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ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ         

ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ВИРОБНИЦТВА  

 

У статті розглянуто поняття екологізації виробництва, визначено роль 

еколого-економічного аналізу в сучасних умовах господарювання,  

проведено дослідження взаємозв’язку його складових, узагальнено  

систему показників для аналізу рівня екологічності виробництва. 

 

В статье рассмотрено понятие экологизации производства, определено 

роль эколого-экономического анализа в современных условиях  

хозяйствования, проведено исследование взаимосвязи его  

составляющих, обобщено систему показателей для анализа уровня  

экологичности производства. 

 

The article reviews the concept of ecological production, the role of  

ecological-economic analysis in the modern business environment, researches 

the relationship of its components, generalized system of indicators for 

environmental analysis of the level of production. 

 

Сучасний етап розвитку людства супроводжують значні екологічні 

проблеми, які виникають в результаті нераціональної взаємодії  господарсь-

кої діяльності людини і навколишнього середовища. Основними причинами 

кризової екологічної ситуації в Україні є ресурсно- й енергомістка структура 

її економіки, що викликала не тільки значне забруднення і деградацію навко-

лишнього середовища, але й вичерпання багатьох видів її природних ресур-

сів. Усе це призвело до надмірної токсикації навколишнього середовища 

практично на всій території країни і негативного впливу на стан здоров’я лю-

дей.  

Отже, причини екологічної кризи в Україні – це господарювання за умов 

надмірної експлуатації природних ресурсів без урахування екологічних зако-

нів, факторів, вимог, критеріїв і обмежень. Подальше поліпшення екологічної 

ситуації можливе тільки за умови екологізації промислового та сільськогос-

подарського виробництва [1]. 

Все це зумовлює необхідність вивчення та дослідження проблем ресурсо-

збереження та раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, 

пошуку способів ведення ефективного господарювання в умовах сталого роз-

витку. 
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Головною метою сталого розвитку України є досягнення і підтримка нор-

мативних показників якості життя і навколишнього середовища на базі соці-

ально-економічного розвитку, збалансованого з можливостями природного 

середовища держави за умови забезпечення рівних можливостей сучасних і 

майбутніх поколінь на використання природних ресурсів [2]. 

Проблема досягнення умов сталого розвитку потребує для свого 

розв’язання відповідних взаємоузгоджених дій багатьох суб'єктів виробничо-

господарської діяльності. Екологічна складова має розглядатися як одна з ви-

значальних при вирішенні проблем досягнення сталого розвитку та прийнят-

ного рівня економічної безпеки як окремих суб’єктів господарювання, так і 

окремих регіонів і держави в цілому. Впродовж останніх десятиріч цьому на-

пряму присвячено багато наукових праць та представницьких конференцій. 

Цю проблему можна охарактеризувати різноманітністю форм вияву екологі-

чного впливу, складом й інтенсивністю впливів на навколишнє природне се-

редовище, характером соціальних, економічних, фізіологічних та інших нас-

лідків. Для кількісної оцінки цих наслідків використовується велика кількість 

показників. Кожен з показників висвітлює, як правило, окремі прояви глоба-

льного екологічного впливу на навколишнє природне середовище та реципі-

єнтів: інтенсивність і обсяги викидів тих чи інших інгредієнтів різними дже-

релами в атмосферу та водоймища, рівні захворюваності, які можуть бути 

зумовлені впливом на індивідуумів тих чи інших забруднювачів, соціально-

економічні наслідки демографічного змісту, економічні наслідки для окремих 

джерел забруднення тощо. Інакше кажучи, більшість показників лише част-

ково характеризує відповідні впливи і не є придатними для комплексної оці-

нки рішень, спрямованих на радикальне поліпшення екологічного стану на-

вколишнього природного середовища, практична реалізація яких відбуваєть-

ся в умовах дії багатьох обмежень, включаючи ресурсні [3]. 

О.А. Веклич відмічає, що результативність переходу макроекономіки на 

екологічно зважений, сталий шлях розвитку безпосередньо залежить від сту-

пеня розвитку процесів раціоналізації природокористування на мікроеконо-

мічному рівні господарювання [4]. В сучасних умовах господарювання важ-

ливим та актуальним  є питання застосування еколого-економічного аналізу, 

який є одним із основних інструментів оцінки еколого-економічного розвит-

ку окремих підприємств, галузей та регіонів.  

Формуванням фундаментальних теоретичнихзасад природокористу-

вання, висвітлення аспектів сталого розвитку та еколого-економічного аналі-

зу у різні роки займалися і продовжують займатися такі вчені як Мель-          

ник Л.Г., Шапочка М.К., Харічков С.К., Хвесик М.А., Царенко О.М., Пав-      

лов В.І., Буркінський Б.В., Борщевський П.П., Веклич О.О. та інші.  

Незважаючи на те, що проблемам дослідження природокористування та 
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еколого-економічного аналізу в умовах сталого розвитку приділяється значна 

увага, деякі аспекти залишаються мало розробленими. Сучасна еколого-

економічна ситуація потребує більш  глибшого дослідження проблем розвит-

ку промисловості з урахуванням екологічних вимог та раціонального приро-

докористування в контексті сталого розвитку. 

На сучасному етапі еколого-економічний аналіз в основному застосову-

ється для оцінки впливу господарської діяльності на навколишнє середови-

ще. Значно менше уваги приділяється проблемам аналізу екологічності виро-

бництва конкретних суб’єктів господарювання, що потребує необхідність по-

дальших досліджень. 

Метою даної статті є дослідження ролі еколого-економічного аналізу для 

забезпечення ефективної діяльності підприємств на засадах сталого розвитку, 

застосування системи показників для аналізу рівня екологічності виробницт-

ва в сучасних умовах господарювання. 

Націленість України на вступ до Європейського Союзу поруч з розроб-

кою національної екологічної доктрини вимагає формування екологічної по-

літики галузей національної економіки, екологізації виробництва та управ-

ління з метою створення передумов і забезпечення їх функціонування на 

принципах сталого розвитку. 

В умовах глобальної екологічної кризи екологізацію вважають однією з 

головних вимог сучасності. Сьогодні під екологізацією розуміють процес по-

ступового і послідовного впровадження систем технологічних, управлінських 

та інших рішень, які дозволяють підвищувати ефективність використання 

природних ресурсів і умов поряд із покращенням або хоча б збереженням 

якості природного середовища на локальному, регіональному і глобальному 

рівнях (від окремого підприємства до техносфери). В соціально-

економічному плані екологізація повинна спиратися на перехід до природоз-

берігаючих методів господарювання, відмови від екстенсивного розширеного 

використання природних ресурсів, а в технічному – на заходи для запобіган-

ня негативного впливу  виробничих процесів на природне середовище шля-

хом застосування маловідходних або безвідходних  технологій виробництва 

[6].  

В ринкових умовах господарювання збільшуються вимоги до ефективнос-

ті управління виробництвом. Економічний аналіз відіграє важливу роль у ви-

рішенні цього завдання. Адже ефективність управління багато в чому зале-

жить  від правильного та цілеспрямованого використання різних видів еко-

номічного аналізу в управлінні. Залежно від об’єктів управління, що є і 

об’єктами аналізу, виділяють різні види аналізу, одним із яких є еколого-

економічний аналіз, який розглядається як дослідження взаємодії екологіч-

них та економічних процесів, пов’язаних зі збереженням довкілля та затрата-

ми на екологію.  

Еколого-економічний аналіз має багатоаспектний, комплексний та органі-
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заційний характер і містить такі складові: екологічну експертизу, екологічну 

діагностику, екологічний ситуаційний аналіз, екологічний маркетинговий 

аналіз та екологічний аудит [5, С. 332]. 

Для проведення аналізу суб’єктами природокористування, формування та 

розвитку екологічно орієнтованої інфраструктури ринку необхідно конкрети-

зувати специфічні особливості складових еколого-економічного аналізу та 

визначити їх взаємозв’язок.  

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антро-

погенної діяльності  на стан навколишнього природного середовища та здо-

ров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки  господарської  дія-

льності та екологічної  ситуації на окремих територіях і об'єктах. У ході екс-

пертизи проводиться аналіз відповідності підприємницьких, регіональних та 

народногосподарських рішень нормативним, організаційно-правовим вимо-

гам раціонального природокористування і охорони навколишнього середо-

вища з точки зору мінімізації негативного екологічного впливу. Саме тому 

екологічну експертизу також можна представити як системний аналіз еколо-

го-економічного ризику. 

Отже, екологічна експертиза має бути багатоаспектною і спрямованою на  

забезпечення аналітичних досліджень щодо виявлення, попередження та усу-

нення негативних екологічних та соціально-економічних наслідків у процесі 

реалізації певних проектів та рішень. 

Важливою складовою еколого-економічного аналізу є еколого-економічна 

діагностика, тобто аналітична діяльність, спрямована на виявлення, аналіз і 

оцінку екологічних проблем розвитку та підвищення екологічної і соціально-

економічної ефективності виробництва та природокористування. Метою еко-

логічної діагностики є аналіз господарської діяльності підприємств з точки 

зору можливих негативних наслідків на довкілля. 

Для виявлення можливості регулювання природоохоронної та екологічної 

діяльності підприємства застосовують еколого-економічний ситуаційний 

аналіз. Метою проведення такого аналізу є виявлення  порушень у сфері еко-

логічної діяльності і встановлення, на якому виробничому рівні вони знахо-

дяться. 

В ринкових умовах господарювання для забезпечення  ефективної підпри-

ємницької діяльності зростає роль маркетингу. Екологічний маркетинг має на 

меті  забезпечити довгостроковий добробут суспільства із соціальних та еко-

логічних позицій на основі підприємницької діяльності суб’єктів господарю-

вання, у тому числі захист навколишнього природного середовища в процесі 

виробництва і реалізації товарів і послуг. Сутність екологічного маркетинго-

вого аналізу на підприємстві полягає у проведенні аналітичних досліджень 

екологічно орієнтованої кон’юктури ринку, можливості побудови екологічно 

орієнтованої моделі господарського розвитку виробничої системи, виробниц-
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тва та реалізації екологічно орієнтованої продукції чи послуг. 

Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення додер-

жання законодавства про охорону навколишнього природного середовища в 

процесі господарської та іншої діяльності. Екологічний аудит має бути спря-

мований на підвищення екологічної обґрунтованості та ефективності діяль-

ності суб'єктів господарювання. Під час проведення екологічного аудиту да-

ється характеристика фактичного стану об'єкта екологічного аудиту, здійс-

нюється оцінка ефективності та достатності його природоохоронної діяльно-

сті, систем управління навколишнім середовищем, стану природоохоронного 

обладнання та споруд, аналізується сплата екологічних зборів і платежів, 

включаючи стан та можливості їх сплати та заборгованість, збитки, заподіяні 

навколишньому природному середовищу, стан статистичної та іншої звітнос-

ті з охорони навколишнього природного середовища на предмет  відповідно-

сті її фактичним екологічним показникам. 

Між складовими еколого-економічного аналізу існує взаємозв’язок. Так, 

екологічна експертиза та екологічний аудит спрямовані на встановлення до-

тримання екологічних вимог і законодавства та попередження їх порушень у 

майбутньому. Екологічна діагностика та екологічний ситуаційний аналіз за-

безпечують виявлення та дослідження екологічних проблем, негативних мо-

ментів у виробничому процесі та природокористуванні. Результати їх дослі-

джень становлять інформаційно-аналітичну основу для розроблення приро-

доохоронних заходів, прийняття правильних економічних рішень з урахуван-

ням екологічних наслідків. Екологічний ситуаційний аналіз застосовується і в 

маркетинговому плануванні, тому він тісно пов'язаний з екологічним марке-

тингом.  

Еколого-економічний аналіз та його складові мають спільну мету підви-

щення ефективності природокористування на основі більш повної екологіза-

ції виробництва. Визначені взаємозв’язки між складовими еколого-

економічного аналізу свідчать про можливість їх комплексного застосування 

в процесі прийняття оптимальних екологічних рішень, що дозволить одержу-

вати більш повну і всебічну оцінку еколого-економічного рівня виробництва 

і господарської діяльності з метою забезпечення сталого розвитку підпри-

ємств, галузей і регіонів.  

Еколого-економічний аналіз виробництва підприємств-забруднювачів 

ґрунтується на системі показників та інформації, необхідних для прийняття 

оптимальних управлінських рішень у сфері раціоналізації природокористу-

вання та охорони навколишнього середовища. 

При забезпеченні проведення еколого-економічного аналізу потрібно вра-

ховувати інформаційну потребу в певних еколого-економічних показниках; 

об’єктивність та повноту відображення процесів екологізації виробництва; 

єдність та порівняність інформації, що надходить з різних джерел; оператив-

ність еколого-економічної інформації; можливе і доцільне обмеження обсягів 
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первинної інформації. 

Загальна класифікація еколого-економічних показників з метою оцінки й 

аналізу еколого-економічного рівня виробництва у промисловості може бути 

подана таким чином [5, С. 341]: 

1. За змістом еколого-економічні показники поділяють на:  

- натуральні (наприклад, ступінь очищення промислових викидів, обсяги 

викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, комплексність вико-

ристання сировини); 

- натурально-вартісні (наприклад, еколого-економічний збиток у розраху-

нку на одиницю товарної продукції в натуральному вираженні, збиткоємність 

маси викиду, екологічний результат у розрахунку на одну гривню капіталь-

них вкладень); 

-   вартісні (наприклад, повні екологічні витрати виробництва, екологічні 

платежі за забруднення довкілля, розмір економічного збитку в розрахунку 

на одиницю продукції у вартісному вираженні); 

- локальні (показники вимірюють окремий параметр еколого-

економічного рівня виробництва і можуть бути основою формування інтег-

ральних показників, а також використовуватися для аналізу впливу екологіч-

них чинників на узагальнюючі результати виробничо-господарської діяльно-

сті); 

-  узагальнюючі (показники є головною, підсумковою і регулюючою оцін-

кою еколого-економічної ефективності технологічних процесів, забезпечено-

сті підприємства основними природоохоронними фондами, рівня впливу ви-

робництва на навколишнє природне середовище і т.д.). 

2. Еколого-економічні показники мають такі рівні визначення: народного-

сподарський рівень; галузевий рівень; регіональний рівень; макрорівень;  рі-

вень внутрішньовиробничих підрозділів підприємств. 

3. Залежно від часового інтервалу еколого-економічні показники поділя-

ють на: ретроспективні; фактичні; планові та прогнозні; поточні; оперативні. 

4. Залежно від об’єкта оцінки: 

- виробництво в цілому, окремі етапи відтворювальних процесів (вироб-

ничо-технологічні, переробні, організаційні, природоохоронні, ресурсозбе-

режні та ін.); 

- виробництво конкретних видів продукції (послуг); 

- види (складові) виробничо-господарської діяльності підприємств (виро-

бнича, інвестиційна та ін.). 

5. Залежно від характеру використання: 

- регулюючі (дієві) – це показники, що безпосередньо застосовуються в 

процесі регулювання (управління) екологічності виробництва і якості навко-

лишнього середовища, а також стану екосистем у процесі використання; 

- індикаторні – показники, за допомогою яких може здійснюватися уза-
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гальнююча характеристика еколого-економічного рівня виробництва у про-

цесі аналізу; 

- допоміжні показники, які забезпечують розрахунок комплексних, уза-

гальнюючих еколого-економічних  показників. 

Аналіз еколого-економічного рівня виробництва може бути представле-

ний у вигляді системи показників, які формують основні складові екологічної 

діяльності підприємства у взаємозв’язку з виробничо-господарською діяльні-

стю. 

Згідно [5] еколого-економічний рівень виробництва включає організацій-

но-технічний рівень екологічної діяльності, еколого-економічний рівень ви-

користання виробничих  і природних ресурсів, еколого-економічний рівень 

товарної продукції, еколого-економічний рівень впливу підприємства на на-

вколишнє середовище та ефективність виробничих витрат, рівень фінансової 

забезпеченості і платоспроможності екологічної діяльності. 

На організаційно-технічному рівні екологічної діяльності досліджується:  

екологічність, екобезпечність технологічного процесу; озброєність і забезпе-

ченість природоохоронними фондами;  організаційний рівень екологічної ді-

яльності; рівень управління екологічної діяльності. 

На еколого-економічному рівні використання виробничих і природних 

ресурсів оцінюються: основні виробничі фонди; природні та матеріальні ре-

сурси; трудові ресурси. 

На еколого-економічному рівні товарної продукції вивчається: якість 

(екологічність);  собівартість і ціна; прибуток і рентабельність. 

Еколого-економічний рівень впливу підприємства на навколишнє сере-

довище та ефективність виробничих витрат досліджує: вплив на компоненти 

довкілля; вплив на реципієнти; еколого-економічну ефективність виробничих 

і природоохоронних витрат. 

Рівень фінансової забезпеченості і платоспроможності екологічної діяль-

ності включає: фінансування екологічної діяльності підприємством і держа-

вою; платоспроможність платного природокористування. 

Запропонована система показників для аналізу еколого-економічного рі-

вня виробництва враховує основні аспекти природоохоронної діяльності під-

приємства, ступінь можливого негативного впливу виробництва на навколи-

шнє середовище у взаємозв’язку з кінцевими фінансовими результатами ви-

робництва, ефективність виробничих та природоохоронних витрат. 

Отже, таку систему еколого-економічних показників доцільно викорис-

товувати для: 

- дослідження впливу екологічного чинника на кінцеві виробничі, еконо-

мічні і фінансові результати виробничо-господарської діяльності підпри-

ємств; 

- загальної, комплексної і деталізованої характеристики еколого-

економічного рівня виробництва підприємств у часі (наприклад, у рамках 
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стратегічного планування природокористування і охорони навколишнього 

середовища); 

- регулювання природокористування на основі ретельного врахування 

екологічного чинника при приватизації державного майна, ціноутворенні, 

маркетингових дослідженнях, розробленні бізнес-планів та ін.; 

- створення інформаційних систем, призначених для дослідження і регу-

лювання еколого-економічних проблем промислового виробництва [5]. 

Отже, на основі викладеного матеріалу можна зробити висновки, що 

ефективна діяльність підприємств  на засадах сталого розвитку неможлива 

без здійснення еколого-економічного аналізу, що має багатоаспектний ком-

плексний характер і спрямований на підвищення ефективності природокори-

стування шляхом більш повної екологізації виробництва. Варто відмітити, 

що постійне уточнення взаємозв’язку економічних, екологічних та соціаль-

них явищ, їх критична переоцінка, повинні враховуватись при здійсненні 

еколого-економічного аналізу та застосуванні тих чи інших показників для 

оцінки рівня екологічності виробництва. 
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