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Розглянуто і систематизовано наукові підходи, принципи і 

критерії аналізу і дослідження складних організаційних систем 

(наприклад, суб'єкт господарської діяльності) як еколого- 

економічної системи, що доцільно використовувати в Україні з 

метою підвищення ефективності виробничої діяльності за умов 

раціонального використання природних ресурсів та скорочення 

шкідливого впливу на навколишнє природне середовище. 

Ключові слова: суб'єкт господарської діяльності, методика, 

науковий підхід, принцип, критерій, складна система. 
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Integrated method of studying the subject of economic 

activity as an ecological-economic system. Azarov S., 

Sydorenko V., Sereda Yu. The scientific approaches, principles and 

criteria of analysis and research of complex organizational systems 

(for example, the subject of economic activity) as ecological- 

economic system are considered and systematized, that it is 

expedient to use in Ukraine in order to increase the efficiency of 

production activity in conditions of rational use of natural resources 

and reduction of harmful impact on the environment. Key words: 

subject of economic activity, methodology, scientific approach, 

principle, criterion, complex system. 

(Мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків). 
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