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Сучасне промислове підприємство – це самостійний, організаційно та 

економічно 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 цілеположення, координації та 
керівництва 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 насамперед визначається впливом на нього змін зовнішнього 
оточення або внутрішніх трансформацій, пов’язаних із самоорганізацією 
виробничо-економічної системи. 

Забезпечення сталого розвитку промислового підприємства як 
виробничо-економічної системи тісно пов’язано з організацією ефективного 
управління процесами еколого-економічної діяльності в процесі сталого 
розвитку, а також з формуванням для цього специфічного організаційно-
управлінського механізму. 

Досить часто економічний механізм майже цілком ототожнюється із 
загальним механізмом господарювання як системою суспільних, виробничих, 
соціальних відносин, що виникають навколо реалізації прав власності на 
певні блага насамперед – природні фактори та похідні від них), тобто 
економічний механізм вважається перш за все механізмом використання 
об’єктивних економічних законів. За допомогою категорії економічного 
механізму досить часто характеризується також певна система суспільної 
організації господарювання, що забезпечує сталість і безперервність 
виробництва, обміну, розподілу й споживання матеріальних благ, товарів і  
послуг відповідно до властивостей певного способу виробництва й відносин 
власності, що виникають на основі цих властивостей. Таким чином, вже в 
самому категоріальному визначенні змісту поняття «економічний механізм» 
присутньою є ознака забезпечення сталості та безперешкодності розвитку 
певних соціально-економічних явищ. 

Організаційно-економічний механізм функціонування виробничо-
економічної системи являє собою інтегровану систему органічно 
взаємозалежних й взаємопов’язаних економічних, організаційних, правових, 
соціальних  та інших форм, методів господарювання та діяльності апарату 
управління, яка заснована на пізнанні дії об’єктивних законів та яка має 
сприяти усталеності роботи виробничо-економічної системи. 



Економічний механізм забезпечення сталого розвитку визначається 
насамперед єдністю функцій планування, економічного стимулювання, а 
також організаційних структур, що виконують ці функції на усіх рівнях 
господарювання. З точки зору Г.Таукач і В.Дубоніса, характерними 
особливостями організаційно-економічного механізму розвитку 
підприємства є наявність складного комплексу виробничих та управлінських 
процесів (виробничий механізм), а також сукупності зв’язків і взаємозв’язків 
між цими процесами та всередині  них (механізм управління). Отже, 
механізм забезпечення сталого розвитку за такий підхід складається з 
виробничого механізму і механізму управління, який забезпечує ефективне 
функціонування виробничого механізму. Механізм управління 
характеризується сукупністю взаємозв’язків між усіма елементами 
виробництва, способів постановки цілей,  а також досягнення цих цілей в 
процесі управлінського впливу. Таким чином, механізм управління в цілому 
відбиває динамічний стан процесу управління, обумовлює рівень рухливості 
управлінської системи (елемента виробничо-економічної системи, який 
організує та здійснює управлінський вплив), ступінь сприйнятливості до змін 
виробничого механізму та ін. Але, слід зазначити, що такий підхід досить 
складним стає понятійне розмежування сутності організаційно-економічного 
механізму та змісту системи управління, що поєднує управлінську систему та 
об’єкт управління (елемент виробничо-економічна система), на який 
спрямовано свідомий управлінський вплив. 

О.Вагіна та М.Покідченко навпаки, приділяють особливу увагу суто 
організаційним аспектам формування механізму сталого розвитку як певної 
системи організації суспільного виробництва, тобто способу реалізації 
функцій організації ( створення моделі взаємозалежної поведінки складових 
такої системи) та управління (вирішення завдань приведення цієї системи до 
дії з метою вирішення заздалегідь сформульованих завдань). Роботи й 
процедури, що стосуються виконання більш локальних функцій, такий як 
планування, маркетинг, організація й оплата праці, ресурсне забезпечення та 
ін., відносяться до організаційно-управлінського механізму як складові до 
цілого. При вивченні структури організаційно-економічного механізму також 
зосереджує увагу на організаційно-управлінській стороні функціонування 
цього механізму. Взаємодія складових організаційно-економічного механізму 
в процесі спільного досягнення ними встановлених цілей відбиває 
динамічний аспект функціонування механізму управління шляхом 
формування специфічних організаційних, економічних, соціальних відносин 
всередині механізму.  

В. Кошкін також погоджуючись в цілому з концепцією А. Кульмана, 
пропонує виділяти у складі організаційно-економічного механізму  
статичний та динамічний аспекти. Статичний аспект відбиває цільові 
настанови функціонування зазначеного механізму стосується суто процес 
них характеристик роботи механізму, тобто відбиває його реальне 
функціонування в ході розробки, прийняття, реалізації стратегічних і 



поточних управлінських рішень, тобто реальну діяльність організаційно-
економічного механізму. 

Зміст функціонування організаційно-економічного механізму 
управління еколого-економічною діяльністю промислового підприємства 
являє собою сукупність суспільність, виробничих і соціальних відносин, що 
виникають в ході процесів формування та використання природно-
ресурсного потенціалу підприємства, а також відповідну систему органічно 
взаємозалежних й взаємопов’язаних економічних, організаційних, правових, 
соціальних та інших форм, методів господарювання та діяльності апарату 
управління щодо забезпечення сталості та безперервності здійснення 
відносин. 

Сьогодні можливість отримання переваг у вирішенні різноманітних 
екологічних проблем пов’язують з діяльністю в галузі еколого-економічного 
управління підприємством, що обумовило при удосконаленні організації 
екологічної діяльності на вітчизняних підприємствах використати основні 
підходи такого управління. 

Еколого-економічне управління підприємством (ЕЕУП) – це система 
управління діяльність підприємства, спрямована на досягнення екологічних 
цілей, проектів та програм, розроблених на основі принципів 
екоефективності та екосправедливості. 

В Україні ЕЕУП ще не набуло широкого розповсюдження, незважаючи 
на те, що в серпні 1997 р. стандарти серії ISO 14000 були локалізовані 
шляхом затвердження Держстандартів України ДСТУ. Аналіз літератури  
стосовно впровадження системи ЕЕУП свідчить про значну зацікавленість 
українських науковців означеною проблемою і дозволяє зазначити головні 
принципи, мотиви та позитивні сторони такого управління. 

Найменш вирішеними питаннями є формування механізму розбудови 
ефективної системи ЕЕУП на сучасних вітчизняних підприємствах, що 
окреслює основну мету дослідження, а саме розробка практичних 
рекомендацій щодо удосконалення екологічної діяльності через 
екологізацією виробництва. 

Здійснення еколого-економічної політики та забезпечення екологічної 
безпеки життєдіяльності населення, природних екологічних систем 
потребують здійснення еколого-економічного аналізу господарської 
діяльності. 

Еколого-економічний аналіз є важливим інструментом оцінки 
екологічної стійкості підприємств та галузей бо за його допомогою можливо 
приймати оптимальні управлінські рішення в сфері природокористування та 
охорони навколишнього середовища. 

Еколого-економічний аналіз виробництва підприємств ґрунтується на 
системі показників та інформації, необхідній для прийняття оптимальних 
управлінських рішень у сфері раціоналізації природокористування й охорони 
навколишнього середовища. За результатами екологічного аудиту 
підприємства змогли б розробити довгострокові екологічні програми, які 
були б представлені в зацікавлені органи влади.  



Запропонована зразкова схема системи еколого-економічних 
показників може бути основою реалізації стандартної схеми управління 
екологізацією виробництва підприємств: 
1. добір і обробка еколого-економічної інформації; 
2. аналіз цієї інформації з подальшим розрахунком показників еколого-

економічного рівня виробництва за виділеними напрямками; 
3. розроблення практичних рекомендацій щодо регулювання еколого-

економічного рівня виробництва підприємств.  
Зразкова схема аналізу еколого-економічного рівня виробництва 

підприємства як системи еколого-економічних показників представлена на 
рис. 1. 
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Рисунок 1 – Схема аналізу еколого-економічного рівня виробництва  
підприємства як системи еколого-економічних показників 

 

Ця система показників еколого-економічного рівня виробництва 
враховує основні аспекти природоохоронної діяльності організації і міру 
впливу на навколишнє середовище виробництва у повному зв’язку з 
отриманими результатами (собівартість, прибуток, рентабельність). 

Дану систему еколого-економічних показників слід використовувати 
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• дослідження впливу екологічного чинника на кінцеві виробничі, 
економічні, фінансові результати виробничо-господарської діяльності; 

• загальної, комплексної, деталізованої характеристики еколого-
економічного рівня виробництва підприємства у часі; 

• регулювання природокористування на основі ретельного врахування 
екологічного чинника під час приватизації державного майна, 
ціноутворення, маркетингових дослідженнях, розробленні бізнес-планів 
та ін.; 

• створення інформаційних систем, призначених для дослідження і 
регулювання еколого-економічних проблем промислового виробництва. 
Важливою складовою екологізації управління є контроль результатів і 

корегування дій, що передбачає проведення оцінки ефективності 
інструментів екологічної політики підприємства та еколого-економічної 
оцінки екологічної діяльності в цілому. Оцінка ефективності інструментів 
екологічної політики має бути комплексною і враховувати як якісні так і 
критеріальні якісні показники. Оцінка екологічної діяльності проводиться за 
допомогою еколого-економічного аналізу, складовими елементами якого є 
екологічна експертиза, маркетинг, аудит, діагностика, ситуаційний аналіз. 

Таким чином, використання основних підходів ЕЕУП, направлених на 
екологізацією управління підприємством, сприяє підвищенню ефективності 
екологічної діяльності. 

 


