дослідженнях; ефективному використанні природних ресурсів; поширенні
маловідходних і безвідхідних технологій, широкому впровадженні
біотехнологій; поступовому переході від енергетики органічного палива до
альтернативної енергетики.
Основними завданнями системи державного регулювання повинні стати:
зниження рівня техногенного навантаження на навколишнє середовище через
впровадження новітніх екологічно безпечних технологій, створення
екологічних передумов для випуску конкурентоспроможної продукції,
розробку, вдосконалення та впровадження ринкових механізмів регулювання
екологічних наслідків господарювання тощо.
Таким чином, сучасна система державного регулювання, яка спрямована
на вирішення екологічних проблем, має включати наступні заходи:
- введення і поширення практики платного природокористування;
- надання податкових пільг чи субсидій підприємствам, які виготовляють
природоохоронне обладнання або екологічно чисті матеріали;
- підвищення податкових ставок на виробництво екологічно небезпечної
продукції: енергоємної техніки, хімічних речовин, мінеральних добрив,
пестицидів;
- систему економічного стимулювання природоохоронної діяльності;
- встановлення плати за забруднення навколишнього середовища;
- збалансований розвиток ринку природних ресурсів;
- вдосконалення ціноутворення з урахуванням екологічної доцільності
продукції та її природоємності;
- створення екологічних фондів й реалізацію екологічних програм;
- впровадження системи екологічного страхування;
- вдосконалення системи субсидій.
Забезпечення сталого економічного зростання в Україні потребує
вирішення
протиріччя між економічними процесами та навколишнім
середовищем з метою запобігання негативних наслідків для останнього.
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Зелені насадження в місті є важливою складовою його функціонування.
Вони покращують мікроклімат міської території, створюють умови для
відпочинку на відкритому повітрі, знижують ризик надмірного перегрівання
ґрунту, стін будинків і тротуарів. Озеленення вулиць завжди визначалося їх
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призначенням і характером навколишньої забудови. Насадження є важливою і
невід'ємною частиною планування вулиць і природно-екологічного каркасу, а
також вони активно створюють естетичний образ міста.
Проте діяльність підприємств озеленення в сучасних умовах
господарювання не завжди відповідає потребам територіальної громади і
екологічним вимогам. Створення комфорту та відповідність виконаної роботи
стану та розвитку міста – основне завдання підприємств озеленення, з яким
більшість з них не справляється. Саме тому, існує необхідність у стратегічному
управлінні на підприємствах сфери.
Метою роботи є дослідження напрямків удосконалення стратегічного
управління на СКП «Харківзеленбуд» з урахуванням аналізу його фінансовогосподарського стану та стратегічного потенціалу, який повинен включати в
себе аналіз еколого-економічних показників.
Система стратегічного управління на СКП «Харківзеленбуд» має бути
представлена розробкою поетапного плану впровадження змін, пакету
необхідних стратегічних документів,в складі яких екологічна стратегія, а також
формуванням відповідної управлінської структури.
Для СКП «Харківзеленбуд» необхідна нова місія, детальніша
конкретизація та розробка цілей, більш оптимальна та проста, а значить і
економічна організаційна структура, а також, за допомогою залучення
експертів, необхідно розробити поетапний план впровадження змін на
підприємстві.
У роботі проведено стратегічний аналіз рівня розвитку внутрішніх
ресурсів підприємства на основі відповідних груп економічних коефіцієнтів
(потенціалів): техніко-технологічні ресурси, кадрові, фінансового стану та
фінансової стійкості.
Отже, на СКП «Харківзеленбуд» виявлено тенденцію до збільшення
ефективності використання стратегічного потенціалу. Але необхідно внести
корективи в методику розрахунку стратегічного потенціалу, потрібно
обов’язково враховувати еколого-економічні показники розвитку.
Стратегічне управління на СКП «Харківзеленбуд» має забезпечувати
сталий розвиток території м. Харкова.
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