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METHODOLOGY OF FORMATION OF ENVIRONMENTAL STRATEGY OF CONSTRUCTION
ENTERPRISE

У статті проведено аналіз основних наукових підходів до розробки екологічних стратегій
будівельного підприємства. Встановлено, що в складі цих підходів на сучасному етапі можна
виокремити такі, а саме: інтегрований нормативний підхід (екологічна стратегія є елементом
загальної корпоративної стратегії) з пріоритетним орієнтиром на забезпечення економічних
інтересів з урахуванням дотримання законодавчих екологічних вимог до промислового вироб�
ництва; підхід, пов'язаний з інтегрованим комплексним стратегічним управлінням екологіза�
цією, орієнтованим на балансування економічних та екологічних інтересів суб'єкта господарсь�
кої діяльності (промислового підприємства), інноваційні рішення в сфері управління екологіч�
ними параметрами; інтегрований комплексний підхід до стратегічного управління екологіза�
цією; локальний підхід, націлений на вирішення пріоритетних природоохоронних завдань уп�
равління підприємством; локальний підхід, націлений на застосування нормативних підходів
та часткове застосування інноваційних підходів у сфері екологізації. На підставі вивчення вка�
заних наукових підходів розроблено перелік оціночних характеристик, які дають можливість
ідентифікувати рівень розробки екологічних стратегій будівельних підприємств. Вказаний пе�
релік розширює теоретичне та методичне забезпечення за даним напрямком, дає змогу оці�
нити широкий спектр характеристик екологічної стратегії будівельного підприємства.

The article analyzes the basic scientific approaches to the development of environmental strategies
of a construction company. It is established that the following approaches can be distinguished as a
part of such approaches, namely: an integrated regulatory approach (environmental strategy is an
element of the overall corporate strategy), with a priority focus on securing economic interests, while
respecting regulatory environmental requirements for industrial production; an approach related to
integrated integrated environmental management, focused on balancing the economic and
environmental interests of the business entity (industrial enterprise), innovative solutions in the field
of environmental parameters management; integrated integrated approach to strategic greening
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління екологізацією на рівні будівельних

підприємств передбачає створення відповідних стра�

тегій, їх обгрунтування в рамках відповідних внутріш�

ньокорпоративних документів. Формулювання такої

стратегії передбачає використання певного методично�

го забезпечення, яке уніфікує основні вимоги та пара�

метри, що потребують врахування в процесі стратегіч�

ного планування, і будуть важливими для управління

тощо. Вибір методики залежить від виду екологічної

стратегії, зокрема, загального орієнтиру на локальність

або комплексну інтегрованість екологічного управлін�

ня в загальну систему стратегічного управління. Цільо�

вий стратегічний орієнтир на локальну екологізацію пе�

редбачає створення методики автономного створення

стратегічного механізму управління досягненням відпо�

відних результативних параметрів, що стосуються вик�

лючно природоохоронних показників діяльності суб'єк�

та будівельної галузі. Комплексний інтегрований орієн�

тир дозволяє створити такий механізм стратегічного

управління діяльністю, який передбачає врахування еко�

логічних та економічних інтересів на різних рівнях фун�

кціонування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням питання методичного забезпечення фор�

мування екологічної стратегії підприємств займались як

українські (Ю. Білявська, В. Вахлакова, О. Попова,

Т. Герасименко, Н. Хумарова), так і зарубіжні автори

(Н. Вєтрова, О. Посєлянова) тощо. Незважаючи на існу�

вання наукових досліджень за цим напрямом, існує ак�

туальна потреба систематизації основних поглядів вче�

них щодо вказаної проблематики.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є систематизація основних

наукових підходів щодо розробки екологічних стратегій

будівельного підприємства.

management; a local approach aimed at addressing the environmental priorities of enterprise
management; a local approach aimed at applying regulatory approaches and partly applying
innovative approaches to greening. Based on the study of the above scientific approaches, a list of
evaluation characteristics has been developed that enables to identify the level of development of
environmental strategies of construction enterprises. The aforementioned list involves the use of
the following evaluation directions (blocks), in particular: locality or integration of environmental
elements of strategic management; nature of greening (normative, innovative, mixed approach);
dependence on the definition in the environmental strategy of the priority of environmental problems
related to the production of construction products, its operation; dependence on the justification
for combining (integrating) environmental trends with production, organizational, financial and
economic. Within the framework of the author's proposal, an approach is presented for the first time
to assess the type of environmental strategy, its innovativeness, realism, reach or declarative nature,
complexity, integration into the structure of the overall corporate strategy, and the orientation on
the priority of assessment of crisis aspects of environmental management.

Ключові слова: екологічна стратегія, методологія формування, будівельне підприємство, оціночні ха�

рактеристики, локальність, інтегрованість, нормативні вимоги, інноваційність.

Key words: environmental strategy, methodology of formation, construction company, evaluation characteristics,

locality, integration, regulatory requirements, innovation.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглянемо основні наукові підходи авторів до пи�

тання методичного обгрунтування порядку створення

екологічної стратегії будівельного підприємства.

У наукових дослідженнях С. Прокопенкова [12; 13]

висвітлено методику формування зазначеної стратегії

в рамках загального стратегічного управління, відпо�

відно, використовується комплексний інтегрований

підхід. Авторська методика створена з огляду на не�

обхідність стратегічного впровадження екологізації на

прикладі такого економічного суб'єкта, як промис�

ловість регіону, але зважаючи на положення та харак�

тер методики, можна з упевненістю стверджувати про

її адаптивність і для суб'єктів господарювання. Зокре�

ма С. Прокопенков [12; 13] пропонує таку універсальну

схему формування стратегії, яка може бути застосова�

на для екологічного розвитку економічного об'єкта

будь�якого рівня, а саме, як підприємства, так і окремої

галузі, всієї промисловості регіону та промисловості

країни. Вивчення положень методики формування,

представленої автором, свідчить, що порядок форму�

вання екологічної стратегії в рамках загальної корпо�

ративної стратегії підприємства (на прикладі виробни�

чої сфери) передбачає п'ять основних етапів, зокрема

[12; 13]:

1. Етап позиціонування. В рамках вказаної стадії ав�

тором пропонується встановити: цілі розвитку економі�

чного об'єкту (стабілізація, розвиток або відновлення

промислового потенціалу); місію стратегічного розвит�

ку економічного об'єкту (чітко визначена причина роз�

витку); місце стратегічного розвитку економічного об�

'єкта в загальній системі стратегічного розвитку інших

економічних об'єктів (місце підприємства в розвитку

галузі території, в промисловості регіону, промисловості

країни тощо). Слід відмітити, що дослідження змісту

зазначеного етапу формування методики, визначеного

автором [12; 13], показує, що на вказаному рівні до�

слідник не розглядає екологічну стратегію як окремий
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визначальний елемент стратегічного управління. Це не

визначається ні в стратегічному визначенні цілі, місії

розвитку. За змістом зазначеного етапу не можна зро�

бити висновок щодо формальності чи реальності еко�

логізації, але потрібно констатувати, що економічні цілі

в такому підході є пріоритетними. Відповідно, вивчення

підходу автора до формування цього етапу дозволяє

зрозуміти, що при дослідженні таких стратегій на при�

кладах функціонування підприємств галузі можна оці�

нити визначальний пріоритет суб'єкта розвитку, а саме,

існування або відсутність вказівки на пріоритетність

певного виду інтересів (економічних або екологічних).

2. Етап аналізу показників розвитку економічного

об'єкта. В рамках вказаного етапу автором пропонуєть�

ся здійснити такі стадії оцінки, зокрема:

— стадію вивчення загального документального

забезпечення стратегічного управління. На цій стадії

визначаються документи, в яких буде визначатись дос�

ліджувана стратегія. На наш погляд, повномасштабна

документація стратегічного розвитку дозволяє підприє�

мству розвиватись відповідно до чітких, обгрунтованих

засад, напрямів та параметрів. Важливим аспектом у

рамках вказаної стадії є врахування механізму впровад�

ження стратегії, моніторингу та реагування на відхилен�

ня прогнозних параметрів розвитку. Вивчення наукових

матеріалів свідчить, що документальне забезпечення

стратегічного управління підприємства може бути пред�

ставлене як в положенням стратегічних карт, що перед�

бачають стратегічний розвиток на кожному рівні управ�

ління [4], так і в стратегічних планах для розвитку суб'єк�

та господарювання на загальному рівні, на рівні струк�

турних підрозділів;

— стадію аналізу стану та розвитку досліджувано�

го економічного суб'єкта. В розрізі цієї стадії С. Проко�

пенков [12; 13] пропонує визначити 15 основних показ�

ників розвитку за чотирма ключовими напрямками, зок�

рема: соціально�економічним; виробничо�економічним;

організаційно�економічним; еколого�економічним.

Відповідно до методики автора, здійснюється по�

рівняння стану вказаних показників у часовому вимірі

(порівняння звітних даних з попередніми за чотирма

напрямками оцінки.

3. Етап розробки стратегії, що включає:

— стадію вибору екологічної стратегії. Згідно з

підходом С. Прокопенкова [12; 13], на стратегічному

рівні визначаються чотири варіативні прогнози стратегій

за трьома напрямками (блоками), а саме: за соціально�

економічним, виробничо�економічним, організаційно�

економічним. Ці напрями є пріоритетними, при цьому по�

казники еколого�економічного напрямку є такими, що

відповідають нормативним значенням. Серед чотирьох

прогнозних варіантів автор виділяє, зокрема, екологіч�

ну стратегію лідерства, екологічну стратегію росту, еко�

логічну стратегію концентрації, екологічну стратегію

виходу з кризи. Як вказує автор, керуючись результа�

тами аналізу 15 оціночних показників здійснюється

вибір оптимальної екологічної стратегії;

— стадію розробки цільових орієнтирів для кожно�

го напряму (блоку) екологічної стратегії економічного

суб'єкта. Згідно з умовами методики автора [12; 13], ці

орієнтири встановлюються як на весь період стратегіч�

ного планування, так і на кожен рік окремо. Це дає змо�

гу оцінювати оперативні досягнення за результатами

фактичних показників впровадження стратегії, які ви�

значаються за даними фінансової звітності;

— стадію документального оформлення прийнято�

го стратегічного плану для всіх економічного суб'єкта

та його структур.

4. Етап реалізації екологічної стратегії. Відповідно

до авторської методики, реалізація екологічної стратегії

економічного об'єкта передбачає чітке виконання про�

гнозних показників, моніторинг їх досягнення, виявлен�

ня відхилень.

5. Етап оцінки ефективності реалізації екологічної

стратегії, що передбачає оцінку 15 порівняльних звітних

показників порівняно з показників попереднього періоду.

В методиці автора зазначається, що у разі необхідності,

за умов впливу особливостей галузевого розвитку склад

оціночних показників може змінюватись.

Вивчення представленого методичного обгрунту�

вання [12; 13] дозволяє констатувати існування інтег�

рованого нормативного підходу (екологічна стратегія є

елементом загальної корпоративної стратегії) з пріори�

тетним орієнтиром на забезпечення економічних інте�

ресів з урахуванням дотримання законодавчих еколо�

гічних вимог до промислового виробництва. Отже, та�

кий підхід не включає балансу екологічно�економічних

інтересів, а націлений на пріоритетність економічних ор�

ієнтирів, і забезпечення нормативних вимог до екологіч�

них параметрів розвитку. Також зазначений підхід не

передбачає інноваційності екологізації суб'єкта вироб�

ничої діяльності. Якщо керуватись вищезазначеним

підходом науковців до видів екологічних стратегій

(О. Попової, Т. Герасименко [10, с. 41]), порядок фор�

мування такої екологічної стратегії характерний для

країн з низьким економічним рівнем розвитку, зокре�

ма, це стосується і підприємств будівельної галузі Ук�

раїни.

Розглянемо основні засади методичного підходу до

формулювання екологічної стратегії підприємства, ви�

значені в рамках положень наукового дослідження

Н. Хумарової [15], які передбачають інтегроване комп�

лексне стратегічне управління екологізацією, орієнтова�

не на балансування економічних та екологічних інтересів

суб'єкта господарської діяльності (промислового

підприємства), інноваційні рішення в сфері управління

екологічними параметрами. Відповідно до методичного

підходу авторки, екологічні стратегії такого виду можна

розробити в рамках наступних етапів, зокрема [15]:

1. Етап визначення стратегічного управління сиро�

винно�матеріальною базою промислового підприєм�

ства. В рамках цього етапу передбачено: зміну основ�

них сировинних матеріалів (орієнтир на якість, оновлен�

ня, токсичність тощо); зміну допоміжних матеріалів

тощо. На нашу думку, такий підхід на етапі управління

даною сферою передбачає інноваційні рішення в сфері

матеріалозабезпечення з огляду на екологічні характе�

ристики матеріалів, сировини, які передбачено викори�

стовувати в промисловому виробництві.

2. Етап визначення стратегічного управління орга�

нізаційно�адміністративною діяльністю промислового

підприємства. В рамках вказаного етапу передбачено

здійснення: оптимізації адміністративного управління;

екологізацію підготовки кадрів; екологізацію культури
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виробництва. Можемо відмітити, що вказаний етап уп�

равління, як і попередній, створений із застосуванням

інноваційного підходу.

3. Етап визначення стратегічного управління модер�

нізацією технологій промислового підприємства. Згідно

із авторською методикою, вказаний етап включає: ско�

рочення використання енергетичних ресурсів, мате�

ріалів, водних та земельних ресурсів, на яких здійс�

нюється промислове виробництво досліджуваного су�

б'єкта господарювання. Слід відмітити, що враховуючи

особливості будівельної галузі, забезпечення енергое�

фективності на сучасному етапі розвитку передбачено

як на стадії будівництва, так і на стадії використання бу�

дівельної продукції. Вивчення наукових праць [9, с.

163—165] свідчить, що серед прийомів енергозбере�

ження виділяють, зокрема: активні (розташування в бу�

дівлях обладнання для поновлювання енергії (сонячні

батареї тощо), облаштування будинків обладнанням для

геотермального опалення) та пасивні (використання

містобудівних, конструктивно�просторових, формоут�

ворюючих прийомів). Зазначені стадії вказаного етапу

розробки свідчать, що Н. Хумарова [15] є прихильни�

цею впровадження інноваційних (ініціативних) екологі�

чних стратегій різних видів в залежності від широкого

спектру цільових орієнтирів.

4. Етап визначення стратегічного управління відхо�

дами промислового підприємства. Вказаний етап перед�

бачає такі стадії, зокрема: скорочення кількості вироб�

ничих відходів; повторне використання матеріалів та за�

пасів; зменшення рівня відходів та викидів забруднюю�

чих речовин від промислового виробництва. Успішне

прогнозування стратегічного плану та напрямків за вка�

заним етапом є дуже важливим аспектом розробки еко�

логічної стратегії будівельних підприємств. Перехід на

інноваційний екологічний напрямок управління відхода�

ми в цій галузі сприятиме зростанню конкурентних по�

зицій підприємства на ринку будівництва.

5. Етап визначення стратегічного управління еколо�

гічними параметрами  кінцевого продукту підприємства.

В рамках вказаного етапу автором визначаються на�

ступні стадії, зокрема: встановлення екологічних стан�

дартів якості продукції (послуг) на рівні діючих норма�

тивних стандартів та підприємства. Згідно з тверджен�

ням Н. Хумарової [15], прогнозні параметри кінцевого

продукту підприємства в рамках екологічної стратегії

повинні відповідати таким ознакам, зокрема: впровад�

ження інноваційного обладнання та рішень; впровад�

ження енергозберігаючих технологій та джерел енергії;

впровадження технологій збереження водних ресурсів;

впровадження ефективних технологій управління відхо�

дами, в тому числі застосування переробки та вторин�

ного використання сміття, рециклінгу; орієнтир на еко�

номічні важелі та фактори, результати.

Проаналізуємо іншу методику розробки екологіч�

них стратегій промислового підприємства, сформульо�

вану в рамках інтегрованого комплексного стратегічно�

го управління екологізацією. А саме, відповідно до під�

ходу Н. Вєтрової [3, с. 15—16], екологічні напрями та

параметри повинні бути системно інтегровані в загаль�

ну систему стратегічного управління, при цьому така

інтеграція повинна передбачати наступні етапи, зокре�

ма:

1. Етап всебічної оцінки та контролю екологічних

наслідків від природокористування, що виникають у

процесі виробництва продукції, іншій діяльності промис�

лового підприємства щодо розташування обладнання,

об'єктів, здійсненні основних, експлуатаційних, допо�

міжних робіт тощо. Цей етап є безумовно важливим для

підприємств будівельної сфери, оскільки недостатньо

професійний експертний аналіз місцевості будівництва

може обумовити виникнення екологічних, техногенних

катастроф, протести суспільства, подальші збитки за�

будовника, руйнування будівель та інженерної інфра�

структури в процесі експлуатації. Оцінка зазначеної ка�

тегорії в сфері будівельної галузі здійснюється відпо�

відно до вимог чинного законодавства [7], на рівні екс�

пертів. На наш погляд, керівництво будівельних ком�

паній повинно мати достовірну оцінку за даним питан�

ням, важливо уникати формального підходу, оскільки

проблеми, які можуть виникнути в перспективі в процесі

будівництва або експлуатації будівельної продукції,

можуть створити кризовий стан та вплинути на закрит�

тя підприємства.

2. Етап розробки та впровадження інноваційних

рішень екологічного характеру у виробничі процесі

підприємницької структури. В сфері будівництва перелік

вказаних рішень може стосуватися, наприклад, міні�

мізації знищення природного фонду (дерев, водних

об'єктів, фауни), використання високоекологічного ви�

робничого обладнання, інноваційних методів виробниц�

тва тощо. Обгрунтування таких підходів, особливо в

розрізі збереження природного фонду існує в практиці

західних країн [5].

3. Етап аналізу можливостей вдосконалення техно�

логій виробництва в напрямку скорочення створення

технологічних, енергетичних ризиків, виробничих ри�

зиків аварійності, скорочення матеріаломісткості, кіль�

кості та рівня викидів у повітря, водні об'єкти. За спра�

ведливим твердженням В. Вахлакової [2], впроваджен�

ня більшості заходів за вказаним етапом в промисло�

вості України, в тому числі в будівельній галузі, пере�

важно не застосовується. Суб'єкти промислового вироб�

ництва більшою мірою дотримуються пасивної моделі

екологізації, тобто тільки намагаються виконувати гра�

ничні вимоги щодо негативного впливу на навколишнє

природне середовище.

4. Етап оцінки можливостей та здійснення викорис�

тання в технологічних рішень що сприятимуть збережен�

ню природи. В цьому напрямі можуть бути використано

впровадження технологій енергозбереження, збере�

ження водних ресурсів як на рівні будівництва, так і на

рівні експлуатації будівель та споруд. Як свідчить аналіз

експлуатації будівельної продукції вітчизняних під�

приємств галузі, за даними наукових матеріалів [8; 14],

на сьогоднішній день вказаний етап впроваджується

крупними суб'єктами господарювання. Технології енер�

гозбереження розробляються як для існуючих будівель,

так і для нових будівельних споруд, будинків. Деякі

провідні підприємства галузі створюють власні інно�

ваційні технологічні рішення за цим напрямком, інші

використовують існуючі та апробовані на практиці.

5. Етап систематизації результатів екологічного мо�

ніторингу з встановленням загроз, що виникають від

виробничої діяльності підприємства, визначення та
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прийняття відповідних рішень, орієнтованих на їх усу�

нення та зниження збитків і рівня безпеки. Це підсум�

ковий етап, на якому приймається рішення щодо комп�

лексної оцінки екологічних загроз, заходів з їх усунен�

ня та недопущення.

6. Етап забезпечення інтеграції екологічних заходів

із виробничою програмою підприємства промисловості,

вивчення заходів із вторинного використання відходів

виробничої діяльності. Оптимальна адаптація екологіч�

ної програми в загальну корпоративну стратегію

підприємства сприятиме високій ефективності розвит�

ку підприємства промисловості. На наш погляд, розроб�

ка програми стратегічного управління відходами повин�

на розроблятись окремо і передбачати відповідну про�

граму дій, використання інноваційних рішень відповід�

но до характеру, виду відходів.

7. Етап вивчення та адаптації провідного зарубіж�

ного досвіду в сфері забезпечення сумісності екологіч�

них та інших складових управління промисловим

підприємством. Вважаємо, що вказаний етап необхід�

но реалізувати на рівні попереднього етапу, на якому

здійснюється суміщення екологічних аспектів з іншими

управлінськими аспектами.

Розглянутий методичний підхід, на нашу думку, є

цінним з точки зору акценту на інтеграцію і суміщення

екологічних напрямків з іншими управлінськими аспек�

тами загальної корпоративної стратегії промислового

підприємства. Також слід відмітити, посилання авторки

методики на потребу використання активних, інновац�

ійних прийомів екологізації, які відповідають характе�

ристикам виду інноваційних (ініціативних) екологічних

стратегій, визначеного вище під час розкриття класиф�

ікації стратегій досліджуваної категорії.

Слід проаналізувати науковий підхід Ю. Білявської

[1], в рамках якого наведено методику формування ло�

кальної екологічної стратегії, орієнтованої на вирішен�

ня пріоритетних природоохоронних завдань управлін�

ня підприємством. Вивчення положень наукового підхо�

ду авторки свідчить, що така методика передбачає вра�

хування напрямів за семи етапами, зокрема:

1. Етап визначення переліку пріоритетів, рівня їх ва�

гомості та характеристика проблем екологічного ха�

рактеру, з якими пов'язано функціонування досліджу�

ваного суб'єкта промисловості. Дослідниця зауважує,

що на цьому етапі можна запропонувати виділити чоти�

ри категорії екологічних пріоритетів, зокрема:

— першу, орієнтовану на першочергові проблеми.

З цими проблемами, на наш погляд, пов'язане подаль�

ше функціонування підприємства промислового вироб�

ництва. Серед таких негативних впливів авторка виді�

ляє такі, а саме: загрози життю та здоров'ю населення;

загрози подальшій діяльності суб'єкта господарюван�

ня. Як бачимо, на першому місці загроз авторка визна�

чає виробничі загрози, що можуть вплинути на населен�

ня (життя, здоров'я), і які в свою чергу забезпечать про�

блеми для подальшої діяльності підприємства. Водно�

час в складі першочергових екологічних проблем

відсутні ті, які створюють загрози екосистемі внаслідок

здійснення виробничої діяльності. На нашу думку, вклю�

чення до складу першочергових екологічних проблем

цієї категорії загроз є необхідним для деяких під�

приємств будівельної галузі (систематичне створення

таких загроз через неякісне обладнання, порушення

нормативних вимог до екологічної безпеки виробницт�

ва тощо);

— другу, пов'язану з проблемами високого пріори�

тету, в складі яких Ю. Білявська [1] пропонує виокрем�

лювати такі: проблему порушення підприємством вимог

чинного законодавства щодо екологічності виробницт�

ва у відповідній галузі; проблему із забрудненням на�

вколишнього природного середовища, заподіянням

шкоди клієнтам, які є споживачами продукції. Слід

відмітити, що визначення цієї категорії проблем є дуже

важливим для підприємств будівельної галузі, особли�

ву увагу, на нашу думку, слід приділити питанню шкоди

споживачам (клієнтам) будівельної продукції в часово�

му вимірі, внаслідок впливу певних природних та над�

звичайних явищ, процесів, задекларованих як передба�

чені. Зокрема це стосується екологічності місцерозта�

шування будівель, вивченням якого повинно займатись

підприємство�забудовник. Також до проблем високого

пріоритету, за твердженням дослідників [6], відносить�

ся екологічність будівельних матеріалів, що використо�

вуються підприємством у виробництві;

— третю, що включає проблеми середнього пріо�

ритету, до яких дослідниця відносить, зокрема: існуван�

ня протиріч виробничо�технологічних процесів та поло�

жень екологічної політики досліджуваного підприєм�

ства. Вказані протиріччя негативно впливають на досяг�

нення економічних та екологічних інтересів, погіршують

розвиток суб'єкта промисловості. Встановлення пере�

ліку цих проблем та стратегічних напрямків, завдань

щодо їх усунення може свідчити, на нашу думку, про

успішне стратегічне управління в умовах існування та�

ких негативних проявів виробничої діяльності;

— четверту, пов'язану з проблемами низького

пріоритету. До складу таких проблем, за твердженням

Ю. Білявської [1], відносяться такі, що не відповідають

основним засадам екологічної стратегії. Судячи із по�

ложень методики авторки, вказані проблеми можуть

бути враховані на стратегічному рівні, і їх вирішення

також може бути визначено.

2. Етап визначення цільових орієнтирів екологіч�

ного розвитку промислового підприємства. В рамках

цього етапу авторкою пропонується визначити ос�

новні екологічні цілі стратегічного управління су�

б'єктом промисловості з огляду на встановлені пріо�

ритети. Відповідно, можемо констатувати, що пред�

ставлений локальний підхід не враховує економічних

цілей, що, на нашу думку, може стати причиною ви�

никнення проблем перспективного розвитку суб'єкта

промисловості. Отже, стратегічний орієнтир на ло�

кальні цілі екологізації, на нашу думку, не сприяє ба�

лансуванню економічних та екологічних інтересів.

Вказаний підхід не може бути впроваджено в сучас�

них умовах функціонування підприємств будівельної

галузі України.

3. Етап розробки стратегічних показників, за допо�

могою яких передбачено досягнення цілей суб'єкта гос�

подарювання. Згідно з вказаним методичним підходом,

зазначені прогнозні результативні показники повинні

враховувати різні рівні пріоритетності, встановлені в

рамках зазначеної екологічної стратегії підприємства

промисловості.
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4. Етап встановлення прогнозного плану реалізації

екологічної стратегії та строків її впровадження. Відпо�

відно до методики Ю. Білявської [1] цей етап передба�

чає створення певної програми робіт, що включає: пе�

релік заходів щодо вирішення екологічних проблем за

визначеними пріоритетами; склад відповідальних вико�

навців, що відповідають за вирішення зазначених про�

блем; контрольні заходи щодо перевірки виконання

програмних завдань та впровадження напрямків; склад

та обсяги ресурсного забезпечення, необхідного для

виконання вказаної програми (повинно бути затвердже�

но використання зазначених ресурсів на рівні керівниц�

тва, відповідальних за екологічну програму осіб тощо);

оцінку досягнення встановлених цілей щодо вирішення

екологічних проблем, пов'язаних з виробничою діяль�

ністю суб'єкта промисловості.

5. Етап оцінки прогнозу ресурсів, необхідних для

реалізації екологічної стратегії підприємства. За тверд�

женням авторки [1], цей етап передбачає аналіз кадро�

вих, технічних та фінансових можливостей промисло�

вого підприємства щодо впровадження встановлених

стратегічних заходів. Слід констатувати, що прогнозу�

вання ресурсної бази реалізації екологічної стратегії

будівельного підприємства за своїми характеристика�

ми може відрізнятись за певними особливостями діяль�

ності. На нашу думку, будь�яка локальна екологічна

стратегія промислового підприємства є елементом за�

гальної стратегії, але не має такого високого рівня інтег�

рації порівняно з інтегрованою комплексною. Це сто�

сується, зокрема, виділення необхідних ресурсів, по�

трібних для здійснення заходів екологічного характе�

ру, які виділяються на рівні керівництва, певного струк�

турного фінансового або фінансово�економічного

відділу. Ці структурні підрозділи, як і керівництво

підприємства, при вирішенні питання виділення коштів

на впровадження екологічної стратегії, приймають

рішення щодо повноцінного або фінансування таких

заходів. Відповідно, здійснюється певна оцінка еконо�

мічного обгрунтування показників екологічної стратегії.

За умов повної інтеграції екологічних заходів у струк�

туру загальної корпоративної стратегії діяльність із роз�

робки цього напрямку здійснюється на рівні економіч�

ного, виробничого та екологічного підрозділів, що уне�

можливлює скорочення фінансування. Відповідно, ви�

користання комплексного інтегрованого підходу є більш

оптимальним в розрізі ефективності розробки еколо�

гічних стратегій підприємства.

6. Прийняття кінцевого варіанту екологічної стра�

тегії на рівні промислового підприємства, затверджен�

ня програми екологічних заходів та ресурсів, необхід�

них для її впровадження. Згідно з авторським методич�

ним підходом [1], первинний варіант екологічної стра�

тегії коригується на рівні економічного, господарсько�

го структурних підрозділів в розрізі встановлення гра�

ничних норм ресурсів (фінансових, людських, технічних

тощо) та строків виконання визначених заходів.

Необхідно відмітити, що методичний підхід, наве�

дений Ю. Білявською [1], хоча і обмежений локальністю

екологічної стратегії, є дуже цінним інструментарієм, що

передбачає визначення пріоритетності визначення про�

блем зазначеного напрямку, які потребують вирішення

і пов'язані з подальшими перспективами розвитку під�

приємства. В цілому, вказана методика розробки еко�

логічної стратегії є важливою в розрізі розуміння акту�

алізації вказаних проблем за рівнем їх безпеки для про�

мислового підприємства та суб'єктів і об'єктів навколиш�

нього природного середовища. Врахування положень

цієї методики в процесі розробки комплексної інтегро�

ваної стратегії може сприяти ефективному визначенню

екологічних аспектів стратегічного управління на рівні

суб'єкта промислового виробництва.

Заслуговує на увагу інший методичний підхід

О. Посєлянової [11], в контексті якого визначено ме�

тодику формування локальної екологічної стратегії,

націленої на застосування нормативних підходів та ча�

сткове застосування інноваційних підходів. Поєднан�

ня нормативного та інноваційного підходу екологі�

зації відповідає характеристиками змішаних екологі�

чних стратегій. Відповідно до методики авторки, роз�

робка екологічної стратегії передбачає три напрям�

ки (блоки), а саме:

1. Етап розробки принципів та критеріїв формуван�

ня екологічної безпеки суб'єкта промисловості відпові�

дної галузі. В рамках вказаного етапу пропонується

здійснити комплексну екологічну оцінки території

підприємства (території виробництва в цілому, за пев�

ними об'єктами), територію, що знаходиться поряд із

зонами відповідальності.

2. Етап встановлення пріоритетних напрямків фор�

мування екологічної безпеки суб'єкта промисловості

відповідної галузі. На вказаному етапі методикою [11]

передбачено: розробку механізму реалізації екологіч�

них заходів, що можуть створити безпеку підприємства

за даною сферою; встановлення окремого порядку ра�

ціонального природокористування відповідно до умов,

особливостей виробництва, територіальних параметрів

розташування об'єктів; визначення стратегічного об�

грунтування заходів щодо попередження та ліквідації

надзвичайних і аварійних ситуацій на виробництві

суб'єкта господарювання (з урахуванням чинних вимог

законодавства країни). Вказівка на розробку заходів

щодо раціонального природокористування у вироб�

ництві дозволяє припустити, що можуть розроблятися

управлінські рішення щодо енергозбереження, водоз�

береження, ефективного інноваційного управління

відходами. Відповідно, передбачено інноваційні аспек�

ти екологізації на досліджуваному підприємстві.

3. Етап визначення засобів реалізації забезпечення

екологічних заходів розвитку суб'єкта господарюван�

ня. В рамках вказаного етапу авторка визначає перелік

засобів та дій, які повинні бути визначені в положеннях

цієї екологічної стратегії підприємства.

Вивчення положень методичний підхід О. Посєля�

нової [11] свідчить, що дослідниця приділила суттєву

увагу обгрунтуванню механізму впровадження еколо�

гічної стратегії, охопленню основних оціночних показ�

ників екологізації. Відповідно, приходимо до висновку,

що комплексність визначення оціночних показників еко�

логічної стратегії як на рівні локального, так і інтегро�

ваного комплексного підходу свідчить про грунтовність,

системність розробки вказаного стратегічного докумен�

ту.

Дослідження основних наукових підходів дозволи�

ло встановити перелік оціночних характеристик, які да�
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ють можливість ідентифікувати рівень розробки еколо�

гічних стратегій будівельних підприємств (рис. 1).

Вказаний перелік передбачає використання таких

оціночних напрямів (блоків), зокрема: локальності або

інтегрованості екологічних елементів стратегічного

управління; характер екологізації (нормативний, інно�

ваційний, змішаний підхід); залежність від визначення

в екологічній стратегії пріоритетності екологічних про�

блем, пов'язаних з виробництвом будівельної продукції,

її експлуатацією; залежність від обгрунтування суміщен�

ня (інтеграції) екологічних напрямків з виробничими,

організаційними, фінансово�економічними. Наукова

новизна запропонованої розробки полягає в тому, що

вперше викладено підхід, який дозволяє оцінити вид

екологічної стратегії, її інноваційність, реалістичність,

досяжність або декларативність, комплексність, інтег�

рованість у структуру загальної корпоративної стратегії,

орієнтир на пріоритетність оцінки кризових аспектів

екологічного управління. Для встановлення цих оціноч�

них характеристик може бути використано інформацію

корпоративної звітності, в якій викладено екологічну

стратегію, звіт про її прогнозування, впровадження,

екологічну стратегічну програму або саму екологічну

стратегію (у разі наявності такого документу на буді�

вельному підприємстві).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

У дослідженні проведено аналіз основних наукових

підходів до розробки екологічних стратегій будівель�

ного підприємства. Встановлено, що в складі таких

підходів на сучасному етапі можна виокремити такі, а

саме: інтегрований нормативний підхід (екологічна стра�

тегія є елементом загальної корпоративної стратегії) з

пріоритетним орієнтиром на забезпечення економічних

інтересів з урахуванням дотримання законодавчих еко�

логічних вимог до промислового виробництва; підхід,

пов'язаний з інтегрованим комплексним стратегічним уп�

равлінням екологізацією, орієнтованим на балансуван�

ня економічних та екологічних інтересів суб'єкта гос�

подарської діяльності (промислового підприємства),

інноваційні рішення в сфері управління екологічними

параметрами; інтегрований комплексний підхід до стра�

тегічного управління екологізацією; локальний підхід,

націлений на вирішення пріоритетних природоохорон�

них завдань управління підприємством; локальний

підхід, націлений на застосування нормативних підходів

та часткове застосування інноваційних підходів у сфері

екологізації. На підставі вивчення вказаних наукових

підходів розроблено перелік оціночних характеристик,

які дають можливість ідентифікувати рівень розробки

екологічних стратегій будівельних підприємств. Вказа�

ний перелік розширює теоретичне та методичне забез�

печення за цим напрямом, дає змогу оцінити широкий

спектр характеристик екологічної стратегії будівельно�

го підприємства.

Література:

1. Білявська Ю.В. Формування та імплементації еко�

логічної політики на підприємстві. Науковий вісник

За умов розробки локальної екологічної стратегії не враховується баланс 
економічних, ринкових та екологічних інтересів будівельних підприємств Локальність або інтегрованість 
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стратегічній програмі обгрунтовується на рівні напрямків та прогнозних 
показників, механізму реалізації використання обов’язкових нормативних вимог та 
норм, інноваційних екологічних рішень за основними сферами управління, в тому 
числі за основним виробництвом будівельної продукції 
За умов розробки нормативних екологічних стратегій – в стратегічній програмі 
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За умов розробки змішаних екологічних стратегій – в стратегічній програмі 
обгрунтовується на рівні напрямків та прогнозних показників, механізму реалізації 
використання обов’язкових нормативних вимог та норм, інноваційних екологічних 
рішень за певними сферами управління, в тому числі за певними напрямками 
виробництва будівельної продукції 
За умов визначення, обгрунтування пріоритетності екологічних загроз – екологічна 
стратегія ідентифікується як комплексна, системна, антикризова 
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За умов відсутності визначення, обгрунтування пріоритетності екологічних загроз 
– екологічна стратегія ідентифікується як нормативна, може мати ознаки 
декларативності (якщо не виконуються стратегічні прогнозні показники) 

За умов обгрунтування суміщення (інтеграції) екологічних напрямків з 
виробничими, організаційними, фінансово-економічними за напрямками, 
прогнозними показниками, механізмом суміщення - екологічна стратегія 
ідентифікується як реалістична, досяжна, якісна 

Залежно від обгрунтування 
суміщення (інтеграції) екологічних 
напрямків з виробничими, 
організаційними, фінансово-
економічними 

 
 
→ 

За умов відсутності обгрунтування суміщення (інтеграції) екологічних напрямків з 
виробничими, організаційними, фінансово-економічними за напрямками, 
прогнозними показниками, механізмом суміщення - екологічна стратегія 
ідентифікується як декларативна 

Рис. 1. Перелік оціночних характеристик, які дають можливість ідентифікувати рівень
розробки екологічних стратегій будівельних підприємств

Джерело: авторська розробка.
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