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        Пояснювальна записка: 95 сторінок, 12 рис., 23  табл., 32 джерела, 

презентація Power Point. 

Об’єкт дослідження – процес управління проєктами екологізації 

виробництва промислових підприємств.  

Предмет досліджень – теоретико-прикладні підходи до удосконалення 

управління проєктами екологізації виробництва промислових підприємств.  

Мета дослідження – теоретичне узагальнення та удосконалення 

методів обгрунтування проєктів екологізації виробництва промислових 

підприємств.  

Методи дослідження – метод наукового узагальнення і систематизації, 

статистичний,  аналітичний, графічний методи. 

Отримані результати. У першому розділі pозкpито стан проблеми та 

теоретичні основи проблеми екологізації діяльності промисловості. 

Зображені методичні підходи до вирішення даної проблеми.  

У другому розділі проведений аналіз законодавчо-нормативного 

регулювання в Україні та закордонного досвіду визначення стратегічних 

засад екологізації виробництва.  

У третьому розділі запропоновані напрями підвищення економічного 

потенціалу підприємницької діяльності у техногенно навантажених регіонах. 

Розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності проєктів 

екологізації гірничопромислового виробництва в аспекті порушення 

земельних ресурсів.  

 

          ЕКОЛОГІЗАЦІЯ, ТЕХНОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ПРИРОДНІ 

РЕСУРСИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПІДПРИЄМСТВО.  
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