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По-перше, існує тенденція до скорочення загаль
ної чисельності персоналу. Стосовно вищого керівни
цтва сільськогосподарських підприємств, то на деяких 
підприємствах присутнє скорочення управлінського 
персоналу через реорганізацію органів керування. Вар
то також відзначити прагнення вищого керівництва до 
підвищення кваліфікації та отримання вищої освіти. 

По-друге, щодо освіченості кадрів загалом, то пе
реважна більшість персоналу підприємств АПК не має 
вищої освіти, до того ж досить невелика його частка має 
середню спеціальну освіту, кадри з середньою освітою 
складають основу трудового потенціалу сільськогоспо
дарських підприємств. Дану ситуацію можна пояснити 
відсутністю обов’язкових вимог щодо освітнього рівня у 
виробничого та технічного персоналу, що складає біль
шість кадрового складу. Проте, на нашу думку, вищезаз
начена категорія персоналу все ж таки має підвищити 
свою кваліфікацію для розширення трудових можли
востей та примноження трудового потенціалу сільсько
господарського підприємства. 

По-третє, дані щодо кадрового руху різняться на 
різних підприємствах АПК. Деякі з них прагнуть ста
більності кадрового складу, інші – мають високі показ
ники плинності кадрів. На нашу думку, надмірна плин
ність кадрів зумовлює зниження трудового потенціалу 
підприємства АПК.                    
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Специфікою діяльності машинобудівних підпри
ємств, що характеризується екологічно небезпеч
ним виробництвом, є можливість отримання до 

даткових операційних доходів від реалізації природо
охоронних заходів. Мова йде про використання відходів 
виробництва як джерел сировини для основного виробни
цтва та іншої операційної діяльності, впрова дження техно
логій очищення для подальшого продажу води технічного 
призначення споживачам тощо. Здійснення вказаних за
ходів можливо за умови визначення механізму управління 
екологоекономічною діяльністю машинобудівних підпри
ємств за допомогою діагностичноінноваційних підходів 
щодо забезпечення її результативності.

Існуючі підходи щодо управління природоохо
ронної діяльності підприємств розглядають її як вид 
соціальнокорисної діяльності, яка активізується за іні
ціативою держави і має у більшості випадків нерегуляр
ний характер, оскільки є не пов’язаною із пріоритетами 
процесу виробництва.

Проблемам організації екологоекономічної діяль
ності в умовах машинобудівних підприємств присвячено 
наукові праці Г. Астапової, А. Берсуцького, Я. Берсуць
кого, З. Богатиренко, О. Бутенка, В. Войцеховської, В. Гон
чарова, Ю. Драчука, А. Зінченко, Н. Касянової, Н. Коні
щевої, О. Корнєвої, В. Костенка, Р. Лепи, О. Половяна, 
Ю. Сосюрка, П. Шилепницького, Г. Черниченка, М. Чу
маченка та інших дослідників. 

Разом із цим, в економічній теорії взагалі не розгля
дається екологоекономічна діяльність підприємств як 
прибуткова виробнича діяльність, не доведений її вплив 
на загальну результативність діяльності машинобудів
ного підприємства, не визначено її роль у забезпеченні 
екологічної безпеки машинобудівного виробництва. 

Метою данної статті є формування організаційно
функціонального механізму управління екологоеконо
міч ною діяльністю машинобудівних підприємств на ос
нові встановлення взаємозв’язку між прибутком та еко
логічною безпекою виробництва.

Еколого-економічна діяльність (ЕЕД) підприєм-
ст ва – це прибуткова природоохоронна діяльність, 
що є різновидом фінансовогосподарської діяльності і 
здійснюється з метою підвищення екологічної безпеки 
виробництва. Особливістю організації ЕЕД у машино
будівному секторі виступають два напрями здійснення 
екологічних заходів – ресурсозбереження у формі ви
користання відходів виробництва та розробка очисних 
технологій, видів екологобезпечної продукції. Визначені 
напрями зумовлюють об’єктивну зацікавленість маши
нобудівних підприємств як комерційних структур в ор
ганізації екологоекономічної діяльності, оскільки вна
слідок визначених ресурсозберігаючого та операційно
го її напрямів формується резерв економії матеріальних 
витрат та утворюються приріст прибутку. 

Особливості розвитку машинобудівного сектора 
в Україні пов’язані з низькою конкурентоспроможні стю 
продукції у порівнянні із закордонними аналогами, по
вільною інноваційною активністю, значним ступенем 
зносу основних фондів і малими темпами оновлення 
технопарку, високим рівнем витрат на організацію ви
робництва та низьким рівнем прибутковості фінансово

господарської діяльності. Принцип об’єктивної зацікав
леності машинобудівних підприємств в організації 
ЕЕД не реалізується внаслідок негативного впливу 
суб’єктивних факторів, до яких віднесено, поперше, 
упереджене ставлення до результативності екологічних 
заходів, подруге, відсутність методичного забезпечен
ня управління ЕЕД. Як наслідок, результати ЕЕД маши
нобудівних підприємств є негативними, оскільки харак
теризуються тільки величинами екологічних платежів 
та екологічних витрат. 

Процес управління ЕЕД в умовах машинобудів
них підприємств – це взаємоінтегрована послідовність 
дій із забезпечення екологічної безпеки виробництва, 
котрі здійснюються за умови наявності організаційно
го, інформаційного та інституціонального підґрунтя. 
Елементами процесу управління ЕЕД виступають еко
логічний облік і екологоекономічний аналіз, засоби 
розробки комплексів екологічних заходів, методи пла
нування екологічних показників, котрі відбивають при
бутковість екологічних заходів і посилення екологічної 
безпеки виробництва. 

Методикоінструментарне забезпечення аналізу 
результатів екологоекономічної діяльності не врахо
вує визначені напрями реалізації екологічних заходів, 
ґрунтується на принципах системності та комплекс
ності, і містить методи порівняльного та структурно
динамічного аналізу. Інструментами такого аналізу ви
ступають показники статистичного приросту, струк
турної частки, структурної та загальної динаміки. За 
результатами здійснення екологоекономічного аналізу 
за даними вітчизняних машинобудівних підприємств 
за вказаними напрямами встановлено негативну тен
денцію зниження показників результативності ЕЕД, 
незадовільний рівень екологічної безпеки, абсолютну 
неефективність процесу управління ЕЕД, оскільки не 
визначені функціональні особливості його складових, 
організаційне підґрунтя та інформаційні бази щодо роз
робки та впровадження природоохоронних заходів в 
умовах машинобудівних підприємств.

На основі розробленої структурної моделі взає
мо зв’язку складових процесу управління ЕЕД 
ма шинобудівного підприємства охарактеризо

вано закономірності формування організаційнофункціо
наль ного механізму ЕЕД, до яких віднесено: прибутковий 
характер і багатофункціональність ЕЕД, можливість від
окремлення аналізу та планування результатів ЕЕД від 
загальної аналітикорозрахункової процедури, наявність 
взаємозв’язку ЕЕД із комплексом господарських операцій 
та технологією виробництва, встановлення залежності 
ефективності функціонування машинобудівних підпри
ємств від рівня їх екологічної безпеки. 

Організаційнофункціональний механізм управ
ління ЕЕД машинобудівних підприємств – це інтегрована 
сукупність методико інструментарних та організаційно
інституційних елементів, котрі взаємозв’язані виконан
ням прибуткоутворюючої, ресурсозберігаючої, раціона
лізуючої та стимулюючої функцій управління ЕЕД для 
забезпечення екологічної безпеки виробництва поряд із 
ефективним функціонуванням і розвитком. 

http://www.business-inform.net
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Організаційноінституційна складова механізму 
містить організаційноуправлінське забезпечення, котрим 
є сукупність інституціональних установ та організаційних 
утворень, інформаційне забезпечення, тобто екологічний 
облік, організаційнотехнічне, яким виступає регламента
ція ЕЕД. Ця складова забезпечує вплив керуючої системи 
на результативність ЕЕД за допомогою методів еколого
економічного аналізу, планування та контролю. Реалізація 
комплексу методів управління ЕЕД здійснюється через 
важелі та інструменти впливу, котрими виступають ана
літичні, розрахункові, контрольні процедури і показники, 
на основі узгодженості із нормативноправовим забез
печенням. Сукупність методів, інструментів і важелів є 
методикоінструментарною складовою, яка забезпечує 
дію інших елементів механізму. Результати виконання ме
ханізмом його функцій – індикатори вказують на досяг
нення цілей створення даного механізму.

Ефективність організаційнофункціонального ме
ха нізму управління ЕЕД вимірюється за такими 
критеріями: екологічна безпека діяльності маши

нобудівного підприємства; підвищення результативності 
ЕЕД – утворення екологічного прибутку; попередження та 
відвернення екологоекономічного збитку; економічний 
ефект від зниження сум екологічного податку; результа
тивність дії системи управління ЕЕД. Досягнення відпо
відності механізму зазначеним критеріям є можливим за 
умови розробки методичного забезпечення планування 
напрямів і діагностики результатів ЕЕД машинобудівних 
підприємств і вдосконалення інноваційних підходів щодо 
управління стимулюванням та контролюванням ЕЕД. 

Процес розробки виробничої програми з ураху
ванням ЕЕД запропоновано здійснювати за такими на
прямами: визначення додаткового обсягу виробництва 
основної продукції у разі раціонального використання 
ресурсів, за рахунок ресурсозбереження та внаслідок 
використання відходів. В основу розрахунків покладе
но визначення технікоекономічним методом величини 
екологічного прибутку, суми екологічних доходів і ви
трат, визначення суми виручки від реалізації машинобу
дівного підприємства.

Технікоекономічний метод визначення цільового 
прибутку доповнений обґрунтуванням частки екологіч
ного фонду підприємства (ЕФП) у складі його чистого 
прибутку на основі врахування розміру коштів на реалі
зацію конкретного екологічного заходу або проекту. Та
ким чином, частина капіталізованого чистого прибутку, 
а саме: коштів фонду розвитку виробництва (ФРВ), якщо 
мова йде про придбання основних та оборотних фон
дів природоохоронного призначення, концентрується у 
складі ЕФП. Крім того, частина прибутку на споживан
ня – коштів фонду матеріального заохочення (ФМЗ) у 
разі передбачених виплат працівникам за результатами 
їх ЕЕД, теж спрямовується у ЕФП. Утворений порядок 
розподілу чистого прибутку машинобудівного підпри
ємства, що передбачає утворення ЕФП, робить процес 
цільового використання власних коштів більш прозо
рим і виключає застосування коштів, що спрямовуються 
на реалізацію екологічних заходів, не за призначенням. 
Отже, цільове віддзеркалення екологічних коштів у скла

ді чистого прибутку спрощує процедуру внутрішнього 
контролю за їх використанням у визначених напрямах.

Частка екологічного прибутку – тобто ЕФП у за
гальній величині чистого прибутку визначається на основі 
інноваційної моделі ЕЕД підприємства (формула 1), що за
снована на використанні цільового походу і теорії графів: 

P0 = f (P1 (P11(P111, P112, …, P11n) ×
         × P12  (P121, P122, …, P2n2),  (1)

де       f – функція розрахунку показника дерева графа;
ψ, φ – функція розрахунку і перерахунку iго аргу

менту відповідно;
Р0 – аргумент, що характеризує головну мету – 

утворення частки екологічного прибутку у вигляді ЕФП 
машинобудівного підприємства;

Pi (1) – аргумент, що характеризує утворення части
ни чистого прибутку на споживання у вигляді коштів на 
матеріальне заохочення працівників, що займаються ЕЕД;

Pj (11, 12) – аргумент, що характеризує утворення 
частини капіталізованого чистого прибутку у вигляді 
коштів на придбання основних (11) та оборотних (12) 
фондів природоохоронного призначення;

Py (111 – 11n, 121 – 12n) – аргумент, що характери
зує рівень модернізації машинобудівного підприємства 
(111 – 11n) і ступінь раціонального та комплексного ви
користання матеріальних ресурсів (121 – 12n).

Зазначена інноваційна модель дозволяє визначити, 
що в основу розрахунку відсоткової частки еко
логічного прибутку покладено показники індексу 

інноваційної активності працівників (Pi (1)), фондовід
дачі та оборотності запасів (відповідно, Py (111 – 11n, 
121 – 12n)).

Для досягнення і підвищення прибутковості ЕЕД 
діяльності машинобудівних підприємств необхідно при
класти зусилля для збільшення виручки від реалізації 
продукції та результатів від іншої реалізації, зростання 
котрих забезпечується активізацією заходів з матеріаль
ного стимулювання ЕЕД працівників.

Діагностику результативності ЕЕД підприємства з 
позицій забезпечення стимулювання трудової активнос
ті працівників запропоновано здійснювати шляхом вра
хування індивідуальних сум екологічних премій, що ви
значені на основі використання екологічних коефіцієнтів 
праці. Визначений діагностичний підхід щодо обґрунту
вання величин екологічних премій працівникам підпри
ємств машинобудівного сектора на основі встановлення 
індивідуальних екологічних коефіцієнтів ґрунтується на 
встановленій залежності суми екологічних виплат, що 
здійснюються на користь працівників від результатив
ності їх діяльності з підвищення екологічної безпеки. 

Використання вказаного методичного підходу пе
редбачає вдосконалення процедури внутрішнього еко
логоекономічного контролю машинобудівного підпри
ємства шляхом визначення його різновиду – поперед
жуючого тактичного контролю екологічних виплат, клю
човим завданням котрого є встановлення можливості 
фактів змінності результатів ЕЕД, визначення причин і 
своєчасне здійснення тактичних заходів, а саме: внесен
ня змін у виробничу програму. 
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Ефективність організаційнофункціонального ме
ха нізму управління екологоекономічною діяльністю 
підприємств машинобудування розглядається як резуль
тат від реалізації організаційних й економічних заходів, 
що зіставляється з витратами на їх здійснення. Оцінку 
ефективності зазначеного механізму можна здійснити за 
допомогою двох методів – метода порівняльної ефектив
ності і методу розрахунку економічної ефективності ЕЕД. 
Економічна ефективність виміряється шляхом розрахун
ку приросту прибутку (або іншого операційного доходу) 
машинобудівного підприємства в результаті здійснення 
ЕЕД. Організаційна ефективність виявляється шляхом 
встановлення фактичної наявності організаційної струк
тури управління екологоекономічною діяльністю, котра 
здатна забезпечити високі результати діяльності.

ВИСНОВКИ
Результати виконаного дослідження у своїй сукуп

ності вирішують важливе науковоприкладне завдан
ня – розвиток і поглиблення теоретикометодологічних 
основ формування внутрішнього корпоративного се
редовища ефективної екологоекономічної діяльно сті 
в умовах машинобудівних підприємств. До результатів 
дослідження, що мають найбільше практичне значення, 
належать рекомендації щодо розрахунку розмірів еко
логічного прибутку на основі визначення та врахування 
операційних доходів від реалізації екологічних заходів, 
аналізу екологоекономічної діяльності підприємств,  
а також методи аналізу та прогнозування рівня еколо
гічної безпеки машинобудівного підприємства.             
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