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Abstract. The high level of nature use and the exhaustibility a lot of natural resources create difficulties in further 
providing of society with material goods. This situation contradicts the key task of the nature use economy. The high 
resource intensity and the large amount of waste from enterprises require to measures implementation for enterprise 
eco-modernization.
Purpose of study is presentation of approaches to enterprises eco-modernization using the environmental strategy of 
resource efficient and clean production. The strategy is aimed to improve the indicators of nature use and enterprises 
environmental friendliness, reduce the environmental risks and the burden on the environment.
Method is based on the study of relationships in the “production – environment” system and the eco-modernization 
measures implementation stages. It is suggested the six groups of evaluation indicators and additional environmental 
performance of enterprise production and technological processes. The additional performances are the coefficients of 
isolation, turnover of natural resources and purity, the category (degree) of production hazard and environmental criteria.
Results. Ecological and economic analysis is one of the assessment tools for enterprise environmental sustainability. 
It is aimed to study the complex of relationships in the “production – environment” system. Use of this tool allows to 
make the enterprise potential assessment and the identification of enterprise modernization opportunities.
Scientific novelty is optimal selection of assessing indicators for the level of nature use and enterprise environmental friendliness 
to implement the resource efficient and more clean production in accordance with the circular economy principles.
Practical importance. The evaluation and analysis of the proposed indicators allow the comprehensive and more 
complete assessment of the nature use and enterprise environmental friendliness level to search for optimal resource 
efficient solutions.
Key words: nature use; pollution; ecological and economic analysis; circular economy; resource efficient and clean 
production; environmental friendliness.

Анотація. Високий рівень природокористування та вичерпність багатьох природних ресурсів створюють труд-
нощі для подальшого забезпечення суспільства матеріальними благами, що суперечить ключовому завданню 
економіки природокористування. Висока ресурсоємність та відходомісткість підприємств спонукають до впро-
вадження заходів із їх екомодернізації.
Мета полягає у висвітленні підходів щодо екомодернізації підприємств шляхом застосування екологічної стра-
тегії ресурсоефективного та чистого виробництва, спрямованої на поліпшення показників природокористуван-
ня та екологічності підприємств, зниження екологічних ризиків та зменшення навантаження на навколишнє 
природне середовище.
Методика. На основі здійсненого вивчення взаємозв’язків в системі «виробництво – навколишнє природне 
середовище» та етапів впровадження заходів з екомодернізації визначено, що методику доречно розглядати за 
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6 групами спеціальних індикаторів, перелік яких наведено в роботі, та додатковими показниками екологічності 
виробничих і технологічних процесів суб’єктів господарювання (коефіцієнти замкненості, колообігу природ-
них ресурсів та чистоти, категорія (ступінь) небезпечності виробництва та критерій екологічності).
Результати. Використання одного з інструментів оцінювання екологічної стійкості підприємств – еколого-еко-
номічного аналізу, який спрямований на вивчення комплексу взаємозв’язків в системі «виробництво – навко-
лишнє природне середовище», дозволяє здійснити дослідження потенціалу та виявлення можливостей модер-
нізації підприємства.
Наукова новизна полягає в оптимальному підборі показників оцінювання рівня природокористування та еко-
логічності підприємства з метою впровадження заходів із ресурсоефективних та більш чистих виробництв 
відповідно до принципів циркулярної економіки.
Практична значимість. Оцінювання та аналіз запропонованих показників дозволяє комплексно й повно оцінити 
рівень природокористування, екологічності підприємства для пошуку оптимальних ресурсоефективних рішень.
Ключові слова: природокористування; забруднення; еколого-економічний аналіз; циркулярна економіка; 
ресурсоефективне й чисте виробництво; екологічність.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Високе ресурсоспоживання та збиткоємність біль-

шості українських підприємств, зумовлені високим рів-
нем зносу основних засобів та відсутністю дієвої полі-
тики управління, спонукають до пошуку раціоналізації 
управлінських рішень, орієнтованих на пріоритетність 
підвищення екологічності всіх процесів діяльності під-
приємства та ефективне еколого-економічне управлін-
ня. Ефективне еколого-економічне управління передба-
чає постійне виконання еколого-економічного аналізу, 
пошуку, обґрунтування та координації ресурсоефектив-
них рішень, моніторингу еколого-економічної ефектив-
ності впроваджених заходів, контролю діяльності, здій-
снюваної відповідно до прийнятої «Стратегії розвитку», 
та подальшого планування ресурсоефективної та мало- 
або безвідходної діяльності підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання підвищення екологічної стійкості під-
приємств відповідно до принципів циркулярної еко-
номіки не є новим: подібні моделі застосовувалися 
раніше та застосовуються сьогодні у високорозви-
нених країнах, тому що вони є достатньо обґрунто-
ваними, відповідають стратегіям та цілям сталого 
розвитку. Питаннями пошуку і впровадження ресур-
соефективних рішень щодо зниження рівня природо-
користування та ефективного управління відходами, 
їх рециклінгу та використання у якості вторинної 
сировини займаються такі українські та закордонні 
дослідники, як А. Війкман, К. Сконберг [1], Г. Шви-
даненко, Д. Матукова, Л. Мельник [2], Н. Нестерова 
[3], Р. Малишева [4], М. Балджи [5], О. Щербина [6], 
Г. Савицька [9], Л. Булгакова, Л. Костилєва, Л. Попо-
ва, П. Рєпін, М. Джумабаєва [10] та інші.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Попри велику кількість досліджень, питання еко-
розвитку підприємств на принципах циркулярної еко-
номіки та реалізації заходів із впровадження ресурсо-
ефективних, більш чистих виробництв в нашій країні 

є гостро актуальним, тому що немає дієвого і єдиного 
механізму, що дозволив би активізувати екомодерні-
зацію суб’єктів господарювання, забезпечивши таким 
чином процеси сталого розвитку, поліпшення приро-
докористування та зниження шкодомісткості україн-
ських виробництв. Орієнтуючись на розвиток підпри-
ємства, суб’єкти господарювання, зокрема, націлені на 
швидке отримання економічного ефекту, незважаючи 
на те, що економічним ефектом з часом стане кумуля-
тивний екологічний ефект за рахунок зменшення збит-
ків. Таким чином, важливо продовжувати дослідження 
в даному напрямі і шукати нові економічні та організа-
ційні інструменти сталого розвитку підприємств, орі-
єнтовані на зменшення ресурсоємності та підвищення 
збалансованості природокористування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Авторами поставлено за мету висвітлення підхо-

дів екомодернізації підприємств шляхом застосування 
стратегії ресурсоефективного та чистого виробни-
цтва, підбір методики оцінювання показників при-
родокористування та екологічності підприємств для 
пошуку рішень щодо зниження екологічних ризиків 
та зменшення навантаження на навколишнє природне 
середовище.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вирішення визначених в статті завдань здій-
снено шляхом комплексного використання методів 
загальнонаукового та прикладного характеру, зокре-
ма структурного, системного аналізу та синтезу. 
Об’єктом дослідження є процес формування системи 
показників оцінювання рівня природокористування 
та екологізації підприємств.

Предметом дослідження є теоретико-методичний 
інструментарій з формування складових частин стра-
тегії із ресурсоефективного та чистого виробництва.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
За прогнозами експертів, до 2050 року світова 

економіка зросте у чотири рази, а населення світу 
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збільшиться з сьогоднішніх 7,3 мільярдів приблизно 
до 10 мільярдів. У нещодавньому звіті ООН про насе-
лення, представленому у липні 2015 року, наводиться 
переглянутий (у більшу сторону) варіант попередніх 
прогнозів щодо населення та передбачається, що на 
початку наступного століття населення світу сягне 
мінімум 11 мільярдів людей. У звіті ОЕСР «Еколо-
гічні перспективи до 2050 року» зазначено додат-
кове навантаження на матеріальні та енергетичні 
ресурси Землі і навколишнє середовище, яке може 
бути викликане збільшенням чисельності населення. 
Зростаюче населення з підвищеним середнім рівнем 
доходу потребуватиме більше продуктів харчування, 
промислових товарів, більше енергії і води. Це ство-
рює величезні проблеми для сталого економічного 
та екологічного розвитку і, зокрема, для ефективні-
шого використання ресурсів [1].

Л. Мельник стверджував, що економічна сис-
тема вичерпує ресурси природних систем планети 
і підходить до усвідомлення об’єктивної необхіднос-
ті переходу до нових форм взаємин із природою, що 
зумовлені неминучістю реформування економічних 
систем і суспільних відносин [2]. Таким чином, для 
реформування економічних систем і суспільних від-
носин актуальності набуває активізація сталого роз-
витку суб’єктів господарювання на принципах цирку-
лярної економіки, що спрямовані на зниження рівня 
природокористування, формування дієвої системи 
управління відходами на підприємствах та організа-
цію впровадження технологій рециклінгу.

Н.І. Нестерова визначає, що природокористу-
вання – це об’єктивно зумовлений процес залучен-
ня людиною природних ресурсів до виробничої 
та невиробничої діяльності, їх відтворення та охо-
рона. У сучасних умовах науково-технічного й соці-
ального прогресу це поняття стає дуже містким та не 
завжди однозначно розуміється [3, с. 662].

Якщо розглядати природокористування як про-
цес, діяльність, яку можна дослідити, необхідно зау-
важити, що рівень природокористування визначаєть-
ся раціональністю.

Н.Р. Малишева визначає, що однією з ознак раціо-
нальності природокористування, що інколи вказуєть-
ся в літературі, є його комплексність. Комплексність 
у природокористуванні – це використання природно-
го ресурсу в спосіб, що дозволяє максимально заді-
яти всі його корисні властивості з метою задоволення 
різнобічних потреб (як комунально-побутових, так 
і економічних (господарських) чи інших (екологіч-
них, естетичних, рекреаційних)) [4].

М.Д. Балджи зазначає, що раціональність зале-
жить від всебічного вивчення природних ресурсів, 
яке полягає у:

− визначенні оптимальних норм користування 
природними ресурсами;

− обґрунтуванні найефективнішого розміщення 

галузей виробництва та пропозицій щодо господарю-
вання;

− еколого-економічному оцінюванні природних 
ресурсів;

− розробці регіональних систем господарювання,
− прогнозуванні та оцінці наслідків господар-

ської діяльності тощо [5].
Прикладом раціонального природокористуван-

ня в екології вважається безвідходне виробництво, 
де повністю використовуються відходи виробни-
цтва, внаслідок чого знижується витрата сирови-
ни, а забруднення довкілля зводиться до мінімуму. 
Одним із видів такого виробництва є багаторазове 
використання в технологічному процесі води, взятої 
з річок, озер, бурових свердловин. Ця вода очищу-
ється та знову бере участь у виробничому процесі 
[6, с. 258]. Отже, єдиним способом досягнення ста-
лого розвитку підприємств, раціональності приро-
докористування є розвиток виробництв на принци-
пах циркулярної економіки (економіки замкненого 
циклу). Основним завданням циркулярної економіки 
є найбільш широке використання відновлювальних 
ресурсів та перехід до безвідходного виробництва. 
Багаторазове використання одного і того ж матеріалу 
як сировини допоможе мінімізувати економічні збит-
ки навколишнього середовища.

Основу циркулярної економіки становлять:
− ресурсоефективне та чисте виробництво 

(далі – РЕЧВ);
− кращий дизайн продукції (вироби з більшим 

терміном використання, можливістю ремонту, демон-
тажу, повторного використання, перевиготовлення);

− управління відходами (пріоритетність пово-
дження з відходами (обробка для повторного вико-
ристання – рециклінг, обробка для відновлення енер-
гії – видалення);

− рециклінг (використання вторинної сировини, 
ресурсів).

На рисунку 1 представлено етапи запровадження 
РЕЧВ, серед яких перші п’ять етапів є етапами впро-
вадження, а шостий – «постфактум».

РЕЧВ – комплексна й послідовна екологічна 
стратегія для застосування у виробничих процесах, 
спрямована на підвищення економічної ефективнос-
ті виробництва, зниження виробничих ризиків для 
населення та зменшення навантаження на навколиш-
нє природне середовище [7].

Розглянемо докладніше представлені етапи.
1етап – ознайомлення з об’єктом, виробничими 

дільницями, характеристиками та станом устатку-
вання, умовами зберігання та використання ресур-
сів, сировини, виконання необхідних вимірювань 
(вимірювань масових концентрацій забруднюючих 
речовин у викидах стаціонарних, пересувних дже-
рел; масових концентрацій забруднюючих речо-
вин в атмосферному повітрі, повітрі приміщень;  



56

ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2   2021

масових забруднюючих речовин в поверхневих, під-
земних, стічних, зворотних дренажних водах; масо-
вих концентрацій нафтопродуктів у воді, ґрунтах; 
вимірювання еквівалентного та максимального рів-
нів шуму), вивчення відомостей первинного облі-
ку та статистичної звітності підприємства в галузі 
природокористування, відомостей бухгалтерського 
обліку та звітності [8]. Необхідно зауважити, що 
рішення щодо екорозвитку підприємств, здійснен-
ня екополітики приймає керівництво підприємства, 
тому повинна бути проведена зустріч з керівни-

цтвом, топменеджерами, менеджерами виробничих 
підрозділів, обов’язком яких буде підтримання сис-
теми екологічного менеджменту.

2 етап – попереднє оцінювання впливу на навко-
лишнє середовище всіх видів діяльності, проце-
сів та можливостей, перспектив суб’єкту господа-
рювання щодо інноваційного екорозвитку, а саме 
дослідження динаміки собівартості і рентабельності 
окремих видів продукції, оцінювання фінансово-
го стану, аналіз екологічної діяльності (викорис-
тання та забруднення природних ресурсів, плата 

Рис. 1. Етапи впровадження заходів РЕЧВ
Джерело: розроблено авторами за [7–9]

Рис. 2. Аналітична схема структури прогнозованого збитку
Джерело: розроблено за [10]
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за забруднення) [9]. З метою оцінювання про-
гнозованого збитку під час дослідження здійсню-
ють вивчення комплексу взаємозв’язків в системі 
«виробництво – навколишнє природне середовище», 
аналіз причинно-наслідкових відносин економічного 
збитку підприємства [10] (рис. 2). Оцінювання при-
родоємності (рівня природокористування) та еколо-
гічності підприємства доречно проводити на основі 
системи показників загального, питомого природо-
користування та забруднення природних комплексів. 
До таких показників слід віднести ресурсомісткість, 
енергоємність, землеємність, збиткоємність, еко-
ємність (відходоємність, вуглецевоємність) [11; 12] 
та додаткові показники екологічності виробничих, 
технологічних процесів суб’єктів господарювання 
(коефіцієнти замкненості й колообігу природних 
ресурсів та чистоти, категорію (ступінь) небезпеч-
ності виробництва та критерій екологічності). При 
здійсненні аналізу природоспоживання підприєм-
ства доречно використовувати бренчмаркінг – порів-
няльний аналіз на основі еталонних показників, що 
є процесом визначення, розуміння та адаптації наяв-
них прикладів ефективного функціонування підпри-
ємства з метою поліпшення власної роботи.

3 етап – етап пошуку РЕЧВ-заходiв, спрямова-
них на зниження рівня природокористування (міні-
мізацію ресурсоспоживання) та підвищення еколо-
гічності виробництва (зниження антропогенного 
навантаження). РЕЧВ-заходи поділяються на стан-
дартні та креативні. Для пошуку креативних заходів 
доречно застосовувати метод мозкового штурму.

4 етап – етап розроблення проєкту, техніко-еко-
номічного обґрунтування обраних РЕЧВ-заходiв, 
а також прогнозування економічної, екологічної 
та соціальної ефективності їхнього впровадження. 
З метою оцінювання показників ефективності засто-
совують математичні методи (математичний апарат). 
До основних показників ефективності інноваційних 
проєктів найчастіше відносять норму прибутку, 
період окупності, чистий приведений дохід, індекс 
рентабельності (прибутковості), внутрішню норму 
доходності.

Відповідно до результатів проведеного дослі-
дження з ефективності інноваційного розвитку під-
приємства з впровадженням РЕЧВ-заходiв керів-
ництво підприємства повинно прийняти рішення 
підтримання або відхилення політики з еколого-еко-
номічного розвитку. Стратегію екологічного розви-
тку підприємства розробляють на довгостроковий 
період.

Зауважимо, що перші два етапи є основними 
етапами здійснення еколого-економiчного аналізу 
діяльності підприємства (ЕЕАДП) (рис. 3).

5 етап – етап впровадження обраних заходів на 
основі прийнятих управлінських рішень. До най-
поширеніших РЕЧВ-заходiв відносять заходи, що:  

1) знижують, оптимізують рівень ресурсоспожи-
вання, зокрема: енергоспоживання (теплового, 
електричного і паливного), пов’язаного з виробни-
цтвом продукції, з господарчими, комунальними 
потребами підприємства, з утилізацією вiдходiв; 
водоспоживання, пов’язаного з виробництвом про-
дукції, господарчими та комунальними потреба-
ми підприємства; споживання земельних ресурсів, 
пов’язаного з нераціональним розміщенням сиро-
винних ресурсів, відходів виробництва; споживання 
інших ресурсів (сировинних); 2) мінімізують вплив 
на довкілля: зменшення відходів, викидів та скидів; 
3) підвищують добробут людей: зниження ризику 
для населення і навколишнього середовища.

6 етап – етап «постфактум» – проведення моні-
торингу (оцінювання) еколого-економічної ефек-
тивності впровадження РЕЧВ-заходiв з метою сво-
єчасного виявлення відхилень, що дозволить вчасно 
внести корективи. Необхідно зауважити, що з метою 
проведення належної екологічної політики та стало-
го розвитку підприємства у майбутньому необхід-
ною умовою є застосування процедур моніторингу, 
контрою на постійній основі.

Для експрес-оцінювання (поствпровадження) 
еколого-економічної ефективності природоохорон-
них заходів використовують показник чистого еко-
номічного ефекту (перевищення середньорічного 
народногосподарського результату над приведеними 
річними витратами (різниця між економічним резуль-
татом природоохоронних заходів та витратами на 
їхню реалізацію)), показник періоду окупності.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ

Відповідно до результатів виконаного ЕЕАДП 
на основі запропонованих показників визначеного 
потенціалу та можливостей модернізації підпри-
ємства обирають стратегію розвитку підприємства, 
інструменти для його екомодернізації та подальшо-
го еколого-економічного управління. Обрані заходи, 
що спрямовані на належне господарювання, можуть 
передбачати не тільки модернізацію чи оновлення 
основних засобів виробництва, застосування ресур-
созберігаючих технологій. Вони спрямовані також 
на таку роботу: технологічні зміни; переробку, замі-
ну або повторне використання ресурсів, сировини, 
відходів; використання вторинних енергетичних 
ресурсів, відновлювальних джерел енергії; моди-
фікацію продукції та виробництво супутньої. Орі-
єнтуючись на розвиток підприємства, відповідно 
до прийнятої стратегії РЕЧВ при обранні ресурсів, 
сировини відбувається зміна постачальників. Отже, 
необхідно зазначити, що при впровадженні екологіч-
ної стратегії розвитку на підприємстві зміни будуть 
відбуватися на всіх етапах виробництва продукції 
та управління підприємством.
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Рис. 3. Алгоритм здійснення екомодернізації підприємств, спрямованої на поліпшення природокористування шляхом 
застосування стратегії РЕЧВ
Джерело: розроблено авторами
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ВИСНОВКИ
На основі ретельно проведеного еколого-

економічного аналізу та впровадження 
підходів щодо екомодернізації підприємств 
відповідно до обраної екологічної стратегії із 
ресурсоефективного та чистого виробництва 
можливо досягти поліпшення показників 
природокористування та екологічності, зниження 
екологічних ризиків та зменшення навантаження 

на навколишнє природне середовище, налагодити 
сталий розвиток підприємства.

При належній підтримці з боку держави інно-
ваційної екомодернізації підприємств, а також при 
достатньому інституційному та фінансовому забез-
печенні можливо досягти збереження природно-
ресурсного потенціалу не тільки окремих регіонів, 
а й країни в цілому, що сприятиме її сталому еконо-
мічному зростанню та соціальному розвитку.
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