11 Великі Дуже великі Великі Велика Відсутні Відсутня Відсутня Відсутній 

S12 Великі Дуже великі Великі Велика Відсутні Відсутня Відсутня Відсутній 

S13 Великі Дуже великі Великі Незначна Відсутні Відсутня Відсутня Відсутній 

S14 Великі Дуже великі Великі Незначна Відсутні Відсутня Відсутня Відсутній 

S21 Незначні Невеликі Значні Велика Процесні Повторювана Короткострокова Відсутній 

S22 Незначні Невеликі Значні Велика Продуктові Повторювана Короткострокова Відсутній 

S23 Незначні Невеликі Значні Незначна Процесні Повторювана Короткострокова Відсутній 

S24 Незначні Невеликі Значні Незначна Продуктові Повторювана Короткострокова Відсутній 

S31 Незначні Незначні Незначні Велика Процесні Унікальна Середньострокова Поточний 

S32 Незначні Незначні Незначні Велика Продуктові Унікальна Середньострокова Поточний 

S33 Незначні Незначні Незначні Незначна Процесні Унікальна Середньострокова Поточний 

S34 Незначні Незначні Незначні Незначна Продуктові Унікальна Середньострокова Поточний 

S41 Відсутні Відсутні Відсутні Велика Процесні Неповторна Довгостроковиа Стратегічний 

S42 Відсутні Відсутні Відсутні Велика Продуктові Неповторна Довгостроковиа Стратегічний 

S43 Відсутні Відсутні Відсутні Незначна Процесні Неповторна Довгостроковиа Стратегічний 

S44 Відсутні Відсутні Відсутні Незначна Продуктові Неповторна Довгостроковиа Стратегічний 

 1
7
0
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Вибір характеристик еталонної стратегії доцільно здійснювати 

експертним шляхом із дотриманням вимог відповідності до критерію 

максимізації екологічного ефекту за умови найменших витрат на 

природоохоронну діяльність. Слід також зазначити, що базові варіанти 

еколого-економічної політики S11:S14, S21:S24  було віднесено до компенсаційно-

запобіжного типу, решту інших – до мотиваційного. 

Наступним етапом процесу обґрунтування еколого-економічної політики 

підприємства є визначення стратегічного розриву між фактичним станом 

управління  еколого-економічним розвитком промислового підприємства  й 

еталонними вимогами базової еколого-економічної політики. 

У разі відсутності стратегічного розриву (тобто повної відповідності 

фактичного стану умов забезпечення управління еколого-економічним 

розвитком промислового підприємства зазначеним еталонним вимогам) основні 

положення еколого-економічної політики будуть визначатися комплексом 

стратегічних рішень щодо забезпечення сталості параметрів наявного 

фактичного стану умов забезпечення управління еколого-економічним 

розвитком промислового підприємства. За наявності стратегічного розриву 

встановлення пріоритетів управління еколого-економічним розвитком 

промислового підприємства, які надалі будуть покладені в основу формування 

відповідних цільових програм, може здійснюватися на основі використання 

аналітичного або графічно-аналітичного методу, а саме ‒ побудови профілю 

оцінки стратегічних потреб підприємства та створення умов для реалізації 

еколого-економічної політики. 

Основним плановим інструментом подолання стратегічного розриву між 

наявними та необхідними умовами щодо забезпечення розвитку підприємства є 

цільова екологічна програма [229]. Цільова екологічна програма, як плановий 

документ стратегічного характеру, має досить складну структуру, у якій слід 

зазначити змістовний, функціонально-виконавчий та організаційно-

документарний аспекти [223; 264]. Змістовна структура цільової програми 

складається з основних блоків, схематизовано поданих на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Змістовна структура цільової програми екологічного розвитку 

 

Для надвеликих програм, за наявності високого рівня різноманіття 

пріоритетів розвитку (більше 2-3) цілком можливим є подальше розгортання 

всіх або певних окремих заходів другого рівня з переходом до операцій і 

процедур, що надалі утворять наступний третій рівень функціональної ієрархії. 

Схема дворівневої матричної структури програми, у якій погоджується побудова 

функціонального та виконавчо-адресного блоків цільової програми 

екологічного розвитку, наведена на рис. 3.11. 

Головна мета, що витікає зі змісту програмної проблеми забезпечення 

умов управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства, 

розділяється спочатку на п функціональних цільових задач, після чого у 

програмі встановлюється сукупність програмних функцій (1,2...і...n), здійснення 

яких приводить до вирішення вихідної проблеми.  

За змістом програмні функції є головними, визначальними напрямами дій 

щодо досягнення основної мети, розв’язання програмної проблеми  

узагальнено в центральних заходах цільової програми. Для реалізації кожної 

програмної функції необхідно здійснити визначені функціональні заходи. Так, 

для реалізації і-ї функції слід здійснити заходи (1, 2 ... j ... т). 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Цільовий блок екологічної програми підприємства 

Функціональний блок екологічної програми підприємства 

Адресно-виконавчий блок екологічної програми 

підприємства 

Організаційний блок екологічної програми підприємства 

Ресурсний блок екологічної програми підприємства 
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№ 

п/п 

Функціональна структура 

ЦП (завдання, заходи) 

Виконавча  

структура (виконавці, учасники) 

Функції ЦП 

1 2 і n 

... ... заходи ... 

... ... 1 2 ... n ... m ... 

1 Вище керівництво підприємства 

(власники, вищі виконавчі органи та 

посадові особи підприємства) 

1 К        п 

2   Ке       

3      Ко   В 

2 Структурні підрозділи, керівники та 

працівники яких відповідальні за 

вирішення проблем управління 

еколого-економічним розвитком 

1    О    О  

2 П  П  О  О   

3 
Ко         

3 Структурні підрозділи підприємства 

(керівники, спеціалісти, трудові 

колективи) 

1 В         

2  В В  В В  В  

3    В   В   

 

П – виконання функції планування еколого-економічного розвитку, тобто науково 

обґрунтованого передбачення потреб підприємства у природних ресурсах певної якості, 

кількості та структури, ресурсозбереженні й охороні довкілля; 

О – виконання функції організації еколого-економічного розвитку, тобто 

впорядкування технічної, економічної, соціальної та організаційної підсистем об’єкта 

управління на всіх його ієрархічних рівнях, формування та забезпечення належного рівня 

функціонування управлінської системи із забезпечення еколого-економічного розвитку; 

К – виконання функції координації, тобто забезпечення відповідності та погодженості 

між різними складовими процесу управління еколого-економічним розвитком через 

установлення найбільш раціональних зв’язків (технічних, організаційних, економічних) між 

цими складовими; 

Ке – виконання функції управління, тобто прийняття конкретних управлінських 

рішень і надання команд щодо їхньої реалізації безпосереднім виконавцям; 

Ко – виконання функції контролю як засіб здійснення зворотних зв’язків у системі 

управління еколого-економічним розвитком на основі визначення поточного стану системи у 

порівнянні з минулим станом для обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення 

оптимального функціонування системи управління; 

В – безпосереднє виконання прийнятих управлінських рішень. 

 

Рис. 3.11. Приклад складання матричної структури цільової програми 

екологічного розвитку 

 

Сукупність функціональних заходів щодо реалізації і-ї функції створює 

відповідну функціональну підпрограму. 

Можливості використання описаної методики в процесі формування 

екологічної політики розглянуто на прикладі АТ „Світло Шахтаряˮ, оцінку 

стану управління еколого-економічним розвитком якого було виконано у 
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другому розділі дисертації. АТ „Світло Шахтаряˮ реалізує конкурентну 

стратегію диференціації на широкому вітчизняному ринку машинобудівної 

продукції та здійснює експортні поставки в Білорусію, Індію, Естонію, Китай і 

Казахстан. АТ „Світло Шахтаряˮ є учасником (сфера „виробництвоˮ) 

регіонального еколого-виробничого циклу машинобудування. За характером 

небезпеки еколого-економічної діяльності підприємство можна віднести до 

зони ПО (позитивна), оскільки реалізація його конкурентної стратегії 

передбачає скорочення матеріалоємності продукції без відповідних змін на 

попередньому („постачанняˮ) та наступному („споживанняˮ) етапах циклу. 

Таким чином, базовим варіантом еколого-економічної політики 

підприємства є позитивне диференціювання (S32). Вивчення відповідності 

фактичних умов управління еколого-економічним розвитком і вимог до безпеки 

продукції вказують на наявність відхилення фактичних параметрів за ознакою 

унікальності еколого-економічного ефекту. Таким чином, для досліджуваного 

підприємства пропонується розробка цільової екологічної програми скорочення 

ресурсоємності продукції на основі використання резервів для зменшення 

споживання екологічно небезпечних ресурсів. 

Послідовність розбудови системи управління еколого-економічним 

розвитком складається з послідовних етапів. Опис витрат і результатів, 

пов'язаних із виконанням робіт за кожним етапом, поданий у табл. 3.3.  

Наведена система за складом та компоновкою показників розроблена автором і 

має певною мірою оригінальний характер (табл. 3.4). Результати оцінки 

раціональності організації управління еколого-економічним розвитком 

підприємств машинобудівної галузі Харківського регіону наведено у табл. 3.5.  

Аналіз рівня організації управління еколого-економічним розвитком на 

промислових підприємствах наведено у табл. 3.6. Таким чином, комплексний 

системний підхід до формування системи екологічного менеджменту, якісної 

оцінки її функціонування, систематичне проведення аналізу управління 

еколого-економічним розвитком промислового підприємства дозволить 

підвищити рівень екологізації виробництва, забезпечить перехід підприємства 

до розвитку на національному рівні. 
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В якості еталонного значення показників, через відсутність нормативного 

рівня, було обрано найкраще з репрезентованих у даній групі підприємств 

значення відповідного показника.  

З проведеного аналізу видно, що організація управління на підприємствах 

перебуває на досить низькому рівні. Зокрема, необхідність удосконалення 

системи управління обумовлюється недостатньою репрезентацією планових 

документів екологічної спрямованості у системі планів підприємства, 

невеликою часткою працівників, безпосередньо зайнятих у сфері управління 

еколого-економічним розвитком, а також низьким рівнем оснащення їх праці 

засобами автоматизації. 

Таблиця 3.3 

Очікувані витрати та результати від впровадження системи управління 

еколого-економічним розвитком промислових підприємств 

Етапи Джерело витрат Результат 

1 

Заробітна плата за розширеного кола 

обов'язків. 

Придбання фахової літератури. 

Поліпшення екологічного іміджу. 

Поліпшення  відносин з контрагентами. 

2 

Заробітна плата залучених фахівців. 

Витрати на фахову літературу. 

Можливі витрати на відрядження. 

Підвищення рівня екологічної освіти та 

свідомості працівників. 

Підвищення  мотивації. 

3 

Заробітна плата за розширеного кола 

обов'язків. 

Розробка і реалізація програми 

управління еколого-економічним 

розвитком. 

Розробка екологічної інформаційної 

системи. 

Розробка і створення екологічного звіту. 

Економія енергії. 

Економія ресурсів. 

Зниження екологічного впливу на 

навколишнє середовище. 

Зниження екологічних платежів у 

бюджет. 

4 

Заробітна плата внутрішніх аудиторів. 

Проведення  аудиту зовнішніми 

аудиторами. 

Можливість пройти сертифікацію. 

5 

Сертифікація системи управління 

навколишнім середовищем відповідно 

до стандарту ІSО 14001. 

Поліпшення умов договорів. 

Зниження страхових платежів. 

Пільги щодо одержання кредитів. 

„Придбанняˮ нових клієнтів. 

Завоювання нових ринків. 

Забезпечення конкурентоспроможності.  

Поліпшення відносин з органами влади. 
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Таблиця 3.4 

Характеристика управлінських робіт щодо розбудови системи управління еколого-економічним розвитком 

промислових підприємств 
Етапи Функції управління Зміст виконуваних управлінських операцій 

Організація 

робіт 

 з формування 

нової 

екологічної 

політики 

Керівництво 

Прийняття рішення про побудову нової системи управління еколого-економічним розвитком 

підприємства; документальне оформлення у виді наказу, в якому будуть визначені етапи, 

відповідальні, виконавці та терміни виконання робіт 

Планування Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, переробка й адаптація отриманої інформації 

Планування 
Формування екологічної політики підприємства, в основу якої слід закласти принципи 

запобігання забрудненню і безперервного поліпшення  

Координація Документальне закріплення екологічної політики у виді протоколу про наміри 

Планування 
Дослідження вимог екологічного законодавства, інших вимог (у тому числі зарубіжних 

нормативів)  щодо екологічних аспектів діяльності підприємства 

Планування Реалізація принципу інформаційної відкритості через формування системи звітності 

Координація 
Активна взаємодія із зовнішніми контрагентами через поширення інформації про екологічну 

політику й екологічні аспекти діяльності підприємства 

Планування Формування заходів з підтримки екологічної свідомості персоналу підприємства 

Підготовка 

персоналу 

Організація Залучення зовнішніх фахівців для навчання персоналу 

Планування 
Розробка (адаптація) програми навчання з програм щодо впровадження системи еколого-

економічного управління підприємства 

Організація Навчання керівників вищої ланки 

Організація Навчання керівників  служб і відділів 

Організація Навчання працівників служби охорони навколишнього середовища 

Організація Навчання внутрішніх аудиторів 

Контроль Атестація персоналу, який пройшов навчання 

Упровадження 

системи 

управління 

еколого- 

Планування Оцінка екологічних аспектів виробленої продукції на всіх етапах життєвого циклу товару 

Планування Оцінка екологічних аспектів засобів виробництва 

Планування 
Виявлення всіх елементів діяльності підприємства, що роблять або можуть зробити негативний 

вплив на навколишнє середовище  1
7
6
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Продовження таблиці  3.4 

Назва етапу Функції управління Зміст виконуваних управлінських операцій 

економічним 

розвитком 
Організація 

Відповідно до екологічної політики, правових та інших вимог ‒ визначення і документування 

екологічних цілей  і задач для кожної функції і рівня менеджменту з указівкою критеріїв їх 

досягнення 

Упровадження 

системи 

управління 

еколого-

економічним 

розвитком 

Планування Розробка показників, що характеризують ефективність заходів, зв'язаних з поставленими цілями 

Планування 
Розробка докладної програми досягнення цілей і задач із указівкою вимог до кожної відповідної 

функції і рівня менеджменту 

Організація 
Визначення і  документування повноважень і відповідальності в системі екологічного 

менеджменту  

Організація Організація внутрішніх комунікацій 

Організація 
Документування всіх процедур менеджменту, ключових елементів системи управління еколого-

економічним розвитком  та їх взаємодії 

Контроль Створення екологічної інформаційної системи 

Контроль Розробка і публікація екологічного звіту 

Мотивація Оплата праці та мотивація персоналу 

Контроль 

і аудит 

Планування Розробка програми екологічного аудиту, яка б враховувала поставлені цілі та задачі 

Контроль Проведення внутрішнього аудиту 

Контроль Проведення аналізу якості аудиту 

Контроль Проведення аналізу системи управління еколого-економічним розвитком з боку керівництва 

Контроль 
Виявлення відхилень у роботі системи і, якщо необхідно, повернення до попередніх етапів для 

коригування 

Контроль Проведення аудиторської перевірки незалежною організацією 

Сертифікація 

Керівництво Вибір органу сертифікації 

Організація Подача заявки на сертифікацію 

Організація 
Сертифікація системи управління еколого-економічним розвитком відповідно до стандарту ISO 

14001 

 1
7
7
 



178 

 

Таблиця 3.5 

Система показників оцінки рівня організації управління еколого-економічним розвитком підприємств 

Напрям оцінки Показники Порядок розрахунку 

Інтегрованість 

функцій управління 

еколого-

економічним 

розвитком  

до структури 

управління 

підприємством 

Коефіцієнт екологічної 

інтегрованості 

Співвідношення кількості працівників, виконуючих обов’язки у сфері управління еколого-

економічним розвитком, до загальної чисельності персоналу 

Коефіцієнт екологічної 

інтегрованості структури 

Співвідношення кількості підрозділів, виконуючих обов’язки у сфері управління еколого-

економічним розвитком, до загальної кількості одиниць організаційної структури 

Коефіцієнт установлення 

планових завдань у сфері 

управління еколого-

економічним розвитком 

Співвідношення кількості показників планів у сфері управління еколого-економічним розвитком, 

поданих у планових документах відповідного рівня, до загальної кількості планових показників з 

урахуванням значущості змісту планових завдань 

Коефіцієнт спеціалізації в 

управлінні еколого-

економічним розвитком 

Співвідношення кількості фахівців, які періодично виконують функції управління еколого-

економічним розвитком, до загальної кількості управлінського персоналу, зайнятого в управлінні 

еколого-економічним розвитком, з урахуванням значущості робіт 

Коефіцієнт повноти 

системи планів 

Співвідношення фактичної кількості планово-методичних документів, які мають розроблятися в 

сфері управління еколого-економічним розвитком, до вимог кількості  відповідно до системи ІSO 

9000 

Якість 

 і економічність 

виконання 

управлінських 

функцій 

Коефіцієнт якості 

виконання функцій 

управління еколого-

економічним розвитком 

Співвідношення втрат робочого часу у виробничих підрозділах унаслідок неякісного виконання 

функцій управління еколого-економічним розвитком до загального фонду робочого часу за 

підрозділами 

Коефіцієнт оперативності 

управління еколого-

економічним розвитком 

Співвідношення фактичних строків виконання наказів і розпоряджень у сфері управління еколого-

економічним розвитком з урахуванням значущості наказів ‒ до встановлених строків виконання 

доручень 

Коефіцієнт економічності 

апарату управління 

Співвідношення кількісних показників структури та чисельності управлінського апарату 

управління еколого-економічним розвитком до нормативних вимог  

Забезпеченість 

управлінської праці 

засобами 

автоматизації 

Коефіцієнт технічної 

озброєності управлінської 

праці 

Співвідношення фактичної вартості засобів автоматизації управлінської праці до видобутку 

середньої чисельності зайнятого у сфері управління еколого-економічним розвитком персоналу за 

нормативами забезпеченості управлінської праці відповідними засобами автоматизації 

Коефіцієнт використання 

засобів автоматизації 

управлінської праці 

Співвідношення фактичного та сумарного розрахункового часу використання засобів автоматизації 

управлінської праці  

Коефіцієнт забезпеченості 

управлінської праці 

засобами автоматизації 

Середньоквадратичне від добутку коефіцієнта технічної озброєності управлінської праці та 

коефіцієнта використання засобів автоматизації управління 

1
7
8
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Таблиця 3.6 

Аналіз рівня організації управління еколого-економічним розвитком на промислових підприємствах  

Напрямоцінки Показники 

Значення показника, за підприємствами, за роками 

Еталонне 
(краще) 

значення 

Відповідність показників у 2019 р. 
еталону, за підприємствами АТ „Світло 

Шахтаряˮ 
АТ „Турбоатомˮ АТ „ХТЗˮ 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
АТ 

„Світло 
Шахтаряˮ 

АТ 
„Турбоатомˮ 

АТ „ХТЗˮ 

Інтегрованість 
функцій 

управління 
еколого-

економічним 
розвитком до 

структури 
управління 

підприємством 

Коефіцієнт екологічної 
інтегрованості 

0,0010 0,0010 0,0017 0,0017 0,0011 0,0011 0,0017 0,588 1,000 0,647 

Коефіцієнт екологічної 
інтегрованості 

структури 
0,004 0,004 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 1,000 0,750 1,000 

Коефіцієнт 
установлення планових 

завдань у сфері 
управління еколого-

економічним розвитком 

0,003 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 1,000 0,333 0,333 

Коефіцієнт спеціалізації 
в управлінні еколого-

економічним розвитком 
0,78 0,70 0,80 0,85 0,70 0,75 0,85 0,824 1,000 0,882 

Коефіцієнт повноти 
системи планів 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,500 0,500 1,000 

Якість і 
економічність 

виконання 
управлінських 

функцій 

Коефіцієнт якості 
виконання функцій 
управління еколого-

економічним розвитком 

0,05 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 1,000 0,600 0,600 

Коефіцієнт 
оперативності 

управління еколого-
економічним розвитком 

0,90 0,95 0,85 0,90 0,80 0,80 0,95 1,000 0,947 0,842 

Коефіцієнт 
економічності апарату 

управління 
0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,30 1,000 1,000 0,833 

Забезпеченість 
управлінської 

праці засобами 
автоматизації 

Коефіцієнт 
забезпеченості 

управлінської праці 
засобами автоматизації 

0,46 0,48 0,60 0,60 0,55 0,55 0,60 0,800 1,000 
 

0,917 

Коефіцієнт технічної 
озброєності 

управлінської праці 
0,75 0,75 0,60 0,60 0,70 0,70 0,75 1,000 0,800 0,933 

Коефіцієнт 
використання засобів 

автоматизації 
управлінської праці 

0,54 0,53 0,66 0,66 0,65 0,65 0,66 0,803 1,000 

0,985 

1
7
9
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Застосування наведених показників оцінки рівня організації в процесі 

оцінки побудови системи управління має супроводжуватися також зіставленням 

цих показників з відповідними характеристиками минулих періодів, плановими 

або еталонними параметрами звітного періоду. Крім того, обов’язково має 

здійснюватися визначення відхилень фактичних значень показників від бази 

порівняння, а також установлюватися фактори та причини, які спричинили 

відповідне відхилення рівня або обсягів впливу. 

 

 

3.2. Методичне забезпечення моніторингу еколого-економічного розвитку 

промислового підприємства 

 

 

Необхідність створення належного інформаційного забезпечення 

управління еколого-економічним розвитком підприємств у сучасних умовах 

висуває особливі вимоги до якості, своєчасності, достовірності, достатності 

інформації щодо стану цього розвитку (рис. 3.12).  

Вирішення задач пошуку, накопичення, узагальнення та інтерпретації 

актуальної економічної та технічної інформації, що є вкрай необхідною для 

обґрунтування управлінських рішень у сфері природокористування, тісно 

пов'язані з формуванням цілісної системи контролю екологічної безпеки 

підприємства, важливою складовою якої є підсистема моніторингу його 

еколого-економічного розвитку. 

Додатковими обставинами, які обумовлюють необхідність застосування 

процедур моніторингу еколого-економічного розвитку підприємств, є 

неможливість повної екстраполяції минулих тенденцій розвитку виробничих 

систем на майбутнє, наявна неповнота даних про сучасні трансформації 

екологічних процесів, необхідність постійної адаптації еколого-економічної 

діяльності до змін суспільних і споживчих вимог, урахування  впливу 

зовнішніх факторів, розширення і поглиблення суспільного контролю над 

природокористуванням тощо [19; 115; 118; 126; 134; 151; 152; 235; 239]. 
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Рис. 3.12. Послідовність формування інформаційного забезпечення 

моніторингу еколого-економічного розвитку підприємства 

Збір первинної інформації для характеристики підприємства як джерела екологічної 

небезпеки (обсяги та склад викидів, інфраструктура забруднених районів та ін.) 

Збір інформації та якісна оцінка впливу забруднення на людину  

та об’єкти її життєдіяльності 

Визначення та ранжування за ступенем важливості джерел шкідливих 

викидів  

Збір інформації щодо 

стану джерел викидів 

Збір інформації (кліматичної, топологічної, 

медичної) для розрахунку зон концентрації 

Побудова зон концентрації, визначення районів забруднення 

Збір інформації 

Відбір контрольних районів 

Збір інформації щодо екологічного 

стану середовища діяльності 

підприємства  

Збір інформації щодо економічного 

стану діяльності підприємства  

 

Обробка інформації, зіставлення показників 

Формування системи показників моніторингу ЕЕРП  

Визначення кількісних залежностей та показників  

Оцінка стану еколого-економічного розвитку підприємства 

Розроблення заходів щодо посилення еколого-економічного розвитку 

підприємства  
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Моніторинг еколого-економічного розвитку підприємства (ЕЕРП) є 

комплексом взаємопов’язаних і взаємозалежних етапів, спрямованих на 

забезпечення постійного спостереження та контролю стану еколого-

економічних процесів у виробничій сфері та обґрунтування належних 

управлінських рішень щодо підвищення ефективності природокористування 

господарюючими суб’єктами [14; 17; 52; 95; 121; 143; 230]. 

Головними характеристиками цього процесу слід вважати такі. По-перше, 

моніторинг здійснюється безперервно на основі постійного цілеспрямованого 

визначення, спостереження і контролю величини (значення, розміру) 

обмеженого числа заздалегідь обраних показників (параметрів), що найбільш 

повно та всебічно характеризують поточний стан і перспективи розвитку 

еколого-економічних процесів відповідно до попередньо встановлених цілей 

дослідження. По-друге, здійснення моніторингу безпосередньо спрямоване на 

виявлення законів і закономірностей розвитку досліджуваного об'єкта на основі 

спостереження за зміною чітко визначеного комплексу параметрів його 

функціонування. По-третє, моніторинг обов’язково повинен мати 

систематичний характер, забезпечення якого здійснюється через формування 

цілісної (як правило, централізованої) системи його проведення, складність і 

розмаїтість якої (насамперед – у сфері організаційного та методичного 

забезпечення процесу моніторингу) має цілком відповідати складності об'єкта 

дослідження, а також цілям і задачам проведення моніторингу [241; 271; 334; 

346; 350; 359]. По-четверте, моніторинг має характеризуватися прогностичною 

спрямованістю, тобто моніторингові процедури на основі виявлення наявних 

закономірностей функціонування досліджуваного об'єкта повинні давати повне 

та всебічне уявлення щодо перспектив найбільш ймовірних змін його стану. 

По-п’яте, використання результатів моніторингу відбувається насамперед у 

сфері обґрунтування широкого кола управлінських рішень, зв'язаних з 

регулюванням стану об'єкта дослідження (еколого-економічної діяльності 

підприємств) [59; 60; 116; 354]. 

Іншою важливою особливістю здійснення моніторингу еколого- 
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економічного розвитку підприємства є трирівневий (підприємство – регіон/ 

територія – глобальне природне середовище) характер проведення 

моніторингових процедур, що обумовлюється складним причинно-наслідковим 

зв’язком між перетвореннями навколишнього природного середовища. 

Сукупний вплив процесів природокористування на окремих підприємствах 

регіону призводить до змін територіальної екосистеми, яка, в свою чергу, 

спричиняє незворотні трансформації глобального природного середовища (ГПС 

– у межах країни або навіть великого наднаціонального географічного регіону). 

Та, навпаки, перетворення ГПС у переважній більшості випадків стає 

причиною змін регіональних можливостей усієї сукупності підприємств-

виробників щодо залучення необхідних природних ресурсів. Таким чином, 

синергетичність накопичення екологічних наслідків виробничої діяльності 

територіально відокремлених груп підприємств вимагає використання 

комплексного підходу щодо проведення моніторингу стану 

природокористування.  

За думкою автора, ефективним засобом реалізації такого підходу може 

вважатися концепція ,,екологічного осередку” [231, с. 75], за якою 

підприємства, що є джерелами антропогенного забруднення навколишнього 

середовища (АЗНС) та які локалізовані на єдиній географічній і економічній 

території, мають розглядатися як єдине джерело забруднення (ДЗ). У межах 

такого чітко визначеного “осередку” мінімізація природоохоронних витрат стає 

можливою на основі оптимального їх розподілу між підприємствами-

забруднювачами. Концепція „екологічного осередку” за змістом є дуже 

близькою до використовуваного нами раніше методичного підходу щодо 

встановлення еколого-виробничих зв’язків у межах ЕкВЦ.  

На відміну від традиційної концепції “паушальної екологічної політики” 

(за якої кожне підприємство або кожне джерело забруднення на кожному 

підприємстві має скорочувати викиди АЗНС на певний процен), концепція 

,,екологічного осередку” передбачає скорочення загального рівня шкідливих 

викидів, джерелами яких є усі виробничі підприємства певного регіону. Таким 
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чином, за умови реалізації підходу, заснованого на концепції ,,осередку”, при 

шляхом вирішення проблеми скорочення емісії шкідливого забруднення може 

бути забезпечене досягнення не тільки екологічного, але й значного 

економічного ефекту (за оцінками фахівців економія природоохоронних витрат 

може складати у цьому випадку до 50 – 80 % [231, с. 76]).  

Таким чином, найбільша ефективність здійснення еколого-економічної 

діяльності досягається через використання регіонального підходу щодо 

забезпечення екологічної безпеки, необхідною умовою чого є створення 

регіональної (,,осередкової”) системи екологічного моніторингу виробничої 

діяльності (СЕМВД). 

Систему моніторингу еколого-економічного розвитку підприємства 

становить комплекс централізованих заходів, спрямованих на постійний 

контроль стану навколишнього природного середовища у регіоні, а також 

обґрунтування форм, методів і способів оптимізації еколого-економічної 

діяльності виробничого комплексу регіону. Процес розробки та використання 

як регіональної системи моніторингу, так і окастого підприємства складається з 

трьох послідовних етапів: визначення проблеми; розбудова системи 

моніторингу; використання системи моніторингу (рис. 3.13). Формування 

регіональної системи моніторингу відбувається паралельно на двох рівнях: на 

окремих підприємствах (виконавці та користувачі – керівники та спеціалісти 

підприємств) і в межах усього регіону (виконавці та користувачі – регіональні 

органи державної влади).  

У процесі розробки системи моніторингу на окремих суб’єктах 

господарювання увага приділяється вивченню характеру впливу виробничої 

діяльності на стан навколишнього природного середовища, а на регіональному 

рівні – на синергетичні зв’язки між викидами підприємств у межах 

господарчого комплексу регіону та екологічним станом території. Постановка 

проблеми пов'язана зі встановленням цілей моніторингу й оцінкою екологічної 

безпеки виробничої діяльності окремих підприємств і сукупних синергетичних 

наслідків природокористування у виробничому комплексі регіону. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Визначення цілей проведення моніторингу 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 
СТАНУ РЕГІОНУ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА  

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

Відбір факторів антропогенної небезпеки виробничої діяльності (АНВД) 
екологічному стану регіону  

Відбір показників стану АНВД для моніторингу 

Визначення можливих джерел 
інформації 

Вибір методів проведення 
моніторингу 

Визначення 
нормативного 

рівня показників 

Визначення 
релевантних змін 

показників 

З’ясування існуючих 
закономірностей  

і специфічних 
залежностей 

Аналіз 

часових 

лагів 

Вибір засобів збору інформації 

Вибір засобів підготовки й обробки інформації 

Вибір правил інтерпретації результатів збору й обробки інформації 

Вибір засобів подання результатів моніторингу  

Вибір засобів внутрішнього контролю та перевірки адекватності 

Визначення організаційної структури 
моніторингу, розподіл відповідальності 

Розробка системи 
комунікацій 

Розробка основних напрямків удоскона-

лення регіональної системи моніторингу 

Проведення 

моніторингу 

Оцінка якості  

моніторингу 

Оцінка якості прогнозів екологічного 

стану території і екологічних заходів 

підприємств регіону 

Оцінка рівня 

організації 

моніторингу 

Визначення 

ефективності 

моніторингу 

 

зворотний зв’язок 

Рис. 3.13. Послідовність розробки та використання системи моніторингу 

еколого-економічного розвитку підприємства 
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Конкретними цілями моніторингу можуть бути: визначення ефективності 

процесу планування еколого-економічної діяльності; оцінка якості прогнозів 

екологічного стану території; підвищення екологічної безпеки виробництва на 

підприємствах регіону; розробка та своєчасна реалізація заходів, спрямованих 

на скорочення негативного антропогенного впливу підприємств на екологію 

регіону. На етапі постановки проблеми формулюються головні задачі та вимоги 

до ефективності процесу екологічного моніторингу. Установлення мети 

моніторингу потрібно для формування системних принципів збору й обробки 

інформації, її ієрархічного упорядкування, визначення напрямів і сфер 

використання результатів моніторингу. Ці відомості є основою для 

конструювання системи екологічного моніторингу. 

Відбір факторів антропогенної небезпеки виробничої діяльності (АНВД) 

екологічному стану регіону дозволяє провести розмежування усього комплексу 

факторів природокористування за ступенем значущості на дві основні групи: 

1) фактори природокористування на певному підприємстві 

(наприклад, джерела можливого забруднення), що безперервно суттєво 

впливають на екологічну ситуацію у регіоні; 

2) фактори природокористування на певному підприємстві, стан яких 

може надавати релевантного впливу на екологічну ситуацію у поєднанні з 

аналогічним за змістом шкідливим впливом з боку інших підприємств регіону. 

У першому випадку ефективність системи моніторингу підвищується за 

рахунок включення до неї всіх факторів природокористування, трансформація 

яких у майбутньому дуже ймовірна та здатна зробити суттєвий вплив на 

екологічну ситуацію у регіоні. 

На підприємствах відповідальність за проведення моніторингу стану цих 

факторів слід покладати на структурні підрозділи, що мають безпосереднє 

відношення до виробничого процесу, який є джерелом виникнення певного 

факторів забруднення. На регіональному рівні накопичення і обробку 

інформації здійснюють органи державної влади, у компетенцію яких входить 

контроль за екологічним становищем господарчого комплексу регіону. 

Також цілком можливим здається вибір проміжних варіантів складу 

факторів залежно від установлених цілей моніторингу. Конкретизація напрямів 



 187 

моніторингу досягається шляхом добору показників стану факторів 

природокористування, в результаті чого для кожного з факторів формується 

індивідуальна система показників, що повинна відповідати таким  обов'язковим 

вимогам: комплексність; стабільність; об'єктивність; оперативність визначення; 

доступність; порівнянність; простота. Додатковою умовою щодо забезпечення 

ефективності розбудови системи показників екологічного моніторингу є 

визначення та врахування у проведенні моніторингу певних закономірностей і 

специфічних залежностей між станом навколишнього природного середовища 

та інтенсивністю використання природних факторів виробничим комплексом 

регіону.  

Після визначення головних концептуальних засад розбудови системи 

екологічного моніторингу в межах окремих підприємств і на регіональному 

рівні розробляється її організаційна структура, проводиться розподіл 

відповідальності, проектуються механізми обміну інформацією. Вибір 

принципу організації моніторингу (централізація або децентралізація) залежить 

від властивостей оточення та усталеної організаційної структури. 

Розробка комунікацій завершує процес формування регіональної системи 

екологічного моніторингу. Способи передачі інформації, забезпечення 

зворотних зв'язків утожливлюють оперативність прийняття управлінських 

рішень на підставі повної інформації, повинні цілком відповідати концепції 

побудови й організаційній структурі системи моніторингу. Ефективність збору 

й обробки інформації в цій системі залежить також від обґрунтованості вибору 

схеми документообігу то час здійсненні комунікацій.  

Етап використання системи моніторингу містить проведення, оцінку 

якості системи його організації і визначення напрямів удосконалення. 

У процесі моніторингу здійснюється аналіз фактичного стану природного 

середовища, встановлюються розмір і тенденції відхилень від прогнозів, на 

яких базуються передбачення змін екологічної ситуації у регіоні. Далі 

відповідно до виявлених закономірностей і специфічних залежностей 

визначаються наслідки еколого-економічної діяльності для екологічної безпеки 

регіону. З урахуванням масштабу та значення цих наслідків розробляються і 

проектуються нові заходи щодо поліпшення екологічної ситуації, 
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удосконалюються вже прийняті до впровадження заходи, приймаються 

управлінські рішення щодо реалізації цих заходів.  

Проектування системи екологічного моніторингу є слабко 

формалізованим процесом, у ході якого значення одних факторів 

природокористування може бути недооцінене, а інших -– перебільшене. 

Можливі також помилки в оцінці наявних закономірностей і специфічних 

залежностей. Крім того, навіть досконала система моніторингу не спроможна 

своєчасно виявити всі без винятку зміни еколого-економічної діяльності та 

вплив цих змін на екологічну безпеку. Аналіз недоліків і помилок у процесі 

моніторингу використовується для оцінки рівня його організації і визначення 

ефективності. Після завершення облікового періоду встановлюються головні 

напрями удосконалення цієї системи, проектується комплекс заходів щодо 

усунення виявлених недоліків.  

Для організації та впровадження моніторингу еколого-економічного 

розвитку на підприємстві слід організувати його методичне забезпечення. 

Спочатку доцільно проаналізувати економічний розвиток підприємства. Аналіз 

наукової літератури [91; 115; 125; 128; 163; 195; 233; 260; 267; 270; 301; 317; 

349] показав, що до системи показників, які характеризують економічний 

розвиток промислового підприємства, слід включити такі показники, як 

валовий прибуток ( ), коефіцієнт фінансової стійкості ( ), коефіцієнт 

мобільності активів ( ), рентабельність власного капіталу ( ), фондовіддача (

), коефіцієнт оборотності виробничих запасів ( ), коефіцієнт зносу 

основних засобів ( ), рентабельність продажів ( ), питома вага працівників 

віком до 50 років у загальній їх чисельності ( ); питома вага працівників, які 

підвищили кваліфікацію у поточному році в загальній їх чисельності ( ); 

чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію ( ) [31; 112; 119; 145; 

148; 150; 344]. Ці показники відображають вплив латентних факторів 

економічного розвитку підприємства, які доцільно виявити за допомогою 

обчислення головних компонент.  

З іншого боку, на еколого-економічний розвиток підприємств впливають 
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екологічні фактори зовнішнього середовища та капітальні інвестиції (як 

важливий економічний фактор) на охорону навколишнього природного 

середовища за видами природоохоронних заходів. Слід зауважити, що 

капітальні інвестиції в охорону навколишнього природного середовища за 

видами природоохоронних заходів характеризують еколого-економічний 

розвиток макросередовища. Багато вчених вважає, що основними екологічними 

факторами зовнішнього середовища є викиди забруднювальних речовин у 

атмосферне повітря ( ), кінцеве енергоспоживання в промисловості, тис. т н.е.  

( ), обсяг утворених відходів від економічної діяльності на одиницю ВВП у 

постійних цінах 2011 р. за ПКС ( ) [11; 70; 72]. 

Еколого-економічний розвиток зовнішнього середовища 

характеризується показниками капітальних інвестицій в охорону 

навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів а 

саме: охорону атмосферного повітря і попередження змін клімату ( ), 

очищення зворотних вод, поводження з відходами ( ), поводження з 

відходами ( ),  захист і реабілітацію грунту, підземних і поверхневих вод ( ), 

інші заходи ( ) [77, 79, 85, 105]. 

Для визначення взаємозв’язку між цими системами показників на 

промислових підприємствах (зокрема АТ „Турбоатомˮ, АТ „Світло Шахтаряˮ, 

Полтавський турбомеханічний завод) доцільно обчислити моделі 

компонентного та канонічного аналізу [149; 194]. Обчислені моделі 

компонентного аналізу щодо показників економічного розвитку для                              

АТ „Турбоатомˮ мають вигляд (додаток В.1). 

 Ці компоненти на 78,817 % описують систему частинних показників, які 

характеризують економічний розвиток даного підприємства. 

Модель взаємозв’язку між факторами екологічного стану зовнішнього 
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середовища та економічним розвитком даного підприємства така: 

 

Слід відмітити велике значення коефіцієнту канонічної кореляції між 

цими двома системами, тобто на економічний розвиток підприємства сильно 

впливають  екологічні фактори. 

Модель взаємозв’язку між еколого-економічними факторами розвитку 

охорони навколишнього природного середовища за видами природоохоронних 

заходів та економічним розвитком даного підприємства така: 

 

 

Отже, між факторами розвитку охорони навколишнього природного 

середовища за видами природоохоронних заходів та економічним розвитком 

даного підприємства також існує тісний взаємозв’язок. 

Обчислені моделі взаємозв’язку між економічним розвитком 

підприємства, факторами екологічного стану зовнішнього середовища та 

екологічними факторами його розвитку для АТ „Світло шахтаряˮ мають вигляд 

(додаток В.2): 

 

Ці компоненти на 87,002 % описують систему частинних показників, які 

характеризують економічний розвиток даного підприємства.  

Модель взаємозв’язку між факторами екологічного стану зовнішнього 

середовища та економічним розвитком даного підприємства такі: 
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На даному підприємстві на економічний розвиток сильно впливають  

екологічні фактори. 

Модель взаємозв’язку між еколого-економічними факторами розвитку 

охорони навколишнього природного середовища за видами природоохоронних 

заходів та економічним розвитком підприємства такі: 

 

 

На підприємстві АТ „Світло Шахтаряˮ існує тісний взаємозв’язок між 

факторами розвитку охорони навколишнього природного середовища за 

видами природоохоронних заходів та економічним розвитком. 

Для підприємства Полтавський турбомеханічний завод також були 

обчислені моделі взаємозв’язку між економічним розвитком підприємства, 

факторами екологічного стану зовнішнього середовища й екологічними 

факторами його розвитку. Ці моделі мають вигляд (додаток В.3): 

 

 Наведені компоненти на 78,036% описують систему частинних 

показників, які характеризують економічний розвиток даного підприємства.  

Модель взаємозв’язку між факторами екологічного стану зовнішнього 

середовища та економічним розвитком даного підприємства такі: 
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На на економічний розвиток підприємстві сильно впливають  екологічні 

фактори. Модель взаємозв’язку між еколого-економічними факторами розвитку 

охорони навколишнього природного середовища за видами природоохоронних 

заходів та економічним розвитком даного підприємства такі: 

 

На підприємстві Полтавський турбомеханічний завод також наявний 

тісний взаємозв’язок між факторами розвитку охорони навколишнього 

природного середовища за видами природоохоронних заходів та економічним 

розвитком даного підприємства. 

Отже, обчислені моделі підтверджують тісний взаємозв’язок між 

факторами розвитку охорони навколишнього природного середовища за 

видами природоохоронних заходів та економічним розвитком промислових 

підприємства. 

Удосконалювати систему показників моніторингу еколого-економічного 

розвитку підприємства рекомендується за рахунок її розширення. У табл. 3.7 

наведено удосконалену систему показників моніторингу еколого-економічного 

розвитку підприємства  

Таблиця 3.7 

Удосконалена система показників моніторингу еколого-економічного 

розвитку підприємства 

Сфера моніторингу Показники моніторингу 
Періодичність 

спостереження 

Економічний 
розвиток 

підприємства 

Валовий прибуток Постійно 
Коефіцієнт фінансової стійкості Постійно 
Коефіцієнт мобільності активів Постійно 
Рентабельність власного капіталу Постійно 
Фондовіддача Постійно 
Коефіцієнт оборотності виробничих запасів Постійно 
Коефіцієнт зносу основних засобів Постійно 
Рентабельність продажів Постійно 
Питома вага працівників віком до 50 років у 
загальній їх чисельності 

Постійно 

Питома вага працівників, які підвищили 
кваліфікацію у поточному році в загальній їх 
чисельності 

Постійно 
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Продовження таблиці 3.7 

Сфера моніторингу Показник моніторингу 
Періодичність 

спостереження 

 
Чистий прибуток, що припадає на одну просту 
акцію 

Постійно 

Фактори 
екологічного стану 

зовнішнього 
середовища 

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне 
повітря 

Постійно 

Кінцеве енергоспоживання в промисловості, тис. т 
н.е.   

Постійно 

Обсяг утворених відходів від економічної діяльності 
на одиницю ВВП у постійних цінах 2011 року за 
ПКС 

Постійно 

Еколого-
економічними 

факторами розвитку 
охорони 

навколишнього 
природного 

середовища за 
видами 

природоохоронних 
заходів 

Капітальні інвестиції в охорону атмосферного 
повітря і попередження змін клімату 

Постійно 

Капітальні інвестиції в очищення зворотних вод Постійно 

Капітальні інвестиції в поводження з відходами  Постійно 

Капітальні інвестиції в захист і реабілітацію грунту, 
підземних і поверхневих вод  

Постійно 

Капітальні інвестиції в інші заходи  Постійно 

Загальні 
характеристики 

екологічного стану 
підприємства 

Клас небезпеки (за санітарно-екологічними 
нормами)  

Періодично 

Розмір санітарно-захисної зони Періодично 
Наявність дозволу на атмосферні викиди Періодично 
Обсяги поточних витрат на природоохоронні цілі Постійно 
Обсяги виплачених штрафів і санкцій Постійно 
Обсяги отриманої державної допомоги на 
природоохоронні цілі  

Постійно 

Тип хімічного контролю викидів Періодично 

Постачання 
природних ресурсів 

Обсяги постачання природних ресурсів (ПР) – за 
видами ПР та постачальниками 

Постійно 

Стабільність поставок ПР Постійно 
Вміст корисних речовин у сировині, паливі За партіями 

Постачання 
природних ресурсів 

Вміст екологічно шкідливих речовин у сировині, 
паливі 

За партіями 

Відповідність вмісту екологічно шкідливих речовин 
у сировині, паливі нормативним показникам 

За партіями 

Обсяги некондиційних поставок ПР Періодично 
Обсяги некондиційних поставок ПР з підвищеним 
вмістом шкідливих речовин 

Періодично 

Обсяги постачання сертифікованих за якістю 
напівфабрикатів 

Періодично 

Використання 
(переробка) 

природних ресурсів 
у виробництві 

Матеріалоємність продукції Постійно 
Енергоємність продукції Постійно 
Електроємність продукції Постійно 
Обсяги споживання природних ресурсів (за видами) Постійно 
Обсяги браку при використанні ПР Постійно 

Відповідність фактичних показників 

матеріалоємності продукції нормативним 
Постійно 

Відповідність фактичних показників енергоємності 

продукції нормативним 
Постійно 
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Продовження таблиці 3.7 

Сфера моніторингу Показник моніторингу 
Періодичність 

спостереження 

 

Відповідність фактичних показників електроємності 

продукції нормативним 
Постійно 

Ритмічність виробничого процесу Постійно 

Обсяги економії природних ресурсів  Постійно 

Обсяги наднормативного використання ПР Постійно 

Санітарно-гігієнічні показники виробництва Вибірково 

Відходи 

виробництва 

та викиди 

Обсяги утворення відходів (за видами) Постійно 

Клас небезпеки (за видами) Постійно 

Обсяги переробки твердих відходів (ТВ) на 

власному виробництві 
Постійно 

Обсяги вивезення твердих відходів на організовані 

полігони для зберігання 
Постійно 

Обсяги вивезення твердих відходів на організовані 

полігони для утилізації 
Постійно 

Обсяги вивезення ТВ на неорганізовані смітники Постійно 

Обсяги складування ТВ на підприємстві  Постійно 

Кількість організованих стаціонарних джерел 

атмосферного забруднення 
Періодично 

Кількість неорганізованих стаціонарних джерел 

атмосферного забруднення 
Періодично 

Кількість організованих стаціонарних джерел 

атмосферного забруднення, обладнаних фільтрами 
Періодично 

Відповідність обсягів атмосферного забруднення 

вимогам норм гранично припустимих викидів та 

гранично припустимих концентрацій 

Постійно 

Обсяги переробки газоподібних відходів (ТВ) на 

власному виробництві 
Постійно 

Кількість організованих джерел стоків  Періодично 

Кількість організованих джерел стоків, обладнаних 

фільтрами,  організованих джерел стоків 
Періодично 

Кількість не організованих джерел стоків Періодично 

Екологічні 

характеристики 

продукції 

Обсяги виробництва продукції (за видами) Постійно 

Клас небезпеки продукції (за санітарно-

екологічними нормами), за видами 
Постійно 

Вміст екологічно небезпечних речовин у 

виготовленій продукції, за видами 
Постійно 

Обсяги утворення відходів від споживання 

продукції 
Постійно 

Обсяги прийому від споживачів відходів 

споживання продукції для переробки та вторинного 

використання 

Постійно 

Обсяги сертифікованої продукції Постійно 

Частка сертифікованої продукції у загальному 

випуску товарів і послуг 
Постійно 

Обсяги продукції, на яку було отримано рекламації Постійно 

Обсяги продукції, на яку було отримано рекламації 

та повернуто споживачами на підприємство 
Постійно 
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Схему організації документообігу та склад документів, які розробляються 

у ході формування системи моніторингу еколого-економічного розвитку 

підприємства (без виділення фахової екологічної служби) наведено на рис. 3.14 

та у табл. 3.8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення складу показників стану ЕЕРП 

Визначення нормативного рівня 
показників і прогнозування змін  

Визначення джерел 
інформації про стан ЕЕРП 

Визначення форм подання 
інформації про стан ЕЕРП 

Установлення значень 
показників стану ЕЕРП 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО СТАН ЕЕРП 

Обробка та доопрацювання 
інформації про стан ЕЕРП 

Розробка прогнозу показників 
ЕЕРП 

Формування звіту  
про ЕЕРП 

Розробка рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення 
організації управління ЕЕРП та екологічної політики  

1 1 1 

3 

2 

6 

4 

7 

8 

9 

10 

8 

11 

5 

– функції і роботи, які виконуються 

у системі моніторингу  
1 – порядковий номер 

документу (за табл. 3.8) 

Рис.3.14. Схема організації системи моніторингу еколого-економічного 

розвитку підприємства 
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Таблиця 3.8 

Найменування документів і розподіл відповідальності щодо організації 

документообігу в системі моніторингу зовнішнього середовища 

підприємства 

№ 

п/п 
Найменування документа 

Ум. 

позн. Виконавець 

1 План збору показників стану еколого-

економічної діяльності 

 

П1 

Планово-економічна служба 

(штабний підрозділ) 

2 Методичні рекомендації з визначення 

величини  показників стану  еколого-

економічної діяльності 

 

МР1 

Планово-економічна служба 

(штабний підрозділ) 

3 Форми надання інформації з показників 

стану еколого-економічної діяльності 

 

Ф1 

Планово-економічна служба 

(штабний підрозділ) 

4 Методичні рекомендації з аналізу 

показників стану еколого-економічної 

діяльності 

 

МР2 

Планово-економічна служба 

(штабний підрозділ) 

5 Форми надання інформації про результати 

аналізу стану еколого-економічної 

діяльності 

 

Ф2 

Планово-економічна служба 

(штабний підрозділ) 

6 Неопрацьовані відомості про стан 

еколого-економічної діяльності 

 

З 

Підрозділи, що відповідають за 

проведення моніторингу 

7 Звіти за формою Ф1 із внесеними в них 

відомостями про величину показників 

стану еколого-економічної діяльності 

(відповідно до МР1) 

 

ПРО1 

Підрозділи, що відповідають за 

проведення моніторингу 

8 Звіти за формою Ф2 із внесеними в них 

результатами аналізу стану еколого-

економічної діяльності 

 

ПРО2 

Підрозділи, що відповідають за 

проведення моніторингу 

9 Звіт про стан еколого-економічної 

діяльності (вільна форма) 

ПРО3 Планово-економічна служба 

(штабний підрозділ) 

10 Прогноз розвитку еколого-економічної 

діяльності підприємства (вільна форма) 

 

П 

Планово-економічна служба 

(штабний підрозділ) 

11 Рекомендації з удосконалювання 

використовуваної системи показників 

стану еколого-економічної діяльності та 

організації управління ЕЕД 

 (вільна форма) 

 

 

Р 

Підрозділи, що відповідають за 

проведення моніторингу 

 

Перевірка рівня організації та якості функціонування системи 

моніторингу еколого-економічного розвитку здійснюється шляхом розбудови 

на підприємствах системи екологічного аудиту. Важливим напрямом реалізації 

державної стратегії стійкого розвитку України, спрямованої на збалансоване 

вирішення соціально-економічних задач на перспективу і збереження 

сприятливої якості навколишнього середовища, є застосування екологічного 
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аудиту як інструмента забезпечення сприятливого екологічного клімату. 

Безперечне значення процедур екологічного аудиту в інформаційному 

забезпеченні управління еколого-економічним розвитком підприємства 

додатково обумовлене необхідністю інтеграції України в систему світової 

економіки та міжнародної екологічної безпеки, а також з посиленням вимог 

законодавства щодо навколишнього середовища. Світовий досвід свідчить про 

широке застосування державами з різним ступенем економічних відносин 

процедури екологічного аудиту як засобу одержання й оцінки екологічної 

інформації про підприємство або інший господарський об'єкт із метою 

розроблення необхідних коригувальних заходів і прийняття рішень на різних 

рівнях управління.  

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що в Україні виникли 

об'єктивні передумови для розвитку екологічного аудиту. 

Критерії аудиту визначаються причинами його проведення і поставлених 

задач. Екологічний аудит може розглядатися в якості ,,моментальної 

фотографіїʼʼ екологічного стану  аудийованого об'єкта. 

На підставі викладеного цілями екоаудиту є: одержання об'єктивної 

оцінки про природоохоронну діяльність економічного суб'єкта в цілому або 

щодо окремих напрямків цієї діяльності, про рівень екологічної безпеки 

підприємства; виявлення пріоритету у вирішенні проблем природоохоронного 

характеру, що стоять перед підприємством; підготовка обґрунтованих 

рекомендацій зі стратегії і тактики підприємства у вирішенні 

природоохоронних задач щодо поліпшення екологічних показників 

підприємства; виявлення вірогідності та повноти офіційно наданої 

підприємством інформації, екологічної звітної документації про свою 

діяльність; перевірка наявності на підприємстві необхідних норм, нормативів, 

планів заходів, графіків контролю і т.д., їхніх погоджень в органах державного 

нагляду; виявлення недоліків і помилок в обліковій, звітній, поточній 

експлуатаційній, фінансовій документації; визначення повноти та своєчасності 

виконання природоохоронних заходів і розпоряджень органів державного 

нагляду; перевірка виконання вимог екологічного законодавства, норм, правил 



 198 

та інструкцій з безпеки; оцінка рівня організаційної роботи, нормативно-

методичного забезпечення, ступеня підготовленості персоналу. 

Різноманіття видів екологічного аудиту утворює класифікаційну систему 

(табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Класифікація видів екологічного аудиту 

Класифікаційні ознаки Види екологічного аудиту 

Рівні перевірки 

Державні структури 

Транснаціональні корпорації 

Галузі (структурна відповідність загальному 

екологічному курсу галузі; проблемне рішення 

конкретної екологічної проблеми галузі) 

Територія (регіон) 

Підприємство 

Форма проведення 
Добровільний (voluntary) (ініціативний) 

Обов'язковий (mandatory) 

Підпорядкованість служби аудиту 
Внутрішній 

Зовнішній 

Географічне охоплення 

Підприємство 

Місто 

Область 

Країна 

Об'єкти забруднення 

Водні ресурси 

Земельні ресурси 

Атмосферне повітря 

 

Практика екологічного аудиту базується на таких принципах: підтримка 

екологічного аудиту та реагування на його результати з боку керівництва 

підприємства; незалежність функцій екологічного аудиту щодо діяльності, що 

перевіряється; обґрунтований підбор аудиторів; визначеність цілей, термінів, 

ресурсів і періодичності екологічного аудиту; адекватність збору, аналізу, 

інтерпретації і документування результатів цілям аудиту; наявність процедур, 

що забезпечують безсторонній, чіткий і ясний виклад результатів екологічного 

аудирування у висновку; наявність процедур, що гарантують якість 

екологічного аудиту та конфіденційність інформації; презумпція потенційної 

екологічної небезпеки господарської діяльності; відповідальність аудитора.  

Першим етапом здійснення екологічного аудиту промислових 

підприємств є організаційно-методична підготовка. На цьому етапі формується 
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команда екоаудиторів, вивчається та аналізується екологічний стан регіону, 

складаються програми робіт. Основні принципи формування команди 

екоаудиторів залежать від поставленої задачі та належать до компетенції 

ініціатора проведення екологічного аудиту. 

Загальними принципами формування команди екоаудиторів є: принцип 

підприємництва - проведення екологічного аудиту незалежними аудиторськими 

фірмами або окремими аудиторами за умови наявності сертифіката на 

проведення екоаудиту; принцип незалежності  підпорядкування 

відповідальних за проведення внутрішніх і відомчих екоаудитів осіб 

безпосередньо вищому керівництву підприємств, компаній або об'єднань; 

принцип професіоналізму  залучення незалежних експертів і фахівців 

профільних науководослідних центрів; принцип об'єктивності  включення в 

команду представників природоохоронних служб або провідних спеціалістів 

підприємства й урахування їхньої думки на всіх стадіях екоаудиту аж до 

узгодження тексту висновку. 

На етапі складання плану робіт проводиться розробка та реалізація 

організаційних заходів щодо забезпечення ефективного проведення 

екологічного аудиту. Для цього необхідно заздалегідь визначити та погодити з 

усіма членами команди терміни проведення екологічного аудиту, сформувати 

графік, визначити відповідальних за збір необхідної інформації. Задачею 

виробничої частини екологічного аудиту є дослідження господарської системи 

підприємства в області охорони навколишнього середовища та раціонального 

природокористування з метою оцінки її продуктивності й ефективності. 

Відомо, що доцільно попередити забруднення, убезпечивши підприємство від 

тих наслідків, що воно викликає. За оцінками дослідників, витрати на 

ліквідацію екологічних наслідків від використання екологічно деструктивних 

технологій і устаткування в 30  35 разів перевищують витрати на розробку 

екологічно чистої технології і використання екологічного устаткування. Тому 

важливе визначення ступеня реальної і потенційної небезпеки підприємства на 

всіх стадіях виробничої діяльності , яка охоплює виробництво, переробку, 

збереження, транспортування небезпечних речовин і промислових відходів, 
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використання хімічних речовин, переробку предметів, що вийшли з уживання, 

або містять небезпечні хімічні речовини. 

На етапі виробничого екоаудиту плануються вивчення й оцінка 

структури, складу та технічного стану основних природоохоронних фондів, 

виявлення всіх джерел забруднення, рівня їх забезпеченость очисним 

устаткуванням, визначення відповідності типу очисних споруджень і їхньої 

пропускної здатності номенклатурі й обсягові основного виробництва, оцінка 

прогресивності застосовуваних методів очищення. 

Аналіз структури й ефективності управління природоохоронною 

діяльністю на підприємстві та контролю за нею включає розгляд таких 

показників, як: раціональність структури природоохоронної діяльності 

(наявність природоохоронних служб і відділів, ступінь їхнього завантаження; 

рівень централізації управління природоохоронною діяльністю; ступінь 

оперативності керівництва природоохоронною діяльністю з боку фахівців з 

охорони навколишнього середовища); рівень інформаційної забезпеченості 

працівників природоохоронних служб (поінформованість про: зміну 

асортименту продукції, що випускається; технологічні процеси; застосовуваних 

сировини та палива; місце розташування всіх джерел забруднення, 

оснащенність очисними пристосуваннями та контрольно-вимірювальною 

апаратурою); технічна забезпеченість природоохоронних служб сучасними 

контрольно-вимірювальними приладами, що дозволяють оперативно фіксувати 

зміни встановлених рівнів забруднення; рівень організації обліково-

контрольної роботи (наявність відповідних первинних документів для 

регулярного оперативного аналізу та при складанні звітності; регулярність і 

вірогідність заповнення первинних облікових документів; забезпеченість 

працівників природоохоронних служб методичним та інструктивним 

матеріалом, необхідним для правильного ведення обліку та звітності). 

Основною фінансовою складовою екоаудиту є аналіз усієї фінансової 

діяльності підприємства, що прямо або опосередвано впливає на стан 

навколишнього середовища. Розширення меж дослідження від аналізу 

фінансової звітності у сфері природоохоронної діяльності до дослідження 

фінансово-економічного стану підприємства обумовлене, неможливістю 
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рішення екологічних проблем без подолання економічної кризи. До того ж 

показники статистичної і бухгалтерської звітності, що стосуються 

природоохоронної діяльності, як, наприклад, величина вкладання коштів 

природоохоронні заходи у загальній кількості основних виробничих коштів, не 

можуть дати об'єктивної картини ефективності проведеної роботи. Тому тільки 

глибоке дослідження екологічної складової в загальному фінансовому балансі 

підприємства ( тобто величини капітальних і поточних витрат на охорону 

навколишнього середовища, екологічних платежів і плати за природні ресурси 

в загальному обсязі платежів, здійснюваних підприємством, а також впливу 

фінансово-економічного стану підприємства на виконання екологічних вимог ) 

може привести до бажаного результату. 

Для аналізу фінансово-економічної складової екоаудиту доцільне 

використання таких показників, як: величина та питома вага основних 

виробничих фондів на охорону навколишнього середовища в загальному обсязі 

основних виробничих фондів, у статутному фонді й у балансі підприємства; 

величина та питома вага поточних витрат на охорону природи в загальному 

обсязі платежів підприємства; величина та питома вага платежів за викиди, 

скидання забруднюювальних речовин і розміщення відходів у межах 

установлених лімітів у загальному обсязі платежів; величина та питома вага 

платежів за викиди і скидання забруднюючих речовин і розміщення відходів 

понад установлені ліміти в загальному обсязі платежів підприємства; величина 

та питома вага платежів за природні ресурси в загальному обсязі платежів; 

величина та питома вага капітальних витрат на реалізацію заходів 

природоохоронного напряму в загальному обсязі капітальних витрат 

підприємства; наявність і величина фінансування науково-дослідних робіт, 

пов'язаних з розробкою і впровадженням заходів щодо зниження энерго- та 

матеріалоємності продукції і техногенного навантаження на навколишнє 

середовище; динаміка зміни зазначених вище показників стосовно зміни обсягу 

продукції, що випускається. 

Крім розглянутих вище, документів і показників, екоаудитор вправі 

аналізувати додаткові документи фінансової звітності, обліку й іншу 

інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства. 
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Заключним етапом проведення екологічного аудирування є складання 

аудиторського висновку на підставі аналізу всіх видів результатів. 

Аудиторський висновок може бути таких видів: позитивний висновок, умовно-

позитивний, негативний і відмовлення від надання висновку.  

Таким чином, екологічний аудит має стати невід'ємним елементом 

системи управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях організаційної 

структури, на всіх етапах виробничої діяльності, що дозволить домогтися 

стійкого економічного становища, вирішуючи проблеми досягнення 

підвищення економічних вигод зі зниженням техногенного навантаження на 

навколишнє середовище за рахунок об’єднання екологічних та економічних 

факторів, серед яких важливу роль відіграє фактор умотивованості персоналу в 

результатах еколого-економічного розвитку.  

 

 

3.3. Методичний підхід до мотивації персоналу для забезпечення 

еколого-економічного розвитку підприємства 

 

 

Розвиток економіки України та розв’язання виниклих еколого-

економічних проблем суспільства має ґрунтуватися на екологічно спрямованій 

діяльності підприємств, ефективному використанні різних видів ресурсів для 

забезпечення стійкого економічного й екологічного розвитку. Тому існує 

нагальна необхідність формування соціально-економічної мотивації 

екологізації діяльності підприємств в Україні, збалансування інтересів 

стейкхолдерів: суспільства, державних інститутів, суб’єктів економічної 

діяльності, працівників [21; 27 ; 242 ; 249 ; 324]. 

Мотивація є важливою складовою управління еколого-економічним 

розвитком підприємств та забезпечує активне залучення всього персоналу до 

екологічної діяльності на всіх етапах управління (рис. 3.15). Як зазначає 

С.О. Нікола, мотивація – це своєрідна прив'язка завдань сталого розвитку до 

економічних інтересів [175]. У процесі впровадження мотивації екологізації 
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виробничо-господарської діяльності промислових підприємств варто виходити 

з того, що в ринкових умовах природоохоронна діяльність повинна бути 

економічно доцільною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15. Різновиди мотивації в системі управління еколого-економічним 

розвитком  
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поведінку людини, для досягнення цілей організації. Розширене трактування 

мотивації визначає її як загальну детермінацію поведінки у цілому , включаючи 

в неї усі види спонукань: потреби, інтереси, мотиви, цілі [4; 25; 62; 92; 94]. При 

розробці заходів мотивації персоналу слід орієнтуватися на цілі персоналу та 

підприємства. Цілі  є відображенням усвідомлених потреб і особливо інтересів, 

ідеальний прообраз можливих шляхів і засобів їх задоволення. В управлінні 

цілі є більш операційними, зорієнтованими на практику; це свого роду цілі-

завдання. Мотивація персоналу для забезпечення еколого-економічного 

розвитку підприємства є складною системою, яка покликана забезпечити 

досягнення еколого-економічних цілей працівників і підприємства, їх 

погодження за рахунок використання адекватних ситуації форм, засобів та 

методів мотиваційного впливу (рис. 3.16).  

 

  

 

Рис. 3.16. Модель мотивації персоналу для забезпечення еколого-

економічного розвитку підприємства 
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Cистема мотивації персоналу до еколого-економічного розвитку 

підприємства має чітко виражений ієрархічний характер, який є відображенням 

складу та співіснування цілей, які визначаються відповідними потребами, 

інтересами та мотивами. Причому мова йде не лише про цілі працівника, а і про 

цілі підприємства. Саме від них, від можливості та способів їх досягнення 

залежить діяльність і поведінка персоналу, колективів і всієї організації.  

У ряді робіт вітчизняних вчених наведено цілі підприємства та 

персоналу [74; 94; 240; 285]. На жаль, більшість дослідників увагу приділяють 

лише економічним та соціальним цілям, а екологічні залишаються поза увагою. 

Однак сьогодні ігнорування екологічних потреб і цілей розвитку неприпустиме. 

Екологізація економіки є сучасною світовою вимогою та тенденцією, яка 

розглядається як спосіб сприяння економічному прогресу із забезпеченням 

екологічної стійкості та соціальної рівності.  

Економічні цілі підприємства включають: забезпечення високої 

фінансової стійкості підприємства; підтримку платоспроможності; 

забезпечення максимізації прибутку підприємства; збільшення частки ринку; 

підвищення гнучкості виробничого потенціалу; підвищення продуктивності 

праці; підвищення якості виготовлення продукції тощо. Економічні цілі 

працівника полягають у отриманні достатнього для задоволення основних 

потреб рівня оплати праці; отриманні інших матеріальних виплат, пільг; участі 

в розподілі прибутків підприємства тощо.  

Соціальні цілі підприємства – це забезпечення підприємства персоналом 

належної кваліфікації; формування команди компетентних фахівців; 

забезпечення належних умов праці; підвищення рівня управлінської культури; 

покращення соціально-психологічного клімату в колективі; забезпечення 

стабільності колективу, лояльності персоналу; забезпечення 

конкурентоспроможного рівня оплати праці, премій, винагород і т. д. До 

соціальних цілей працівника відносять: можливість використання знань, умінь і 

навичок; можливість підвищувати кваліфікацію, набути освіту, перепідготовку; 

створення безпечних умов праці; забезпечення впевненості у майбутньому, 
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гарантії зайнятості, стабільності; можливість кар’єрного зростання; 

забезпечення участі в управлінні; покращення відносин з керівництвом, 

колегами, підлеглими; можливість для самореалізації та творчості тощо [285].  

Екологічні цілі підприємства полягають у : зниженні негативного впливу 

підприємства на навколишнє середовище; забезпеченні пріоритету збереження 

життя і здоров'я своїх працівників у процесі трудової діяльності; захищеності 

персоналу та суспільства від аварій і їх наслідків; ефективному управлінні 

ризиками в галузі охорони праці та промислової безпеки, що виникають у 

процесі виробничої діяльності; раціональному використанні природних 

ресурсів; скороченні утворення виробничих відходів і їх раціональному 

вторинному використанні; технологічному переозброєнні та виведенні з 

експлуатації застарілого обладнання; удосконаленні технологічних процесів 

виробництва, реалізації заходів з енергозбереження; скороченні утворення 

відходів виробництва та забезпечення безпечного поводження з ними, 

реалізації заходів щодо вторинної переробки відходів; cтворення умов і 

механізмів, що забезпечують мінімізацію негативного впливу виробництва на 

навколишнє середовище тощо. Екологічні цілі персоналу полягають у 

збереженні власного життя і здоров'я, забезпеченні охорони праці та 

промислової безпеки, що виникають у процесі виробничої діяльності тощо.  

Хоча у працівника та підприємства потреби, інтереси, цілі не тільки не 

співпадають, а нерідко вступають у суперечність (особливо це стосується 

економічних цілей); саме за допомогою мотивації їх можна погодити, 

гармонізувати, адже як підприємство, так і працівники не можуть існувати 

відокремлено, а тільки в системі [284; 285].  

Важливою умовою забезпечення ефективності мотивації персоналу до 

еколого-економічного розвитку підприємства є дотримання принципів 

мотивування. У роботі [94] наведено принципи мотивації, згідно з якими під 

час формування системи мотивації персоналу необхідними є: використання 

нових наукових підходів і розробок за умови мотивації управлінського 

персоналу (принцип науковості); досягнення результату адекватного 
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витраченим на мотивацію коштам (принцип ефективності); забезпечення 

балансу ресурсів та інтересів (збалансованості); оперативне реагування на 

зміни у потребах, інтересах та цілях підприємства та персоналу (оперативності) 

та здатність змінюватися під впливом вимог середовища (гнучкості); 

врахування різних форм, методів і засобів мотиваційного впливу 

(комплексність), які поєднано у систему (системність); узгодження та 

взаємозалежність цілей підприємства та персоналу, найбільш сприятливе їх 

поєднання (гармонії). 

На нашу думку, зазначені принципи слід доповнити принципами еколого-

економічного розвитку підприємства, які забезпечать установлення порядку, за 

якого екологічна діяльність на підприємстві має стати одним з вищих його 

пріоритетів. Для більшості наших підприємств природоохоронні заходи завжди 

сприймалися як примусова діяльність, яку, за можливості, доцільно уникнути. 

Запропоновані принципи забезпечать зміну філософії екологічної діяльності 

підприємства. Екологічні цілі повинні стати в число вищих пріоритетів- таких , 

як отримання прибутку, турбота про якість продукції та ін. Аналіз наукових 

праць [30; 104; 217; 238; 248; 297; 325; 332; 357] дозволив сформулювати та 

доповнити принципи мотивації персоналу такими принципами еколого-

економічного розвитку підприємства: принципом сталості, який передбачає 

забезпечення збалансованих відносин в екологічній, економічній та соціальній 

сферах з урахуванням їх сучасного стану та подальшого розвитку; принципом 

ефективного використання людського фактора внутрішнього середовища 

організації у вирішенні еколого-економічних проблем, що в концептуальному 

плані означає триєдність ,,соціо – еколого – економоʼʼ; принципом екологічної 

спрямованості мотивації, який полягає у відтворенні мотивів соціально-

економічного розвитку й екологізації економіки; принципом екологізації 

інструментів мотивації – використання наявного та формування нового 

арсеналу мотиваційних інструментів для досягнення цілей екологізації 

економічних відносин. 
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За правильної організації мотивації персоналу можна досягти різних 

цілей функціонування підприємства. Від рівня мотивації до праці залежить 

успіх діяльності людини та підприємства. Чим вищим є рівень мотивації (чим 

більше факторів спонукають людину до діяльності та чим більшою є їх сила), 

тим більшою є активність людини та тим більше зусиль вона докладе для 

досягнення успіху [217]. Узгодження екологічних та економічних цілей 

підприємства та персоналу відбувається шляхом застосування відповідних 

форм, методів і засобів матеріальної та нематеріальної мотивації.  

У більшості досліджень, присвячених методам мотивації екологічного 

розвитку та природоохоронної діяльності, розглядають адміністративні, 

економічні, соціально-психологічні методи. Автори основному зосереджують 

увагу на методах мотивації , кі застосовує підприємство [7; 13; 14; 124; 137;  

232; 302]. Адміністративні методи передбачають введення обмежень і прямий 

контроль щодо процесу природокористування та використання інвестиційних 

ресурсів. Економічні методи управління природоохоронним інвестуванням є 

ефективнішими і їх застосування можливе за допомогою різноманітних важелів 

(цін, платежів, податкових пільг та покарань). Соціально-психологічні методи 

управління реалізують закономірності функціонування і розвитку суспільної 

природоохоронної діяльності і зводяться до управління інтересами людей.  

З метою мотивації персоналу використовують значно ширший арсенал 

методів, які дозволяють активізувати не лише нижчі, а й вищі потреби 

працівників, більш ефективно поєднати їх з цілями підприємства. Узагальнення 

результатів наукових досліджень [4; 92; 94; 215] дозволило сформувати перелік 

методів і засобів мотивації персоналу та визначити особливості їхнього 

застосування з метою ресурсозбереження та забезпечення еколого-

економічного розвитку (табл. 3.10). 

 Важливе місце у механізмі мотивації управлінського персоналу належить 

системі винагородження . Винагородження праці – це сформована або така, яка 

тільки формується в організації, система гідної оцінки праці кожного 

працівника та персоналу в цілому, яка включає як матеріальні форми оплати за 
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певну кількість і якість праці, так і види морального заохочення, загального 

визнання трудового внеску [94]. 

Таблиця 3.10 

Характеристика методів і засобів мотивації персоналу 

Методи 
мотивації 

Зміст методу Засоби мотивації Урахування екологічного аспекту 

Економічні 

Базуються на 
вимогах 
економіч-них 
законів, 
реалізуються за 
рахунок 
економічного 
стимулювання, 
впливу на 
економічні 
інтереси 
працівників 

Використання різних 
форм та систем оплати 
праці, пре-мій, 
надбавок, забез-
печення участі в 
розподілі прибутку, 
правах власності тощо 

Виплата премій як частини 
економічного ефекту, досягнутого 
внаслідок впровадження певного 
ресурсноощадного заходу (за 
зростання продуктивності праці, 
раціо-нальне використання і 
зменшення норм витрат ресурсів, 
застосування ресурсоефективних 
прийомів і методів праці, 
освоєння ресурсоощадних видів 
техніки і технологій 

Організаційно-
адміністративні 

Спираються на 
владу, 
дисципліну, 
відповідальність 

Обов’язкова 
регламентація 
поведінки (наказ, 
розпорядження, 
заборона); розроблення 
узгоджувальних 
заходів (консультації, 
компроміси); надання 
рекомендацій (поради, 
роз’яснення, 
пропозиції) 

Розробка чітких цілей еколого-
економічного розвитку та їх 
документальне оформлення; 
розробка чітких посадових 
інструкцій з уточненням 
обов’язків, що сприяють еколого-
економічному розвитку; 
чіткі накази та розпорядження 
щодо дій підлеглих, що сприяють 
еколого-економічному розвитку 

 Соціально-
психологічні 

Базуються на 
використанні 
соціально-
психологічних 
механізмів, що 
діють уколективі, 
врахуванні 
наявності в 
ньому 
формальних і 
неформальних 
груп, 
особистостей з 
різними ролями 
та статусами  

Стимулювання до 
творчої праці, через 
розвиток соціальної 
захищеності, 
соціального впливу; 
створення умов для 
відчуття соціальної 
причетності до справ 
фірми, делегування 
повноважень, 
використання 
ціннісного 
орієнтування, 
формального та 
неформального 
спілкування тощо 

Розробка філософії організації, що 
регламентує правила еколого-
економічного розвитку; 
формування організаційної 
культури, що проголошує 
екологічні цінності; 
ефективне використання 
психологічних методів 
навіювання, наслідування, 
залучення, спонуки для еколого-
економічного розвитку 
підприємства, широке визнання 
досягнень працівників у 
ресурсозбереженні  

Освітньо-
виховні 

Базуються на 
зміні ціннісних 
орієнтацій, 
світогляду 
особистості у 
напрямкі, що 
забезпечує 
ефективне 
функціонування 
організації 

Пропаганда, паблік-
рілейшнз, навчання, 
наставництво, 
виховання тощо 

Оплата курсів з підвищення 
кваліфікації, стажування з 
питань ресурсозбереження за 
вибором працівника, виховання 
екологічної свідомості 
працівників 

 



 210 

Продовження таблиці 3.10 

Методи 
мотивації 

Зміст методу Засоби мотивації Урахування екологічного аспекту 

Само-

управління 

Самостійне 

регулювання 

поведінки 

працівником 

Технології 

самоорганізації, 

саморегуляції праці, 

коучинг, 

самовиховання 

Виховання екологічної 

самосвідомості працівників, 

визнання власної 

відповідальності за екологічну 

безпеку 

 

Саме за допомогою винагородження за конкретні результати праці можна 

узгодити інтереси управлінського персоналу та підприємства. 

Мотиваційний ефект системи трудових винагород дуже високий завдяки 

різноманітності їх видів. Сучасна ситуація в нашій країні склалася таким 

чином, що більшість населення орієнтована на отримання матеріальної 

винагороди за свою працю. Але водночас не слід грошову винагороду 

розглядати лише з точки зору її здатності задовольняти людські потреби 

нижчого рівня. Гроші суттєво впливають на можливість певного задоволення 

потреб вищого рівня, тобто окрім засобу задоволення потреб нижчого рівня 

вони відіграють ще й роль певного символу, оскільки можуть забезпечувати 

людині владу, статус і бути вимірником успіху. Тому головна роль у процесі 

мотивації відводиться саме грошовій винагороді, основними видами якої є: 

заробітна плата, премії, різного роду доплати та надбавки, дивіденди за 

акціями, участь у прибутках і участь у доходах. 

Особливості різних видів матеріальної грошової винагороди  та характер 

їх мотиваційного впливу на персонал наведено у табл. 3.11. У табл. 3.11 рівень 

оплати праці відображає формальну оцінку трудового внеску працівників у 

кінцеві результати, їх старанність, професіоналізм і кваліфікацію, тому він 

повинен зростати разом з ними. Однак більш дієвим стимулюяційним засобом 

він стає у разі доповнення його іншою важливою формою економічної 

мотивації – системою преміювання. Адже невідповідність між поведінкою, яка 

вимагається, і поведінкою, яку винагороджують, є серйозною перешкодою для 

досягнення цілей еколого-економічного розвитку. Подолання такої перешкоди 

можливе шляхом преміювання працівників.  
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Таблиця 3.11 

Особливості різних видів матеріальної грошової винагороди  та 

характер їх мотиваційного впливу на персонал 

Види 

винагородження 

Характер мотиваційного впливу  

на персонал 

Умови ефективності 

мотиваційного впливу 

Базова оплата 

праці залежно від 

рівня 

відповідальності та 

ринкової ціни 

робочої сили 

Сприяє залученню і утриманню 

конкурентоспроможного персо-

налу. Забезпечує прагнення до 

підвищення професіоналізму та 

посадового статусу; оволодіння 

ексклюзивними професійними 

компетенціями, що підвищують 

конкурентоспроможність. 

Сприяє задоволенню як  

матеріальних потреб, так і потреби 

в безпеці 

Регулярне коригування базових 

ставок залежно від динаміки 

показників вартості життя. 

Розумна диференціація рівнів 

оплати різних видів праці, 

відсутність явних 

необґрунтованих диспропорцій. 

Обґрунтоване встановлення норм 

трудових витрат або посадових 

обов'язків у рамках сфери 

відповідальності та компетенції 

Стимуляційні 

системи оплати 

залежно від 

результатів 

виконання робочих 

завдань 

Забезпечує прагнення до 

підвищення показників 

результативності, прийнятих в 

якості критеріїв (кількість і якість 

продукції або послуг). 

 

Обґрунтоване встановлення 

критеріїв результативності. 

Об'єктивна оцінка результатів. 

Адекватне збільшення зусиль на 

додаткову винагороду 

Системи участі  

в прибутках 

Мотивують роботу в команді, 

зацікавленість у результатах 

діяльності організації в цілому. 

Формують лояльність, відчуття 

причетності до організації, 

відчуття спільності інтересів. 

Переважне застосування до тих 

груп працівників, щодо яких 

найбільш очевидний зв'язок 

результатів діяльності організації 

в цілому та трудового внеску 

працівника (підрозділу). 

Компенсації, 

пов'язані з 

додатковими 

трудовими 

зусиллями 

Формують почуття 

справедливості, підвищує довіру 

до керівництва та лояльність до 

організації. Не мають прямого 

впливу на мотивацію до 

збільшення трудової віддачі 

Обов'язкове надання всіх 

гарантованих трудовим 

законодавством компенсаційних 

виплат. 

Обґрунтування доцільності робіт, 

що вимагають додаткових 

грошових компенсацій 

Преміювання Забезпечує прагнення до 

підвищення показників 

результативності, прийнятих в 

якості критеріїв . Формує відчуття 

справедливості, підвищує довіру 

до керівництва та лояльність до 

організації. Здійснює прямий 

вплив на мотивацію до збільшення 

трудової віддачі 

Обов'язкова прив’язка до 

індивідуальних показників діяль-

ності працівників. Обґрунтоване 

встановлення критеріїв результа-

тивності. Об'єктивна оцінка 

результатів. Адекватне збільшен-

ня зусиль за додаткову вина-

городу 



 212 

Для здійснення впливу на поведінку людини в бажаному напрямі через 

матеріальні стимули необхідно дотримуватися певних правил щодо розробки 

системи преміювання, щодо визначення показників, умов, періодичності 

преміювання, обґрунтування розмірів премій, що дозволить оцінити 

безпосередній внесок працівників і забезпечити реальну їх зацікавленість у 

максимальних результатах праці.  

 Щоб премії відігравали роль дієвого стимуляційного фактора , 

необхідно забезпечити: правильний вибір системи показників, що виходять з 

конкретних завдань, які стоять перед підприємством; диференціацію показників 

залежно від ролі та характеру підрозділів, рівня посад; орієнтацію показників 

преміювання на реальний внесок у кінцеві результати, ефективність і якість 

роботи, облік загальнофірмових досягнень; конкретність, зрозумілість, 

гнучкість, справедливість критеріїв оцінки досягнень. 

 Крім цього, загальним принципом преміювання є винагорода за будь-

які, навіть незначні успіхи, а також потенційна необмеженість його розміру та 

своєчасність виплати [92]. Як показав аналіз наукових джерел, на більшості 

підприємств існує і успішно функціонує система преміювання за досягнення 

економічних цілей, однак відсутнє, або майже відсутнє винагородження за 

досягнення екологічних цілей. Водночас вагомим аспектом підтримання і 

зростання ефективності розвитку підприємства є зацікавленість керівництва та 

працівників у зростанні рівня ресурсоефективності виробництва, впровадженні 

ресурсоощадних процесів на підприємстві. Основні мотиваційні цілі і заходи зі 

стимулювання ресурсоощадних процесів на підприємстві за категоріями 

персоналу, які застосовуються в умовах сучасного виробництва, подані у табл. 

3.12 [248].  

Основу мотиваційних заходів з ресурсозбереження складають економічні 

важелі, що забезпечують створення економічної зацікавленості всіх працівників 

у цьому процесі. Крім того, важливе місце належить моральним стимулам, які 

виявляються у визнанні та заохоченні до зростання ролі окремих осіб і груп 

працівників у здійсненні ресурсоощадної діяльності. 
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Таблиця 3. 12 

Система мотиваційних цілей та заходів з ресурсозбереження для 

різних груп персоналу на підприємстві  

Категорія 

персоналу 

Мотиваційні цілі 

ресурсозбереження 

Основні мотиваційні заходи з ресурсозбереження 

1 2 3 

Керівники Зростання прибут-

ку підприємства в 

цілому, його 

розвиток, розши-

рення частки 

ринку, підвищення 

обсягів вироб-

ництва 

Топ-менеджмент: виплата премій як процента від 

додаткового прибутку підприємства, отриманого 

внаслідок ресурсоощадної діяльності; розширення, 

зміцнення позицій підприємства на ринку через таку 

діяльність; надання соціальних пільг (оплата відпочинку, 

комунальних послуг, додаткове медичне страхування та 

ін.) залежно від результатів; досягнутих підприємством у 

цілому від ресурсозбереження, оплата курсів з 

підвищення кваліфікації, у тому числі закордонного 

стажування, з питань ресурсозбереження 

Зростання 

прибутку за окре-

мими напрямами 

діяльності та ін 

Керівники середньої ланки: виплата премій як частини 

економічного ефекту, досягнутого внаслідок зростання 

ресурсозбереження відповідного сектора виробництва 

(підрозділу, служби); надання соціальних пільг за 

результатами ресурсозбереження; виплати за 

раціоналізаторство та винахідництво у цій сфері, оплата 

курсів з підвищення кваліфікації, стажування з питань 

ресурсозбереження за вибором працівника; застосування 

моральних стимулів (дошка пошани, подяки, нагороди, 

запровадження змагання між підрозділами за найвищий  

рівень ресурсозбереження, просування „службовими 

сходами”) та ін.  

Зростання 

прибутку за окре-

мими напрямами 

діяльності та ін 

Керівники нижчої ланки: виплата премій як частини 

економічного ефекту, досягнутого внаслідок зростання 

ресурсоефективності відповідної ділянки виробництва, 

надання соціальних пільг за результатами 

ресурсозбереження; виплати за раціоналізаторство та 

винахідництво у цій сфері; оплата курсів з підвищення 

кваліфікації, стажування з питань ресурсозбереження за 

вибором працівника; застосування моральних стимулів 

(дошка пошани, подяки, нагороди, запровадження 

змагання між ділянками виробництва за найвищий рівень 

ресурсоефективності, просування „службовими 

сходами”) тощо 

 

Спеціалісти 

Удосконалення 

виробничого та 

технологічного 

процесів, 

проектування 

виробів та 

інструментів, 

організації праці, 

виробництва й 

Виплата премій як частини економічного ефекту, 

досягнуто упровадження певного ресурсоощадного 

заходу; надання соціальних пільг за результатами 

ресурсозбереження; виплати за раціоналізаторство та 

винахідництво у сфері вдосконалення різних напрямів 

організації виробництва, технологічних процесів, 

конструкцій виробів, орієнтованих на 

ресурсозбереження; оплата курсів з підвищення 

кваліфікації, стажування з питань  
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Продовження таблиці 3.12 

Категорія 

персоналу 

Мотиваційні цілі 

ресурсозбереження 

Основні мотиваційні заходи з ресурсозбереження 

 управління на 

логістичних 

засадах, 

матеріально- 

технічного 

постачання, збуту 

продукції тощо 

ресурсозбереження за вибором працівника, застосування 

моральних стимулів (дошка пошани, подяки, нагороди, 

просування „службовими сходами” тощо) та ін. 

Службовці Підвищення 

ефективності 

функціонування 

різних служб 

підприємства 

Виплата премій як частини економічного ефекту, 

досягнутого внаслідок упровадження певного 

ресурсоощадного заходу (вдосконалення організації 

праці, зменшення норм витрат ресурсів, раціональне 

використання ресурсів і матеріально-технічної бази); 

надання соціальних пільг за результатами  

Ресурсозбереження; виплати за раціоналізаторство та 

винахідництво у сфері зростання ресурсое-фективності 

функціонування різних служб підприємства; оплата 

курсів з підвищення кваліфікації; стажування з питань 

ресурсозбереження за вибором працівника; застосування 

моральних стимулів (дошка пошани, подяки, нагороди, 

просування „службовими сходами” тощо) та ін. 
 

Робітники Удосконалення 

виробничого та 

технологічного 

процесів, 

конструкцій 

виробів, зростання 

продуктивності 

праці тощо 

Виплата премій як частини економічного ефекту, 

досягнутого внаслідок упровадження певного 

ресурсоощадного заходу (за зростання продуктивності 

праці, раціональне використання і зменшення норм 

витрат ресурсів, застосування ресурсоефективних 

прийомів і методів праці, освоєння ресурсоощадних видів 

техніки і технологій); надання соціальних пільг за 

результатами ресурсозбереження; виплати за 

раціоналізаторство та винахідництво у сфері зростання 

ресурсоефективності технологічного процесу; оплата 

курсів з підвищення кваліфікації, стажування з питань 

ресурсозбереження за вибором працівника; застосування 

моральних стимулів (дошка пошани, подяки, нагороди, 

просування „службовими сходами” тощо) 
 

 

Адміністративні стимули, що, як правило, характеризуються негативним 

спрямуванням (недопущенням ресурсовитратної діяльності, забороною дій, які 

можуть призвести до зниження ресурсоефективності виробництва тощо), з 

точки зору формування економічної зацікавленості у ресурсозбереженні не 

мають вирішального значення, однак повинні застосовуватися паралельно з 

економічними та моральними важелями для недопущення зниження 
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досягнутого рівня ресурсоефективності виробництва [248]. 

На самих підприємствах доцільно використовувати систему 

матеріального стимулювання за досягнення в природоохоронній діяльності. В 

основу системи преміювання підрозділів підприємства за досягнення в галузі 

природоохоронної діяльності слід закладати функції кожного підрозділу в 

області охорони навколишнього середовища. Преміювання колективу 

підрозділу підприємства за досягнуті результати в галузі природокористування 

повинно здійснюватися з урахуванням виконання показників 

природоохоронних функцій, встановлених для кожного підрозділу , виходячи з 

призначення і ролі підрозділу у цьому виді діяльності, поставлених перед ним 

завдань і можливості досягнення екологічних норм і вимог щодо підвищення 

ефективності природоохоронної діяльності [130]. 

Доцільно встановлювати для підрозділу не більше двох-трьох показників 

преміювання, які можна реально оцінити. Перелік показників повинен 

обговорюватися щорічно та за необхідності переглядатися. Положення про 

преміювання забезпечує диференційований підхід до заохочення працівників 

підприємства з урахуванням специфіки вирішуваних завдань у сфері охорони 

навколишнього середовища. Можна виділити такі групи премійованих: основні 

цехи, дільниці, викиди, скиди та відходи яких забруднюють навколишнє 

середовище; допоміжні цехи, дільниці, що обслуговують основні фонди 

природоохоронного призначення; відділи, служби, що займаються 

координацією, плануванням, контролем, обліком у природоохоронній роботі; 

служби, що займаються будівництвом об'єктів природоохоронного 

призначення; керівники підрозділів, відділів, підприємств. 

Кожному підрозділу, функції якого пов'язані з охороною навколишнього 

середовища, встановлюються додаткові до чинних показників матеріального 

стимулювання за основну господарську діяльність такі, що найбільш повно 

характеризують результати природоохоронної діяльності. 

У разі невиконання одного або всіх показників еколого-економічного 

розвитку підрозділ, працівники якого допустили порушення, позбавляється 

премії. Підрозділу, який перевиконав спеціальні показники, що уможливило 
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зниження розміру платежів за природокористування, преміюється додатково, 

але одноразово, з екологічного фонду підприємства. Величина додаткового 

преміювання визначається не тільки розміром платежів, але і значущістю 

природоохоронного заходу для його майбутнього використання, чисельністю 

працівників, що беруть участь у даному заході. 

Формування складної системи мотивації і стимулювання персоналу в 

процесі еколого-економічної діяльності є одним з найважливіших завдань, від 

успішності вирішення якого величезною мірою залежить створення передумов 

для забезпечення сталого суспільного розвитку. Особливим чином необхідність 

розбудови такої системи стосується сфери управління еколого-економічною 

діяльністю підприємства, оскільки саме тут відбувається формування найбільш 

загальних засад для підвищення ефективності природокористування, 

забезпечення захисту природного середовища, запобігання поширенню 

шкідливого антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.  

На думку автора, вирішення зазначених проблем мотивації персоналу до 

активного вирішення завдань підвищення ефективності еколого-економічної 

діяльності підприємства доцільно здійснювати на основі вдосконаленої 

факторно-критеріальної кваліметричної моделі [79], послідовність 

упровадження якої складається з таких етапів: відбір факторів для оцінки; 

встановлення вагових коефіцієнтів важливості факторів для загальної оцінки 

ефективності діяльності персоналу; встановлення складу критеріїв за кожним 

оцінним фактором і бальної оцінки за критеріями; комплексна оцінка 

продуктивності діяльності персоналу. 

З метою посилення мотиваційної значущості екологічних цілей на 

підприємстві пропонується введення окремого екологічного фактора оцінки та 

екологічних факторів за критеріями оцінки інших факторів. 

Кваліметрична оцінка трудової діяльності працівників промислових 

підприємств має будуватись на оцінках кількості, якості та складності праці, 

що, в свою чергу, стане підґрунтям для формування системи мотивації праці на 

підприємстві, яка обов’язково включатиме фактори мотиваційного потенціалу, 

виробничої, соціальної та екологічної активності (рис. 3.17).  
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Рис. 3.17. Формування мотивації персоналу на основі кваліметричної 

оцінки трудової діяльності працівників 

 

З метою перевірки запропонованих автором положень їх було апробовано 

на одному з підприємств, які є базою для аналізу даної роботи, а саме                       

АТ ,,Турбоатомʼʼ. Це підприємство було обрано тому, що, на відміну від інших, 

воно протягом тривалого періоду  є прибутковим, а отже має фінансові 

можливості для запровадження нововведень з метою еколого-економічного 

розвитку, у тому числі  щодо мотивації персоналу; зацікавлене у здійсненні 

екологічного розвитку, адже регулярно проводить технічне переозброєння 

виробничих потужностей, впроваджує інноваційні технологічні процеси із 

Кваліметрична оцінка трудової 

діяльності працівників 

кількості праці якості праці складності праці 

Формування мотивації персоналу  

для еколого-економічного розвитку 

Оцінка економічної активності Оцінка екологічної активності 

якість робіт, складність робіт, 

продуктивність праці, 

своєчасність виконання робіт, 

рівень механізації, сполучення 

професій, освітній  

і кваліфікаційний рівень, ступінь 

новизни виконуваних робіт, 

рівень творчості у виконанні 

завдань, відповідальність  

за можливі помилки, участь у 

розробці та впровадженні нових 

рішень, масштаб управління 

економія сировини, пального та 

матеріалів, кількість випущених 

не бракованих виробів; 

скорочення норм споживання 

природних ресурсів; скорочення 

закупівлі, використання  

у виробництві природних 

ресурсів, а також 

екодеструктивного ефекту 

споживання продукції; еколого-

економічна ефективність 

інноваційно-інвестиційних 

проектів; скорочення виплат 

штрафів за дії екодеструктивного 

характеру через реалізацію 

екологічних НДДКР 
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застосуванням прогресивного інструменту (наприклад, на технічне 

переозброєння та капітальний ремонт у 2018 р. підприємство направило 36,9 

млн. грн).  

Крім цього, заробітна плата ,,Турбоатомаʼʼ успішно конкурує на ринку 

праці України і є найвищою за галуззю по Харківській області; на підприємстві 

проводяться щорічні дослідження рівня заробітної плати (як наслідок, щорічне 

підвищення оплати праці всіх категорій персоналу); успішно працює система 

преміювання працівників; існує винагородна система (за значні результати 

працівники отримують дипломи, подяки , грамоти тощо). 

Зазначений методичний підхід може бути успішно застосованим для 

оцінки праці працівників, з умовою праці на окладі, різних кваліфікаційних 

категорій у силу своєї простоти, об'єктивності, комплексності та 

демократичності. На досліджуваному підприємстві цю методику було 

застосовано до оцінки персоналу механоскладального виробництва, яке у       

АТ ,,Турбоатомʼʼ є основним технологічним процесом і становить близько 65 % 

від загального обсягу технологічних робіт, виконуваних в даний час.  

По-перше, для досить об'єктивного та точного визначення вагомості 

запропонованих оцінних факторів формується експертна комісія, що 

складається з висококваліфікованих працівників підприємства (заступник 

директора з кадрів, начальник відділу кадрів, начальник відділу праці, головний 

технолог), які на основі своїх знань проводять ранжирування факторів з 

погляду впливу на кінцеві результати діяльності підприємства. Оцінка 

проводилася за наступними факторами, визначеними експертним шляхом: 1) 

якість робіт; 2) складність робіт (посадових обов'язків); 3) продуктивність 

праці; 4) своєчасність виконання робіт; 5) рівень механізації; 6) вуміщення 

професій; 7) освітній і кваліфікаційний рівень; 8) ступінь новизни виконуваних 

робіт; 9) ступінь творчості у виконанні завдань; 10) рівень відповідальності за 

можливі помилки; 11) участь у розробці та впровадженні нових рішень; 12) 

масштаб управління; 13) економія витрат підприємства від скорочення виплат 

штрафів за екодеструктивну діяльність та економія витрат природних ресурсів. 

Оцінка кожного фактора окремим експертом для різних категорій 
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персоналу наведена в табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Оцінка кожного фактора результатів праці персоналу 

Номер 

фактора 

Робітники  ІТП Керівники 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 

2 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 

3 5 5 5 5 - - - - - - - - 

4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

5 4 5 5 4 - - - - - - - - 

6 4 3 3 3 4 4 3 4 - - - - 

7 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 

8 - - - - 4 4 5 4 - - - - 

9 - - - - 5 5 4 5 - - - - 

10 - - - - 4 5 5 5 5 5 4 5 

11 - - - - 4 4 4 5 - - - - 

12 - - - - - - - - 4 5 5 5 

13 - - - - - - - - 5 5 5 4 

Разом 120 161 129 

 

Вагомість кожного фактора, що враховується у оцінці результатів праці 

працівників, визначається за формулою: 

 

  q1 =  ,           (3.1) 

де Wij – оцінка, дана j-м експертом вагомості i-го фактора, бал; 

     N – кількість експертів; 

     n – кількість факторів. 

Розраховані значення вагомості кожного фактора для різних категорій 

працівників наведені в табл. 3.14. 

Таблиця 3.14 

Значення вагомості кожного фактора для категорій працівників 

Фактори 
Вагомість кожного фактора 

робітників спеціалістів керівників 

1. Якість робіт 0,150 0,112 0,132 

2. Складність робіт (посадових обов'язків) 0,125 0,118 0,132 





 



n

i

N

j

N
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Wij
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Продовження таблиці 3.14 

Фактори 
Вагомість кожного фактора 

робітників спеціалістів керівників 

3. Продуктивність праці 0,167 - - 

4. Своєчасність виконання робіт 0,158 0,112 0,147 

5. Рівень механізації 0,150 - - 

6. Суміщення професій 0,108 0,093 - 

7. Освітній і кваліфікаційний рівень 0,142 0,118 0,147 

8. Ступінь новизни виконуваних робіт - 0,106 - 

9. Ступінь творчості у виконанні завдань - 0,118 - 

10. Рівень відповідальності за можливі 

помилки 
- 0,118 0,147 

11. Участь у розробці та впровадженні нових 

рішень 
- 0,106 - 

12. Масштаб управління - - 0,147 

13. Економія витрат підприємства від 

скорочення виплат штрафів за 

екодеструктивну діяльність та економія витрат 

природних ресурсів 

- - 0,147 

 

За кожним оціночним фактором визначаються критерії, обумовлені 

якісними розходженнями в праці, й умови віднесення до них конкретних робіт. 

Ці критерії наведені в табл. 3.15. Критерії, які мають чітко виражену екологічну 

спрямованість відповідають номерам 10, 11, 13. 

Таблиця 3.15 

Критерії оцінки за кожним фактором 

№ 
п/п 

Критерії для 

робітників спеціалістів керівників 

1 Досвід і стаж роботи  
Контроль за якістю 

виконання робіт 
Оперативність прийняття 

раціональних УР 

2 
Кваліфікаційні вимоги  

до робітника 
Кваліфікаційні вимоги  

до спеціаліста 
Кваліфікаційні вимоги  

до керівника 

3 
Річний виробіток одного 

робітника 
- - 

4 
Своєчасне виконання 

планових завдань 
Своєчасне складання плану 

Контроль за виконанням 
плану 

5 
Кількість робітників,  

що доводяться на 
одиницю обладнання 

- - 

6 
Контролювання 

виробничого процесу 
Прийняття важливих рішень - 

7 
Рівень кваліфікації, досвід 

роботи 
Рівень кваліфікації, досвід 

роботи 
Рівень кваліфікації, 

досвід роботи 

8 - 
Кількість працівників, 

зайнятих у НДДКР  
- 
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Продовження таблиці 3.15 

№ 
п/п 

Критерії для 

робітників спеціалістів керівників 

9 - 
Кількість новаторів  

на підприємстві 
- 

10 - Обмежена відповідальність 

Обсяги викидів 
шкідливих речовин усіх 

видів (перевищення 
гранично припустимих 

значень) 

11 - 

Обсяги скорочення виплат 
штрафів за дії 

екодеструктивного 
характеру через реалізацію 

екологічних НДДКР 

Еколого-економічна 
ефективність 
інноваційно-

інвестиційних проектів 

12 - - Кількість підлеглих 

13 

Обсяги економії сировини, 
пального та матеріалів, 

кількість зроблених  
небракованих виробів 

Обсяги скорочення норм 
 і нормативів споживання 

природних ресурсів 

Обсяги скорочення 
закупівлі, використання  

у виробництві природних 
ресурсів, а також 

екодеструктивний ефект 
споживання продукції  

 

Виділення факторів, установлення їх значущості, виділення критеріїв та 

їхня бальна оцінка є основою для формування кваліметрічної моделі [79; 92], за 

допомогою якої визначається комплексна оцінка праці працівника (Д), що 

безпосередньо впливає на величину одержуваної ним премії: 

 

 Дi = ,                                                  (3.2) 

де ai – вагомість i-го фактора; 

    Xij – оцінка j-го критерію за i-м фактором, бал; 

    n – кількість факторів. 

 

Проведення оцінки результатів праці за всіма підрозділами підприємства 

дозволяє об'єктивно встановити міру участі кожного працівника в загальному 

результаті праці та розподілити преміальний фонд відповідно до 

індивідуального внеску в кінцеві результати виробництва з урахуванням 

екологічного аспекту результативності.  

ij

n

i

i Xa
1



 222 

Проведемо оцінку (за 5-бальною шкалою) кожного критерію щодо 

кожного фактора для окремих працівників АТ ,,Турбоатомʼʼ: робітника – 

слюсар з механоскладальних робіт, для спеціаліста – інженер-технолог, 

керівника – майстер дільниці (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

 

Оцінка критеріїв за кожним фактором 

Фактори 
Оцінка кожного критерію 

робітників спеціалістів керівників 

1. Якість робіт 4 5 5 

2. Складність робіт (посадових обов'язків) 3 4 5 

3. Продуктивність праці 4 - - 

4. Своєчасність виконання робіт 5 4 4 

5. Рівень механізації 2 - - 

6. Суміщення професій 3 4 - 

7. Освітній і кваліфікаційний рівень 3 5 5 

8. Ступінь новизни виконуваних робіт - 4 - 

9. Ступінь творчості у виконанні завдань - 5 - 

10. Рівень відповідальності за можливі 

помилки 
- 4 5 

11. Участь у розробці та впровадженні нових 

рішень 
- 4 - 

12. Масштаб управління - - 5 

13. Економія витрат підприємства від 

скорочення виплат штрафів за 

екодеструктивну діяльність та економія 

витрачання природних ресурсів 

4 5 4 

 

Для робітника комплексна оцінка праці складе 3,5, для спеціаліста – 4,4, 

для керівника – 4,7.  

Доцільно премію кожного працівника розподілити на дві складові. Першу 

частину премії визначає оклад працівника. Важливе стимуляційне значення має 

друга частина премії, що пов'язує рівень грошової винагороди із загальною 

ефективністю роботи підприємства та результатами діяльності самого 

працівника. Преміальний фонд працюючих на окладі, необхідно розділити на 

дві частини з урахуванням принципу розподілу доходів Парето, одна із яких  

(20 %) буде скерована на виплату першої, а друга (80  %) – на виплату другої 

складової премії. За принципом Парето перша частина премії працівника (Xi(1)) 

може бути визначена на основі такої формули: 
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Xi(1) = ,                                              (3.3) 

 

де 0,2 – розмір преміального фонду, скерованого на виплату першої частини 

премії; 

К – частина прибутку підприємства, призначена для преміювання; 

П – прибуток від операційної діяльності підприємства в періоді, за 

результатами діяльності якого преміюються працівники, грн.; 

ФОТ – фонд оплати праці працівників, які преміюються, грн.; 

Оi – оклад i-го працівника, для якого розраховується премія, грн. 

 

Величину другої складової премії (Xi(2)) необхідно визначати за 

формулою: 

 

Xi(2) = ,                                            (3.4) 

 

де 0,8 – розмір преміального фонду, скерованого на виплату другої частини 

премії; 

Дi – оцінка результатів праці, отримана на основі застосування факторно-

критеріальної кваліметричної моделі; 

n – кількість працівників, які отримують премію. 

 

Загальний розмір одержуваної працівником премії визначається за 

формулою (3.5), що ґрунтується на формулах (3.3) і (3.4): 

 

Xi =  + ,                         (3.5) 
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АТ „Турбоатом” виділяє на преміювання працівників-окладників 

механоскладального виробництва 6 209,73 тис. грн., фонд оплати праці 

працівників становить 22 521,47 тис. грн.; оклад слюсаря з механоскладальних 

робіт – 6 500 грн , інженера-технолога – 5 866 грн, майстера дільниці –7 608 

грн. 

Розраховані значення складових премій і загальний розмір одержуваної 

працівником премії подані в табл. 3.17. 

Таблиця 3.17 

Розмір премії для робочого основного виробництва 

Премії 
Розмір премії, грн 

робітника спеціаліста керівника 

Перша частина премії робітника (Xi(1)) 357,5 351,96 418,4 

Друга складова премії робітника (Xi(2)) 1850 2273 2485 

Загальний розмір одержуваної робітником премії 

(Xi) 
2207,5 2624,96 2903,4 

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

 

Таким чином, запропонована методика преміювання дозволяє врахувати 

результативність праці працівника (в тому числі – у сфері еколого-економічної 

діяльності), ступінь його впливу на загальні підсумки діяльності підприємства, 

забезпечує тісну залежність отриманої винагороди від результатів діяльності; 

отже, створюються всі необхідні передумови для одержання працівниками 

справедливого розміру премії на підставі реально виконаної роботи та 

проведених оцінок. 

Застосовуючи наведену систему оцінки та стимулювання трудової 

діяльності працівників, доповнюючи її різними видами матеріального 

заохочення за участь працівників у конкретних заходах екологічного характеру, 

керівництво підприємства зможе підвищити зацікавленість працівників у 

зростанні прибутку підприємства, своїх індивідуальних оцінок, а також 

стимулювати підвищення кваліфікації за рахунок засвоєння нових професійних 

знань, умінь навичок і розвиток творчих здатностей, що є передумовою 

посадового росту, а отже, відповідає збільшенню першої частини премії за 

рахунок збільшення окладу.  
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Іншою важливою складовою мотивації персоналу до еколого-

економічного розвитку підприємства є нематеріальне винагородження. На 

підприємствах України успішно використовуються методи морального 

заохочення – такі, як дошки пошани, почесні звання, подяки, нагороди, 

кар’єрне просування тощо. Ці методи довели свою ефективність у досягненні 

економічних і соціальних цілей підприємства та працівників. Та для ефективної 

реалізації екологічних цілей цього замало. З цією метою пропонуємо 

застосовувати освітньо-виховні методи впливу, які забезпечують формування 

екологічної свідомості працівників промислових підприємств, ефективне 

сприйняття ними інноваційних рішень щодо вирішення екологічних завдань. 

Екологічне навчання надає керівникам і спеціалістам абсолютно необхідні 

знання щодо ефективного та раціонального природокористування, екологізації 

виробництва. Під час навчання вони одержують інформацію про позитивний 

досвід збереження та відтворення довкілля, про ефективний екологічний 

менеджмент, маркетинг і бізнес та ефективну екологічну політику. 

Саме внутрішня мотивація є „ключем” для розв’язання екологічних, а 

отже, й економічних проблем. Шлях до високої екологічної культури полягає 

через зміну людської свідомості та формування нового типу особистості – 

„людини екологічної”, для якої характерні такі риси [28]: перехід від 

антропоцентричного типу екологічної свідомості (найбільшу цінність у світі 

має людина, а природа повинна задовольняти її потреби) до ексцентричного 

(гармонійного розвитку людини та природи, розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків у системі „людина – природа” ); нова філософія життя – визначення 

розумної межі задоволення власних потреб (обмеження споживацьких 

інстинктів); принцип „випереджального відображення”, згідно з яким у 

свідомості людини відбувається постійна оцінка можливих наслідків від її 

втручання у природу; розуміння того, що за власну екодеструктивну поведінку 

будуть платити майбутні покоління. 

Напрями формування екологічної свідомості працівників промислових 

підприємств наведено на рис. 3.18.  
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Рис. 3.18. Напрями формування екологічної свідомості працівників 

промислових підприємств 

 

Розуміння важливості природоохоронної діяльності та забезпечення 

еколого-економічного розвитку відбувається за допомогою інформування та 

навчання; однак важливо привертати увагу до реальних проблем і конкретних 

переваг, а не зводити навчання співробітників до доповідей про глобальні 

екологічні проблеми. Показувати на прикладах взаємозв'язок між кожною дією 

співробітника і тим, як вона потім впливає в екологічному плані на нього та за 

межами території підприємства, – таке розуміння можна забезпечити тільки за 

допомогою практичного навчання на робочому місці або в безпосередньому 

зв'язку зі здійснюваною діяльністю [56]. 

Освітньо-виховні методи мотивації до еколого-економічного розвитку 

формують екологічну компетентність працівників, забезпечують зростання 

екологічної свідомості, що відображено у табл. 3.18. 

Сам процес навчання охоплює такі елементи: доведення до відома 

кожного співробітника організації основних положень екологічної політики; 

навчання, пов'язане із забезпеченням розуміння персоналом відповідальності за 

екологічний вплив підприємства, що виникає в результаті виробництва; 

підготовка вищого керівництва до виконання своїх нових посадових обов'язків; 

навчання фахівців і керівників різних рівнів, чия безпосередня діяльність може 

викликати негативний екологічний вплив. У рамках кожної складової слід 

Напрями формування екологічної свідомості 

працівників промислових підприємств 

Упровадження системи 

мотивації персоналу,  

здійснення ресурсоощадних 

заходів 

Відвідування 

екологічних тренінгів, 

семінарів, конференцій 

Впровадження концепції 

„Зеленого офісу” 

Проведення екоакцій 

та екоініціатив 

Облік і раціональне 

використання ресурсів 
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передбачити підготовку співробітників екологічної служби методам оптимізації 

планування в сфері екологічного менеджменту.  

Таблиця 3.18 

Освітньо-виховні методи мотивації персоналу до еколого-економічного 

розвитку 

Рівень 

персоналу 

Тип підготовки Мета підготовки Освітньо-виховні методи 

Вище 

керівництво 

Підвищення 

ступеня 

обізнаності про 

стратегію 

еколого-

економічного 

розвитку 

підприємства 

Взяття зобов'язань 

щодо еколого-

економічної 

політики 

організації 

Проведення семінарів з 

обговоренням проблем еколого-

економічного розвитку 

підприємства, можливостей 

оптимізації планування 

діяльності, екологічної політики 

та ролі в цьому вищого 

керівництва 

Увесь 

персонал 

Підвищення рівня 

обізнаності про 

проблеми захисту 

навколишнього 

середовища 

Підвищення рівня 

цільових і 

планових 

екологічних 

показників 

Розвиток почуття 

особистої відпо-

відальності 

Проведення регулярних зборів 

щодо ознайомлення з екологічною 

політикою підприємства, пробле-

мами еколого-економічного роз-

витку підприємства функціону-

ванням системи екологічного 

менеджменту 

Співробітники, 

відповідальні 

за стан навко-

лишнього сере-

довища та 

здійснення 

екологічної 

політики 

Підвищення 

кваліфікації 

Підвищення 

екологічної 

ефективності в 

конкретних 

сферах діяльності, 

вивчення способів 

оптимізації 

планування 

Навчання на курсах з 

функціонування системи екологіч-

ного менеджменту та екологічної 

безпеки, засвоєння практичних 

методів оптимізації планування 

 

Саме на даному етапі начальник екологічної служби має визначити тих 

службовців, які будуть відповідати за процеси. Для успішного функціонування 

системи менеджменту від них вимагається проходження відповідного навчання 

і підготовки, які організовуються на даному етапі вищим керівництвом; 

інструктаж робочого персоналу; інформування партнерів організації про 

введення нових екологічних правил. 

Таким чином, запропонований методичний підхід до мотивації персоналу 

для забезпечення еколого-економічного розвитку промислового підприємства 
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сприяє: поєднанню еколого-економічних інтересів працівників і підприємства 

на основі погодження їх цілей з урахуванням досягнутих показників 

ресурсозбереження для кожної категорії персоналу; скороченню неефективних 

премій, доплат, надбавок для всіх категорій працівників підприємства; 

забезпеченню прямої залежності оплати праці від особистого трудового внеску 

працівника в досягнення цілей еколого-економічного розвитку на основі обліку 

та контролю витрат природних ресурсів і результатів праці; формуванню 

екологічної свідомості працівників промислових підприємств, ефективне 

сприйняття ними інноваційних рішень щодо вирішення екологічних завдань. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. У сучасних умовах необхідною вимогою щодо забезпечення еколого-

економічного розвитку підприємства є докорінне вдосконалення його 

організації та управління. Екологічна безпека та рівень еколого-економічного 

розвитку мають стати важливим окремим видом конкурентних переваг 

підприємства, на забезпечення яких буде спрямовано творчу активність, 

натхнення, підприємницькі здібності суб’єктів господарювання. Концептуальні 

засади еколого-економічного розвитку підприємства фундують його теорію та 

практику. Для реалізації обґрунтованих концептуальних засад конкурентного 

забезпечення управління еколого-економічним розвитком підприємства 

необхідні суттєві економічні, організаційні, технологічні, соціокультурні 

трансформації у визначених сферах суспільних відносин. 

2. Система управління еколого-економічним розвитком промислових 

підприємств є сукупністю дій, які впливають на управлінські підсистеми 

(суб’єкт управління, який організує та здійснює управлінський вплив), на 

процес формування і використання природних благ навколишнього середовища 

на підприємстві (об'єкт управління – елемент виробничо-економічної системи, 

на який спрямовано свідомий управлінський вплив) на основі реалізації 
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комплексу управлінських функцій (основних і забезпечувальних), спрямованих 

на досягнення постійної, свідомо підтримуваної пропорційності розвитку 

об’єкта за допомогою використання спеціальних інструментів і факторів 

надання управлінського впливу. 

3. Сформована система управління еколого-економічним розвитком 

промислових підприємств має переваги, оскільки головними принципами її 

формування є такі: виконання екологічних зобов’язань підприємства; 

спадкоємність екологічної політики; екологізація об’єкта управління; цілісність 

і єдність; цілеспрямованість; структурованість та ієрархічність; інтегрованість 

управлінських підходів; комплексність; гнучкість і адаптивність; активність; 

інформаційна відкритість; причинно-наслідковий характер цілей; погодженість 

цілей і ресурсів; колективний характер прийняття управлінських рішень; 

мотиваційний характер. Розроблена система показників оцінки рівня організації 

управління еколого-економічним розвитком підприємства забезпечує її 

об’єктивність і достовірність. 

4. Запропоновано обґрунтування та реалізація еколого-економічної 

політики підприємства з урахуванням пріоритетів його еколого-економічного 

розвитку. Визначення базової еколого-економічної політики підприємства 

обумовлюється співвідношенням обраної конкурентної стратегії (фактор 

бажаних конкурентних переваг) та екологічних наслідків її реалізації, аналізом 

умов реалізації варіантів базової екологічної політики. Пріоритети розробки 

екологічної політики розрізняються відповідно до характеру передбачуваного 

екологічного ефекту (позитивного або негативного) залежно від реалізації 

певного стратегічного портфеля інноваційних проектів. Позитивність 

очікуваного екологічного ефекту обумовлює доцільність вибору екологічної 

політики мотиваційного типу, негативність – вибір екологічної політики 

компенсаційно-запобіжного типу.  

5. Наразі  моніторинг еколого-економічного розвитку підприємства є 

комплексом взаємопов’язаних і взаємозалежних етапів, спрямованих на 

забезпечення постійного спостереження та контролю стану еколого-

економічних процесів у виробничій сфері й обґрунтування належних 
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управлінських рішень щодо підвищення ефективності природокористування 

господарюючими суб’єктами. Дієвість моніторингу еколого-економічного 

розвитку підприємства обумовлюється відповідним інформаційним 

забезпеченням. Реалізацію моніторингу еколого-економічного розвитку 

підприємства доцільно здійснювати за підтримки на регіональному рівні. 

Організація та впровадження моніторингу еколого-економічного розвитку має 

здійснюватись за допомогою відповідного методичного забезпечення, яке 

передбачає оцінювання взаємозв’язку між трьома складовими: економічним 

розвитком підприємства, еколого-економічноим розвитком охорони 

навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів, 

екологічними факторами зовнішнього середовища – на основі використання 

методів головних компонент та канонічного аналізу. Перевірку рівня 

організації та якості функціонування системи моніторингу еколого-

економічного розвитку підприємства слід здійснювати шляхом розбудови на 

підприємствах системи екологічного аудиту. 

6. Обґрунтовано, що важливою складовою управління еколого-

економічним розвитком підприємств, яка забезпечує активне залучення всього 

персоналу до екологічної діяльності на всіх етапах управління, є мотивація 

персоналу. Визначено основні принципи мотивації, перелік яких доповнено 

принципами еколого-економічного розвитку підприємства,  а саме – принципом 

сталості, принципом ефективного використання людського фактора 

внутрішнього середовища організації у вирішенні еколого-економічних 

проблем, принципом екологічної спрямованості мотивації та принципом 

екологізації інструментів мотивації. Доведено, що мотивація персоналу до 

еколого-економічного розвитку  є ефективною в тому випадку, якщо забезпечує 

поєднання економічних та екологічних цілей працівників і підприємства, що 

має забезпечувати система винагородження персоналу, яка поєднує матеріальну 

та нематеріальну винагороду. 

7. Вирішення проблеми мотивації персоналу до активного вирішення 

завдань з підвищення ефективності еколого-економічної діяльності 

підприємства запропоновано здійснювати шляхом преміювання персоналу за 
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результатами оцінювання на основі вдосконаленої факторно-критеріальної 

кваліметричної моделі, особливістю якої є збагачення її екологічною 

складовою. З метою посилення мотиваційної значущості екологічних цілей на 

підприємстві пропонується введення окремого екологічного фактора оцінки й 

екологічних факторів за критеріями оцінки інших факторів.  

8. Більш вагомі результати еколого-економічного розвитку можна 

отримати шляхом звернення до вищих потреб людини, зміни людської 

свідомості та формування нового типу особистості – „людини екологічної”. 

Освітньо-виховні методи мотивації забезпечують взяття керівниками 

зобов'язань щодо еколого-економічної політики організації, підвищення рівня 

цільових і планових екологічних показників роботи всього персоналу, розвиток 

почуття особистої відповідальності, підвищення екологічної ефективності в 

конкретних сферах діяльності. 

Результати дослідження викладені в опублікованих наукових працях [280, 

282, 282, 284, 285, 292, 294]. 

У 3 розділі використані такі літературні джерела [4, 7, 11, 13,  14,  17, 19, 

21, 25, 27. 28, 30, 31, 35, 37, 38, 40, 51, 52, 56, 59, 60, 62, 66, 70, 72, 74, 77, 79, 85, 

88, 91, 92, 94, 95, 104, 105, 112, 115, 116, 118, 119, 121, 124, 125, 126, 128, 130, 

133, 134, 136, 137, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 152, 163, 175, 186, 194, 195, 196, 

197, 198, 215, 217, 229, 230, 231, 232, 233, 235,  238, 239, 240, 241, 242 , 248, 249, 

256, 260, 261, 264, 267, 270, 271, 284, 285, 292, 295, 297, 299, 301, 302, 316, 317, 

318, 324, 325, 331, 332, 334, 344, 346, 349, 350, 354, 357, 359, 368, 370]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації вирішено важливе науково-практичне завдання з 

удосконалення теоретичного, методичного забезпечення та розроблення 

практичних рекомендацій з управління еколого-економічним розвитком 

промислових підприємств з урахуванням впливу внутрішнього та зовнішнього 

середовищ. Основні результати дослідження полягають у такому. 

1. На основі узагальнення наявного теоретичного забезпечення 

обґрунтовано концептуальний підхід до управління еколого-економічним 

розвитком промислового підприємства. Доведено доцільність актуалізації умов 

його реалізації. Відповідно до сучасних реалій використання природних та 

економічних ресурсів визначено: об’єкт управління еколого-економічним 

розвитком підприємства, що є об’єктивною дійсністю, яка впливає на довкілля 

внаслідок цілеспрямованої економічної діяльності підприємства згідно з 

рішеннями управлінського персоналу з метою одержання прибутку; предмет – 

як теоретико-методичні та практичні засади управління еколого-економічним 

розвитком промислового підприємства; принципи, що полягають у підвищенні 

активності впровадження екологізації економічної діяльності, систематичному 

вдосконаленні управління еколого-економічним розвитком, розвитку еколого-

економічного потенціалу, забезпеченні ефективності еколого-економічної 

діяльності, постійному пошуку шляхів підвищення результативності еколого-

економічної діяльності підприємства; уточнення понять еколого-економічного 

розвитку, управління еколого-економічним розвитком підприємства, 

економічною ефективністю, моніторингу еколого-економічного розвитку, 

мотивації персоналу; ідентифікацію методів забезпечення і реалізації еколого-

економічного розвитку. 

2. Обґрунтовано та розроблено організаційно-економічний механізм 

управління еколого-економічним розвитком промислового підприємства. 

Зокрема, визначено склад і змістовне наповнення організаційно-управлінської, 
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соціальної та еколого-економічної підсистем виробничої діяльності, 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 і перспективних екологічних та економічних обмежень, 

особливостей галузі та інших властивих тільки певному виду господарської 

діяльності факторів негативного та позитивного впливу. Визначено: об’єкт 

еколого-економічної політики підприємства, який включає потреби та інтереси 

власників підприємства, територіальної громади, стан природного середовища 

життєдіяльності всіх складових біосфери; суб’єкт еколого-економічної 

політики підприємства, яким є безпосередньо його власники,  керівництво та 

співробітники. 

4. Визначено, що одним з головних факторів негативного впливу на 

еколого-економічний розвиток держави в цілому та промислові підприємства 

зокрема є нераціональність природокористування у промисловій виробничій 

діяльності суспільства. На основі аналізу стану управління еколого-

економічним розвитком досліджуваних 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 рр., що склало  44 516 тис. т.; незначні 

перевищення викидів забруднювальних речовин (так, протягом 2019 р. від 

стаціонарних джерел в атмосферне повітря Харківської області було викинуто 

106,5 тис. т шкідливих речовин, що на 139 % більше порівняно із 2018 р., 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 суспензованих частинок,  крім того 7,6 млн т діоксиду вуглецю, що 
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також, свідчить про недостатній рівень оснащення джерел викидів очисними 

установками).  

5. З використанням кривих росту розраховано прогнозні значення 

показників економічного розвитку промислових підприємств на 2021 – 2023 

рр., що свідчать про негативну тенденцію до зниження коефіцієнта оборотності 

виробничих запасів з 0,42 до 0,16; зменшення питомої ваги працівників віком 

до 50 років у загальній їх чисельності з 18 до 16 % і питомої ваги працівників, 

які підвищили кваліфікацію з 21% до 18 %. За результатами прогнозування 

дослідженим підприємствам рекомендовано розробити систему заходів з 

удосконалення економічного розвитку – як підгрунтя їх екологічного розвитку. 

6. Визначено, що інституційна структура управління еколого-

економічним розвитком промислового підприємства складає специфічне 

організаційно-економічне та нормативно-правове утворення ринкової 

економіки, функція якого полягає у захисті та всебічному дотриманні прав та 

інтересів учасників ринкових відносин для забезпечення сталості та 

стабільності суспільного та підприємницького розвитку. Оскільки формування 

інституційної структури ринкових відносин у сфері управління еколого-

економічним розвитком промислових підприємств відбувається на трьох 

основних рівнях: міждержавному, національному та підприємницькому, – 

запропоновано їх узгодження, що полягає у розбудові та підтримці розвитку 

інституційних правил та інституційних 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. 

7. Для забезпечення успішності еколого-економічного розвитку 

промислових підприємств розроблено методичний підхід до обґрунтування 

інноваційно-інвестиційних проектів їх еколого-економічного розвитку, який 

передбачає: виділення складу та структури енерго-виробничого циклу, 

визначення місця в ньому промислового підприємства; оцінювання 
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економічного ефекту від упровадження інноваційно-інвестиційних проектів 

природоохоронного характеру на кожному з етапів ланцюга „постачання – 

виробництво – споживання”; оцінювання синергетичного еколого-

економічного ефекту від реалізації інноваційно-інвестиційного проекту 

екологічної спрямованості на підприємстві шляхом позиціонування проекту на 

площині відповідної тривимірної матриці; зіставлення характеру впливу 

проекту на екологічний стан ланцюга „постачання – виробництво –

споживання” та вибір форм державного регулювання реалізації інноваційно-

інвестиційного проекту екологічної спрямованості. 

8. У межах запропонованого методичного підходу побудовано 

матрицю якісної оцінки синергетичного еколого-економічного ефекту від 

реалізації екологічної спрямованості інноваційно-інвестиційного проекту. 

Відмінністю розробленого методичного підходу є використання трьох 

складових, що характеризують екологічні результати реалізації інноваційно-

інвестиційних проектів на стадіях постачання, виробництва та 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. 

9. Відповідно до обгрунтованого організаційно-економічного 

забезпечення управління еколого-економічним розвитком уперше визначено 

послідовність,  обґрунтування та реалізації еколого-економічної політики 

підприємства. Визначення базової еколого-економічної політики підприємства 

обумовлюється співвідношенням обраної конкурентної стратегії (фактор 

бажаних конкурентних переваг) та екологічних наслідків її реалізації, аналізом 

умов реалізації варіантів базової екологічної політики. Пріоритети розробки 

еколого-економічної політики розрізняються за характером передбачуваного 

екологічного ефекту (позитивного або негативного) від реалізації певного 

стратегічного портфеля інноваційних проектів. Позитивність очікуваного 
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екологічного ефекту обумовлює доцільність вибору екологічної політики 

мотиваційного типу, негативність – вибір екологічної політики компенсаційно-

запобіжного типу.  

10. Об’єктивність результатів моніторингу еколого-економічного 

розвитку промислового підприємства залежить від наукового обґрунтування 

його методичного забезпечення, яке рекомендовано здійснювати за логікою 

таких етапів, як: визначення складу показників стану еколого-економічного 

розвитку підприємств, джерел інформації, нормативного рівня показників та 

прогнозування змін їх значень; обґрунтування форм подання інформації про 

стан еколого-економічного розвитку підприємств; обробка інформації про стан 

еколого-економічного розвитку підприємств (аналіз тенденцій до 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 і канонічного аналізу); формування звіту про стан 

еколого-економічного розвитку підприємств; розробка рекомендацій і 

пропозицій щодо удосконалення організації управління еколого-економічним 

розвитком. Такий зміст етапів моніторингу еколого-економічного розвитку 

сприяє чіткій організації цього процесу та ефективності його здійснення в 

умовах конкретного промислового підприємства. 

11. Обґрунтовано методичний підхід до мотивації персоналу для 

забезпечення еколого-економічного розвитку промислового підприємства, 

особливістю якого є поєднання еколого-економічних інтересів працівників і 

підприємства на основі погодження їх цілей шляхом нарахування премій для 

кожної категорії персоналу на основі факторно-критеріальної кваліметричної 

оцінки та забезпечення свідомого ставлення до цілей еколого-економічного 

розвитку на основі формування екологічної свідомості персоналу.  

12. Основними перевагами запропонованого методичного підходу до 

мотивації персоналу для забезпечення еколого-економічного розвитку 
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промислового підприємства є можливість оцінити діяльність персоналу 

комплексно, з урахуванням як економічного так і екологічного аспектів 

виконуваної роботи;  врахувати внесок кожної групи працівників у досягнення 

еколого-економічних цілей підприємства; більш ефективно розподілити 

преміальний фонд підприємства на основі застосування факторно-

критеріальної кваліметричної оцінки персоналу; сформулювати конкретні 

вимоги до працівників; підвищити особисту відповідальність працівників у 

сприянні еколого-економічному розвитку підприємства. Підвищення 

преміальної винагороди в результаті застосування запропонованої методики 

розподілу премії за результатами факторно-критеріальної кваліметричної 

оцінки персоналу приведе до зростання мотивації працівників, що 

безпосередньо позначиться на ефективності еколого-економічного розвитку та 

діяльності підприємства в цілому. Формування екологічної свідомості 

працівників промислових підприємств сприятиме прийняттю зобов'язань щодо 

еколого-економічної політики організації, ефективному сприйняттю 

персоналом інноваційних рішень щодо вирішення екологічних завдань, 

підвищенню екологічної ефективності в конкретних сферах діяльності. 
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Додаток А 

Екологічні пріоритети забезпечення усталеного економічного розвитку 

 промислового підприємства в умовах ринкової економіки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А.1. Послідовність циклу „виробництво-споживання” у продуктивній 

еколого-економічній діяльності людини 
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Таблиця А.1 

Склад процесів і наслідків еколого-економічної діяльності людини 

Процеси 

еколого-

економічної 

діяльності 

Складові процесів 

еколого-

економічної 

діяльності  

Прояви та наслідки процесів еколого-економічної 

діяльності 

Використання 

природних 

ресурсів 

Вилучення 

природних ресурсів 

Вилучення невідтворюваних природних ресурсів 

Вилучення відтворюваних природних ресурсів 

Вилучення територій 

Виснаження 

природних ресурсів 

Виснаження невідтворюваних природних ресурсів 

Виснаження відтворюваних природних ресурсів 

Порушення 

якості 

компонентів 

природного 

середовища 

Забруднення 

(перетворення 

складу) природного 

середовища 

Механічне забруднення 

Хімічне забруднення 

Фізичне (теплове, світове, шумове) забруднення 

Радіоактивне забруднення 

Біологічне забруднення 

Інформаційне забруднення 

Порушення 

ландшафтів 

Порушення ґрунтів (ерозія, висушення, підтоплення, 

засолювання, забруднення) 

Порушення режимів водних систем (зарегулювання 

стоку річок, вилучення річок, зміна русел річок, 

зміна екосистем, які підтримують водні системи) 

Зміна рельєфів 

місцевості та вплив 

на геосистему 

Формування котлованів та виїмок 

Формування відвалів та насипів 

Руйнування природних геологічних об’єктів 

Пневматичний вплив на геосферу 

Вплив на 

людину та 

біосферу 

Вплив на біосферу 

Прямий вплив на біосферу (винищення тварин та 

рослин) 

Непрямий вплив на біосферу (блокування шляхів 

міграції тварин і рослин, порушення умов 

життєдіяльності флори і фауни, ускладнення 

репродуктивних функцій, спрощення екологічних 

зв’язків, порушення екологічної рівноваги та ін.) 

Вплив на організм 

людини 

Прямий вплив на організм людини (виробничий та 

побутовий травматизм) 

Непрямий вплив на організм людини (погіршення 

якості середовища життєдіяльності людини – складу 

повітря, температури, вологості, погіршення якості 

харчування та питної води – харчових та питних 

ланцюжків) 

Зміни інформаційної цінності природних систем та психологічного впливу 

на особистість людини 

Вплив на 

глобальну 

екосистему 

Землі 

Зміна енергетичної 

системи Землі 

Зміна клімату Землі 

Зміна електромагнітної системи Землі 

Зміна буферних захисних систем Землі 
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Таблиця А.2 

Характеристика основних концепцій природокористування 

Концепція Характеристика концепції 

Редукована 

концепція 

„підкорення 

природи” 

Виходить з визнання необхідності людського регулювання природного 

середовища, на яке покладаються тільки естетичні та утилітарні (ресурсне 

забезпечення людської життєдіяльності) функції. Базується на 

антропоцентричному способі мислення, за яким природа та людство 

протиставляються одне-одному 

Ресурсна 

концепція 

Базується на уявленні про можливість формування “вірних” відносин між 

людиною та природою на основі використання “чистих” технологій, а 

також плати (відшкодування) за використані ресурси та 

спричиненнезабруднення. 

Біосферна 

концепція 

Виходить з необхідності збереження регулятивної функції природи на базі 

коригування масштабів діяльності людства – чисельності населення, 

обсягів енергоспоживання, різноманіття біологічних видів та ін. Базується 

на визнанні меж антропогенно-техногенного навантаження, за якими 

відбувається процес прискореної деградації природи 

 

Таблиця А.3 

Склад інтегрального природного ресурсу продуктивної еколого-

економічної діяльності людини 

Група ресурсів Види природних ресурсів 

Енергетичні 

Сонячна радіація 

Космічні промні 

Геотермальна енергія 

Атмосферна електрика 

Потенційна та кінетична енергія 

Біоенергія 

Земний магнетизм 

Енергія атомного розпаду 

Енергія хімічних реакцій 

Енергія природного паливного 

Енергія ядерного синтезу 

Теплові, радіаційні та електромагнітні забруднення 

Газово-атмосферні 

Гази атмосфери 

Гази гідросфери 

Озоновий екран 

Газові забруднення 

Фітонциди та інші летючі біогенні речовини 

Газові суміші позаатмосферного походження 
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Продовження табл. А.3 

Група ресурсів Види природних ресурсів 

Водні 

Атмосферна волога 

Океанічні та морські води 

Озера, водосховища, ставки 

Текучі води рік глибинного стоку 

Гідрогеологічні ресурси 

Тимчасові малі замкнені водосховища 

Ґрунтова волога 

Волога, що міститься у рослинах і тваринах 

Хіміко-механічна спроможність океанів і морів 

Рідинне забруднення (штучно привнесена волога у екосистемах) 

Грунтово-

геологічні 

Ґрунти та підгрунтя  

Виходи гірських порід 

Ґрунтове забруднення 

Ландшафтні структури (гори, рівнини та ін.) 

Корисні копалини 

Ерозія ґрунтів 

Біологічні 

(рослин, тварин, 

мікроорганізмів) 

Генетико-видовий склад 

Біомаса 

Фотосинтетична активність рослин 

Біопродуктивність 

Системно-динамічні якості 

Біологічне забруднення 

Спроможність до самоочищення та інші властивості природних 

систем 

Господарська продуктивність тварин 

Хіміко-фізична активність мікроорганізмів 

Кліматичні 
Природні кліматичні ресурси 

Локальний (перетворений) клімат 

Рекреаційні 

Умови людського життя 

Умови людського відпочинку 

Лікувальні ресурси 

Антропоекологічні 

Соціально-антропологічні ресурси 

Генетичні ресурси 

Епідемії та захворювання 

Інформаційні 
Природні еталони 

Історична інформація 

Ресурси простору 

та часу 

Ресурси простору (територіальні, повітряні, водні) 

Ресурси часу 

Ресурси загального екологічного балансу 
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Рис. А.2. Складові еколого-економічної системи навколишнього середовища 

людини 

 

Еколого-економічна система (ЕЕС) – територіально-структурована сукупність 

(система) природних і штучних (антропогенного походження) компонентів, 

пов’язаних між собою речовинними, енергетичними та інформаційними потоками 

Технологічна підсистема (ТП) – виробничі та невиробничі процеси 

життєдіяльності суспільства, спрямовані на перетворення (за допомогою 

специфічних техніко-технологічних інструментів) навколишнього 

природного оточення з метою отримання локальних соціально-економічних 

ефектів від природокористування 

Геоекологічна підсистема (ГЕП) – сукупність компонентів живої та неживої 

природи, що взаємопов’язані у своєму територіальному розташуванні та які 

розвиваються у часі як складові єдиного цілого 

Соціально-економічна підсистема (СЕП) – певна людська спільність, яка 

утворена у територіальних межах ЕЕС та яка має власні цілі розвитку. 

Вимогами щодо функціонування СЕП є необхідність забезпечення еколого-

економічної безпеки, тобто оптимальної можливості протистояння ризику або 

небезпеці існування ЕЕС, а також відповідальність щодо забезпечення 

стійкого розвитку ЕЕС на основі балансу інтересів різних поколінь людей 

щодо збереження якості життєдіяльності людини 
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Таблиця А.4 

Характеристика принципів забезпечення усталеного розвитку людства 

Принципи Характеристика принципу 

Гармонійність Гармонійність розвитку людини та її право на здорове та 

продуктивне життя у гармонії з природою. 

Суверенність та 

відповідальність 

Суверенність і відповідальність власників і користувачів природних 

ресурсів за можливість надання шкоди навколишньому середовищу 

(НС). 

Справедливість Справедливість задоволення права на розвиток теперішнього та 

майбутніх поколінь відносно навколишнього середовища та 

розвитку. 

Інтегрованість Інтегрованість заходів і дій щодо охорони НС у загальний процес 

суспільного розвитку. 

Вимогливість Беззаперечність вимог щодо об’єднання зусиль усього людства для 

вирішення проблем бідності, невілювання перепаду в рівні життя, 

найкращого задоволення потреб людства 

Пріоритетність Пріоритетність усталеного розвитку відсталих, бідних та екологічно 

вразливих країн світу. 

Партнерський 

характер 

Розбудова глобального партнерства світових держав для 

збереження, охорони та відновлення здорового та цілісного стану 

планетарної екосистеми. 

Демографічна 

орієнтованість 

Сприяння належній демографічні й політиці; скорочення та повна 

відмова від використання нестабільних моделей виробництва та 

споживання. 

Об’єднання зусиль Об’єднання зусиль держав у активізації процесу нарощування 

внутрішніх можливостей для постійного розвитку через 

удосконалення наукового розуміння природних процесів, обміну 

знаннями, а також прискорення розробки, запозичення, 

розповсюдження та перейняття технологій. 

Відкритість Залучення усіх зацікавлених громадян на усіх рівнях до вирішення 

екологічних проблем, а також наявність вільного доступу 

суспільства до інформації щодо стану НС. 

Безперервність Необхідність безперервного вдосконалення національних 

законодавств щодо охорони навколишнього середовища. 

Співробітництва у 

економічній сфері 

Відкритість системи міжнародної економічної підтримки 

економічного зростання у всіх країнах світу для сприяння розвитку 

міжнародного економічного співробітництва та торгівлі з метою 

спільного розв’язання екологічних проблем. 

Співробітництва у 

правовій сфері 

Розвиток міждержавного співробітництва у сфері правового 

регулювання процесів забруднення та надання іншої шкоди НС. 

Територіальність Запобігання територіальному перенесенню шкідливих виробництв 

на інші території, у інші регіони й держави. 

Нерозповсюдження Нерозповсюдження технологій та матеріалів, здатних завдати шкоди 

здоров’ю людей або стану НС. 

Єдність Єдність і взаємозв’язок миру, розвитку й охорони НС. 

Миролюбність Мирні способи вирішення міждержавних екологічних конфліктів. 

Доброчинність Доброчинність і партнерські відносини між державами щодо 

реалізації наведених принципів 
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Таблиця А.5 

Характеристика екологічних потреб суспільства за етапами еволюційного 

розвитку 

Типи екологічних потреб (за 

етапами еволюційного 

розвитку) 

Характеристика екологічних потреб 

Засоби захисту природного 

середовища 

1.1.Засоби для запобігання екодеструктивному впливу (очисне 

устаткування, технології захисту ґрунтів та ін.) 

1.2.Засоби для ліквідації наслідків порушення середовища 

(засоби дезактивації ґрунтів, технології рекультивації земель і 

т.ін.). 

1.3.Засоби для захисту людини, технологічних і природних 

систем від шкідливого впливу екодеструкцій (фільтрація води 

перед вживанням, кондиціонери повітря, захисні покриття 

тощо). 

Засоби удосконалення 

природокористування 

(екологічного захисту) 

2.1.Засоби для підвищення імунітету людини або опірності 

екосистем негативному впливу екодеструктивних факторів 

2.2.Товари (у т.ч. інформаційний сервіс), що дозволяють 

замінити “„рудні” вироби та процеси на екологічно „чисті” 

2.3.Товари, що сприяють економії матеріальних і енергетичних 

ресурсів 

2.4.Технології, що забезпечують зниження ресурсоемності 

товарів 

Засоби забезпечення 

стійкого розвитку 

3.1. Засоби, що сприяють рециркуляції відходів 

3.2. Освіта та інформаційний сервіс (екологічне навчання, 

консалтинг та ін.) 

3.3. Засоби для підтримки біорізноманіття і стійкості екосистем 

3.4. Засоби, що сприяють посиленню інформаційного контакту 

людини з природними системами (створення національних 

парків, зелених зон, екотуризм та ін.) 

3.5. Засоби, що сприяють духовному та фізичному розвитку 

людини 
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Рис. А.3. Узагальнена модель систем екологічного менеджменту

ЕКОЛОГІЧНА 

ПОЛІТИКА 

ПЛАНУВАННЯ 

УПРОВАДЖЕННЯ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

КОНТРОЛЬ І 

КОРИГУВАЛБНІ ДІЇ 

АНАЛІЗ З БОКУ 

КЕРІВНИЦТВА 

БЕЗПЕРЕРВНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ 
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Таблиця А.6 

Порівняльна характеристика понять „екологічне регулювання” та 

„екологічний менеджмент”  

ЕКОЛОГІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Здійснюється органами державної 

влади й економічними суб'єктами 

Здійснюється винятково економічними 

суб'єктами 

Зовнішньо мотивована діяльність, 

обумовлена вимогами 

природоохоронного законодавства 

Внутрішньо вмотивована діяльність, 

обумовлена, принципами 

екоефективності й ековиваженості 

Обов'язкова діяльність у своїй основі Діяльність ініціативна та добровільна  

Діяльність, що здійснюється у рамках 

посадових обов'язків та інструкцій 

Діяльність, що залежить від особистої 

зацікавленості менеджера у кінцевих 

результатах і обумовлена його 

кваліфікацією, досвідом 

Переважання процесу управління над 

результатом, ігнорування негативних 

результатів 

Переваження результатів менеджменту 

над процесами їх досягнення, активне 

використання негативних результатів 

Формалізація, консервативність і 

обмеженість 

Активність, необхідність пошуку нових 

можливостей і шляхів 

Загроза імітації і фальсифікації 

ефективної діяльності 

Практична неможливість імітації і 

фальсифікації ефективної діяльності 
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Таблиця А.7 

Характеристика методів оцінки впливу виробничо-економічної діяльності 

на стан навколишнього середовища 

Методи Характеристика методу 

Метод аналізу вигод і 

витрат 

Сутність полягає у вартісній оцінці усіх без винятку корисних 

суспільних ефектів і витрат природних благ для досягнення 

цих ефектів, а також будь-яких інших соціальних витрат 

(особливістю методу є оцінка витрат і ефектів за критерієм 

граничної суспільної корисності безвідносно до поточної 

вартості природних ресурсів, що витрачаються, або 

зберігаються в процесі ЕЕД). 

Метод аналізу 

ефективності витрат 

Послідовна оптимізація витрат на забезпечення досягнення 

певних чітко встановлених суспільних цілей екологічного 

характеру за критерієм мінімізації суспільних витрат (у т.ч. За 

рахунок зменшення непоправних втрат благ природного 

середовища). 

Метод оцінки 

альтернативної 

вартості ресурсів 

Ґрунтується на встановленні вартісної оцінки співвідношення 

результатів і витрат природних благ за умови їхнього 

альтернативного використання. 

Мультиплікативний 

метод (оцінки ефекту 

мультиплікатора) 

Співвідношення загального (прямого та опосередкованого, 

позитивного та негативного) впливу певного виду активної 

економічної діяльності на природне середовище та витрат 

природних ресурсів, що обумовили виникнення такого впливу. 

Метод умовної оцінки Установлює вартість природних благ шляхом експертної 

оцінки (на базі опитування зацікавлених осіб) щодо готовності 

та можливості доплати за певні види природних благ (які не є 

об’єктами ринкового обміну або оцінка яких ринком не є 

об’єктивною через будь-які обставини, такі, як обмеженість 

попиту та пропозиції благ, перекручування вартості через 

вплив політичних факторів, податкова політика). 

Метод витрат на 

подорожі (мандрівки) 

Використовується для визначення економічної вартості місць 

відпочинку або природних територій, за відвідування яких не 

стягується платня. 

Метод гедонічної 

оцінки (вартості 

власності) 

Сутність полягає у визначенні вартості (гедонічної ціни 

навколишніх природних благ), яку покупці надають 

характеристикам середовища власної життєдіяльності або 

розташування належної їм власності. 

Метод екологічної 

оцінки вартості 

Заснований на встановленні можливостей збереження (або 

знищення) в процесі продуктивної людської діяльності 

притаманних природі цінностей, які не можуть бути відновлені 

штучним шляхом. 

Метод 

міждисциплінарного 

матричного аналізу 

Базується на визначенні ретельного переліку всіх можливих 

екологічних наслідків людської діяльності (прямих і 

опосередкованих). 
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Рис. А.4. Економічні властивості природних факторів еколого-економічної 

діяльності промислового підприємства 

 

 

Економічні властивості природних факторів еколого-економічної діяльності 

Капітальні – здатність щодо використання у виробничо-господарській 

діяльності людини з метою отримання доходу 

Виробничі – здатність природних факторів виступати у формі ресурсів, 

створених людиною для виробництва товарів і послуг 

Споживчі – здатність щодо задоволення фізіологічних, соціальних та 
економічних потреб людини, а також щодо виконання екологічних 
функцій (забезпечення життєдіяльності людини) 

Товарні – можливість ринкових операцій купівлі-продажу природних 
факторів (пряма реалізація) або опосередкованої реалізації результатів 
виконання природним фактором певних функцій 

Цінові – можливість використання природних ресурсів з метою 

визначення мінової вартості та ціни у ринкових відносинах 
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Таблиця А.8 

Функції природних ресурсів у еколого-економічній діяльності людини 

Групи функцій Функції 

Економічні 

Відтворювальна (відтворення трудових ресурсів – як фактор 

відтворення) 

Ресурсна (як засобів праці – сировина, матеріали) 

Капіталотворча (як засобів виробництва – земля, основний капітал) 

Енергетичні (паливо, сонячна енергія) 

Комунікаційні (транспортні магістралі, засоби інформаційного обміну) 

Інформаційні (у т.ч. – генетичні) 

Відтворювальні (після процесів екодеструкції) 

Біоіндикаторні 

Утворення попиту на товари фізіологічного, соціального, 

екологічного призначення 

Соціальні 

Естетично-інформативні 

Духовно- та релігійноінформативні 

Творчі 

Психологічні 

Науково-освітні 

Культурно-мистецькі 

Морально-духовні 

Екологічні 

Регулювання матеріального балансу 

Регулювання енергетичного балансу 

Природно-відтворювальні 

Енергоощадні 

Регулювання біологічної рівноваги 

Регулювання клімату 

Відтворення біомаси 

Репродуктивності ґрунтів 

Фізіологічні 

Середовища життєдіяльності 

Продуктово-харчові 

Механізму речовинного обміну 

Генетичного механізму 

Кліматичних умов 
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Рис. А.5. Концептуальна схема стратегічного управління підприємством 

Концепція 

підприємства, 

управління 

Аналіз 

ретроспективний 

(діяльності 

підприємства); 

зовнішнього середовища; 

внутрішнього 

середовища; 

конкурентоспроможності 

підприємства 

Діагноз 

сильних сторін 

діяльності 

підприємства; 

слабких сторін 

діяльності 

підприємства 

Цілі 

діяльності 

підприємства; 

дерево цілей; 

кортеж пере-

ваг у межах 

політики 

розвитку 

Прогноз 

тенденцій змін 

внутрішнього і 

зовнішнього 

середовища 

Система планів, 

проектів і програм 

розвитку 

підприємства 

довгострокові плани,  

проекти, програми, 

тактичні плани, 

оперативні та 

організаційні плани 

Стратегії 

розвитку підприємства;  

стратегічний набір 

(загальні функціональні, 

ресурсні, продуктово-

товарні стратегії) 

Система забезпечення виконання 

планів, формування системи 

стратегічного управління 

підсистема організаційного 

забезпечення;  

підсистема фінансового 

забезпечення; 

підсистема соціально-

психологічного забезпечення; 

підсистема інформаційного 

забезпечення 

Стратегічний 

контроль 

діяльності 

системи; 

стратегічного 

управління 
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Додаток Б 

Результати прогнозування економічних показників 

Додаток Б.1 

Фрагмент результатів обчислення кривих росту для прогнозування значень 

показників економічного розвитку АТ „Турбоатомˮ  

 

Simple Regression - x1 vs. t 

Dependent variable: x1 

Independent variable: t 

Logarithmic-Y square root-X model: Y = exp(a + b*sqrt(X)) 

 

Coefficients 

 Least Squares Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

Intercept 10,3219 0,261904 39,4108 0,0000 

Slope 1,14579 0,102727 11,1537 0,0000 

 

NOTE: intercept = ln(a) 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 8,80647 1 8,80647 124,41 0,0000 

Residual 0,707886 10 0,0707886   

Total (Corr.) 9,51436 11    

 

Correlation Coefficient = 0,96208 

R-squared = 92,5598 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 91,8158 percent 

Standard Error of Est. = 0,266061 

Mean absolute error = 0,196735 

Durbin-Watson statistic = 2,89012 (P=0,9109) 

Lag 1 residual autocorrelation = -0,501578 

 

The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a logarithmic-Y square root-X model to describe the 

relationship between x1 and t.  The equation of the fitted model is 

 

   x1 = exp(10,3219 + 1,14579*sqrt(t)) 

 

Since the P-value in the ANOVA table is less than 0,05, there is a statistically significant 

relationship between x1 and t at the 95,0% confidence level. 

 

The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 92,5598% of the variability in 

x1.  The correlation coefficient equals 0,96208, indicating a relatively strong relationship 

between the variables.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the 

residuals to be 0,266061.  This value can be used to construct prediction limits for new 

observations by selecting the Forecasts option from the text menu. 
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The mean absolute error (MAE) of 0,196735 is the average value of the residuals.  The Durbin-

Watson (DW) statistic tests the residuals to determine if there is any significant correlation based 

on the order in which they occur in your data file.  Since the P-value is greater than 0,05, there is 

no indication of serial autocorrelation in the residuals at the 95,0% confidence level.   

 
Predicted Values 

  95,00%  95,00%  

 Predicted Prediction Limits Confidence Limits 

X Y Lower Upper Lower Upper 

13,0 1,89187E6 965696, 3,7063E6 1,37728E6 2,59871E6 

14,0 2,21115E6 1,11411E6 4,3884E6 1,56739E6 3,11932E6 

15,0 2,5702E6 1,27751E6 5,17093E6 1,77447E6 3,72277E6 

 

The StatAdvisor 

This table shows the predicted values for x1 using the fitted model.  In addition to the best 

predictions, the table shows: 

 

   (1) 95,0% prediction intervals for new observations 

   (2) 95,0% confidence intervals for the mean of many observations 

 

The prediction and confidence intervals correspond to the inner and outer bounds on the graph of 

the fitted model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plot of Fitted Model
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Comparison of Alternative Models 

Model Correlation R-Squared 

Logarithmic-Y square root-X 0,9621 92,56% 

Multiplicative 0,9517 90,58% 

Square root-Y 0,9460 89,50% 

Double square root 0,9445 89,22% 

Exponential 0,9422 88,77% 

Double reciprocal 0,9291 86,33% 

Linear 0,9240 85,38% 

Square root-Y logarithmic-X 0,9110 82,98% 

Square root-X 0,9052 81,94% 

Squared-X 0,9029 81,52% 

Square root-Y squared-X 0,8984 80,72% 

Logarithmic-Y squared-X 0,8647 74,77% 

Double squared 0,8562 73,31% 

Logarithmic-X 0,8542 72,96% 

Squared-Y 0,8446 71,33% 

S-curve model -0,8307 69,00% 

Squared-Y square root-X 0,8068 65,10% 

Squared-Y logarithmic-X 0,7394 54,67% 

Reciprocal-Y squared-X -0,7385 54,53% 

Reciprocal-X -0,6766 45,78% 

Squared-Y reciprocal-X -0,5500 30,25% 

Reciprocal-Y <no fit>  

Reciprocal-Y square root-X <no fit>  

Reciprocal-Y logarithmic-X <no fit>  

Square root-Y reciprocal-X <no fit>  

Logistic <no fit>  

Log probit <no fit>  

 
The StatAdvisor 

This table shows the results of fitting several curvilinear models to the data.  Of the models 

fitted, the logarithmic-Y square root-X model yields the highest R-Squared value with 

92,5598%.  This is the currently selected model. 

 

 

Unusual Residuals 

   Predicted  Studentized 

Row X Y Y Residual Residual 

9 9,0 1,46686E6 945283, 521577, 2,03 

 

 

The StatAdvisor 

The table of unusual residuals lists all observations which have Studentized residuals greater 

than 2 in absolute value.  Studentized residuals measure how many standard deviations each 

observed value of x1 deviates from a model fitted using all of the data except that observation.  

In this case, there is one Studentized residual greater than 2, but none greater than 3.   
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Simple Regression - x2 vs. t 

Dependent variable: x2 

Independent variable: t 

Double-squared: Y = sqrt(a + b*X^2) 

 

Coefficients 

 Least Squares Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

Intercept 0,455214 0,0497766 9,14514 0,0000 

Slope 0,000818257 0,000699819 1,16924 0,2694 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 0,0170745 1 0,0170745 1,37 0,2694 

Residual 0,124893 10 0,0124893   

Total (Corr.) 0,141968 11    

 

Correlation Coefficient = 0,3468 

R-squared = 12,027 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 3,22971 percent 

Standard Error of Est. = 0,111756 

Mean absolute error = 0,0804116 

Durbin-Watson statistic = 0,952684 (P=0,0072) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,421392 

 

The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a double squared model to describe the relationship 

between x2 and t.  The equation of the fitted model is 

   x2 = sqrt(0,455214 + 0,000818257*t^2) 

 

Since the P-value in the ANOVA table is greater or equal to 0,05, there is not a statistically 

significant relationship between x2 and t at the 95,0% or higher confidence level. 

 

The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 12,027% of the variability in 

x2.  The correlation coefficient equals 0,3468, indicating a relatively weak relationship between 

the variables.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the residuals to 

be 0,111756.  This value can be used to construct prediction limits for new observations by 

selecting the Forecasts option from the text menu. 

 

The mean absolute error (MAE) of 0,0804116 is the average value of the residuals.  The Durbin-

Watson (DW) statistic tests the residuals to determine if there is any significant correlation based 

on the order in which they occur in your data file.  Since the P-value is less than 0,05, there is an 

indication of possible serial correlation at the 95,0% confidence level.  Plot the residuals versus 

row order to see if there is any pattern that can be seen.   
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Predicted Values 

  95,00%  95,00%  

 Predicted Prediction Limits Confidence Limits 

X Y Lower Upper Lower Upper 

13,0 0,770389 0,527716 0,95316 0,63289 0,886819 

14,0 0,784597 0,524291 0,977907 0,618905 0,920946 

15,0 0,799576 0,517361 1,00548 0,602838 0,956676 

 

The StatAdvisor 

This table shows the predicted values for x2 using the fitted model.  In addition to the best 

predictions, the table shows: 

 

   (1) 95,0% prediction intervals for new observations 

   (2) 95,0% confidence intervals for the mean of many observations 

 

The prediction and confidence intervals correspond to the inner and outer bounds on the graph of 

the fitted model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plot of Fitted Model
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Comparison of Alternative Models 

Model Correlation R-Squared 

Double squared 0,3468 12,03% 

Squared-X 0,3277 10,74% 

Square root-Y squared-X 0,3176 10,09% 

Logarithmic-Y squared-X 0,3073 9,44% 

Reciprocal-Y squared-X -0,2863 8,20% 

Squared-Y reciprocal-X 0,2262 5,12% 

Reciprocal-X 0,2238 5,01% 

Square root-Y reciprocal-X 0,2221 4,93% 

S-curve model 0,2200 4,84% 

Logistic 0,1934 3,74% 

Squared-Y 0,1912 3,65% 

Log probit 0,1894 3,59% 

Linear 0,1744 3,04% 

Square root-Y 0,1659 2,75% 

Exponential 0,1573 2,48% 

Reciprocal-Y -0,1405 1,97% 

Squared-Y square root-X 0,0821 0,67% 

Square root-X 0,0684 0,47% 

Reciprocal-Y logarithmic-X 0,0616 0,38% 

Double square root 0,0616 0,38% 

Logarithmic-Y square root-X 0,0549 0,30% 

Multiplicative -0,0544 0,30% 

Square root-Y logarithmic-X -0,0503 0,25% 

Logarithmic-X -0,0460 0,21% 

Reciprocal-Y square root-X -0,0421 0,18% 

Squared-Y logarithmic-X -0,0369 0,14% 

Double reciprocal <no fit>  

 

The StatAdvisor 

This table shows the results of fitting several curvilinear models to the data.  Of the models 

fitted, the double squared model yields the highest R-Squared value with 12,027%.  This is the 

currently selected model. 

 

Unusual Residuals 

   Predicted  Studentized 

Row X Y Y Residual Residual 

6 6,0 0,510485 0,696183 -0,185698 -2,69 

 

The StatAdvisor 

The table of unusual residuals lists all observations which have Studentized residuals greater 

than 2 in absolute value.  Studentized residuals measure how many standard deviations each 

observed value of x2 deviates from a model fitted using all of the data except that observation.  

In this case, there is one Studentized residual greater than 2, but none greater than 3.   

Simple Regression - x3 vs. t 

Dependent variable: x3 

Independent variable: t 

Reciprocal-X model: Y = a + b/X 
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Coefficients 

 Least Squares Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

Intercept 3,47189 0,853375 4,06843 0,0023 

Slope -2,90273 2,36307 -1,22837 0,2474 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 6,42458 1 6,42458 1,51 0,2474 

Residual 42,5778 10 4,25778   

Total (Corr.) 49,0024 11    

 

Correlation Coefficient = -0,362088 

R-squared = 13,1108 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 4,42183 percent 

Standard Error of Est. = 2,06344 

Mean absolute error = 1,65647 

Durbin-Watson statistic = 0,921067 (P=0,0075) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,470937 

 

The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a reciprocal-X model to describe the relationship between 

x3 and t.  The equation of the fitted model is 

   x3 = 3,47189 - 2,90273/t 

Since the P-value in the ANOVA table is greater or equal to 0,05, there is not a statistically 

significant relationship between x3 and t at the 95,0% or higher confidence level. 

 

The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 13,1108% of the variability in 

x3.  The correlation coefficient equals -0,362088, indicating a relatively weak relationship 

between the variables.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the 

residuals to be 2,06344.  This value can be used to construct prediction limits for new 

observations by selecting the Forecasts option from the text menu. 

 

The mean absolute error (MAE) of 1,65647 is the average value of the residuals.  The Durbin-

Watson (DW) statistic tests the residuals to determine if there is any significant correlation based 

on the order in which they occur in your data file.  Since the P-value is less than 0,05, there is an 

indication of possible serial correlation at the 95,0% confidence level.  Plot the residuals versus 

row order to see if there is any pattern that can be seen 

 

Plot of Fitted Model

x3 = 3,47189 - 2,90273/t

0 2 4 6 8 10 12

t

0

2

4

6

8

x
3



 294 

Продовження додатку Б.1 

Predicted Values 

  95,00%  95,00%  

 Predicted Prediction Limits Confidence Limits 

X Y Lower Upper Lower Upper 

13,0 3,2486 -1,63144 8,12865 1,61258 4,88463 

14,0 3,26455 -1,62125 8,15035 1,61145 4,91766 

15,0 3,27838 -1,61254 8,1693 1,6102 4,94655 

 

The StatAdvisor 

This table shows the predicted values for x3 using the fitted model.  In addition to the best 

predictions, the table shows: 

 

   (1) 95,0% prediction intervals for new observations 

   (2) 95,0% confidence intervals for the mean of many observations 

 

The prediction and confidence intervals correspond to the inner and outer bounds on the graph of 

the fitted model. 

 

Comparison of Alternative Models 

Model Correlation R-Squared 

Reciprocal-X -0,3621 13,11% 

Squared-Y logarithmic-X 0,3446 11,88% 

Squared-Y reciprocal-X -0,3424 11,72% 

Logarithmic-X 0,3356 11,26% 

S-curve model -0,3346 11,19% 

Square root-Y logarithmic-X 0,3104 9,64% 

Squared-Y square root-X 0,3025 9,15% 

Reciprocal-Y squared-X 0,2818 7,94% 

Square root-X 0,2744 7,53% 

Multiplicative 0,2641 6,98% 

Squared-Y 0,2398 5,75% 

Double square root 0,2379 5,66% 

Double reciprocal 0,2268 5,14% 

Linear 0,1939 3,76% 

Logarithmic-Y square root-X 0,1803 3,25% 

Square root-Y 0,1480 2,19% 

Logarithmic-Y squared-X -0,1045 1,09% 

Double squared 0,0997 0,99% 

Reciprocal-Y 0,0963 0,93% 

Exponential 0,0818 0,67% 

Square root-Y squared-X -0,0296 0,09% 

Squared-X 0,0282 0,08% 

Reciprocal-Y square root-X -0,0102 0,01% 

Reciprocal-Y logarithmic-X <no fit>  

Square root-Y reciprocal-X <no fit>  

Logistic <no fit>  

Log probit <no fit>  
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The StatAdvisor 

This table shows the results of fitting several curvilinear models to the data.  Of the models 

fitted, the reciprocal-X model yields the highest R-Squared value with 13,1108%.  This is the 

currently selected model. 

 

Unusual Residuals 

   Predicted  Studentized 

Row X Y Y Residual Residual 

9 9,0 6,95073 3,14937 3,80136 2,36 

 

The StatAdvisor 

The table of unusual residuals lists all observations which have Studentized residuals greater 

than 2 in absolute value.  Studentized residuals measure how many standard deviations each 

observed value of x3 deviates from a model fitted using all of the data except that observation.  

In this case, there is one Studentized residual greater than 2, but none greater than 3.   

 

Simple Regression - x4 vs. t 

Dependent variable: x4 

Independent variable: t 

Logarithmic-Y square root-X model: Y = exp(a + b*sqrt(X)) 

 

Coefficients 

 Least Squares Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

Intercept 10,3219 0,261904 39,4108 0,0000 

Slope 1,14579 0,102727 11,1537 0,0000 

 

NOTE: intercept = ln(a) 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 8,80647 1 8,80647 124,41 0,0000 

Residual 0,707886 10 0,0707886   

Total (Corr.) 9,51436 11    

 

Correlation Coefficient = 0,96208 

R-squared = 92,5598 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 91,8158 percent 

Standard Error of Est. = 0,266061 

Mean absolute error = 0,196735 

Durbin-Watson statistic = 2,89012 (P=0,9109) 

Lag 1 residual autocorrelation = -0,501578 

 

The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a logarithmic-Y square root-X model to describe the 

relationship between x4 and t.  The equation of the fitted model is 

 

   x4 = exp(10,3219 + 1,14579*sqrt(t)) 
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Since the P-value in the ANOVA table is less than 0,05, there is a statistically significant 

relationship between x4 and t at the 95,0% confidence level. 

 

The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 92,5598% of the variability in 

x4.  The correlation coefficient equals 0,96208, indicating a relatively strong relationship 

between the variables.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the 

residuals to be 0,266061.  This value can be used to construct prediction limits for new 

observations by selecting the Forecasts option from the text menu. 

 

The mean absolute error (MAE) of 0,196735 is the average value of the residuals.  The Durbin-

Watson (DW) statistic tests the residuals to determine if there is any significant correlation based 

on the order in which they occur in your data file.  Since the P-value is greater than 0,05, there is 

no indication of serial autocorrelation in the residuals at the 95,0% confidence level.   

 

Predicted Values 

  95,00%  95,00%  

 Predicted Prediction Limits Confidence Limits 

X Y Lower Upper Lower Upper 

13,0 1,89187E6 965696, 3,7063E6 1,37728E6 2,59871E6 

14,0 2,21115E6 1,11411E6 4,3884E6 1,56739E6 3,11932E6 

15,0 2,5702E6 1,27751E6 5,17093E6 1,77447E6 3,72277E6 

 

The StatAdvisor 

This table shows the predicted values for x4 using the fitted model.  In addition to the best 

predictions, the table shows: 

 

   (1) 95,0% prediction intervals for new observations 

   (2) 95,0% confidence intervals for the mean of many observations 

 

The prediction and confidence intervals correspond to the inner and outer bounds on the graph of 

the fitted model. 
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Comparison of Alternative Models 

Model Correlation R-Squared 

Logarithmic-Y square root-X 0,9621 92,56% 

Multiplicative 0,9517 90,58% 

Square root-Y 0,9460 89,50% 

Double square root 0,9445 89,22% 

Exponential 0,9422 88,77% 

Double reciprocal 0,9291 86,33% 

Linear 0,9240 85,38% 

Square root-Y logarithmic-X 0,9110 82,98% 

Square root-X 0,9052 81,94% 

Squared-X 0,9029 81,52% 

Square root-Y squared-X 0,8984 80,72% 

Logarithmic-Y squared-X 0,8647 74,77% 

Double squared 0,8562 73,31% 

Logarithmic-X 0,8542 72,96% 

Squared-Y 0,8446 71,33% 

S-curve model -0,8307 69,00% 

Squared-Y square root-X 0,8068 65,10% 

Squared-Y logarithmic-X 0,7394 54,67% 

Reciprocal-Y squared-X -0,7385 54,53% 

Reciprocal-X -0,6766 45,78% 

Squared-Y reciprocal-X -0,5500 30,25% 

Reciprocal-Y <no fit>  

Reciprocal-Y square root-X <no fit>  

Reciprocal-Y logarithmic-X <no fit>  

Square root-Y reciprocal-X <no fit>  

Logistic <no fit>  

Log probit <no fit>  

 

The StatAdvisor 

This table shows the results of fitting several curvilinear models to the data.  Of the models 

fitted, the logarithmic-Y square root-X model yields the highest R-Squared value with 

92,5598%.  This is the currently selected model. 

 

Unusual Residuals 

   Predicte

d 

 Studentize

d 

Row X Y Y Residua

l 

Residual 

9 9,0 1,46686E

6 

945283, 521577, 2,03 

 

The StatAdvisor 

The table of unusual residuals lists all observations which have Studentized residuals greater 

than 2 in absolute value.  Studentized residuals measure how many standard deviations each 

observed value of x4 deviates from a model fitted using all of the data except that observation.  

In this case, there is one Studentized residual greater than 2, but none greater than 3.   
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Фрагмент результатів обчислення кривих росту для прогнозування значень 

показників економічного розвитку АТ ˮСвітло шахтаряˮ 

 
 Simple Regression - x1 vs. t 

Dependent variable: x1 

Independent variable: t 

Multiplicative model: Y = a*X^b 

 

Coefficients 

 Least Squares Standar

d 

T  

Paramet

er 

Estimate Error Statistic P-

Value 

Intercept 11,3736 0,23744

2 

47,9005 0,0000 

Slope 0,205843 0,13074

9 

1,57434 0,1465 

 

NOTE: intercept = ln(a) 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F-

Ratio 

P-Value 

Model 0,266269 1 0,266269 2,48 0,1465 

Residual 1,0743 10 0,10743   

Total 

(Corr.) 

1,34056 11    

 

Correlation Coefficient = 0,445673 

R-squared = 19,8624 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 11,8487 percent 

Standard Error of Est. = 0,327765 

Mean absolute error = 0,22851 

Durbin-Watson statistic = 1,29616 (P=0,0458) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,234783 

 

The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship 

between x1 and t.  The equation of the fitted model is 

 

   x1 = exp(11,3736 + 0,205843*ln(t)) 

 

or 

 

   ln(x1) = 11,3736 + 0,205843*ln(t) 

 

Since the P-value in the ANOVA table is greater or equal to 0,05, there is not a statistically 

significant relationship between x1 and t at the 95,0% or higher confidence level. 
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The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 19,8624% of the variability in 

x1.  The correlation coefficient equals 0,445673, indicating a relatively weak relationship 

between the variables.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the 

residuals to be 0,327765.  This value can be used to construct prediction limits for new 

observations by selecting the Forecasts option from the text menu. 

 

The mean absolute error (MAE) of 0,22851 is the average value of the residuals.  The Durbin-

Watson (DW) statistic tests the residuals to determine if there is any significant correlation based 

on the order in which they occur in your data file.  Since the P-value is less than 0,05, there is an 

indication of possible serial correlation at the 95,0% confidence level.  Plot the residuals versus 

row order to see if there is any pattern that can be seen.   

 

 
Predicted Values 

  95,00%  95,00%  

 Predicted Prediction Limits Confidence Limits 

X Y Lower Upper Lower Upper 

13,0 147497, 66009,0 329581, 105374, 206458, 

14,0 149764, 66536,7 337096, 105182, 213243, 

15,0 151906, 67001,4 344403, 104959, 219853, 

 

The StatAdvisor 

This table shows the predicted values for x1 using the fitted model.  In addition to the best 

predictions, the table shows: 

 

   (1) 95,0% prediction intervals for new observations 

   (2) 95,0% confidence intervals for the mean of many observations 

 

The prediction and confidence intervals correspond to the inner and outer bounds on the graph of 

the fitted model. 

 

 

 

Plot of Fitted Model
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Comparison of Alternative Models 

Model Correlation R-Squared 

Double reciprocal 0,4582 21,00% 

Multiplicative 0,4457 19,86% 

Square root-Y logarithmic-X 0,4300 18,49% 

Logarithmic-Y square root-X 0,4284 18,36% 

S-curve model -0,4209 17,72% 

Double square root 0,4183 17,50% 

Logarithmic-X 0,4137 17,11% 

Square root-X 0,4074 16,60% 

Reciprocal-Y -0,4054 16,44% 

Exponential 0,4013 16,11% 

Square root-Y 0,3972 15,77% 

Linear 0,3922 15,38% 

Squared-Y square root-X 0,3866 14,94% 

Squared-Y logarithmic-X 0,3830 14,67% 

Squared-Y 0,3821 14,60% 

Reciprocal-X -0,3777 14,27% 

Double squared 0,3743 14,01% 

Squared-X 0,3661 13,40% 

Square root-Y squared-X 0,3609 13,03% 

Logarithmic-Y squared-X 0,3548 12,59% 

Reciprocal-Y squared-X -0,3394 11,52% 

Squared-Y reciprocal-X -0,3374 11,38% 

Reciprocal-Y square root-X <no fit>  

Reciprocal-Y logarithmic-X <no fit>  

Square root-Y reciprocal-X <no fit>  

Logistic <no fit>  

Log probit <no fit>  

 

The StatAdvisor 

This table shows the results of fitting several curvilinear models to the data.  Of the models 

fitted, the double reciprocal model yields the highest R-Squared value with 20,9984%.  This is 

1,13598% higher than the currently selected multiplicative model.  To change models, select the 

Analysis Options dialog box. 

 

Unusual Residuals 

   Predicted  Studentized 

Row X Y Y Residual Residual 

6 6,0 230703, 125795, 104908, 2,32 

 

The StatAdvisor 

The table of unusual residuals lists all observations which have Studentized residuals greater 

than 2 in absolute value.  Studentized residuals measure how many standard deviations each 

observed value of x1 deviates from a model fitted using all of the data except that observation.  

In this case, there is one Studentized residual greater than 2, but none greater than 3.   
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Simple Regression - x2 vs. t 

Dependent variable: x2 

Independent variable: t 

Reciprocal-Y squared-X: Y = 1/(a + b*X^2) 

 

Coefficients 

 Least Squares Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

Intercept 1,08126 0,111261 9,71819 0,0000 

Slope 0,0063557 0,00156425 4,06311 0,0023 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 1,03014 1 1,03014 16,51 0,0023 

Residual 0,623991 10 0,0623991   

Total (Corr.) 1,65413 11    

 

Correlation Coefficient = 0,789156 

R-squared = 62,2768 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 58,5045 percent 

Standard Error of Est. = 0,249798 

Mean absolute error = 0,181917 

Durbin-Watson statistic = 0,809808 (P=0,0025) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,543219 

 

The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a reciprocal-Y squared-X model to describe the 

relationship between x2 and t.  The equation of the fitted model is 

 

   x2 = 1/(1,08126 + 0,0063557*t^2) 

 

Since the P-value in the ANOVA table is less than 0,05, there is a statistically significant 

relationship between x2 and t at the 95,0% confidence level. 

 

The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 62,2768% of the variability in 

x2.  The correlation coefficient equals 0,789156, indicating a moderately strong relationship 

between the variables.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the 

residuals to be 0,249798.  This value can be used to construct prediction limits for new 

observations by selecting the Forecasts option from the text menu. 

 

The mean absolute error (MAE) of 0,181917 is the average value of the residuals.  The Durbin-

Watson (DW) statistic tests the residuals to determine if there is any significant correlation based 

on the order in which they occur in your data file.  Since the P-value is less than 0,05, there is an 

indication of possible serial correlation at the 95,0% confidence level.  Plot the residuals versus 

row order to see if there is any pattern that can be seen.   
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Predicted Values 

  95,00%  95,00%  

 Predicted Prediction Limits Confidence Limits 

X Y Lower Upper Lower Upper 

13,0 0,463957 0,689062 0,349712 0,580016 0,3866 

14,0 0,429742 0,638808 0,323778 0,553348 0,351275 

15,0 0,398201 0,595041 0,299219 0,527822 0,319692 

 

The StatAdvisor 

This table shows the predicted values for x2 using the fitted model.  In addition to the best 

predictions, the table shows: 

 

   (1) 95,0% prediction intervals for new observations 

   (2) 95,0% confidence intervals for the mean of many observations 

 

The prediction and confidence intervals correspond to the inner and outer bounds on the graph of 

the fitted model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plot of Fitted Model
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Comparison of Alternative Models 
Model Correlation R-Squared 

Reciprocal-Y squared-X 0,7892 62,28% 

Logarithmic-Y squared-X -0,7046 49,64% 

Reciprocal-Y 0,6650 44,22% 

Square root-Y squared-X -0,6514 42,43% 

Squared-X -0,5934 35,21% 

Exponential -0,5799 33,63% 

Reciprocal-Y square root-X 0,5667 32,11% 

Square root-Y -0,5279 27,87% 

Logarithmic-Y square root-X -0,4824 23,27% 

Double squared -0,4740 22,47% 

Linear -0,4720 22,27% 

Reciprocal-Y logarithmic-X 0,4492 20,17% 

Double square root -0,4321 18,67% 

Square root-X -0,3788 14,35% 

Multiplicative -0,3678 13,53% 

Squared-Y -0,3594 12,92% 

Square root-Y logarithmic-X -0,3206 10,28% 

Squared-Y square root-X -0,2735 7,48% 

Logarithmic-X -0,2715 7,37% 

Squared-Y logarithmic-X -0,1769 3,13% 

S-curve model 0,1616 2,61% 

Square root-Y reciprocal-X 0,1241 1,54% 

Reciprocal-X 0,0866 0,75% 

Squared-Y reciprocal-X 0,0184 0,03% 

Double reciprocal <no fit>  

Logistic <no fit>  

Log probit <no fit>  

 

The StatAdvisor 

This table shows the results of fitting several curvilinear models to the data.  Of the models 

fitted, the reciprocal-Y squared-X model yields the highest R-Squared value with 62,2768%.  

This is the currently selected model. 

 

Unusual Residuals 

   Predicted  Studentized 

Row X Y Y Residual Residual 

6 6,0 1,33448 0,763321 0,571159 -3,37 

 

The StatAdvisor 

The table of unusual residuals lists all observations which have Studentized residuals greater 

than 2 in absolute value.  Studentized residuals measure how many standard deviations each 

observed value of x2 deviates from a model fitted using all of the data except that observation.  

In this case, there is one Studentized residual greater than 3.  You should take a careful look at 

the observations greater than 3 to determine whether they are outliers which should be removed 

from the model and handled separately. 

 

Simple Regression - x3 vs. t 

Dependent variable: x3 

Independent variable: t 

Double-squared: Y = sqrt(a + b*X^2) 
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Coefficients 

 Least Squares Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

Intercept 4,96825 2,92185 1,70038 0,1199 

Slope 0,195023 0,0410789 4,74751 0,0008 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 969,927 1 969,927 22,54 0,0008 

Residual 430,335 10 43,0335   

Total (Corr.) 1400,26 11    

 

Correlation Coefficient = 0,832271 

R-squared = 69,2675 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 66,1943 percent 

Standard Error of Est. = 6,55999 

Mean absolute error = 4,84598 

Durbin-Watson statistic = 1,22867 (P=0,0328) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,382063 

 

The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a double squared model to describe the relationship 

between x3 and t.  The equation of the fitted model is 

   x3 = sqrt(4,96825 + 0,195023*t^2) 

Since the P-value in the ANOVA table is less than 0,05, there is a statistically significant 

relationship between x3 and t at the 95,0% confidence level. 

The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 69,2675% of the variability in 

x3.  The correlation coefficient equals 0,832271, indicating a moderately strong relationship 

between the variables.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the 

residuals to be 6,55999.  This value can be used to construct prediction limits for new 

observations by selecting the Forecasts option from the text menu. 

The mean absolute error (MAE) of 4,84598 is the average value of the residuals.  The Durbin-

Watson (DW) statistic tests the residuals to determine if there is any significant correlation based 

on the order in which they occur in your data file.  Since the P-value is less than 0,05, there is an 

indication of possible serial correlation at the 95,0% confidence level.  Plot the residuals versus 

row order to see if there is any pattern that can be seen.   

 

 
 

Plot of Fitted Model
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Predicted Values 

  95,00%  95,00%  

 Predicted Prediction Limits Confidence Limits 

X Y Lower Upper Lower Upper 

13,0 6,1585 4,40862 7,51121 5,15763 7,01805 

14,0 6,57212 4,81593 7,94935 5,43528 7,53944 

15,0 6,98916 5,19925 8,40622 5,71426 8,06499 

 

The StatAdvisor 

This table shows the predicted values for x3 using the fitted model.  In addition to the best 

predictions, the table shows: 

 

   (1) 95,0% prediction intervals for new observations 

   (2) 95,0% confidence intervals for the mean of many observations 

 

The prediction and confidence intervals correspond to the inner and outer bounds on the graph of 

the fitted model. 

 

 

Comparison of Alternative Models 

Model Correlation R-Squared 

Double squared 0,8323 69,27% 

Squared-Y 0,7593 57,65% 

Squared-X 0,7578 57,43% 

Square root-Y squared-X 0,7023 49,33% 

Squared-Y square root-X 0,6995 48,93% 

Linear 0,6878 47,30% 

Logarithmic-Y squared-X 0,6361 40,46% 

Square root-Y 0,6321 39,95% 

Square root-X 0,6320 39,95% 

Squared-Y logarithmic-X 0,6226 38,77% 

Double square root 0,5778 33,38% 

Exponential 0,5644 31,86% 

Logarithmic-X 0,5619 31,57% 

Logarithmic-Y square root-X 0,5110 26,11% 

Square root-Y logarithmic-X 0,5110 26,11% 

Reciprocal-Y squared-X -0,4895 23,96% 

Squared-Y reciprocal-X -0,4530 20,52% 

Multiplicative 0,4473 20,01% 

Reciprocal-Y -0,4118 16,96% 

Reciprocal-X -0,4108 16,88% 

S-curve model -0,3200 10,24% 

Double reciprocal 0,1960 3,84% 

Reciprocal-Y square root-X <no fit>  

Reciprocal-Y logarithmic-X <no fit>  

Square root-Y reciprocal-X <no fit>  

Logistic <no fit>  

Log probit <no fit>  
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The StatAdvisor 

This table shows the results of fitting several curvilinear models to the data.  Of the models 

fitted, the double squared model yields the highest R-Squared value with 69,2675%.  This is the 

currently selected model. 

 

Unusual Residuals 

   Predicte

d 

 Studentize

d 

Row X Y Y Residual Residual 

7 7,0 1,67824 3,81108 -

2,13285 

-2,19 

 

The StatAdvisor 

The table of unusual residuals lists all observations which have Studentized residuals greater 

than 2 in absolute value.  Studentized residuals measure how many standard deviations each 

observed value of x3 deviates from a model fitted using all of the data except that observation.  

In this case, there is one Studentized residual greater than 2, but none greater than 3.   

 

Simple Regression - x4 vs. t 

Dependent variable: x4 

Independent variable: t 

Multiplicative model: Y = a*X^b 

 

Coefficients 

 Least Squares Standar

d 

T  

Paramet

er 

Estimate Error Statistic P-

Value 

Intercept 11,3736 0,23744

2 

47,9005 0,0000 

Slope 0,205843 0,13074

9 

1,57434 0,1465 

 

NOTE: intercept = ln(a) 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F-

Ratio 

P-Value 

Model 0,266269 1 0,266269 2,48 0,1465 

Residual 1,0743 10 0,10743   

Total 

(Corr.) 

1,34056 11    

 

Correlation Coefficient = 0,445673 

R-squared = 19,8624 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 11,8487 percent 

Standard Error of Est. = 0,327765 

Mean absolute error = 0,22851 

Durbin-Watson statistic = 1,29616 (P=0,0458) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,234783 
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The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship 

between x4 and t.  The equation of the fitted model is 

 

   x4 = exp(11,3736 + 0,205843*ln(t)) 

 

or 

 

   ln(x4) = 11,3736 + 0,205843*ln(t) 

 

Since the P-value in the ANOVA table is greater or equal to 0,05, there is not a statistically 

significant relationship between x4 and t at the 95,0% or higher confidence level. 

 

The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 19,8624% of the variability in 

x4.  The correlation coefficient equals 0,445673, indicating a relatively weak relationship 

between the variables.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the 

residuals to be 0,327765.  This value can be used to construct prediction limits for new 

observations by selecting the Forecasts option from the text menu. 

 

The mean absolute error (MAE) of 0,22851 is the average value of the residuals.  The Durbin-

Watson (DW) statistic tests the residuals to determine if there is any significant correlation based 

on the order in which they occur in your data file.  Since the P-value is less than 0,05, there is an 

indication of possible serial correlation at the 95,0% confidence level.  Plot the residuals versus 

row order to see if there is any pattern that can be seen.   

 

 
 

Predicted Values 

  95,00%  95,00%  

 Predicted Prediction Limits Confidence Limits 

X Y Lower Upper Lower Upper 

13,0 147497, 66009,0 329581, 105374, 206458, 

14,0 149764, 66536,7 337096, 105182, 213243, 

15,0 151906, 67001,4 344403, 104959, 219853, 

Plot of Fitted Model
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The StatAdvisor 

This table shows the predicted values for x4 using the fitted model.  In addition to the best 

predictions, the table shows: 

 

   (1) 95,0% prediction intervals for new observations 

   (2) 95,0% confidence intervals for the mean of many observations 

 

The prediction and confidence intervals correspond to the inner and outer bounds on the graph of 

the fitted model. 

 

 

Comparison of Alternative Models 

Model Correlation R-Squared 

Double reciprocal 0,4582 21,00% 

Multiplicative 0,4457 19,86% 

Square root-Y logarithmic-X 0,4300 18,49% 

Logarithmic-Y square root-X 0,4284 18,36% 

S-curve model -0,4209 17,72% 

Double square root 0,4183 17,50% 

Logarithmic-X 0,4137 17,11% 

Square root-X 0,4074 16,60% 

Reciprocal-Y -0,4054 16,44% 

Exponential 0,4013 16,11% 

Square root-Y 0,3972 15,77% 

Linear 0,3922 15,38% 

Squared-Y square root-X 0,3866 14,94% 

Squared-Y logarithmic-X 0,3830 14,67% 

Squared-Y 0,3821 14,60% 

Reciprocal-X -0,3777 14,27% 

Double squared 0,3743 14,01% 

Squared-X 0,3661 13,40% 

Square root-Y squared-X 0,3609 13,03% 

Logarithmic-Y squared-X 0,3548 12,59% 

Reciprocal-Y squared-X -0,3394 11,52% 

Squared-Y reciprocal-X -0,3374 11,38% 

Reciprocal-Y square root-X <no fit>  

Reciprocal-Y logarithmic-X <no fit>  

Square root-Y reciprocal-X <no fit>  

Logistic <no fit>  

Log probit <no fit>  

 

The StatAdvisor 

This table shows the results of fitting several curvilinear models to the data.  Of the models 

fitted, the double reciprocal model yields the highest R-Squared value with 20,9984%.  This is 

1,13598% higher than the currently selected multiplicative model.  To change models, select the 

Analysis Options dialog box. 
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Unusual Residuals 

   Predicted  Studentized 

Row X Y Y Residual Residual 

6 6,0 230703, 125795, 104908, 2,32 

 

The StatAdvisor 

The table of unusual residuals lists all observations which have Studentized residuals greater 

than 2 in absolute value.  Studentized residuals measure how many standard deviations each 

observed value of x4 deviates from a model fitted using all of the data except that observation.  

In this case, there is one Studentized residual greater than 2, but none greater than 3.   

 

Simple Regression - x5 vs. t 

Dependent variable: x5 

Independent variable: t 

Squared-Y logarithmic-X model: Y = sqrt(a + b*ln(X)) 

 

Coefficients 

 Least Squares Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

Intercept 35,218 7,97015 4,41874 0,0013 

Slope -8,6696 4,38882 -1,97538 0,0765 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 472,331 1 472,331 3,90 0,0765 

Residual 1210,44 10 121,044   

Total (Corr.) 1682,77 11    

 

Correlation Coefficient = -0,529798 

R-squared = 28,0686 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 20,8755 percent 

Standard Error of Est. = 11,002 

Mean absolute error = 8,16798 

Durbin-Watson statistic = 0,766822 (P=0,0019) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,472945 

 

The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a squared-Y logarithmic-X model to describe the 

relationship between x5 and t.  The equation of the fitted model is 

 

   x5 = sqrt(35,218 - 8,6696*ln(t)) 

 

Since the P-value in the ANOVA table is greater or equal to 0,05, there is not a statistically 

significant relationship between x5 and t at the 95,0% or higher confidence level. 

 

The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 28,0686% of the variability in 

x5.  The correlation coefficient equals -0,529798, indicating a moderately strong relationship 

between the variables.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the 

residuals to be 11,002.  This value can be used to construct prediction limits for new 

observations by selecting the Forecasts option from the text menu. 
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The mean absolute error (MAE) of 8,16798 is the average value of the residuals.  The Durbin-

Watson (DW) statistic tests the residuals to determine if there is any significant correlation based 

on the order in which they occur in your data file.  Since the P-value is less than 0,05, there is an 

indication of possible serial correlation at the 95,0% confidence level.  Plot the residuals versus 

row order to see if there is any pattern that can be seen.   

 

 
Predicted Values 

  95,00%  95,00%  

 Predicted Prediction Limits Confidence Limits 

X Y Lower Upper Lower Upper 

13,0 3,60291  6,32211 1,30104 4,92637 

14,0 3,51261  6,29058 0,690583 4,91935 

15,0 3,42641  6,2623  4,91425 

 

The StatAdvisor 

This table shows the predicted values for x5 using the fitted model.  In addition to the best 

predictions, the table shows: 

 

   (1) 95,0% prediction intervals for new observations 

   (2) 95,0% confidence intervals for the mean of many observations 

 

The prediction and confidence intervals correspond to the inner and outer bounds on the graph of 

the fitted model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plot of Fitted Model
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Comparison of Alternative Models 

Model Correlation R-Squared 

Squared-Y logarithmic-X -0,5298 28,07% 

Logarithmic-X -0,5293 28,01% 

Squared-Y square root-X -0,5271 27,78% 

Square root-X -0,5253 27,59% 

Multiplicative -0,5123 26,25% 

Logarithmic-Y square root-X -0,5078 25,78% 

Squared-Y -0,4962 24,62% 

Linear -0,4924 24,25% 

Square root-Y -0,4854 23,56% 

Reciprocal-Y logarithmic-X 0,4769 22,74% 

Exponential -0,4745 22,52% 

Reciprocal-Y square root-X 0,4728 22,35% 

Squared-Y reciprocal-X 0,4560 20,80% 

Reciprocal-X 0,4545 20,66% 

Square root-Y reciprocal-X 0,4484 20,10% 

Reciprocal-Y 0,4411 19,45% 

S-curve model 0,4382 19,20% 

Double squared -0,3894 15,16% 

Squared-X -0,3814 14,55% 

Square root-Y squared-X -0,3737 13,96% 

Logarithmic-Y squared-X -0,3633 13,20% 

Reciprocal-Y squared-X 0,3348 11,21% 

Double square root <no fit>  

Square root-Y logarithmic-X <no fit>  

Double reciprocal <no fit>  

Logistic <no fit>  

Log probit <no fit>  

 

The StatAdvisor 

This table shows the results of fitting several curvilinear models to the data.  Of the models 

fitted, the squared-Y logarithmic-X model yields the highest R-Squared value with 28,0686%.  

This is the currently selected model. 

 

Unusual Residuals 

   Predicted  Studentized 

Row X Y Y Residual Residual 

12 12,0 5,66345 3,69795 1,9655 2,18 

 

The StatAdvisor 

The table of unusual residuals lists all observations which have Studentized residuals greater 

than 2 in absolute value.  Studentized residuals measure how many standard deviations each 

observed value of x5 deviates from a model fitted using all of the data except that observation.  

In this case, there is one Studentized residual greater than 2, but none greater than 3.   

 

Simple Regression - x6 vs. t 

Dependent variable: x6 

Independent variable: t 

Double-squared: Y = sqrt(a + b*X^2) 
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Coefficients 

 Least Squares Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

Intercept 24,0493 2,99772 8,02251 0,0000 

Slope -0,11602 0,0421456 -2,75284 0,0204 

 

Analysis of Variance 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 

Model 343,268 1 343,268 7,58 0,0204 

Residual 452,973 10 45,2973   

Total (Corr.) 796,241 11    

Correlation Coefficient = -0,65659 

R-squared = 43,1111 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 37,4222 percent 

Standard Error of Est. = 6,73033 

Mean absolute error = 5,02569 

Durbin-Watson statistic = 1,76469 (P=0,2119) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,0888842 

 

The StatAdvisor 

The output shows the results of fitting a double squared model to describe the relationship 

between x6 and t.  The equation of the fitted model is 

 

   x6 = sqrt(24,0493 - 0,11602*t^2) 

 

Since the P-value in the ANOVA table is less than 0,05, there is a statistically significant 

relationship between x6 and t at the 95,0% confidence level. 

The R-Squared statistic indicates that the model as fitted explains 43,1111% of the variability in 

x6.  The correlation coefficient equals -0,65659, indicating a moderately strong relationship 

between the variables.  The standard error of the estimate shows the standard deviation of the 

residuals to be 6,73033.  This value can be used to construct prediction limits for new 

observations by selecting the Forecasts option from the text menu. 

The mean absolute error (MAE) of 5,02569 is the average value of the residuals.  The Durbin-

Watson (DW) statistic tests the residuals to determine if there is any significant correlation based 

on the order in which they occur in your data file.  Since the P-value is greater than 0,05, there is 

no indication of serial autocorrelation in the residuals at the 95,0% confidence level.   

 

Predicted Values 

  95,00%  95,00%  

 Predicted Prediction Limits Confidence Limits 

X Y Lower Upper Lower Upper 

13,0 2,10758  4,83872  4,00774 

14,0 1,14427  4,67206  3,91334 

15,0   4,50859  3,81588 

 

The StatAdvisor 

This table shows the predicted values for x6 using the fitted model.  In addition to the best 

predictions, the table shows: 

   (1) 95,0% prediction intervals for new observations 

   (2) 95,0% confidence intervals for the mean of many observations 
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The prediction and confidence intervals correspond to the inner and outer bounds on the graph of 

the fitted model. 

 

Comparison of Alternative Models 

Model Correlation R-Squared 

Double squared -0,6566 43,11% 

Squared-Y -0,6496 42,20% 

Squared-X -0,6278 39,41% 

Linear -0,6275 39,38% 

Squared-Y square root-X -0,6119 37,45% 

Square root-Y -0,6074 36,89% 

Square root-Y squared-X -0,6033 36,40% 

Square root-X -0,5947 35,37% 

Exponential -0,5806 33,70% 

Double square root -0,5779 33,39% 

Logarithmic-Y squared-X -0,5717 32,68% 

Logarithmic-Y square root-X -0,5548 30,78% 

Squared-Y logarithmic-X -0,5474 29,97% 

Logarithmic-X -0,5359 28,72% 

Square root-Y logarithmic-X -0,5230 27,35% 

Reciprocal-Y 0,5101 26,02% 

Multiplicative -0,5045 25,45% 

Reciprocal-Y square root-X 0,4928 24,28% 

Reciprocal-Y squared-X 0,4912 24,13% 

Reciprocal-Y logarithmic-X 0,4529 20,51% 

Squared-Y reciprocal-X 0,3875 15,01% 

Reciprocal-X 0,3864 14,93% 

Square root-Y reciprocal-X 0,3804 14,47% 

S-curve model 0,3702 13,70% 

Double reciprocal <no fit>  

Logistic <no fit>  

Log probit <no fit>  

 

The StatAdvisor 

This table shows the results of fitting several curvilinear models to the data.  Of the models 

fitted, the double squared model yields the highest R-Squared value with 43,1111%.  This is the 

currently selected model. 

 

Unusual Residuals 

   Predicted  Studentized 

Row X Y Y Residual Residual 

2 2,0 3,54067 4,85646 -1,31578 -2,10 

 

The StatAdvisor 

The table of unusual residuals lists all observations which have Studentized residuals greater 

than 2 in absolute value.  Studentized residuals measure how many standard deviations each 

observed value of x6 deviates from a model fitted using all of the data except that observation.  

In this case, there is one Studentized residual greater than 2, but none greater than 3.   
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Опис інноваційно-інвестиційного проекту впровадження промислового 

обладнання для створення пункту переробки відпрацьованих масел у 

Зміївському районі Харківської області 

 

ОПИС ПРОЕКТУ 

 

1. Найважливішими напрямками економії споживання енергоресурсів є 

такі: 

1) використання альтернативних джерел ПЕР (енергії Сонця і вітру, 

біогазу, вторинної переробки нафтопродуктів і т.д.); 

2) удосконалення використовуваних на виробництві та у побуті 

енергоємних технологічних процесів, впровадження енергозберігаючих 

технологій; 

3) модернізація і відновлення  обладнання, експлуатація якого 

пов'язана із  споживанням ПЕР, заміна діючих машин і устаткування на 

більш досконалі сучасні зразки; 

4) реалізація системного підходу до енергозбереження за рахунок 

оптимізації структури споживання палива й енергії; 

5) зниження вартості виробництва і споживання електричної і теплової 

енергії шляхом використання дешевих видів ПЕР; 

6) скорочення непродуктивного споживання палива й енергії за 

рахунок посилення поточного і оперативного контролю за раціональністю 

їхнього споживання та ін. 

Доцільність реалізації перерахованих напрямків енергозбереження 

підтверджується аналізом економічної ефективності заходів, здійснення яких 

передбачається в Зміївському районі. 

Розвиток альтернативних джерел палива і енергії замість тих, що 

традиційно використовуються на виробництві й у побуті природного газу, 

продуктів нафтопереробки є одним із найперспективніших напрямків 

енергозбереження. Економія невідновлюваних паливно-енергетичних 

ресурсів може досягатися за рахунок розробки поновлюваних джерел енергії 

(сонячна енергія, енергія вітру, біогаз і т.д.), вторинного використання 

відпрацьованих нафтопродуктів. В останньому випадку крім економії 

традиційних видів ПЕР, залучення альтернативних джерел палива дає також 

істотний ефект завдяки скороченню збитку від забруднення навколишнього 

природного середовища. 

Аналіз показує, що щорічно в Зміївському районі накопичується до 400 
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т. відходів відпрацьованих моторних масел. Здебільшого ці відходи 

потрапляють у навколишнє середовище, де порушують екологічний баланс і 

негативно впливають на стан ґрунтів і  рослин. У той же час значна 

енергоємність відпрацьованих дизельних масел цілком дозволяє 

використовувати їх як альтернативне джерело теплової енергії. 

Для вторинного використання нафтопродуктів необхідна організація 

діяльності пунктів утилізації масел, оснащених устаткуванням типу СМ 1-

300. Зразковий кошторис витрат, необхідних для створення і експлуатації 

пункту утилізації поданий у табл.Б.1. 

Капітальні витрати при реалізації названих заходів можуть бути 

скорочені за рахунок витрат на будівництво приміщень для розміщення 

технологічного устаткування у випадку, якщо суб'єкт господарювання, що 

має намір займатися переробкою відходів, має необхідні спорудження або 

може взяти їх в оренду на час здійснення проекту. Аналогічним способом, 

витрати на одержання дозвільних документів можуть бути скорочені для 

підприємств, для яких даний вид діяльності є статутним і які мають 

відповідний досвід роботи. 

Проектна потужність установки утилізації дозволяє одержувати на 

протязі року 400-450 т продукту переробки, що за енергоємністю цілком 

еквівалентний мазуту. Сировиною для одержання даної речовини служать 

відпрацьовані нафтопродукти. Їх збирання не потребує витрати значних 

коштів, оскільки збереження цих відходів для власників пов'язане з 

необхідністю постійних витрат, а несанкціоноване скидання в навколишнє 

середовище тягне за собою відчутні фінансові втрати у вигляді штрафів. 
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Продовження додатку Б.3 

Таблиця Б.1 

Кошторис витрат на створення й експлуатацію пункту утилізації 

відпрацьованих нафтопродуктів, тис. грн. 

Вид витрат 
Розмір 

витрат 

Капітальні витрати 

Одержання документів, необхідних для організації роботи пункту 

переробки 
900  

Будівництво й обладнання приміщень для розміщення технологічного 

устаткування 
12300  

Закупівля устаткування   52800  

Встановлення устаткування (10% від його вартості) 5300  

РАЗОМ  71300  

Поточні експлуатаційні витрати 

Допоміжні матеріали   450  

Паливо й енергія   750  

Фонд оплати праці основних робітників виробництва 3460  

Обов'язкові нарахування на фонд оплати праці основних  робітників 

виробництва    
1298  

Ремонт, утримання й експлуатація устаткування (включаючи 

амортизацію)   
8700  

Загальновиробничі витрати 12500  

Адміністративні витрати 1500  

Відрахування в Державний інноваційний фонд 1440  

Відрахування в дорожній фонд (1% від обсягу реалізації)   1200  

РАЗОМ 31298 
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Додаток Б.4 

Таблиця Б.1  

Загальна характеристика системи управління еколого-економічним 

розвитком промислового підприємства 

Елементи системи 
Характеристики елементів 

назва елементів види елементів 

1 2 3 

Об’єкт 

управління – 

складові 

процесу 

управління 

еколого-

економічним 

розвитком 

стратегічний 

рівень 

Формування оптимального природно-ресурсного 

потенціалу промислового підприємства 

Формування організаційної культури підприємства, 

сприятливої щодо вирішення задач забезпечення 

ефективного управління еколого-економічним 

розвитком 

поточний 

рівень  

Формування оптимального природно-ресурсного 

забезпечення виробництва 

Продуктивна діяльність щодо використання природних 

ресурсів підприємства 

Продуктивна діяльність щодо ресурсозбереження на 

підприємстві 

Еко-деструктивна діяльність, пов’язана із здійсненням 

викидів та іншими шкідливими відносно природи діями 

Продуктивна інноваційна діяльність промислового 

підприємства щодо підвищення ефективності 

використання ресурсів та ресурсозбереження 

Суб’єкт 

управління (С) 

стратегічний 

рівень  

Власники підприємства 

Вище керівництво підприємства 

Керівництво фахових підрозділів з еколого-

економічних питань 

Керівництво планово-економічних підрозділів  

поточний 

рівень 

Керівники структурних підрозділів  

Керівники і фахівці підрозділів з еколого-економічних 

питань 

Управлінський персонал структурних підрозділів  

Цілі 

функціонування 

системи (Ц) 

стратегічні цілі 

Розвиток природно-ресурсного потенціалу довкілля та 

підвищення ефективності використання цього 

потенціалу на промисловому підприємстві 

Забезпечення високого рівня якості трудового життя 

працівників підприємства 

тактичні цілі  

Підвищення ефективності використання природних 

ресурсів 

Забезпечення оптимальності витрат на здійснення 

природоохоронних заходів підприємства, спрямованих 

на збереження навколишнього природного середовища 

Створення оптимальних соціально-трудових відносин, 

сприятливих щодо забезпечення досягнення 

екологічних цілей промислового підприємства 
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Продовження додатку Б.4 

Продовження таблиця Б.1 

1 2 3 

Управлінські 

функції 

основні  

Прогнозування та планування еколого-економічного 

розвитку 

Організація управління еколого-економічним 

розвитком 

Координація та керівництво еколого-економічним 

розвитком 

основні 

Аналіз та контроль результатів управління еколого-

економічним розвитком 

Визначення оплати праці та мотивації 

забезпечуючі  

Методичне забезпечення управління еколого-

економічним розвитком 

Інформаційно-технічне забезпечення виконання 

функцій управління еколого-економічним розвитком 

Кадрове забезпечення управління еколого-економічним 

розвитком 

Організаційне забезпечення управління еколого-

економічним розвитком 

Інформаційне 

забезпечення 

функціонування 

системи  

облікова 

інформація 

Первинні відомості (документи) обліку умов і 

результатів управління еколого-економічним розвитком 

Відомості бухгалтерського обліку і звітності  

Відомості податкового обліку і звітності  

Відомості внутрішнього управлінського обліку і 

внутрішньої звітності  

позаоблікова 

інформація 

Планово-регламентуюча інформація 

Нормативно-методичні матеріали 

Відомості контрольних перевірок і ревізій 

Внутрішні документи і переписка, доповіді виконавців 

Комунікаційні 

зв’язки 

інформаційні  
Внутрішня оперативна комунікація 

Зовнішня оперативна комунікація 

особистісні 

Внутрішньо-особистісні комунікації 

Міжособистісні комунікації 

Комунікації у малих групах 

Суспільні комунікації 

Способи 

формалізації 

результатів 

функціонування  

системи 

управління 

стратегічний 

рівень 

Розробка екологічної політики підприємства 

Формулювання стратегічних управлінських рішень 

щодо усталеного розвитку 

поточний 

рівень 

Визначення планових потреб у природних ресурсах 

Прийняття управлінських рішень щодо оптимального 

використання природних ресурсів 

Формування та удосконалення системи показників 

оцінки управління еколого-економічним розвитком 

Оцінка продуктивності діяльності працівників 

Визначення оптимальних форм, методів і обсягів 

матеріального і нематеріального винагородження  

Формування аналітичних таблиць  

Аналіз та оптимізація документообігу у системі 

управління еколого-економічним розвитком 
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Додаток В 

Резульати модулювання показників еколого-економічного розвитку 

підприємства 

Додаток В.1 

Результати обчислень компонентного аналізу за показниками економічного 

розвитку АТ „Турбоатомˮ 

  
Principal Components Analysis 
Data variables:  

     x1 

     x10 

     x11 

     x2 

     x3 

     x4 

     x5 

     x6 

     x7 

     x8 

     x9 

 

Data input: observations 

Number of complete cases: 12 

Missing value treatment: listwise 

Standardized: yes 

 

Number of components extracted: 2 

 

Principal Components Analysis 

Component  Percent of Cumulative 

 Number Eigenvalue Variance Percentage 

1 5,44249 49,477 49,477 

2 3,22743 29,340 78,817 

3 0,906487 8,241 87,058 

4 0,774 7,036 94,095 

5 0,349899 3,181 97,276 

6 0,169986 1,545 98,821 

7 0,0805703 0,732 99,553 

8 0,0346726 0,315 99,869 

9 0,0135837 0,123 99,992 

10 0,000880184 0,008 100,000 

11 7,18358E-17 0,000 100,000 
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Продовження додатку В.1 

Table of Component Weights 

 Component Component 

 1 2 

x1 0,406158 -0,156382 

x10 -0,0317936 0,414483 

x11 0,405132 0,00177564 

x2 0,0600786 -0,395254 

x3 0,228753 0,443161 

x4 0,406158 -0,156382 

x5 0,184855 0,424001 

x6 -0,380607 -0,0515315 

x7 -0,170221 -0,439194 

x8 0,318555 -0,160248 

x9 -0,373506 0,160215 

 

The StatAdvisor 

This table shows the equations of the principal components.  For example, the first principal component has the equation  

 

0,406158*x1 - 0,0317936*x10 + 0,405132*x11 + 0,0600786*x2 + 0,228753*x3 + 0,406158*x4 + 0,184855*x5 - 0,380607*x6 - 

0,170221*x7 + 0,318555*x8 - 0,373506*x9 

 

where the values of the variables in the equation are standardized by subtracting their means and dividing by their standard 

deviations. 

 

Table of Principal Components 

 Component Component 

Row 1 2 

1 -3,17641 -0,57905 

2 -3,19998 -0,163032 

3 -2,67107 -0,342493 

4 -1,52932 -0,0635147 

5 -0,261608 -0,21753 

6 -0,542246 2,59116 

7 1,20465 2,09428 

8 0,586352 2,04744 

9 4,23344 1,12388 

10 2,20719 -0,456695 

11 1,85314 -3,01151 

12 1,29587 -3,02294 

 

Результати обчислень канонічного аналізу за показниками еколого-

економічного розвитку АТ ˮТурбоатомˮ 
Canonical Correlations 
Variables in set 1: 

     y1 

     y2 

     y3 

Variables in set 2: 

     F1 

     F2 

 

Number of complete cases: 12 

 

Canonical Correlations 

  Canonical Wilks    

Number Eigenvalue Correlation Lambda Chi-Square D.F. P-Value 

1 0,889206 0,942977 0,0774384 20,4662 6 0,0023 

2 0,301058 0,548688 0,698942 2,8655 2 0,2387 

 

 

Coefficients for Canonical Variables of the First Set 

y1 -0,817414 2,26192 

y2 -0,151718 -2,21789 

y3 0,234604 0,292048 
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Продовження додатку В.1 

 

Coefficients for Canonical Variables of the Second Set 

F1 0,926703 0,375793 

F2 -0,375793 0,926704 

 

The StatAdvisor 

This procedure finds the linear combinations of two sets of variables which have the highest correlation between them.  In this case, 2 

sets of linear combinations have been formed.  The first set of linear combinations is  

 

-0,817414*y1 - 0,151718*y2 + 0,234604*y3 

 

and 

 

0,926703*F1 - 0,375793*F2 

 

where the variables have first been standardized by subtracting their means and dividing by their standard deviations.  The table 

shows the estimated correlation between each set of canonical variables.  Since one of the P-values is less than 0,05, that set has a 

statistically significant correlation at the 95,0% confidence level. 

 

 

Canonical Correlations 
Variables in set 1: 

     z1 

     z2 

     z3 

     z4 

     z5 

Variables in set 2: 

     F1 

     F2 

 

Number of complete cases: 12 

 

Canonical Correlations 

  Canonical Wilks    

Number Eigenvalue Correlation Lambda Chi-Square D.F. P-Value 

1 0,832555 0,912445 0,0431045 22,0089 10 0,0151 

2 0,742575 0,861728 0,257425 9,49918 4 0,0498 

 

Coefficients for Canonical Variables of the First Set 

z1 0,556807 0,0700524 

z2 -0,725531 -0,422234 

z3 -1,00106 -0,321237 

z4 -0,139027 0,771859 

z5 0,989034 1,26395 
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Продовження додатку В.1 

Coefficients for Canonical Variables of the Second Set 

F1 0,20467 0,978831 

F2 0,978831 -0,204669 

 

The StatAdvisor 

This procedure finds the linear combinations of two sets of variables which have the highest correlation between them.  In this case, 2 

sets of linear combinations have been formed.  The first set of linear combinations is  

 

0,556807*z1 - 0,725531*z2 - 1,00106*z3 - 0,139027*z4 + 0,989034*z5 

 

and 

 

0,20467*F1 + 0,978831*F2 

 

where the variables have first been standardized by subtracting their means and dividing by their standard deviations.  The table 

shows the estimated correlation between each set of canonical variables.  Since 2 of the P-values are less than 0,05, those sets have 

statistically significant correlations at the 95,0% confidence level. 
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Додаток В.2 

Результати обчислень компонентного аналізу за показниками економічного 

розвитку АТ ˮСвітло шахтаряˮ 

 

Principal Components Analysis 
Data variables:  

     x1 

     x10 

     x11 

     x2 

     x3 

     x4 

     x5 

     x6 

     x7 

     x8 

     x9 

 

Data input: observations 

Number of complete cases: 12 

Missing value treatment: listwise 

Standardized: yes 

 

Number of components extracted: 3 

 

Principal Components Analysis 

Component  Percent of Cumulative 

 Number Eigenvalue Variance Percentage 

1 4,30546 39,141 39,141 

2 3,38093 30,736 69,876 

3 1,88385 17,126 87,002 

4 0,74404 6,764 93,766 

5 0,310986 2,827 96,593 

6 0,185729 1,688 98,282 

7 0,121478 1,104 99,386 

8 0,0438817 0,399 99,785 

9 0,0159244 0,145 99,930 

10 0,00773132 0,070 100,000 

11 0,0 0,000 100,000 
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Продовження додатку В.2 

Table of Component Weights 

 

Table of Component Weights 

 Component Component Component 

 1 2 3 

x1 0,15827 -0,309568 0,540372 

x10 0,2734 -0,158052 -0,359717 

x11 0,280505 -0,406108 -0,100702 

x2 0,435739 -0,143835 -0,0394323 

x3 -0,403645 0,0285356 0,24614 

x4 0,15827 -0,309568 0,540372 

x5 0,182144 0,374086 0,393898 

x6 0,337388 0,277404 0,0757693 

x7 0,0958532 0,477611 0,203509 

x8 0,448614 0,0166092 -0,030916 

x9 0,293638 0,389419 -0,105121 

 

The StatAdvisor 

This table shows the equations of the principal components.  For example, the first principal component has the equation  

 

0,15827*x1 + 0,2734*x10 + 0,280505*x11 + 0,435739*x2 - 0,403645*x3 + 0,15827*x4 + 0,182144*x5 + 0,337388*x6 + 

0,0958532*x7 + 0,448614*x8 + 0,293638*x9 

 

where the values of the variables in the equation are standardized by subtracting their means and dividing by their standard 

deviations. 

 

Table of Principal Components 

 Component Component Component 

Row 1 2 3 

1 1,53278 2,42218 -0,710785 

2 -0,19998 2,13951 0,0701127 

3 1,12254 2,14325 -0,807946 

4 1,01965 1,2762 0,138619 

5 1,00424 0,837787 0,422196 

6 4,01722 -3,17322 0,739707 

7 1,20899 -1,25561 -0,60088 

8 -0,284068 -1,36054 -0,890285 

9 -1,87852 -2,31189 -1,60973 

10 -3,13529 -0,768269 -0,973545 

11 -2,8782 0,465974 0,497701 

12 -1,52937 -0,415374 3,72483 

 

The StatAdvisor 

This table shows the values of the principal components for each row of your data file.  Select Component Weights from the list of 

Tabular Options to obtain the equations for each component.  Select 2D Scatterplot or 3D Scatterplot from the list of Graphical 

Options to plot this data.  You may save the components by pressing the fourth button from the left on the analysis toolbar. 
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Продовження додатку В.2 

 

Результати обчислень канонічного аналізу за показниками еколого-

економічного розвитку АТ ˮСвітло шахтаряˮ 
 

Canonical Correlations 
Variables in set 1: 

     y1 

     y2 

     y3 

Variables in set 2: 

     F1 

     F2 

     F3 

 

Number of complete cases: 12 

 

 

 

Canonical Correlations 

  Canonical Wilks    

Number Eigenvalue Correlation Lambda Chi-Square D.F. P-Value 

1 0,88943 0,943096 0,0551966 21,7264 9 0,0098 

2 0,376265 0,613404 0,499201 5,21059 4 0,2664 

3 0,199658 0,446831 0,800342 1,67037 1 0,1962 

 

Coefficients for Canonical Variables of the First Set 

y1 1,07263 0,878948 -2,4259 

y2 -0,0809016 -0,897729 2,68377 

y3 -0,0423607 0,828408 0,675889 

 

Coefficients for Canonical Variables of the Second Set 

F1 0,859313 0,489958 0,146704 

F2 0,44035 -0,854662 0,275037 

F3 -0,260139 0,171742 0,950175 

 

The StatAdvisor 

This procedure finds the linear combinations of two sets of variables which have the highest correlation between them.  In this case, 3 

sets of linear combinations have been formed.  The first set of linear combinations is  

 

1,07263*y1 - 0,0809016*y2 - 0,0423607*y3 

 

and 

 

0,859313*F1 + 0,44035*F2 - 0,260139*F3 

 

where the variables have first been standardized by subtracting their means and dividing by their standard deviations.  The table 

shows the estimated correlation between each set of canonical variables.  Since one of the P-values is less than 0,05, that set has a 

statistically significant correlation at the 95,0% confidence level. 
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Продовження додатку В.2 

 

 

Canonical Correlations 
Variables in set 1: 

     z1 

     z2 

     z3 

     z4 

     z5 

Variables in set 2: 

     F1 

     F2 

     F3 

: 12 

 

Canonical Correlations 

  Canonical Wilks    

Number Eigenvalue Correlation Lambda Chi-Square D.F. P-Value 

1 0,921465 0,95993 0,00319173 37,3568 15 0,0011 

2 0,885072 0,940783 0,040641 20,8193 8 0,0076 

3 0,646377 0,803976 0,353623 6,7569 3 0,0801 

 

Coefficients for Canonical Variables of the First Set 

z1 -0,00810317 0,491843 1,28345 

z2 0,00791312 0,39252 -0,86881 

z3 -0,393154 0,0585136 -1,29936 

z4 0,742834 0,105727 0,196778 

z5 1,05821 -0,939545 0,810938 

 

Coefficients for Canonical Variables of the Second Set 

F1 -0,775107 0,191275 0,602182 

F2 -0,528547 0,325911 -0,783849 

F3 0,346189 0,925848 0,151518 

 

 

 

 

 

 

Plot of Canonical Variables #1
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Додаток В.3 

Результати обчислень компонентного аналізу за показниками економічного 

розвитку Полтавського турбомеханічного заводу 

 

Principal Components Analysis 
Data variables:  

     x1 

     x10 

     x11 

     x2 

     x3 

     x4 

     x5 

     x6 

     x7 

     x8 

     x9 

 

Data input: observations 

Number of complete cases: 12 

Missing value treatment: listwise 

Standardized: yes 

 

Number of components extracted: 3 

 

Principal Components Analysis 

Component  Percent of Cumulative 

 Number Eigenvalue Variance Percentage 

1 4,5381 41,255 41,255 

2 2,81804 25,619 66,874 

3 1,22786 11,162 78,036 

4 0,870451 7,913 85,950 

5 0,813259 7,393 93,343 

6 0,394916 3,590 96,933 

7 0,16492 1,499 98,432 

8 0,101288 0,921 99,353 

9 0,0700728 0,637 99,990 

10 0,00109562 0,010 100,000 

11 0,0 0,000 100,000 

 

The StatAdvisor 

This procedure performs a principal components analysis.  The purpose of the analysis is to obtain a small number of linear 

combinations of the 11 variables which account for most of the variability in the data.  In this case, 3 components have been 

extracted, since 3 components had eigenvalues greater than or equal to 1,0.  Together they account for 78,0363% of the variability in 

the original data. 
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Продовження додатку В.3 

Table of Component Weights 

 Component Component Component 

 1 2 3 

x1 0,446728 0,151306 -0,0081074 

x10 0,0935439 0,0147447 0,774578 

x11 0,339431 -0,13048 -0,198236 

x2 -0,0261872 0,319121 -0,116915 

x3 0,281411 0,0637111 0,43821 

x4 0,446728 0,151306 -0,0081074 

x5 0,243062 -0,434962 -0,114418 

x6 -0,272512 -0,372355 0,351188 

x7 0,250971 -0,413547 0,0416773 

x8 0,407586 -0,226571 -0,0755295 

x9 -0,185932 -0,529979 -0,10506 

 

The StatAdvisor 

This table shows the equations of the principal components.  For example, the first principal component has the equation  

 

0,446728*x1 + 0,0935439*x10 + 0,339431*x11 - 0,0261872*x2 + 0,281411*x3 + 0,446728*x4 + 0,243062*x5 - 0,272512*x6 + 

0,250971*x7 + 0,407586*x8 - 0,185932*x9 

 

where the values of the variables in the equation are standardized by subtracting their means and dividing by their standard 

deviations. 

 

Table of Principal Components 

 Component Component Component 

Row 1 2 3 

1 -1,46019 -0,619544 -1,45696 

2 -2,40382 -1,75814 -1,65675 

3 -2,45504 -1,94398 2,21096 

4 -1,18402 -0,55646 0,324402 

5 -0,410643 -0,686471 0,0199193 

6 1,59241 -1,06355 0,346315 

7 1,50071 -0,415342 0,521052 

8 1,48848 -0,170532 -0,0756374 

9 4,5292 -0,551885 -1,03831 

10 -2,12155 3,15838 -0,752853 

11 -0,529063 2,91051 0,337653 

12 1,45353 1,69701 1,2202 

 

 

Результати обчислень канонічного аналізу за показниками еколого-

економічного розвитку Полтавського турбомеханічного заводу 
 

 

Canonical Correlations 
Variables in set 1: 

     y1 

     y2 

     y3 

Variables in set 2: 

     F1 

     F2 

     F3 

 

Number of complete cases: 12 

 

Canonical Correlations 

  Canonical Wilks    

Number Eigenvalue Correlation Lambda Chi-Square D.F. P-Value 

1 0,94491 0,972065 0,0385795 24,4128 9 0,0037 

2 0,234143 0,483883 0,700306 2,67178 4 0,6142 

3 0,0855922 0,292561 0,914408 0,67109 1 0,4127 
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Продовження додатку В.3 

 

Coefficients for Canonical Variables of the First Set 

y1 -0,686694 -2,69955 -0,221202 

y2 -0,204038 2,72846 0,727297 

y3 0,424332 0,167234 0,967913 

 

Coefficients for Canonical Variables of the Second Set 

F1 0,56655 0,0685761 0,821169 

F2 0,778982 0,280396 -0,560861 

F3 0,268714 -0,957432 -0,105438 

 

The StatAdvisor 

This procedure finds the linear combinations of two sets of variables which have the highest correlation between them.  In this case, 3 

sets of linear combinations have been formed.  The first set of linear combinations is  

 

-0,686694*y1 - 0,204038*y2 + 0,424332*y3 

 

and 

 

0,56655*F1 + 0,778982*F2 + 0,268714*F3 

 

where the variables have first been standardized by subtracting their means and dividing by their standard deviations.  The table 

shows the estimated correlation between each set of canonical variables.  Since one of the P-values is less than 0,05, that set has a 

statistically significant correlation at the 95,0% confidence level. 

 

 

Table of Canonical Variables 

 Set-Variable Set-Variable Set-Variable Set-Variable Set-Variable Set-Variable 

Row 1-1 2-1 1-2 2-2 1-3 2-3 

1 -1,39065 -1,02915 1,51372 1,10838 0,502681 -0,21724 

2 -1,76399 -1,85691 0,803407 1,06045 -0,913349 -0,181566 

3 -0,986614 -1,01884 -1,28493 -2,31409 -1,62794 -0,507245 

4 -0,0788211 -0,494442 -0,122598 -0,411358 1,23504 -0,301362 

5 -0,219475 -0,422929 -0,134257 -0,145093 1,31481 0,0691644 

6 -0,146748 0,0139572 -0,655727 -0,425616 1,13938 0,936217 

7 -0,00411015 0,332737 -1,79889 -0,471276 0,761279 0,667673 

8 0,373152 0,298387 0,433978 0,0847847 -0,126118 0,637944 

9 0,905371 0,696657 0,308605 0,950758 -0,635593 2,02908 

10 0,675875 0,718813 -0,787476 1,10975 -1,26925 -1,80139 

11 1,40483 1,29177 0,460198 0,17737 -0,0727489 -1,20848 

12 1,23118 1,46995 1,26397 -0,724056 -0,308187 -0,122785 

 

The StatAdvisor 

This table shows the values of each canonical variable when evaluated for each row of the data file.  You can plot these values by 

selecting Canonical Variables Plot from the list of Graphical Options. 
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Продовження додатку В.3 

Canonical Correlations 
Variables in set 1: 

     z1 

     z2 

     z3 

     z4 

     z5 

Variables in set 2: 

     F1 

     F2 

     F3 

 

Number of complete cases: 12 

Canonical Correlations 

  Canonical Wilks    

Number Eigenvalue Correlation Lambda Chi-Square D.F. P-Value 

1 0,966376 0,983044 0,008222 31,2061 15 0,0082 

2 0,673826 0,820869 0,244527 9,1548 8 0,3294 

3 0,250317 0,500317 0,749683 1,87269 3 0,5992 

 
 

Coefficients for Canonical Variables of the First Set 

z1 0,00615492 0,172636 1,19825 

z2 0,973256 -1,08881 0,684473 

z3 1,3702 -1,45114 -0,552874 

z4 -0,890185 1,4938 -0,787568 

z5 -0,779416 2,06891 -0,524324 

 

Coefficients for Canonical Variables of the Second Set 

F1 -0,251408 0,850034 0,462857 

F2 0,935622 0,335874 -0,108632 

F3 0,247801 -0,405748 0,879752 

 

The StatAdvisor 

This procedure finds the linear combinations of two sets of variables which have the highest correlation between them.  In this case, 3 

sets of linear combinations have been formed.  The first set of linear combinations is  

 

0,00615492*z1 + 0,973256*z2 + 1,3702*z3 - 0,890185*z4 - 0,779416*z5 

and 

-0,251408*F1 + 0,935622*F2 + 0,247801*F3 

 

where the variables have first been standardized by subtracting their means and dividing by their standard deviations.  The table 

shows the estimated correlation between each set of canonical variables.  Since one of the P-values is less than 0,05, that set has a 

statistically significant correlation at the 95,0% confidence level. 

 
 

Table of Canonical Variables 

 Set-Variable Set-Variable Set-Variable Set-Variable Set-Variable Set-Variable 

Row 1-1 2-1 1-2 2-2 1-3 2-3 

1 -0,520089 -0,498794 -1,09683 -0,173115 -0,123695 -1,4339 

2 -0,969542 -1,0667 -0,0458886 -0,704299 -0,522858 -1,72387 

3 -0,255931 -0,299302 -1,42133 -2,17816 -0,140687 1,34774 

4 -0,431227 -0,0978618 -1,35144 -0,702576 -0,614602 0,0363064 

5 -0,278042 -0,329686 0,0366329 -0,3085 0,11972 -0,0289845 

6 -0,740193 -0,703252 0,708352 0,295805 0,714405 0,689768 

7 -0,221173 -0,292076 -0,310855 0,324925 1,12111 0,766628 

8 0,0922672 -0,287625 0,397678 0,587516 0,378683 0,274395 

9 -1,19563 -1,07431 2,02655 2,07704 -1,24166 0,195445 

10 1,69642 1,84234 0,844721 0,0610489 -0,628856 -1,26306 

11 1,94213 1,76012 -0,310568 0,247586 -1,26446 -0,0352218 

12 0,881009 1,04716 0,522972 0,47273 2,2029 1,17476 

 

The StatAdvisor 

This table shows the values of each canonical variable when evaluated for each row of the data file.  You can plot these values by 

selecting Canonical Variables Plot from the list of Graphical Options. 
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Додаток Д 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ  ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Розділ у колективній монографії 

1. Чумак Г. М., Лугова В. М.  Витрати на персонал як чинник 

формування людського капіталу підприємства і суспільства. Сучасні тенденції 

розвитку регіонів та галузей народного господарства: монографія  / ред. Л. М. 

Савчук, Л. М.  Бандоріна. Дніпро: Пороги, 2018. С. 330–341. (0,7 ум.-друк. арк. / 

0,35 ум.-друк. арк. власного внеску) Особистий внесок здобувача: 

обґрунтовано механізм мотивації персоналу, який забезпечить погодження 

інтересів підприємства та персоналу.  

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

2. Чумак Г. М., Лугова В. М. Мотивація як інструмент узгодження 

інтересів підприємства та персоналу. Глобальні та національні проблеми 

економіки: електрон. наук. вид. 2018. № 23. C. 259–262. URL: http://global-

national.in.ua/issue-23-2018. Особистий внесок здобувача: обґрунтовано підхід 

до мотивації як інструменту узгодження цілей персоналу і підприємства для їх 

розвитку. 

3. Чумак А. Н. Теоретические основы экологического аудита. 

Комунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. Серия: 

Экономические науки. Киев: Изд-во „Технікаˮ, 2003. Вып. 48. С. 175–184.  

4. Чумак А. Н. Формирование  системы эколого-экономического 

управления предприятием. Комунальное хозяйство городов. Научно-

технический сборник. Серия: Экономические науки. Киев: Изд-во „Технікаˮ, 

2004. Вып. 59.  С.109-116.  

5. Чумак А. Н. Формирование экологического менеджмента на 

предприятии. Вісник Національного технічного університету ˮХарківський 

політехнічний інститутˮ. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: 

Технічний прогрес і ефективність виробництва. Харків: НТУ „ХПІˮ, 2005. № 3. 

С. 9–15.  

http://global-national.in.ua/issue-23-2018
http://global-national.in.ua/issue-23-2018
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6. Чумак Г. М. Формування системи екологічного моніторингу 

виробничої діяльності підприємств регіону. Економіка: проблеми теорії та 

практики. Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. Вип. 203: В 4 

т., Т. 1.  С. 313–322.  

7.  Чумак Г. М. Обґрунтування складових організаційно-економічного 

механізму управління еколого-економічною діяльністю промислового 

підприємства. Комунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. 

Серия: Экономические науки. Киев: Изд-во „Технікаˮ, 2008. Вып. 83. С. 90–96.  

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз 

8. Chumak G., Verdenhofa O., Afanas'jev M., Panchuk A.,   Kotelnykova I. 

The conceptual bases of introduction of foresight marketing into business 

management. Problems and Perspectives in Management. 2018. Vol. 16, Issue 3. Р. 

163–173. (Scopus). Особистий внесок здобувача: визначено послідовність 

побудови концептуальної моделі впровадження форсайт-маркетингу в 

управління підприємством для забезпечення його розвитку. 

9. Chumak G. CONCEPTUAL BASES OF MANAGEMENT OF 

ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL 

ENTERPRISE. Sciences of Europe. 2021. VOL. 3, No 62. Р. 49–55. (Index 

Copernicus).  

 

Матеріали  наукових конференцій 

1.  Чумак А. Н., Иваниенко В. В. Эколого-экономические проблемы 

современности. Україна наукова 2003: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 16–20 червня 2003 р.). 

Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. Т. 24: Економіка промисловості. С.16–

18. Особистий внесок здобувача: визначено переважні проблеми еколого-

економічного розвитку суб’єктів господарювання. (Участь безпосередня). 

11. Чумак А. Н., Иваниенко В. В. Экологические проблемы 

экономического развития Украины. Наука і освіта 2003: матеріали VI 
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Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 20–24 січня 

2003 р.). Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. Т. 17: Екологія. С. 20–22. 

Особистий внесок здобувача: виявлено протиріччя та шляхи їх вирішення щодо 

усунення екологічних проблем економічного розвитку на макроекономічному 

рівні. (Участь безпосередня). 

12. Чумак Г. М., Іванієнко В. В. Теоретичні основи еколого-економічної 

стратегії підприємства. Управління розвитком соціально-економічних систем: 

глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: праці Четвертої 

Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених (м. Донецьк, 

9–12 грудня 2004 р.). Донецьк: ДонНУ, 2003. Ч. 3. С. 87–89. Особистий внесок 

здобувача: запропоновано послідовність обґрунтування вибору еколого-

економічної політики промислового підприємства. (Участь безпосередня). 

13. Чумак Г. М. Механізм управління природокористуванням та 

екологічною безпекою. Економіко-математичні методи прийняття 

управлінських рішень на сучасному етапі: матеріали II Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 24 березня 2004 р.). 

Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. С.26–28. (Участь безпосередня). 

14. Чумак Г. М. Інституціональна структура еколого-економічної 

діяльності промислових підприємтсв. Wykształcenie i nauka bez granic – 2005: 

materiały II Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Ekonomiczne nauki 

(Przemyśl, Praha, 19-27 december 2005). Przemyśl: Sp. Z o.o. ˮNauka i studiaˮ, 

2005. Tom 7. P. 9–11. (Дистанціна). 

15. Чумак Г. М. Методичний підхід щодо екологічного обґрунтування 

інноваційно–інвестиційних проектів. Методологія та практика менеджменту 

на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти: 

матеріали III Міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої 45 

річниці Полтавського університету споживчої кооперації України (м. Полтава, 

10–12 травня 2006 р.). Полтава: ПУСКУ, 2006. С. 68–69. (Участь безпосередня). 

16. Чумак Г. М. Методичний підхід щодо вибору екологічної політики 

підприємства. Соціально-економічні реформи у контексті інтеграційного 
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вибору України: збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Дніпропетровськ, 15–16 травня 2008 р.). Дніпропетровськ: 

ПДАБА, 2008. Т. 6. С. 90–94. (Участь безпосередня). 

17. Чумак Г. М. Визначення форм державної підтримки реалізації 
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