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3 

ВСТУП 

 

Інтенсивне нарощування виробництва у ресурсо- та енергоємних  галузях 

промисловості, надмірне використання невідновлюваних природних ресурсів та 

забруднення довкілля викликали підвищену увагу суспільства та гостру 

необхідність розробки і реалізації дієвих заходів з організації суспільного 

виробництва на принципах сталого розвитку.  

Протягом останніх років в Україні було прийнято низку законодавчих 

ініціатив із використанням принципів Глобального договору ООН. Проте завдання 

забезпечення раціонального споживання природних ресурсів та енергетичних 

джерел, економічної та екологічної ефективності промислового виробництва, а 

також обмеження його впливу  на довкілля залишаються невирішеними. У першу 

чергу це стосується залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств України, які 

посідають шосте місце за обсягами видобутку руди в світі та забезпечують понад 

27% валютних надходжень. Водночас видобуток і збагачення залізної руди мають 

високу енергоємність, що становить 59,7 кг у.п./т, а також спричиняють понад 24 % 

викидів в атмосферу. 

Підвищенню економіко-екологічної ефективності залізорудного виробництва 

та конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств в умовах 

Європейської інтеграції сприятимуть реалізація управлінських заходів, 

зорієнтованих на інноваційний розвиток, шляхом використання енергозберігаючих 

технологій, впровадження сучасних систем екологічного менеджменту, проведення 

екологічних аудитів та моніторингу виробничої діяльності. 

Значний внесок у дослідження теоретичних основ економічної ефективності 

виробництва зробили: В.Д. Базилевич,   В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, П.І. Копач, 

Н.А. Нікіфорова, А.О. Старостіна,  Є.В. Хлобистов, Д.В. Чілій; в аспекті вивчення 

процесів екологізації виробництва гірничо-збагачувальних комбінатів слід 

виділити: А.А. Азаряна, В.М. Амбросову, О.І. Амошу, Ж.-Ф. Барда, Ю.Г. Вілкула, 

Ю.П. Капленко, Д. Г. Матукову, У.Е Оутса, М.Ф. Реймерса, Л.П. Рибалко, Г.І. 

Рудько, Л.В. Тимошенко, А.М. Турило, С.Л. Устюжаніну, О.О. Циганкову, 
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С.М. Шагояна, Л.М. Шимановську-Діаніч; методології еколого-економічного 

аналізу діяльності підприємств, соціальної корпоративної відповідальності 

присвячені праці:  М.І. Агошкова, Д.О. Баюри, Г.Ю. Боярко, Г. Бріджер, 

К.Г. Гофмана, Б. Дезег, Ж. Діксон, О.О. Єранкіна, О.Л. Каніщенко, М. Кроппе, 

Г.І. Купалової, М.Е. Кяббі, М. Літтл, Н.Я. Лобанова, Ж. Мерліз, П. Пуен, Ж. 

Уінпенні, А.В. Федорченко, А.П. Хаустова, А.А. Циганкова, А.В. Шегди, Ю.В. 

Шувалова, Ю.С. Юсфін, та ін. 

Проте, потребують подальшого вивчення теоретичні питання щодо сутності, 

методичних засад, інформаційного та нормативно-правового забезпечення аналізу  

економіко-екологічної ефективності виробництва гірничо-збагачувальних 

комбінатів (ГЗК) та шляхів її підвищення з урахуванням принципів сталого 

економічного розвитку та корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. 

Вагомість цих питань і їх практична значущість зумовили актуальність та вибір 

теми дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 11 

БФ 040-01 «Модернізація економіки України на засадах сталого соціально-

економічного розвитку: закономірності, протиріччя, ризики» (державний 

реєстраційний номер 0111U006456), підрозділ «Формування теоретико-

методологічних засад ефективної моделі управління екологічними процесами в 

умовах сталого розвитку економіки». У межах цієї теми дисертантом 

запропоновано комплекс заходів щодо підвищення економіко-екологічної 

ефективності вітчизняних гірничо-збагачувальних комбінатів, розроблено 

рекомендації щодо методичних засад аналізу та оцінки ефективності суб’єктів 

господарювання гірничодобувного комплексу. 

Мета і завдання дослідження полягають в удосконаленні теоретичних і 

методичних засад, розробці практичних  рекомендацій щодо підвищення 

економіко-екологічної ефективності гірничо-збагачувальних підприємств в умовах 
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інтеграції в європейський економічний простір для забезпечення сталого розвитку 

української економіки. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації поставлені й вирішувалися такі 

наукові та практичні завдання: 

 узагальнити теоретичні підходи до трактування сутності економіко-

екологічної ефективності виробництва гірничо-збагачувальних підприємств у 

контексті сталого розвитку; 

 сформувати систему показників для аналізу й оцінки ефективності 

виробництва на гірничо-збагачувальних підприємствах України з урахуванням 

економічної та екологічної складових; 

 розкрити основні складові системи інформаційного забезпечення аналізу 

економіко-екологічної ефективності виробництва гірничо-збагачувальних 

підприємств; 

 виявити особливості, тенденції та провести комплексну інтегральну оцінку 

економіко-екологічної ефективності виробництва на гірничо-збагачувальних 

підприємствах України; 

 розробити прогноз економіко-екологічної ефективності гірничо-

збагачувальних підприємств на середньострокову перспективу з урахуванням 

динаміки викидів двоокису вуглецю, чисельності персоналу, продуктивності праці 

та обсягів виробництва залізорудної продукції; 

 виявити особливості організації і функціонування системи екологічного 

менеджменту на залізорудних гірничо-збагачувальних підприємствах; 

 обгрунтувати необхідність впровадження комплексного економіко-

екологічного моніторингу виробничої діяльності на гірничо-збагачувальних  

підприємствах України; 

 - розробити програму заходів з підвищення економіко-екологічної 

ефективності гірничо-збагачувальних підприємств.  

Об’єктом дослідження є виробнича діяльність залізорудних гірничо-

збагачувальних підприємств України. 
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Предметом дослідження є сукупність теоретичних,  методичних і практичних 

положень  щодо забезпечення економіко-екологічної ефективності виробництва 

гірничо-збагачувальних підприємств. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є 

системний комплексний підхід до аналізу промислового виробництва з 

урахуванням макроекономічних процесів і явищ. У дисертації використано 

загальнонаукові методи пізнання: спостереження, дедукції, індукції, аналізу, 

синтезу при дослідженні теоретико-методичних засад сутності економіко-

екологічної ефективності гірничо-збагачувальних підприємств. Аналіз рядів 

динаміки та методу багатовимірної середньої застосовано при визначенні основних 

тенденцій економіко-екологічної ефективності виробництва досліджуваних 

підприємств за допомогою інтегрального показника. Для оцінки вагових 

коефіцієнтів економічної та екологічної складових ефективності використано 

метод експертних оцінок. Для розв’язання поставлених у дисертації завдань 

застосовувалися також спеціальні статистичні методи, зокрема методи 

узагальнення, відносних та середніх величин, табличний, графічний, кореляційно-

регресійного аналізу та моделювання для проведення факторного аналізу і 

прогнозування економіко-екологічної ефективності гірничо-збагачувальних 

підприємств. Використання методів порівняння, групування та логічного висновку 

здійснено для оцінки системи екологічного менеджменту на гірничо-

збагачувальних підприємствах. 

 Інформаційною базою дослідження є офіційні дані Державної служби 

статистики України, Національного банку України, Міністерства екології та 

природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі,  

міжнародних організацій, законодавчі та нормативно-правові акти. Використано 

звітність гірничо-збагачувальних підприємств, розробки науково-дослідних 

установ, аналітичні доповіді,  публікації вітчизняних та іноземних учених-

економістів, матеріали міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференцій, ресурси інформаційної мережі Internet, результати експертного 

опитування, матеріали монографічних і соціологічних досліджень. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у  вирішенні важливих з 

наукової і практичної точок зору завдань підвищення економічно-екологічної 

ефективності виробництва гірничо-збагачувальних підприємств України для 

забезпечення високого рівня їх конкурентоспроможності в умовах європейської 

інтеграції. 

Найбільш суттєвими результатами,  які  характеризують  наукову новизну та 

особистий внесок автора, є такі:  

удосконалено:  

- теоретичні підходи до визначення інтегрального показника для оцінки 

економіко-екологічної ефективності виробництва гірничо-збагачувальних 

підприємств, який охоплює сукупність економічних параметрів щодо використання 

виробничих (матеріальних, трудових та інших ресурсів) і фінансових результатів 

(рентабельність: виробництва, реалізації продукції, капіталу, активів та ін.), а також 

екологічних характеристик, що дозволить оцінити результативність роботи 

підприємств і забезпечити диференційований підхід в управлінні для зменшення 

навантаження на навколишнє природне середовище та підвищення  

конкурентоспроможності виробників на внутрішніх і зовнішніх ринках; 

- трактування сутності економіко-екологічної ефективності гірничо-

збагачувального виробництва  як якісної характеристики результатів управлінської 

діяльності, що базується на принципах сталого розвитку, та шляхом використання 

інноваційних технологій, які забезпечать максимально повне використання всіх 

ресурсів підприємства з мінімальним техногенним впливом на довкілля;  

- класифікацію видів економіко-екологічної ефективності виробництва 

гірничо-збагачувальних підприємств за рахунок виділення додаткових 

класифікаційних ознак: соціально-технологічний ефект, характер руху капіталу, 

структурний рівень, вектор і рівень розповсюдження ефекту, темпоральна ознака 

(врахування часу та причинно-наслідкових зв’язків), рівень біфуркаційної 

стійкості, еколого-економічний результат, що дозволяє всебічно охарактеризувати 

економіко-екологічну ефективність виробництва гірничо-збагачувальних 

комбінатів з урахуванням галузевої специфіки, виділити напрями її підвищення та 



 

 

8 

здійснити диверсифікований підхід в управлінні та при виборі стратегії екологічно-

орієнтованого розвитку; 

- організаційні засади розробки та функціонування сучасної системи 

екологічного моніторингу виробничої діяльності гірничо-збагачувальних 

підприємств,  що дозволить створити належну інформаційну базу для  екологічного 

управління, прийняття зважених управлінських рішень  у зниженні забруднення 

довкілля; 

- концептуальні підходи до аналізу результативності впровадження системи 

екологічного менеджменту, що дає можливість оцінити і порівняти отриманий 

ефект від сертифікації системи екологічного менеджменту згідно з європейськими 

стандартами ISO 14000; 

- методику оцінки ефективності інвестицій у природоохоронні заходи гірничо-

збагачувальних підприємств на основі коефіцієнта екологічної ефективності, який 

враховує результативність цих інвестицій з урахуванням кумулятивного ефекту від 

їх накопичення. 

дістали  подальшого розвитку:  

  - програма заходів з підвищення економіко-екологічної ефективності, що 

дозволить ефективніше використовувати енергоресурси та зменшити негативний 

влив на довкілля, знизити собівартість видобутку та збагачення залізної руди, а 

також отримати додатковій дохід завдяки рециклінгу відходів виробництва; 

- методичні та  організаційні засади побудови системи інформаційного 

забезпечення аналізу й прийняття управлінських рішень на гірничо-збагачувальних 

підприємствах за рахунок розроблення інформаційно-аналітичної схеми збирання, 

зберігання, обробки та аналізу інформації про діяльність підприємства як відкритої 

системи, що дозволить планувати, нормувати, контролювати й досліджувати 

функціонування виробничої, техніко-технологічної та фінансової підсистем 

гірничо-збагачувальних підприємств у нерозривному зв’язку з екологічною 

підсистемою. Це полегшить визначення рівня їх стійкості, забезпечить умови для 

збалансування  економічних, екологічних та суспільних інтересів. 
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Практичне значення одержаних результатів Результати та розроблені 

рекомендації дозволили сформують теоретичну базу для дослідження і 

практичного розв`язання проблем підвищення економіко-екологічної ефективності 

виробництва на гірничо-збагачувальних підприємствах. Теоретичні, методичні та 

науково-прикладні результати дослідження використано Комітетом з питань 

економічної політики Верховної Ради України (довідка № 04-18/15-296 від 9.07. 

2013 р.), управлінням екології Криворізької міської ради (довідка про 

впровадження № 1143  від 24.12.2013 р.), підприємством ПАТ «Центральний 

гірничо-збагачувальний комбінат» Метінвест холдинг, м. Кривий Ріг (довідка № 

4676/42 від 07.07.2014 р.), Комітетом з питань інформатизації та інформаційних 

технологій Верховної Ради України (довідка № 04-22/14-485 від 25.10.2014 р.), у 

навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка при викладанні курсів «Економіка природокористування», «Економіка 

підприємства» та «Екологія» (довідка № 13/579 від 17.06.2013 р.).  

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, теоретичні підходи, 

розробки, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, отримані здобувачем 

самостійно на основі проведеного наукового дослідження та є авторським 

здобутком. Усі  наукові праці опубліковані одноосібно.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації доповідались і обговорювались на 14 міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, зокрема на: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і світі» (м. Київ,  

2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Зелений 

бізнес: життя заради майбутнього» (м. Київ, 2012 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку 

підприємства» (м. Житомир, 2012 р.); III Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Техногенно-екологічна 

безпека України: стан та перспективи розвитку» (м. Ірпінь,  2013 р.); XXI 

Міжнародній науково-практичній конференції «Механізм економічного зростання і 

конкурентоспроможності національного господарства» (м. Київ, 2013 р.); XIV 



 

 

10 

Республіканській науково-практичній конференції студентів, магістрантів, 

аспірантів «Актуальные проблемы права и экономики» (Білорусь, 2013 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції   «Актуальные вопросы экономики и 

управления на современном этапе развития общества» (Росія, 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Пути развития экономики в 

контексте евроинтеграционных процессов» (м. Сімферополь, 2014 р.); III 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання економічних 

наук» (м. Донецьк,  2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Світова економіка XXI століття: фактори впливу на стан та розвиток економічних 

процесів» (м. Львів, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Роль і 

місце регіональної інноваційної політики в розвитку економічної системи» 

(м. Дніпропетровськ, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Стратегія реформування фінансової системи України (м. Київ,  2014 р.); III 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Зелений бізнес: 

життя заради майбутнього» ( м. Київ, 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Всемирный день водных ресурсов» (Казахстан, 2014 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 29 наукових праць, що 

відображають основний зміст дисертації, загальним обсягом 10,71 д.а., в тому числі 

11 статей у наукових фахових виданнях (6,08 д. а.), 4 статті у зарубіжних виданнях 

(1,91 д. а.), 14 тез доповідей на конференціях (2,72 д. а.), (9 публікацій надруковані 

у виданнях, що індексуються у  міжнародних наукометричних базах даних). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 233 сторінки друкованого тексту, основний зміст викладено 

на 194 сторінках тексту, який містить 18 таблиць, 19 рисунків та формули. Робота 

має 9 додатків, розміщених на 14 сторінках. Список використаних джерел містить 

219 найменувань і викладений на 24 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІКО- 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА 

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

1.1. Сутність економіко-екологічної ефективності виробництва на гірничо-

збагачувальних підприємствах 

 

У сучасних умовах господарювання, які характеризуються економічною 

нестабільністю та жорсткою конкуренцією між підприємствами, що видобувають 

корисні копалини, особливу увагу слід приділити проблемі підвищення 

ефективності виробництва, яка повинна включати в себе не тільки економічну, а 

також соціальну й екологічну складові. 

Нині гірничо-збагачувальні підприємства є основними споживачами 

невідновлюваних природних ресурсів і забруднювачами навколишнього 

середовища. Вирішення вказаної проблеми потребує розробки заходів не тільки 

організаційно-практичного, але і науково-теоретичного характеру. Насамперед 

це стосується трактування соціально-економічної сутності економіко-екологічної 

ефективності виробництва. Проте слід зазначити, що, незважаючи на підвищену 

увагу до проблеми визначення ефективності (як екологічної, так і економічної) на 

всіх рівнях національного господарства, в економічній літературі немає чіткого 

трактування сутності ефективності – економічної, соціальної та еколого-

економічної. Відсутня докладна класифікація характеристик і критеріїв 

ефективності, змішуються поняття ефекту й ефективності та результативності.  

Досягнення високого рівня економіко-екологічної ефективності є однією з 

результуючих характеристик розвитку підприємств. Перед тим як визначити її 

соціально-економічну сутність, доцільно розглянути, що являє собою 

ефективність взагалі, а також в аспекті її еволюційного розвитку. Ефективність 

змінюється від однієї до іншої суспільно-економічної системи і залежить від 

інституційних структур, технічної бази економіки, природних ресурсів, зміни 
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структури людського капіталу, здоров'я населення, а також від будь-яких змін у 

кожному з перелічених факторів.  

Термін «ефективність» (від англ.. efficiency, effectiveness) іншомовного 

походження і в перекладі означає ефективність, проте в англійській мові має два 

словникові еквіваленти. При цьому «efficiency» звичайно відноситься до 

використання засобів (ресурсів), а «effectiveness» (результативність) має на увазі 

організаційні аспекти поведінки або розвитку [100, с. 156].  

У першому випадку воно характеризує ступінь раціональності використання 

всіх ресурсів підпримства. У другому випадку термін «ефект» використовується 

в контексті співвідношення «причина–результат». 

З іншого боку, слово «ефект» (від лат. effectus – використання, дія, та  efficio 

– дію, виконую) означає не тільки результат якихось дій, але і враження, які 

складаються кимось або на когось [127, с.237]. Такі враження можуть мати різні 

відтінки і результати, у тому числі організаційні, економічні, соціальні, 

екологічні, правові, етичні. 

На підставі аналізу існуючих трактувань категорії «ефективність» можна 

виділити кілька основних підходів до її визначення. Ці підходи існували у різних 

типах економічних систем, зазнавали критики, проте заслуговують на  увагу як 

база побудови моделей ефективності для того чи іншого періоду розвитку 

людства. Так, прибічники першого (кількісного) підходу характеризують 

«ефективність» у значенні результативності, тобто за яких витрат було досягнуто 

певних результатів, відповідно орієнтирами першого підходу є «витрати–

результат». Проте одержаний результат не завжди відповідає меті, а отже, важко 

піддається порівняльній якісній оцінці. Ці проблеми зумовили розвиток другого 

підходу, який характеризує «ефективність» як ступінь досягнень поставленої 

мети та відповідність фактичних показників плановим. Критерієм тут виступає 

«план-факт». 

Третій підхід продовжує формуватися під впливом розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності бізнесу, коли важливою є кожна додаткова 

конкурентна перевага, і виходить з ефективності як категорії, наближеної до 
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ефекту, а отже, враження, що складається у стейкхолдерів про  організацію, та 

відображається у вартості підприємства. Такий підхід є найбільш складним для 

оцінювання, тому на сьогодні залишається недостатньо вивченим. 

Розглянемо ці підходи детальніше з урахуванням історичних аспектів. Перші 

згадування категорії «ефективність» в економічному сенсі зустрічаються у ХVII 

ст. у роботах засновників класичної школи політекономії – В. Петті, Ф. Кене, Д. 

Рікардо [110, 119]. Однак вони неоднозначно розглядали поняття «ефективність». 

Наприклад, В. Петті і Ф. Кене не використовували «ефективність» як самостійне 

поняття. Термін «ефективність» вживали як «результативність» і можливість 

оцінити діяльність уряду та його здатність підвищити економічну активність. 

У свою чергу, класик політекономії А. Сміт [126] взагалі не використовував 

термін «ефективність», і тільки Д. Рікардо [119] повертає це поняття в класичну 

економічну літературу і визначає ефективність як відношення  одержаного  

результату  до  певного  виду  витрат. Із цього часу поняття «ефективність» 

набуває статусу економічної категорії. 

Початок XIX ст. став новим етапом у розумінні та трактуванні цього 

терміна. З розширенням машинного виробництва інженери поєднували у собі 

функції економістів, а також виконували завдання з організації виробничого 

процесу. Один із перших представників теоретиків менеджменту, Г. Емерсон 

[181] вважав ефективність основним завданням управління. Він зробив важливий 

внесок у розвиток поняття «ефективність» і виокремив зв'язок ефективності та 

функціональності. Згодом цей зв'язок почав сприйматися як саме собою 

зрозуміле.  

Прийнято вважати, що основи вчення про економічну ефективність заклав 

італійський представник неокласичної школи політекономії                В. Паретто 

[201, 202] та австрієць Й. Шумпетер [205]. На їхню думку, під ефективністю слід 

розуміти відношення витрат і результатів. Цей аспект ефективності передбачає 

розгляд діяльності підприємства як діючого суб’єкта, що намагається 

максимізувати прибуток. Нині під ефективністю, за Паретто, розуміють стан 

системи, за якого неможливо поліпшити одні елементи, щоб не погіршити інші.  
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Проте сучасні дослідники ХХ і ХХI ст., серед яких і О. Сухарева [133], 

стверджують, що термін «парето-ефективність» є занадто широким і не чітким, 

адже стосується й окремих систем, і агентів. За Паретто, критерій ефективності 

визначає максимальну ефективність як таку, що задовольняє інтереси всіх агентів 

і заперечує завдання збитку. Критерій представлено як формулу, згідно з якою 

потрібно з'ясувати стан агентів. Те, що може бути ефективним для одного агента, 

не обов’язково буде настільки ж ефективним для іншого. Отже, ефективність є 

відносним поняттям. 

Думку представників неокласичної школи політекономії підтримує 

більшість сучасних науковців, зокрема, М.В. Афанасьєв., В.В. Іванієнко,       Н.П. 

Іващенко, В.В. Ковальов, О.Н. Волкова, В.І. Лямець, А.Д. Тевящев,  О.С. 

Іванілов. Вони розуміють цю категорію як відношення ефекту (результату) до 

витрат або ресурсів, що були витрачені на його отримання. Витратний підхід 

відображує ефект, який можна отримати з одиниці сукупних витрат. Ресурсний 

підхід має характеризувати ефективність використання ресурсів: трудових, 

матеріальних, фінансових. Однак, як зазначають В.В. Ковальов, О.М. Волкова 

[63, с.11], незважаючи на те, що відмінність між категоріями «ресурси» та 

«витрати» очевидна, вона має лише приблизний характер. 

Аналогічної думки щодо сутності поняття ефективності дотримувалися й 

видатні вчені – Пол Х. Дуглас [190] (Чиказький університет), Роберт Солоу [207] 

(Мічиганський університет) та дослідники XX ст. – С. Крилов, А. Мінін, В. 

Артюх, Г.Р. Кремньов [61] та ін. Цей підхід покладено в основу декількох 

напрямків (ресурсний і витратний) як точок зору окремих дослідників на зміст 

критерію ефективності. Розглянуте трактування ефективності не розкриває 

якісну сторону категорії, що, в свою чергу, не дає змоги врахувати різноманіття її 

форм, взаємозв'язок різних видів результатів і витрат. Слід наголосити, що, 

критикуючи кількісний підхід, не зменшуємо заслуг авторів, які сформували 

методичну основу для дослідження рівня заміщення основних виробничих 

факторів і розробили цілий ряд показників для оцінки ефективності, які 

використовуються й дотепер. 
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К. Макконнелл і С. Брю у своїй праці «Економікс» [86] виділяють проблему 

ефективності виробництва як систему «витрати–випуск», що свідчить про 

розгляд поняття «ефективність» у значенні результативності.  На їхню думку, 

ефективність характеризує зв’язок між кількістю обмежених ресурсів, , та 

одержаною кількістю кінцевого продукту. Тобто чим більша кількість продукту 

за даного обсягу витрат, тим вища ефективність, і навпаки. 

Прихильники другого підходу розглядають категорію «ефективність» з 

позиції досягнення мети. Основи цього підходу було закладено наприкінці ХІХ 

ст. у праксеології – галузі досліджень, що вивчає людську діяльність, зокрема в 

аспекті її ефективності. Важливим є внесок українського ученого-економіста Є. 

Слуцького [125] в розробку основ праксеології. В «Етюді до проблеми будування 

формально-праксеологічних засад економіки» він вперше у світовій літературі 

поставив питання про необхідність формування особливої науки – праксеології, 

яка б розробляла принципи раціональної поведінки людей за різних умов. Ще 

один із засновників праксеології –         Я. Зеленевський [46] розглядає 

ефективність, вигідність  і економічність як основні критерії ефективної 

діяльності. 

Подальшого розвитку підхід до розгляду ефективності як досягнення мети 

набув у працях Л.І. Федулової [152]. Дослідниця визначає ефективність як 

оптимальне співвідношення задоволеності потреб певних груп залежно від рівня 

реалізації інтересів споживачів у процесі функціонування підприємства. П. 

Друкер [43, с. 245] вважає, що ефективність є наслідком правильності певних 

процесів, виконання функцій, завдань, досягнення цілей, значень вихідних 

параметрів.  

Із позиції досягнення мети розглядає категорію «ефективність»              

Ю.П.Сурмін [132, с. 354] і як її критерій визначає досягнення встановлених 

системою цілей. При визначенні економічної ефективності має важливе значення 

результативність (відповідність поставленим планам); вона не суперечить 

витратному (ресурсному) підходу до визначення ефективності, має складніший 

характер і, відповідно, іншу методику розрахунку. А.Д. Виварец, Л.В. Дістергефт 
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зазначають те, що ефективність, це категорія, що характеризує ступінь 

досягнення поставленої мети [22]. 

Прихильники третього, новітнього, підходу доводять, що ефективність 

визначається вартістю підприємства. Управління, де  вартість підприємства є 

головним критерієм оцінки ефективності його діяльності, в науковій літературі 

отримало назву «концепція управління вартістю» – Value based management 

(VBM) [219]. Відповідно до цієї концепції управління підприємством, з погляду 

акціонерів (інвесторів), має бути спрямоване на забезпечення зростання ринкової 

вартості підприємства та його акцій, адже таке зростання дозволяє отримувати 

акціонерам (інвесторам) найбільш значимий, порівняно з іншими його формами, 

дохід від вкладень, що виражається в збільшенні вартості чистих активів, що 

належать акціонерам. 

Показник вартості підприємства є кращим критерієм ефективності 

діяльності з таких обставин: 

1) він є найважливішою комплексною оцінкою відповідної економічної 

ефективності підприємства, що відображає його фінансове благополуччя й 

очікування перспектив діяльності та реагує на будь-які зміни стану, а саме 

зниження рентабельності, платоспроможності, підвищення інвестиційного 

ризику, втрата конкурентної сили; 

2) більша кількость показників та характеристик дає більше інформації для 

прийняття управлінських рішеннь; 

3) розрахунок показника вартості здійснюється на довгостроковий період та 

враховує можливі зміни та ризики; 

4) враховує інтереси акціонерів. З огляду на глобалізацію ринків та 

підвищення мобільності капіталу такі підприємства відчуватимуть нестачу в 

інвестиційних ресурсах, що може стати наслідком послаблення конкурентних 

позицій. Конкуренція на ринку капіталу висуває об'єкту потенційних інвестицій 

наступну вимогу: рентабельність інвестованого капіталу повинна перевищувати 

середньозважену вартість капіталу [62]. 
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Особливість визначення вартості в сучасних умовах полягає в тому, що вона 

містить не лише матеріальну складову (будівлі, обладнання тощо), а й  ділову 

репутацією, персонал, результати інтелектуальної діяльності, імідж, торговельну 

марку й інші нематеріальні активи. Тому часто трапляються випадки, коли 

компанії продаються за ціною, значно вищою від вартості їхнього основного 

капіталу [62].  

Отже, можна дійти висновку про те, що ефективність господарської 

діяльності на різних стадіях розвитку суспільного виробництва вимірювалася 

неоднаково. На доіндустріальній стадії, за панування ручної праці, природним 

вимірником ефективності виробництва була продуктивність праці. Однак на 

індустріальній стадії характерною стала нова тенденція: жива праця витіснялася 

машинами, уречевленою в них працею. Нарешті, на постіндустріальної стадії 

економіки дедалі більше переважають витрати на засоби виробництва. 

Пропонуємо розглядати ефективність як якісну категорію, що пов'язана з 

інтенсивністю діяльності об’єкта та відображає глибинні процеси вдосконалення 

всіх його елементів. Від загального формулювання поняття «ефективність» 

перейдемо до вивчення сутності економічної ефективності. 

Розроблені радянськими економістами теорія і методи визначення 

економічної ефективності обґрунтовують вибір оптимальних варіантів 

капіталовкладень на стадіях перспективного та поточного планування і 

проектування, а також безпосередньо в процесі управління підприємствами 

(об'єднаннями), галузями і комплексними цільовими програмами розвитку 

економіки. Рівень ефективності визначається зіставленням двох величин – 

економічного ефекту (результату) і витрат ресурсів, за допомогою яких його 

досягнуто. При оцінці ефективності необхідно розрізняти показники і критерії. 

Показники економічної ефективності дають уяву про те, якою ціною витрат 

ресурсів досягається економічний ефект. Виміряти за допомогою одного 

показника рівень ефективності неможливо, оскільки він складається під впливом 

багатьох факторів, часом протидіючих. Тому із сукупності показників прийнято 
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виділяти один, який найповніше характеризує рівень ефективності, що має не 

тільки кількісну та якісну визначеність.  

Вирішення цих проблем має бути адекватним ринковим трансформаціям 

зовнішнього середовища. Розробки підходів до визначення поняття економічної 

ефективності має враховувати також соціальні аспекти, та базуватися на 

принципах сталого розвитку. 

Різноманіття проявів економічної ефективності виробничої діяльності 

підприємств полягає в її триєдинності: ресурси підприємства,  зваженій стратегії 

управління та з метою отримання прибутку. 

Із формальних позицій немає протиріч між використанням того чи іншого 

методу оцінки ефективності. Однак зі змістовного погляду між ними можна 

помітити суттєві відмінності, які виявляються в процесі моделювання діяльності, 

тобто передбачення майбутніх процесів, подій, явищ. Будь-яка проблемно-

орієнтована модель завжди спрямована на досягнення певного бажаного 

результату і будується, виходячи з прагнення його досягти за рахунок якісних 

змін.  

Таким чином, взаємозв'язок екологічних проблем із виробничою діяльністю 

економічних суб'єктів є очевидним. Витрати на природоохоронні заходи 

призводять до збільшення сукупних витрат виробництва, що суперечить 

традиційному завданню економічного аналізу – зниженню собівартості 

продукції. Однак недостатня увага до природоохоронних цілей та економія на 

екологічних витратах призводить до погіршення якості навколишнього 

середовища і збільшення вторинних витрат суспільства, що, відповідно, і є 

еколого-економічним збитком. Він є своєрідним показником ціни, яку людині 

доводиться реально платити, і якості тих благ, яких вдається досягти за рахунок 

еколого-економічної ефективності. 

Надзвичайно великого значення набуває проблема оцінки, з одного боку, 

сукупних витрат у процесі всього циклу виробництва і споживання продукції 

(включаючи природоохоронну сферу), з іншого – сукупних результатів 

діяльності людини (включаючи негативний вплив на природне середовище). Як 
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параметр, що характеризує реальну результативність дій людини як у 

виробничій, так і природоохоронній сферах, можна використати показник 

екологічної ефективності. 

Багато науковців, позицію яких поділяємо, розглядають економічну 

ефективність у контексті ефективності виробництва, вкладаючи такий зміст у цей 

термін: узагальнене і повне відображення кінцевих результатів використання 

засобів, предметів праці і робочої сили на підприємстві за певний проміжок часу 

[17]; результативність виробничого процесу, співвідношення між досягнутими 

результатами і затратами живої й уречевленої праці, які відображають 

досягнутий рівень розвитку продуктивних сил і ступінь їхнього використання 

[21]. 

Аналіз наукових літературних джерел свідчить про те, що здебільшого зміст 

даного поняття зводиться до відношення результату або до витрат, або до 

ресурсів, витрачених на його отримання, чим зумовлено витратний і ресурсний 

підходи до визначення критеріїв ефективності. Проте недостатньо висвітлені 

питання розрахунку та визначення економічної ефективності  у контексті 

функціонування гірничо-збагачувальних підприємств. 

З огляду на неуніфікованість категорії «економічна ефективність», 

обов’язковим є формування комплексного за структурою поняття, яке буде 

одним із базових елементів для аналітичного дослідження діяльності гірничо-

збагачувального комплексу (ГЗК).  

Загальнонаукове визначення економічної ефективності не може бути 

застосованим без адаптації до специфіки діяльності ГЗК з таких причин: 

– не враховує значної кількості істотних економічних показників, що 

впливають на економічну ефективність діяльності ГЗК; 

– не окреслює можливості структурного та поетапного аналізу діяльності 

ГЗК, що може призвести до значної похибки в результатах аналізу одного із 

структурних елементів виробництва ГЗК або системи в цілому; 

– залишені поза увагою періоди циклічного обертання коштів у сегменті 

виробництва ГЗК потенційно можуть призвести до великої похибки в 



 

 

20 

розрахунках через, наприклад, відсутність поділу ефективності капіталовкладень 

у поновлення виробничого циклу та ефективності від придбання основних 

засобів, що істотно різняться за швидкістю оборотності; 

– відсутності можливості виявлення причинно-наслідкових зв’язків у 

структурі динаміки базових індикаторів ефективності, що може призвести до 

правильного трактування одержаних результатів; 

 – економічної взаємозалежності різних елементів системи виробництва 

ГЗК; 

 – неможливість із високою вірогідністю визнати неефективним вкладення 

капіталу, наприклад, у сферу виробничої безпеки, що є неліквідною за суттю, 

виходячи з того, що сфера виробничої безпеки тісно пов’язана зі всіма 

сегментами системи виробництва в ГЗК.  

З огляду на вищенаведене економічну ефективність виробництва ГЗК можна 

визначити за допомогою наукового поняття й оцінити за допомогою 

комплексного інтегрального показника. На нашу думку, економічна ефективність 

виробництва ГЗК – це якісна характеристика господарської діяльності, що 

систематизує економічні показники витрат на виробничий цикл та отриманих від 

нього результатів із стратегічними цілями суб’єкта в цілому за певний проміжку 

часу.   

У ширшому аспекті під економічною ефективністю підприємств ГЗК 

пропонуємо розуміти порівняльну оцінку результату діяльності підприємства, що 

відображає не тільки можливість забезпечення економічного зростання, а й 

здатність стимулювати прогресивні структурно-якісні зміни. Визначається 

ефективність співвідношенням результату (ефекту) і витрат, які обумовлюють 

цей результат. Ефект розглядається як компонент у процесі розробки 

стратегічних альтернатив та оптимізації виробництва. 

Розгляд поняття економічної ефективності виробничої діяльності було б 

неповним без відповідної класифікації. У теорії виділяють низку ознак для 

класифікації ефективності взагалі та економічної – зокрема. Провідні науковці, 

серед яких виділимо В.М. Гейця та В.П. Семиноженка [24], розглядаючи 
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ефективність у контексті інноваційного процесу, виокремлюють економічну, 

соціальну, екологічну та технологічну ефективність, акцентуючи увагу на тому, 

що кожна з них характеризується своєю системою оцінювальних показників. 

 Російські вчені С.Н. Растворцева, В.В. Фаузер, В.Н. Задорожний,         В.А. 

Залевська пропонують класифікацію: за ознакою суб’єкта управління і 

розглядають суспільну, муніципальну, галузеву та міжгалузеву ефективність; за 

ступенем збільшення ефекту розрізняють первісну, що передбачає одноразовий 

ефект, та мультиплікаційну або багаторазово повторювану ефективність [128, с. 

12]. В.В. Кулішов виділяє лише два види економічної ефективності: загальну 

(абсолютну) і порівняльну, зауважуючи, що загальну ефективність можна 

визначати на всіх рівнях господарювання через зіставлення загального розміру 

економічного ефекту з окремими видами витрат або ресурсів [71].  

Становить інтерес досить ґрунтовна, на наш погляд, класифікація видів 

економічної ефективності, запропонована A.M. Турило і A.A. Турило. Вони 

виділяють три види економічної ефективності за критерієм їхньої значущості та 

методом формування: «проміжна» ефективність, яка формується на основі 

проміжних результатів, «кінцева» ефективність або просто «ефективність», що 

розраховується на основі «кінцевих» (головних) показників результату та витрат, 

і «змішана» ефективність як синтез показників перших двох видів ефективності 

[141]. 

Однак, незважаючи на унікальність та обґрунтованість запропонованої 

класифікації В.Г. Андрійчук спростовує її: «Незрозуміло, чому показник, що 

визначається відношенням прибутку до капіталу, характеризує кінцеву 

ефективність, а показник як відношення прибутку до собівартості – проміжну. 

Логічно вважати, що показники, розраховані на основі прибутку, є показниками 

кінцевої ефективності, оскільки саме прибуток є найбільш важливим кінцевим 

результатом діяльності підприємств» [2, с.154]. На наше переконання, у згаданій 

вище роботі В.Г. Андрійчук наводить найбільш раціональну класифікацію 

економічної ефективності, але з особливостями, притаманними гірничо-

збагачувальним  підприємствам. 
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Найбільш повною, на нашу думку, є класифікація Т.В. Полозової            [152, 

с. 453], яка здійснюється за: метою визначення, що передбачає абсолютну 

(визначається на всіх рівнях господарювання та характеризує загальний 

економічний ефект порівняно з окремими видами витрат або ресурсів) та 

порівняльну ефективність (визначає найбільш економічно вигідний варіант 

вирішення задачі підприємства); результатом діяльності, розрізняючи виробничо-

технологічну (характеризує удосконалення техніки, технології, впровадження 

нововведень), виробничо-економічну (стосується результатів роботи структурних 

підрозділів і підприємства в цілому) і соціально-економічну ефективність 

(розкриває показники задоволення потреб населення, умови праці персоналу, 

відповідність виробничих відносин рівню продуктивних сил). Проте вважаємо, 

що така класифікація не враховує специфіку діяльності ГЗК, а отже потребує 

уточнення. 

Пропонуємо класифікувати види видів економіко-екологічної ефективності 

виробництва ГЗК за ознаками, наведеними в табл. 1.1. 

Стан і якість природного середовища істотно впливають на господарську 

діяльність підприємств та організацій, на процес розвитку продуктивних сил і 

виробничих відносин, прискорюючи або сповільнюючи їх динаміку відображає 

екстенсивна економічна модель. В такому випадку доречним буде використання 

системного підходу до визначення  сутності економічних та екологічних 

складових та їх взаємозв'язку. 

Економічні й екологічні закони тісно пов'язані між собою, однак їхній 

взаємозв'язок є непрямим і найчастіше суперечливим. Поєднання елементів 

природного середовища на певній території можуть спричинити прояв 

специфічного економічного закону. Так, дефіцит природних ресурсів може 

стиулювати як до розвитку економіки, так і посилити економічну кризу. 

Дослідження показують, що існує ряд процесів, дотепер не враховуваних, 

але вони неминуче супроводжують будь-яку господарську діяльність, 

зумовлюючи зміни в навколишньому середовищі і впливаючи на життєдіяльність 

людини, а відповідно є ресурсами для одержання прибутку. Ці ресурси не 
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враховуються, тому що на сьогодні вони безкоштовні для власника капіталу, але 

аж ніяк для суспільства й відображаються в конкретних сумах економічного 

збитку. 

Маємо на увазі, що вартість відновлення використаних ресурсів, ґрунту, 

повітря, а також екологічних зобов'язань підприємства перед суспільством мають 

враховуватися при проведенні розрахунку собівартості продукції. Незворотні 

відходи є прямим наслідком господарської діяльності, збільшення обсягів яких 

негативно позначається і на штучному, й на природному середовищі існування. 

Важливо підкреслити, що з позиції власників підприємства ефективність 

здебільшого визначається рентабельністю, а підвищенню ефективності слугує 

зниження витрат на виробництво. Однак із позиції інтересів суспільства в цілому 

ефективність виробництва необхідних йому товарів слід оцінювати не тільки 

економічними, а й екологічними наслідками. 

Таблиця 1.1 

Класифікація видів економіко-екологічної ефективності виробничої 

діяльності ГЗК 

Класифікаційна 

ознака 
Вид  ефективності 

Соціально-

технологічний ефект 

– аллокативна (розподілу ресурсів) 

–Х–ефективна(найоптимальнішого виробництва); 

– Х–неефективна(неконкурентного отчення); 

– соціально-економічна; 

– екологічно-реституційна(відновлювальна) 

Характер руху 

капіталу 

– ефективність інвестиційної діяльності; 

– ефективність капітальних витрат; 

– ефективність фінансування; 

– інноваційної діяльності 

Структурний рівень 

– макроструктурна; 

– мезоструктурна; 

– мікроструктурна 

Вектор 

розповсюдження 

ефекту 

– унітарна; 

– мультиплікаційна 

Темпоральна ознака 

– ретроспективна; 

– ф’ючерсна (очікувана); 

– майбутня (перспективна) 
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Рівень реалізації 

ефекту 

– локальна; 

– національна; 

– міжнародна 

Рівень біфуркаційної 

стійкості 

– біфуркаційно стійка (незалежна від зовнішніх    

   факторів та не обумовлена ними); 

– біфуркаційно мобільна/нестійка (залежна від  

   зовнішнього середовища та обумовленим) 

Еколого-

економічний 

результат 

– економічний ефект від застосування  

   екологічно чистих технологій; 

– зменшення негативного впливу на довкілля 

Джерело: складено автором за джерелами [17, 21, 62, 219 ]. 

Суспільству важливо, які наслідки несе процес виробництва і споживання 

ним матеріальних благ. Саме тут і постає об'єктивна необхідність оцінки 

економіко-екологічної ефективності виробництва. Її можна визначити на основі 

показників, що характеризують «збиткоємність» виробництва. «Збиткоємність» 

оцінює рівень екологічного збитку, який виражається обсягами викидів в 

атмосферу та скидами у водні джерела забруднюючих речовин на одиницю 

одержаного кінцевого економічного результату (на 1 млн грн виробленої 

продукції або на 1 млн грн одержаного прибутку)  

Варто зазначити, що нині економічний та екологічний стан у 

гірничодобувних регіонах країни є критичним. Це зумовлено значними втратами  

сировини в процесі її видобування та перероблення, великими обсягами 

техногенних відходів і високим рівнем негативного впливу на довкілля. 

Нераціональне аикористання природних ресурсів може негативно впливати на 

довкілля, призводячи до незворотних змін в тому числі, здоров'ї людей. 

Особливо це актуально для Криворізького регіону, на території якого накопичено 

близько 2,5 млн м
3 

 розкривних порід і понад 1 млрд м
3
 відходів збагачення. 

Гірничо-збагачувальний комплекс використовує 330 км
2
 природних земель, які б 

могли бути господарсько корисними. 

Екологічна ефективність характеризує досягнення цілей охорони 

навколишнього середовище для будь-якого виробничого напряму й нерозривно 

пов'язана з ефективністю діяльності організації в цілому. Так, деякі дослідники 

[69, 154] детально вивчають економічну сутність екологічної ефективності 
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природоохоронної діяльності та зазначають, що розгляд природоохоронної 

діяльності як витратної, неприбуткової та такої, що є об’єктом економічних 

інтересів підприємства (наприклад, [18, 42, 67], виправдано лише частково. Така 

позиція є обґрунтованою, на думку авторів, лише в тому разі, якщо основна 

діяльність корпорацій не пов'язана з постійним ресурсокористуванням, не є 

наслідком розвитку техніки і технологій, а обмежена одиничними екологічними 

заходами або фінансовими вкладеннями в їх проведення. Для виробничого 

сектору ця діяльність, на думку авторів, може бути прибутковою і названою 

еколого-економічною діяльністю, а в деяких випадках – природоохоронною 

діяльністю підприємства.  

На нашу думку, екологічна ефективність суперечить  економічній лише до 

того моменту, поки остання оцінюється без урахування всіх складових 

економічного ефекту: неврахування  ресурсоємності або результативності та 

оперативності (зокрема, при врахуванні лише «швидких» результатів, які не 

можуть дати природоохоронні заходи). 

Група вітчизняних та іноземних дослідників [197, 198, 203, 209] 

використовує поняття ефективності як означення дієвості. З погляду сучасної 

теорії менеджменту це інтерпретується як перевірка того, чи були визначені 

правильні цілі для того, щоб у глобальному сенсі досягти зниження 

навантаження на довкілля. Це залежить від повноти й адекватності аналізу 

найважливіших факторів, що впливають на довкілля, а також правильної 

екологічної стратегії і тактики при встановленні екологічних цілей. Екологічна 

ефективність як дієвість відображає ступінь досягнення окреслених цілей. 

Ефективність як продуктивність є засобом для досягнення мети й має 

інструментальний, оперативний характер. Водночас ефективність як дієвість не 

завжди дає можливість встановлювати формальні та матеріальні цілі. Унаслідок 

цього ефективність у цій якості має яскраво виражений нормативний характер і 

дає відповідь на запитання, що необхідно виробляти та в якому напрямку 

розвиватися. І ефективність, і продуктивність є індикатором рівня досягнення 

сформульованих цілей [209]. 
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Ефективність як дієвість розглядається як ступінь досягнення мети. 

Екологічна ефективність в цьому розумінні являє собою дієвість заходів з 

охорони довкілля, ступінь абсолютної екологічності виробничої діяльності. 

Екологічна ефективність обмежена видом діяльності підприємства та 

прийнятними до аналізу заходами. 

Технологічно раціональний екологічний менеджмент виявляється у 

підвищенні екологічної ефективності природоохоронних заходів і зниженні 

сумарного екологічного навантаження підприємства. Її можна аналізувати для 

різних систем (за видами продукції, виробничих систем, тощо), часових 

проміжків із точки зору стейкхолдерів. 

Ефективність як продуктивність є критерієм успішності на ринку. Оскільки 

вхідні фактори обмежені, ефективність як співвідношення вкладень до 

результатів є найважливішим критерієм забезпечення економічної безпеки 

підприємства. Виробнича ефективність з цього погляду оцінюється як 

рентабельність або співвідношення витрат і результатів, ефекту і витрат. 

Оскільки екологічний ефект може не мати практично ніякої реально вираженої 

ціни (або дуже низьку економічну оцінку), а носії екологічних витрат (збитків) 

сплачують лише частину витрат і компенсують завданий збиток не повністю, а 

також не відображають ці компенсації окремими позиціями у фінансових 

показниках успішності підприємства. Зважаючи на це, для виробничого 

екологічного менеджменту необхідним є розвиток поняття екологічної 

ефективності в обох розуміннях – як дієвості та продуктивності. 

Німецькі автори [196] пропонують з урахуванням тенденцій екологізації, за 

аналогією з поняттям «додана вартість», ввести поняття «доданий збиток». Ця 

величина є сумою всіх обумовлених виробничими процесами і зіставних завдяки 

введенню вагових коефіцієнтів, які враховують відносну небезпеку та  вплив на 

довкілля.  

Підходи до визначення величини доданого збитку повинні базуватися на 

обліку та аналізі матеріальних потоків, екологічних балансах і екологічному 

обліку. Якщо інтерпретувати загальне визначення ефективності (як 
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продуктивності, рентабельності) як співвідношення бажаного результату і 

вкладень тільки в екологічному сенсі, то можна говорити про екологічну 

ефектівність. Таким чином, еко-ефектівність являє собою співвідношення між 

бажаною продуктивністю і обумовленим при цьому доданим збитком. Обсяг 

збитку розглядається як один з індикаторів екологічної ефективності в багатьох 

вітчизняних роботах, наприклад [23, 173]. 

Цей показник зручний для використання тому, що він є відносною 

величиною, позбавленою впливу масштабів виробництва. Пропонується 

розраховувати його як характеристику обсягів викидів в натуральних одиницях у 

розрахунку на 1 млн грн виробленої продукції (збиткоємність обсягів 

виробництва) і на 1 млн грн одержаного прибутку (збиткоємність прибутку).  

Збиткоємність виробництва формується під впливом двох основних 

чинників: 

– питомої величини викидів і скидів у розрахунку на одиницю продукції в 

натуральному вимірі; 

– обсягів виробництва продукції в грошовому виразі або суми одержаного 

прибутку. 

Підвищення екологічної ефективності виробництва вимагає скорочення 

питомих викидів і скидів завдяки використанню техніки і технології 

виробництва, здійснення природоохоронної діяльності в промисловості та на її 

найбільш «збиткоємних» ділянках. Про ефективність збільшення поточних 

витрат і вартості фондів з охорони довкілля може свідчити показник, що 

характеризує рівень цих витрат, спрямованих на скорочення викидів в обсязі 1 т 

шкідливих речовин і 1 м
3
 скидів. 

Відзначимо, що  практика екологічного обліку, сформована в Україні, та 

підходи до визначення екологічного збитку дозволяють досить легко проводити 

подібні розрахунки. Однак ускладнюють цей процес застарілі методики 

визначення еколого-економічних збитків. Хоча методики багато в чому 

комплексні (охоплюють найважливіші чинники формування збитку – як фактори 

впливу, так і чинники «відгуку» реципієнтів), однак цінові показники, закладені в 
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них, значно застарівають, а надто спрощена індексація не дає змоги отримати 

достовірну оцінку збитку. 

Щодо відшкодування винуватцями заподіюваного довкіллю збитку, в 

Україні діє система платежів за негативний вплив на довкілля, частково 

спричинені збитки інтерналізовані завдяки внесенню платежів за викиди, скиди 

та розміщення відходів підприємствами. Це стосується і підприємств ГМК. 

Для оцінки еко-ефективності німецькі автори [197] пропонують розрізняти 

дві перспективи використання: 

– продукційна екологічна ефективність – зіставляють доданий збиток 

різних варіантів виробництва (наприклад, різних марок автомобілів порівнянної 

потужності) із мінімальним доданим збитком – розглядається як найбільш еко-

ефективний продукт; 

– функціональна екологічна ефективність – зіставляють додані збитки від 

різних видів продукції при виконанні однієї і тієї ж функції (наприклад, 

подолання визначеної відстані в місті за допомогою автомобіля і велосипеда). 

Для природоохоронних заходів необхідно порівнювати екологічний ефект із 

витраченими на це коштами. У цілому еко-ефективність будь-яких заходів 

науковці визначають як співвідношення додатної вартості до отриманого збитку. 

У підсумку ефективність системи екологічного менеджменту визначається 

виходячи зі ступеня досягнення запланованих показників. 

Екологічні показники, які служать орієнтованому на цілі управлінню, слід 

розрізняти з ефективністю–дієвістю та ефективністю–продуктивністю. Так, у 

джерелі [196] запропоновано наступний розподіл (рис. 1.1). При цьому 

наголошується, що добре структурована система показників сприятиме тому, що 

еко-ефектівність в обох трактуваннях буде порівнюванною. 

На нашу думку, з точки зору аналізу ефективності гірничо-збагачувального 

підприємства і управління нею становлять інтерес обидва варіанти критеріїв 

екологічної ефективності. Однак при побудові систем екологічного 

менеджменту, в межах яких реалізується управління економіко-екологічною 

ефективністю, акцент робиться саме на результативності проведених заходів 
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(наприклад ІSО 14000, ДСТУ 14000 стосовно критеріїв екологічної 

результативності). 

Трактування 

екологічної 

ефективності 

Вартісні показники Кількісні показники 

Продуктивність 

Розмір витрат на розміще-ння 

відходів, частка витрат на 

енергоносії у собівар-тості 

Витрати матеріалів на одиницю 

продукції, сукупні 

енерговитрати на 1 праців-ника 

Дієвість 

Частка матеріалів на оди-ницю 

доданої вартості, % 

використання сонячної та інших 

видів альтернативної 

енергетики 

Сукупні енерговитрати в 

життєвому циклі продукту, 

абсолютні енерговитрати, % 

використання вторинних 

матеріальних ресурсів 

Рис. 1.1. Еко-ефектівність як продуктивність і дієвість, приклади показників 

Джерело: сиситематизовано автором на основі [196]. 

Частково такий підхід можна пояснити складністю показати в грошовій 

формі всі необхідні характеристики діяльності. На додаток до цього, 

результативність слід розглядати як більш важливе для управлінських цілей 

поняття, оскільки вона передбачає досягнення об'єктом управління поставлених 

цілей. На противагу цьому ефективність (економічна ефективність, 

прибутковість) більшою мірою асоціюється з конкретними заходами. 

Враховуючи постійні складнощі з визначенням ефектів від проведення 

природоохоронних заходів, можна очікувати вкрай невисоку точність та 

умовність оцінок. З огляду на це і виникає необхідність створення дієвої системи 

критеріїв, які б дали можливість комплексно й адекватно охарактеризувати 

роботу з досягнення еколого-економічних цілей підприємства. 

З урахуванням зарубіжної практики аналізу екологічної ефективності і 

підходів вітчизняних науковців до ведення екологічного обліку на промислових 

підприємствах (у т. ч. підприємств гірничодобувної промисловості) можна 

оцінити екологічну ефективність у всіх трактуваннях даного поняття. При цьому 

вітчизняні підходи до визначення екологічності підприємств розроблені на 

достатньому рівні порівняно з країнами із розвиненими ринковими відносинами і 

застосуванням систем екологічного менеджменту [183, 188, 197, 198, 199, 210].  
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З цього погляду досвід переважно нормативного регулювання 

природокористування ще за часів радянської економіки, може бути ефективно 

використаний, оскільки основи для розробки чинних нормативно-методичних 

документів щодо розрахунку збитків і оцінки впливів на довкілля було закладено 

понад 20 років тому. Існуюча система нормування антропогенних впливів, 

екологічного обліку та еколого-економічних оцінок природокористування дає 

можливість із достатньою простотою застосувати пропоновані зарубіжними 

авторами підходи до визначення еко-ефективності. 

Таким чином, еко-ефективність підприємства проявляється на практиці 

дієвістю природоохоронних заходів, що застосовуються на коректному об’єкті 

виробництва. Природоохоронна діяльність підприємств досліджуваної нами 

підгалузі може бути об’єктом економічного аналізу лише у разі врахування 

вартісних показників діяльності на галузевому рівні. 

Слід зазначити, що сутність виникнення потреби в провадженні 

природоохоронної діяльності підприємствами ГЗК досить широко обговорюється 

в науковому співтоваристві. Найбільш поширеним є погляд, згідно з яким 

підприємства ГЗК вимушені провадити природоохоронну діяльність поза 

власною волею, що продиктовано природними бажаннями підприємця уникнути 

значних неліквідних капіталовкладень і максимізувати прибутки. 

З огляду на це обов’язок компенсаторних дій і примус держави не є єдиною 

та головною спонукою до природоохоронної діяльності, а основна причина – це 

економічна доцільність, яка зумовлює необхідність формування належних умов 

для одного з базових ресурсів – людини, без якої ведення господарської 

діяльності не можливе. Додатковими причинами реалізації ГЗК 

природоохоронних заходів можна визначити соціальну відповідальність і 

відповідальність бізнесу, які характеризують господарську діяльність ГЗК як 

невід’ємний специфічний елемент громадянського суспільства. 

Економіко-екологічна оцінка ефективності виробництва характеризується 

тим, що до економічного результау включені можливі зміни навколишнього 
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середовища в майбутньому які кількісно виміряні. Тому нашим завданням було 

дослідження комплексної економіко-екологічної ефективності виробництва ГЗК. 

Основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: 

Ю.Ю. Туниці, І.М. Синякевича, О.В. Врублевської, Є.В. Хлобистова, Л.Г. 

Мельника, С.В. Мочерного та інших науковців, які здійснювали спроби 

розроблення стратегій економічного та екологічного розвитку. Базою вивчення 

проблеми комплексного використання ресурсів на підприємствах ГЗК були 

роботи фахівців металургії [38]. 

Так, Є.В. Хлобистов розглядає економіко-екологічну ефективність як  

відношення сумарних економічних і екологічних витрат до інтегрального 

еколого-економічного ефекту, комплексну оцінку у просторі та часі взаємодії 

економічної діяльності та навколишнього середовища. Інтегральний еколого-

економічний ефект природокористування, або будь-який інший господарської 

діяльності є алгебраїчною сумою двох різних за формою прояву ефектів, які 

досягаються з різним кроком і тільки в окремих випадках одночасно: традиційно 

економічного та екологічного [159]. 

Дослідниця О.В. Врублевська [20] визначає еколого-економічну 

ефективність як рівень виробництва, що є мірою еколого-економічної 

ефективності. Проте Л.Г. Мельник [95] окреслює екологічну ефективність як 

створення конкурентоздатних за ціною товарів і послуг, які задовольняють 

потреби людей і підвищують якість життя, водночас зменшуючи вплив на 

навколишнє середовище. 

Виробництво екологічно чистої продукції та зменшення негатитвного 

впливу на навколишнє середовище забезпечує еколого-економічну ефективність 

діяльності підприємства в середньо- і довгостроковому періодах [6]. Вона 

включає в себе ефективність природокористування, природоохоронної 

діяльності, реалізації інноваційних процесів і визначається як різниця 

загальноекономічного ефекту суб'єкта господарювання і суми вартостей 

природоохоронних заходів, втрат від завдання збитків природному середовищу 

та вартості природних ресурсів. 
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Отже, в широкому сенсі, економіко-екологічну ефективність виробництва 

підприємств ГЗК пропонуємо визначати як якісну характеристику результатів 

управлінської діяльності, що базується на принципах сталого розвитку, та 

шляхом використання інноваційних технологій, які забезпечать максимально 

повне використання всіх ресурсів підприємства з мінімальним техногенним 

впливом на довкілля. 

Таким чином, економіко-екологічна ефективність виробництва ГЗК – це 

якісна характеристика виробничої діяльності, яка відображається в економічних 

показниках витрат на виробничий цикл та одержаних від нього результатів згідно 

зі стратегічними цілями суб’єкта господарювання за певний період часу, з 

урахуванням натурально-вартісного екологічного ефекту виробництва та впливу 

на навколишнє природне середовище. 

Отже, розгляд явищ крізь призму інтегрованих показників екологічних і 

соціальних факторів дозволяє мати найбільш об’єктивну характеристику 

навколишнього середовища. Такий підхід дає змогу уникнути прогалин при 

застосуванні усталених вирішенні практичних завдань та дозволяє розглядати 

екологічну ефективність, як умову досягнення комплексної ефективності 

підприємства. Вона є характеристикою дій щодо досягнення стану розвитку 

системи в межах її стійкості та характеристикою руху економіко-екологічної 

ефективності за розробленою менеджментом траєкторією розвитку. 

 

1.2. Методичні засади аналізу еколого-економічної ефективності 

виробництва на гірничо-збагачувальних підприємствах 

 

З огляду на методологічні, статистичні проблеми і складнощі розрахунку 

загальновизнаного у світі інтегрального індикатора економіко-екологічної 

ефективності ще не розроблено. Агрегування різнопланових показників в єдиний 

індикатор висуває низку теоретичних і практичних питань. Деякі з принципових 

питань розглядалися у звіті Комісії ООН зі сталого розвитку. Одним із таких 

питань при агрегуванні інформації в індикатори є визначення вагового значення 
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показників без зайвої суб'єктивності та без втрати їх значущості. Чим вище 

рівень агрегування інформації, тим складніше зважувати непорівнювальні 

величини. Проте конструктивні підходи в цій області активно розробляються. 

Перспективними інтегральними індикаторами розглядають показники, що 

пов’язують стан і забруднення навколишнього середовища зі здоров'ям людини у 

вартісній формі. При цьому, крім об'єктивних чинників діють і суб'єктивні для 

широкої громадськості, осіб, що приймають рішення, екологічні пріоритети 

(зменшення забруднення навколишнього середовища, збереження живої 

природи, біорізноманіття тощо), але не завжди їх позиціонують як першочергові, 

тому що існує багато інших матеріальних і соціальних проблем, що впливають на 

підтримку й підвищення життєвого рівня населення. Така ситуація реальна для 

багатьох країн, включаючи розвинені, а також країни з перехідною економікою. 

За цих умов розгляд на прикладі інтегрального індикатора зв'язку якості 

навколишнього середовища зі здоров'ям людини є переконливим аргументом на 

користь вирішення екологічних проблем. Для окремої людини питання здоров'я 

найбільш важливі. 

Подання результатів впливу забруднення на здоров'я у вартісній формі 

посилює екологічну аргументацію для осіб, що приймають рішення, та широкої 

громадськості. Тому доцільно давати економічне означення соціальних та 

екологічних проблем, доводячи, що їх розв’язання принесе суспільству 

економічні результати. Так дослідження О.П. Антонюка та І.М. Пістунова [4] 

показали  високу  кореляцію рівня захворюваності населення в м. Кривий Ріг 

(Дніпропетровська обл.) з  факторами  забруднення  водного середовища, а це 

означає потребу дослідження способів зниження навантаження на довкілля. 

Нинішній вектор розвитку України в напрямку експортно-сировинного 

економічного зростання детермінуватиме збільшення рівня забруднення і 

деградації навколишнього середовища, порушення балансу біосфери, що 

погіршуватиме здоров'я людини й обмежить можливості подальшого розвитку 

людського потенціалу. 
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Згідно з індексом екологічної ефективності (Environmental Performance 

Index), що був опублікований у звіті Світового економічного форуму в Давосі в 

січні 2014 р. рейтинг екологічно ефективних країн очолюють Швейцарія (87,67), 

Люксембург (83,29), Австралія (82,40), Сінгапур (81,78), Чехія (81,47). Україна з 

результатом 49,01 балів посідає в ньому 95-те місце [191]. Така ситуація 

засвідчує необхідність аналізу екологічної ефективності як на рівні держав, так і 

галузей, комплексів та окремих підприємств. 

Одним із пріоритетів національних інтересів України є екологічна безпека 

держави. Ситуація в нашій країні характерна глибокою економічною кризою в 

гірничо-збагачувальному виробництві, підвищенням собівартості продукції 

внаслідок зростання цін на енергоносії і витрат на забезпечення 

конкурентноздатності продукції вітчизняних підприємств на світовому ринку, до 

яких додалася ще одна нагальна проблема – екологічна криза. 

Визначення реальної еколого-економічної ефективності підприємства є 

комплексним завданням, що нині постало перед керівництвом підприємства для 

його стабільного розвитку. Соціальні, моральні, екологічні наслідки та шкода, що 

заподіяна виробничою діяльністю ГЗК, відчутно впливають на довкілля й важко 

піддаються кількісному та грошовому вимірюванню. Надто ускладнюється 

дослідження окремого підприємства внаслідок відсутності загальноприйнятих 

методик, а також неточності у визначенні шкоди, яку завдає підприємство за 

умов недосконалого чинного нормативно-правового регулювання. 

Недостатньо розроблені методи кількісної оцінки факторів виробництва, що 

відчутно впливають на об'єкти навколишнього середовища, а також критеріїв і 

методів комплексної оцінки економіко-екологічної ефективності підприємств, 

галузей та галузевих комплексів. 

У вітчизняній науковій літературі недостатньо висвітлено сутність, поняття 

та зміст економіко-екологічного аналізу виробничої діяльності гірничо-

збагачувального підприємства, поглиблено не вивчено його найважливіші 

поняття і категорії (наприклад, екологічний борг підприємства, упущена вигода 

від застосування незруйнованої екосистеми та ін.). Деякі науковці стверджують, 
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що економіко-екологічні процеси не мають вагомого впливу на результативність 

підприємства, та не є принциповими для врахування. У багатьох аналітичних 

висновках наводяться факти відсутності інвестицій у природоохоронну 

діяльність, не беручи до уваги невиправної шкоди через порушення екологічної 

цілісності рівноваги. Російський вчений-економіст М.І. Баканов, наголошує, що 

економіко-екологічні процеси простежуються на кожному ступені ієрархії 

суспільного господарства, але найбільш виразно на рівні підприємств. 

Системність і комплексність аналізу полягає в органічному сприйнятті всіх його 

об'єктів – економічних, соціальних та екологічних [9]. Таку позицію активно 

підтримують відомі вчені-економісти: А.Д. Шеремет [174], В.І. Стражев, Д.А. 

Панков [131], Г.В. Савіцька [120], В.В. Осмоловський [134] та інші дослідники. У 

межах економічного аналізу науковцями було виділено екологічний (економіко-

екологічний) аналіз, що відображає економіко-екологічну ситуацію, а також 

виявлено недосконалість методик оцінки цих процесів. Методологічними 

принципами побудови аналізу економіко-екологічної ефективності є: науковість, 

об’єктивність, системність, комплексність, порівнянність, ефективність, 

систематичність та економічність. 

Проведене дослідження щодо прояву економіко-екологічних чинників на 

рівні конкретних підприємств дав змогу визначити і систематизувати сукупність 

показників і адаптовувати їх набір відповідно до галузевих потреб. Такий підхід 

повинен базуватися  на врахуванні екологічних витрати та вигоди від реалізації 

природоохоронних заходів. Показники необхідно стабілізувати, та 

сформулювати звіт, що відобразить їх зміну та взаємовплив. 

Систематизуючи концептуальні засади аналізу сучасного екологічного стану 

та методичні підходи, сформуємо схему аналітичного забезпечення оцінки 

економіко-екологічної ефективності виробництва гірничо-збагачувальних 

комбінатів. Розглянемо також основні її елементи, вказавши подальші напрями їх 

розробки та шляхи адаптації до об’єкта нашого дослідження. 

1. Принципи побудови економіко-екологічного аналізу. 

2. Принципи еколого-економічної ефективності підприємств. 
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3. Характеристика економіко-екологічних процесів. 

4. Глобальні інтегральні індикатори економіко-екологічно розвитку. 

5. Система показників діяльності підприємства:  

-    економіко-екологічні показники; 

-    показник виробничої діяльності; 

       -     показники природоохоронної діяльності. 

6. Методичні підходи економіко-екологічного аналізу: 

-    «витрати-вигоди»; 

-    «екологічної утилізаційної вартості»; 

-    «еколого-економічного ефекту»; 

-    «еколого-економічної ефективності виробництва»; 

-    «збитковість виробництва». 

Економіко-екологічні процеси потрібно враховувати у взаємозв'язку з 

виробничими та соціальними. Для цього необхідно провести аналіз факторів, які 

впливають на ефективність діяльності підприємства. На основі розробленої 

системи показників необхідно провести комплексну і всебічну оцінку впливу 

економіко-екологічних процесів, та аналіз динаміки їх зміни і тенденції розвитку. 

Зміни, що відбулися останнім часом в економічній сфері, зумовили 

необхідність конкретизації та доповнення методичних завдань економіко-

екологічного аналізу. Зокрема, необхідна розробка методики визначення 

екологічних витрат підприємства, вдосконалення структури інформаційного 

забезпечення облікової діяльності що включатиме економіко-екологічні 

показники. 

Для вирішення перелічених вище завдань і підвищення ефективності 

аналітичної роботи на вітчизняних залізорудних гірничо-збагачувальних 

підприємствах може бути запропонована класифікація, в основу якої покладено 

комплексний характер категорії «економіко-екологічна ефективність», а також 

тісний взаємозв'язок різних її аспектів, що вимагає використання певних 

критеріїв для ідентифікації стану еколого-економічних систем. У зв'язку з цим і 

необхідно залучати гнучкі системи індикаторів, що відповідають конкретним 
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завданням дослідження, і достатньо чутливі до впливів зовнішніх і внутрішніх 

факторів стійкості, здатних достовірно охарактеризувати стан системи та 

прогнозувати її розвиток. Це визначає етап формування систем показників як 

один із центральних в аналізі еколого-економічної ефективності виробництва та 

управління природоохоронною діяльністю [107, 155-157]. 

Крім загальних вимог, що висуваються до комплексу показників у будь-яких 

аналітичних дослідженнях, пов'язаних з обробкою чисельної інформації, є і 

специфічні, притаманні лише економіко-екологічному аналізу. 

Загальні принципи аналізу комплексу даних розробляються вже достатньо 

давно. Про комплекс даних говорять у тому разі, якщо в основу аналізу 

покладено сукупність, що розглядається як одиниця статистичного аналізу. 

Комплекс даних можна аналізувати відокремлено (щодо його внутрішньої 

структури), так і на предмет виявлення його взаємозв'язків з іншими 

комплексами. Як правило, перелік їх має бути визначений до початку проведення 

дослідження. Сукупність показників, як і за звичайного аналізу, повинна 

задовольняти певним вимогам [70]: 

- відповідність сутності поставленого завдання; 

- повнота (введення додаткових показників у повний набір не змінює 

сутності рішення завдання); 

- мінімальність – різні показники не характеризують одну і ту саму 

властивість об'єкта; 

- оперативність – показник, що характеризує цілком певну властивість, 

зрозумілий та однозначний; 

- вимірність – можлива кількісна оцінка інтенсивності властивостей 

об'єкта; 

- декомпозивність – можливе виявлення переваг на множині векторів, 

складених з оцінок за всіма показниками шляхом розподілу на окремі, більш 

прості показники. 

Засади розробки показників економіко-екологічної ефективності 

передбачають, що процес розробки і застосування екологічних показників  
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повністю відповідає структурі управлінського циклу PDCA (планування – дія – 

аналіз – коригування). 

Система показників для економіко-екологічного аналізу ефективності 

підприємств ГЗК може бути з достатньою простотою сформована на основі 

вітчизняної практики екологічного обліку та нормування. Критерії екологічної 

ефективності (відповідно, і показники, в яких вони реалізовані) повинні 

формуватися з урахуванням специфіки гірничо-збагачувального виробництва. У 

загальному випадку використовується широкий спектр показників різних сфер 

діяльності. Можливі варіанти систем показників з урахуванням конкретного 

спрямування аналізу, особливо якщо це вузькі завдання. 

Так, у працях [156, 158, 185, 189] і на рис. 1.2 система охоплює показники, 

що є інструментом діагностики при визначенні політики природокористування, 

екологічної конкурентоспроможності підприємства (проекту), оцінки 

організаційно-екологічного рівня виробництва. Показники розраховують за 

даними статистичної звітності підприємства з урахуванням усіх сучасних вимог 

до екологічних і фінансових показників діяльності фірм: актуальності, 

інтерпретованості та достатньої простоти в розрахунках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Система комплексної оцінки економіко-екологічної ефективності 

ГЗК 

Джерело: розроблено автором на основі [156, 158, 185, 189]. 
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Для забезпечення найбільш адекватного відображення стану досліджуваного 

об’єкта необхідно синтезувати новітні моделі та методики розрахунку 

економічної ефективності. Логічним є питання про пошук критеріїв, за якими 

можливе обмеження моделі оцінки. На нашу думку, такими критеріями можуть 

бути екологічний збиток території, де розташоване підприємство (а також 

пов'язані з цим зниження туристичної привабливості регіону, підвищення рівня 

захворюваності та ін.), а також зміни параметрів – характеристик соціального 

сектора (рівень зайнятості населення, дотації, гарантії і т. д.). 

Виявлення та оцінка факторів, що впливають на економіко-екологічну 

ефективність, дадуть змогу найбільш повно охарактеризувати виробничу 

діяльність підприємства. Так, деякі автори виділяють такі завдання оцінки 

економіко-екологічної ефективності (ЕЕЕф) проектів [68]: 

- отримання кількісних критеріїв для прийняття рішень про доцільність 

або недоцільність реалізації проекту; 

- забезпечення вибору варіанта запланованої господарської діяльності з 

найменшими екологічними і соціальними витратами; 

- отримання кількісних критеріїв ефективності пропонованого проекту 

очисних споруд, а також запланованих  природоохоронних заходів; 

- визначення прийнятної для суспільства норми віддачі при реалізації 

проекту; 

- отримання кількісних критеріїв еколого-економічної оцінки 

ефективності системи державної екологічної експертизи. 

Відповідно до традиційного підходу «витрати-вигоди» проект вважається 

ефективними і придатним для реалізації, якщо вигоди (В), перевищують витрати 

(С), і виконується різниця: 

                                       В – С > 0.                                                             (1.1) 

За такого підходу оцінка еколого-економічної ефективності означає, що в 

аналіз слід ввести екологічні складові, до яких відносяться екологічні витрати та 

екологічні вигоди, тобто вихідна нерівність перетворюється у формулу: 

                              (В + Ве) – (С + Се) > 0,                                                (1.2) 
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де Ве – еколого-економічний ефект проекту; 

Се – еколого-економічний збиток і  витрати на усунення негативних 

наслідків. 

Уведення екологічних і соціальних витрат та вигод у грошові потоки дає 

можливість одержати об’єктивну оцінку економічної ефективності 

інвестиційного проекту.  

Використання як часового горизонту проведення аналізу всього періоду 

впливу підприємства на навколишнє середовище та населення, а не тільки 

періоду функціонування, пов'язано з тим, що екологічний вплив відчувається ще 

тривалий час після завершення видобування покладів залізної руди. Тому для 

аналізу й оцінки еколого-економічної ефективності гірничо-збагачувального 

підприємства потрібно розширити часові межі, для того щоб повніше врахувати 

всі пов'язані з даним проектом екологічні витрати. Для відображення 

довгострокових екологічних наслідків застосовуються два підходи: 

1) передбачається досить тривалий часовий горизонт аналізу – 50–100 років, 

щоб включити всі екологічні наслідки, коли за обраної ставки дисконтування 

будь-які додаткові  фактори не впливають на аналіз; 

2) розраховується приведена вартість майбутнього грошового потоку як 

різниця між екологічними вигодами і витратами. Ця величина зараховується в 

результат аналізу ефективності проекту з чистої приведеної вартості як 

залишкової вартості активу з тривалим терміном існування. Наприклад у разі 

втрати рибних або інших біологічних ресурсів, як екологічних витрат, слід 

враховувати загальні втрати ресурсів у майбутньому (в нескінченному періоді). 

Альтернативним підходом є облік «екологічної утилізаційної вартості» 

(«environmental salvage value»), яка може бути як негативною, так і позитивною. 

Облік фактора часу через використання ставок дисконтування є одним з 

інструментів для відображення довгострокових екологічних і соціальних 

наслідків. При оцінці екологічно значущих проектів можуть бути закладені нижчі 

ставки дисконту порівняно з приватним сектором. Такі ставки мають назву 

«суспільні норми тимчасової переваги» і використовуються для оцінки 
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державних екологічних програм. Зазвичай прийнятними ставками по екологічних 

проектах вважаються ставки в 2–4%, а іноді й нижче. Це пов'язано з тим, що за 

дуже високих ставок дисконтування приведена вартість вигод і витрат через 

багато років буде дорівнювати нулю. При оцінці еколого-економічної 

ефективності проектів запланованої діяльності важливо проводити аналіз 

чутливості проекту з використанням кількох значень ставки, для того щоб 

отримати інформацію для порівняння варіантів, що мають різні профілі вигод і 

витрат у часі. При проведенні аналізу доцільно вказати, які ставки 

використовуються: в номінальному (з включенням інфляційної складової) або 

реальному (без включення інфляційної складової) вираженні. 

Для оцінки вартості природних благ і ресурсів, що не мають ринкової 

вартості (ринкових цін) можливо застосовувати методологію оцінки, яка на 

відміну від методології оцінки ринкової вартості, заснована на проведенні 

соціологічних досліджень і моделюванні сурогатних ринків. Така оцінка 

передбачає виявлення споживчих переваг людей, додаткової вигоди споживача, а 

також використання ринкових цін на товари і послуги, які замінять за своїми 

споживчими властивостями оцінювані ресурси. Наприклад, якість чистого 

повітря, яка не має ціни, може впливати на ринкову вартість житла або землі. 

Аналіз різниці цін таких активів у зонах з різною якістю навколишнього повітря 

може вказати на неявну ціну екологічного блага. 

У процесі економічного аналізу оцінки впливу на навколишнє середовище 

існує велика ймовірність неврахування і внаслідок цього недооцінки певних 

екологічних благ та екологічних витрат, пов'язаних із проектом. 

У цьому разі можливе використання якісних методів оцінки та застосування 

аналізу «витрати – ефективність». Недооблік екологічних витрат може 

відбуватися через неврахування ризику виникнення аварій і спричинених ними 

негативних наслідків, що також треба передбачити при розгляді варіантів 

природоохоронних заходів, включаючи страхування аварійних випадків. 

Нині розроблено досить широкий спектр методичних підходів, методів і 

методик оцінки вартості, в тому числі й вартості природних благ, ресурсів і 
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виконуваних ними екологічних послуг або функцій. Велика частина цих методів 

існує не у вигляді нормативних правових документів, а як рекомендації, 

стандарти, інструкції чи інші документи, рекомендовані або прийняті 

міжнародними фінансовими та оціночними інститутами. 

За неможливості чи недоцільності використання традиційного аналізу 

«витрати – вигоди» або при оцінці ефективності окремих природоохоронних 

заходів та обладнання доцільно застосовувати аналіз «витрати – ефективність». 

Він доцільний у тих випадках, коли неможливо показати вигоди в грошовому 

виразі або порівняти ефективність різних природоохоронних заходів. 

Порівняння «з проектом» і «без проекту» означає, що порівняння варіантів 

впливу на навколишнє середовище і розрахунок еколого-економічної 

ефективності проектів провадяться шляхом зіставлення стану «з проектом» і «без 

проекту», а не до та після проекту. У процесі аналізу можуть розглядатися лише 

додаткові або збільшені вигоди і витрати в результаті реалізації проекту. 

Неповоротні витрати минулого періоду, тобто витрати, вже понесені прямо або 

побічно у зв'язку з проектом, і пов'язані з ними вигоди, не відображаються. 

Для оцінки еколого-економічної ефективності проектів рекомендується 

використовувати такі показники (критерії оцінки): чиста приведена вартість 

(NPV), внутрішня ставка віддачі (IRR) та співвідношення витрат і вигод. 

Основою розробки даних господарських механізмів, на наш погляд, повинна 

стати еколого-економічна ефективність у формі показника, що оцінює ступінь 

оптимізації поєднання економічних і екологічних факторів виробництва. Її 

визначальною ознакою в умовах ринкової економіки є виробництво матеріальних 

благ з метою задоволення суспільної потреби, з одного боку, і прагнення до 

задоволення специфічних потреб у належних, нормальних екологічних умовах – 

з іншого.  

Можна використати інший підхід до визначення економіко-екологічної 

ефективності, запропонований Л.Н. Ісаєнко [48]. Відповідно сутність і зміст 

категорії еколого-економічної ефективності потрібно розглядати, як максимально 

можливий обсяг виробництва матеріальних благ, при забезпеченні найбільш 
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якісних умов навколишнього середовища з мінімально можливими затратами 

сукупної праці. Цей підхід можна прийняти для об'єктивної оцінки результатів 

природокористування, як у масштабах національного господарства, так і окремих 

галузей та підприємств, зокрема гірничодобувних. 

Структура критеріального показника еколого-економічної ефектив-ності 

може бути представлена за формулою: 
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                                                                                                         (1.3) 

де ЕЕЕ – еколого-економічна ефективність виробництва;  

     Ее, Еек  – відповідно економічний та екологічний ефект виробничого 

процесу;  

      Ве, Век – відповідно економічні та екологічні витрати виробничого 

процесу. 

Зміст наведеної формули відповідає сутності визначеної категорії еколого-

економічної ефективності та відображає загальний принцип побудови показників 

ефективності з урахуванням економічних та екологічних факторів. Побудовані за 

цим принципом показники еколого-економічної ефективності виробництва дають 

можливість через вартісне або натуральне відображення результату і витрат 

одночасно оцінити раціональність використання економічного та екологічного 

потенціалів. 

Показником, що враховує водночас економічний та екологічний ефекти 

функціонування виробництва, що відповідає цілям раціонального 

природокористування, дає змогу характеризувати діяльність будь-якого суб’єкта 

суспільного виробництва і відображає якість продукції та послуг, є еколого-

економічний ефект. Він визначається алгебраїчною сумою двох позитивних, 

різних за формами прояву ефектів, що досягаються за допомогою виробничої 

діяльності людини – традиційно економічного та екологічного результату 

взаємодії виробництва і навколишнього середовища. 

Еколого-економічний ефект, що досягається за оптимальних затрат 

суспільної праці та природного (екологічного) потенціалу, є важливим 
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орієнтиром перспектив розвитку всього національного господарства та його 

галузей. Критерій оптимізації сталого в часі економіко-екологічного ефекту, 

одержуваного національним господарством за тривалий період, орієнтує на 

безперервність процесу виробництва та поліпшення якості роботи підприємств 

галузі. 

Запропонований критерій має універсальний характер і є доцільним для  

оцінки: заходів щодо використання, відтворення й охорони окремих видів 

природних ресурсів, технологій і методів організації процесів 

природокористування, побудованих на екологічних принципах (безвідходні 

виробництва), суспільного виробництва в цілому на всіх рівнях управління і у 

всіх галузях національного господарства. 

Задовольняючи вимоги економіки та екології, вказаний вище критерій може 

бути виражений або як максимізація еколого-економічного ефекту, або як 

мінімізація наведених еколого-економічних збитків, тобто сумою економічних і 

екологічних витрат виробництва. При цьому необхідно враховувати, що 

максимізація еколого-економічного ефекту (мінімізація еколого-економічних 

збитків) повинна бути не абсолютною, а відносною величиною. Ця вимога 

зумовлює необхідність орієнтації виробничих процесів на оптимізацію еколого-

економічних показників до визначення ефективності процесу виробництва з 

урахуванням економічних та екологічних його чинників. Пояснити це можна 

тим, що максимального значення двох складових еколого-економічного ефекту 

(економічного та екологічного) можна досягти різними шляхами.  

Перший – економічний є максимальним тільки за оптимуму виробничих 

витрат, тобто за раціонального використання витрат живої й уречевленої праці. 

Другий – екологічний – досягає свого максимального значення за мінімальних і 

максимальних значеннях витрат сукупної суспільної праці. Як показує практика, 

економічний ефект при досягненні свого максимуму може спричинити відчутний 

негативний екологічний ефект. Тому при поєднанні двох факторів виробництва 

необхідно передбачити відповідні економічні й екологічні обмеження. Така 

система обмежень дозволить обґрунтувати межу оптимального поєднання 
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економічних і екологічних функцій виробництва, що включають три поля, які 

визначають кількість можливих варіантів оптимізації еколого-економічного 

ефекту. 

Отже, оптимізаційний підхід до поєднання економічних і екологічних 

функцій виробництва полягає в тому, що досягнення найбільш імовірного 

максимального значення еколого-економічного ефекту можливе за наявності 

певних економічних та екологічних характеристик будь-якого процесу 

виробництва, щоб обрати найбільш прийнятний з позицій економіки та екології 

тип виробничого процесу (технологічної системи) – традиційний, маловідходний, 

безвідходний. 

Оптимальний підхід до визначення ефективності виробництва з 

урахуванням економічних та екологічних чинників дасть змогу охарактеризувати 

будь-який процес з позицій раціонального поєднання доцільності виробничої 

діяльності виходячи із сформульованого критерію нерівно і відповідно до якого 

загальна сукупність еколого-економічного ефекту, визначена за період 

функціонування аналізованого варіанта, повинна бути більшою або дорівнювати 

сумі сукупних еколого-економічних витрат виробництва за аналогічний період: 

                              Σ Еее  ≥ ΣВее,                                                                (1.4) 

де  ΣЕее – сумарний оптимальний еколого-економічний ефект, грн; 

      ΣВее – сумарні еколого-економічні витрати виробництва, грн [79]. 

Розвиток виробництва, пов'язаний з використанням природних ресурсів 

певного регіону, має бути ефективним такою мірою, щоб зумовлені цим 

виробництвом несприятливі екологічні наслідки сукупно з економічними 

витратами були б меншими, ніж еколого-економічний ефект. 

Наведена вище нерівність як умов ефективного поєднання економічних і 

екологічних задач при виробництві визначає умову оптимізації еколого-

економічного ефекту. Вона полягає в тому, що оптимальним можна вважати 

такий варіант поєднання економічних і екологічних функцій виробництва, за 

якого сукупний еколого-економічний ефект, що визначається за період дії 
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(функціонування) того чи іншого виробничого процесу, перевищить або буде 

дорівнювати сумарним еколого-економічним витратам виробництва. 

При цьому всі можливі екологічні збитки мають відшкодовуватися за 

рахунок еколого-економічного ефекту. Умова повної компенсації екологіч-них 

втрат у сфері природоексплуатуючої діяльності й економічних втрат у сфері 

охорони та відтворення природних ресурсів і високоякісного навколишнього 

середовища є однією з важливих методологічних передумов оцінки результатів 

суспільного виробництва. 

Безумовно, структура і масштаби виробництва товарів і послуг повинні 

визначатися характером попиту споживачів, умовами конкурентної боротьби на 

ринку товарів і послуг. Проте, рівень еколого-економічних проблем суспільства 

обумовлює першочерговість екологічного чинника розвитку виробництва. 

Розглянувши загальні теоретичні концептуальні підходи щодо оцінки 

еколого-економічної ефективності та еколого-екномічного ефекту гірничо-

збагачувального виробництва, перейдемо до показників, які широко 

застосовуються фінансовими аналітиками на мікро- рівні, оцінюючи діяльність 

конкретного підприємства. Наприклад, коефіцієнт загальної рентабельності (R) 

пропонується розраховувати  як відношення загального прибутку (Пб) за мінусом 

суми збитку, що наноситься виробничою діяльністю (Зб) до вартості виробничих 

фондів і нормованих оборотних коштів (Ф), збільшеної на суму використаних 

природних ресурсів (ПР) по формулою (1.5) [27].: 
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                                                                 (1.5) 

Суттєвим недоліком в обґрунтуванні методики розрахунку цього показника 

є  труднощі з практичним застосуванням показника прибутку (R), бо автор не 

наводить методику розрахунку збитку і чітко не визначає, що слід розуміти під 

терміном «природні ресурси». Якщо, поряд з іншими, – сировина і матеріали, – 

то вони вже враховані в показнику (Ф) як частина нормованих оборотних коштів. 

Відомим ученим-економістом К.Г. Гофмана та його послідовниками вперше 
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запропоновано поняття  «екологічний борг», а для його розрахунку використано 

математичні методи і моделі [25, 27, 28, 31, 32].  

Практично всі економіко-екологічні показники мають загальний істотний 

недолік: не передбачають можливість залучення системного підходу до оцінки 

економіко-екологічних процесів на підприємстві.  

Тому необхідно сформувати комплекс показників, які будуть 

систематизовані з урахуванням загальних методологічних принципів економіко-

екологічного аналізу. Чинні методики розрахунку економіко-екологічних 

показників необхідно уніфікувати відповідно до міжнародного досвіду й 

особливостей національної економіки та узгодити їх із специфікою та 

структурою гірничо-збагачувального підприємства – забезпечити дотримання 

умов взаємозв'язку сукупності показників. 

Згідно з розробленою О.В. Латиповою [79], М.В. Мельником та              С.Б. 

Барнгольцем [10, с. 141] класифікацією економіко-екологічних показників, за 

способом обчислення економіко-екологічні показники поділяють на абсолютні та 

відносні, а за вимірниками – на натуральні, трудові та вартісні. 

У господарській практиці гірничо-збагачувальних підприємств ефективність 

виробництва залежить від великої кількості взаємопов'язаних факторів. Кожна 

галузь має певний набір факторів відповідно до її техніко-економічних 

особливостей, а отже чинники підвищення ефективності можна класифікувати за 

такими ознаками: 

1. Джерела підвищення ефективності (використовуваних ресурсів). У групи 

об'єднують показники, виділені за типом використовуваного ресурсу (для 

відображення основного джерела підвищення ефективності), а саме: показники 

зниження трудо-, матеріало-, енерго-, фондо-, капіталомісткості виробництва 

продукції, раціонального використання природних ресурсів та ін. Критерієм 

ефективності в цій групі є мінімізація витрат. 

2. Напрями розвитку і вдосконалення виробництва. У цій групі об'єднуються 

показники, для яких приріст ефективності пов'язаний із приростом потенціалу 

системи за рахунок інтенсифікації діяльності (прискорення науково-технічного 
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прогресу; підвищення техніко-економічного рівня виробництва; вдосконалення 

структури, форм і методів організації виробництва), екологізації виробництва. У 

цій групі критерієм ефективності виступає максимізація результату. 

Стосовно повноти обліку виробничих і екологічних факторів, то систему 

показників оцінки еколого-економічної ефективності результату виробництва 

запропоновано доповнити параметрами, які оцінюють приріст екологічної 

складової і відображають ефективність екологічно чистих виробництв: часткові 

(J) і зведений індикатор еколого-економічної ефективності виробництва (Уб). 

До часткових індикаторів, що підтверджують наявність ефекту, доцільно 

відносити: 

- ступінь комплексності та повноти вилучення корисних компонентів із 

природної сировини (Jк). Розраховується як відношення кількості i-ї корисної 

речовини, що перейшла в готові продукти (Пі
из

). До кількості i-ї корисної 

речовини, що міститься у вихідній сировині (Пі
с
), у розрахунку на     1 т 

сировини:                                        
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- ступінь використання відходів, що утворюються (Jо). Кількісною 

характеристикою рівня виробничого використання  відходів, що виникають у 

процесі виробництва, служить індикатор, що оцінює повноту використання 

річного їх обсягу утворення, значення якого обчислюються за формулою (1.7):                                
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де Qi
n  

– річний обсяг i-го виду відходів, використаних при виробництві 

різних видів продукції, т; 

Qі
р
 – річний обсяг і-го виду реціалізованих відходів, т; 
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Qі
о
 – сукупний обсяг утворених відходів за рік, т; 

k – номенклатура відходів, використаних у процесі виробництва; 

m – номенклатура відходів, реалізованих стороннім споживачам; 

n – загальна кількість видів відходів на підприємстві; 

- ступінь очищення викидів шкідливих речовин в атмосферу (Jв).  

Показником, що характеризує зменшення маси викидів шкідливих речовин в 

атмосферу, є індикатор, який визначається за формулою (1.8):                               
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де Vi
y 

– зафіксований протягом року в процесі очистки об’єм і-го виду 

шкідливих речовин, ум. т; 

      Vі
0
 – сумарний об’єм і-го виду шкідливої речовини в сукупних у процесі 

виробництва; 

- ступінь очищення скидів у водойми (Jс). Показником, що кількісно  

характеризує рівень зменшення шкідливих скидів у відкриті водойми, служить 

індикатор, який визначається за формулою (1.9): 
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                                                       (1.9) 

де Wo – річний об’єм використаної у виробництві очищеної від шкідливих 

речовин води, ум. т; 

      Wв – сукупний річний об’єм утворення і використання у виробництві 

забрудненої шкідливими речовинами води. 

Всі вищезазначені показники (J) формують досягнутий рівень ЕЕЕВ. Їх 

вплив є односпрямованим, тобто збільшення  (зменшення) якого-небудь з них 

забезпечує відповідне зростання  (скорочення) результуючого показника Yб = f 

(Jк, J0, Jв, Jс), при цьому його значення додатне Yб > 0. Таким чином, модель 
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розрахунку зведеного індикатора еколого-економічної ефективності виробництва 

наступна:                  

                         
.4
cвokб JJJJY 

                                       (1.10) 

Величина індексу коливається в межах від 0 до 1 (може перевищувати  

одиницю, якщо переробляють раніше накопичені відходи). Чим вище значення  

показника (Yб), тим вище рівень екологічної чистоти виробництва. 

Оцінка еколого-економічної ефективності виробництва здійснюється не 

тільки для аналізу та контролю поточної діяльності компанії, але і в прогнозних 

цілях. З урахуванням цього в системі прийняття управлінських рішень щодо 

розвитку підприємства і при формуванні програм підвищення ефективності його 

функціонування мають бути відображені показники оцінки еколого-економічної 

ефективності виробництва. У дослідженні [56] запропоновано ввести еколого-

економічний показник, який розглядається як цільовий, що відображає орієнтири 

розвитку підприємства [55, 57] – збиткоємність виробництва.  

Показник збиткоємності виробництва (Зб) розраховують за відношенням 

річного обсягу збитку, що завдається навколишньому середовищу виробництвом 

конкретного виду продукції (Yі), до суми її реалізації (Vрп
і
):                                                 
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                                                  (1.11) 

Показник характеризує обсяг екологічного збитку, що завдається 

навколишньому середовищу, на 1 грн реалізованої компанією продукції. 

Показник збиткоємності виробництва може бути доповнений частковими 

показниками певних видів продукції, які визначаються відношенням сумарного 

об’єму забруднюючих речовин і відходів, обумовлених виробництвом певного 

виду продукції, до річного обсягу виробництва в натуральних одиницях. 

Агрегований підхід до побудови інтегрального індикатора стійкості з 

урахуванням економічних компонент найбільш повно реалізований в розробках 

спеціалізованих установ ООН та Світового банку. Такі методики дозволяють 

включити екологічну складову в систему національних рахунків. 
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Отже, обґрунтований критерій еколого-економічної ефективності, що 

задовольняє всі вимоги щодо формування критерію та показника, який 

відображає визначені цілі економіко-екологічної ефективності, є тим 

універсальним підходом до визначення ефективності процесу 

природокористування, який дає можливість врахувати економічні та екологічні 

результати виробництва. Він найбільш повно відповідає соціальним вимогам 

суспільства, адже потреба в якісному природному середовищі є однією зі 

складових частин загальної сукупності життєвих потреб усіх членів суспільства 

та визначає економічну базу реалізації економічних можливостей задоволення 

матеріальних потреб суспільства. Цей критерій можна застосовувати як для 

оцінки ефективності суспільного виробництва, так і суто природоохоронної 

діяльності. Практичне його використання для оцінки ефективності буде показано 

в наступному розділі роботи. Використання системи економічних обмежень, з 

дотриманням умов оптимізації застосування цього критерію в оціночному 

процесі, дозволить визначити варіант оптимального поєднання економічних 

ефекту і витрат з відповідними екологічними показниками виробництва. 

 

1.3. Інформаційне та нормативно-правове забезпечення аналізу економіко-

екологічної ефективності виробництва гірничо-збагачувальних підприємств 

 

Необхідною умовою ефективної діяльності організації є розвиток 

продуктивних сил суспільства за рахунок реалізації інноваційних технологій, у 

т.ч. інформаційних. Такі технології реалізуються ра рахунок принципово нових 

методів обробки, збереження, та подачи інформації, для створення надійної 

системи яка є необхідною умову для прийняття зважених управлінських рішень, 

в умовах великої кількості даних, та в умовах економічної та політичної 

невизначеності.  

Вихідним моментом і необхідною умовою наукового дослідження є 

інформація. Науковці В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко пропонують 

визначати об’єктивність та повноту інформації за такими критеріями: 
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цілеспрямованість, цінність, своєчасність, достовірність, достатність і 

комплексність (повнота), швидкодійність, дискретність, неперервність, 

періодичність надходження, детермінований характер, доступність 

(зрозумілість), спосіб і форма подання [104, с.134]. Наведений підхід є 

загальноприйнятим у більшості авторів, які висвітлюють питання методології 

наукових досліджень. 

В умовах сталого розвитку інформація є не лише елементом економічної 

системи, а інструментом ефективного управління. Залізорудні гірничо-

збагачувальні підприємства не можуть успішно розвиватися за наявності 

обмеженого інформаційного поля та недосконалої організації інформаційних 

процесів. Стратегічні, тактичні та оперативні комплексно поставлені завдання 

управління природоохоронною діяльністю організації можна вирішувати лише за 

допомогою успішно діючої системи інформаційного забезпечення аналізу 

управлінських рішень щодо ефективності природоохоронних заходів. 

Метою дослідження, результати якого викладені у цьому підрозділі, є 

критичний розгляд джерельної бази інформаційного забезпечення аналізу та 

прийняття управлінських рішень щодо ефективності гірничо-збагачувального 

виробництва у контексті  природоохоронної діяльності задля пошуку шляхів його 

вдосконалення, що забезпечує ефективне еколого-орієнтоване управління. 

Значення інформаційного забезпечення в сучасних процесах управління 

досліджували: І.В. Сергієнко, М.І. Долішній, О.П. Голобуцький, В.В. Ткачук, 

О.Б. Шевчук та ін. Організаційні основи створення систем інформаційного 

забезпечення в менеджменті розглянуті у працях:  І.С. Вовчака, О.О. Веклич, 

О.В. Матвієнка, О.В. Ульянченка, П.А. Щербакова. Проте наукові пошуки цих 

дослідників зорієнтовані на розвиток інформаційного забезпечення економічного 

аналізу як засобу прийняття ефективних рішень у сфері економічного розвитку 

підприємства, поліпшення його фінансового стану, розвитку інвестиційної 

привабливості. Разом із тим у наукових публікаціях залишаються недостатньо 

розкритими певні аспекти систем інформаційного забезпечення аналізу 

управлінських рішень щодо ефективності природоохоронних заходів з 
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урахуванням специфіки залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств. 

Система інформаційного забезпечення аналізу управлінських рішень щодо 

ефективності природоохоронних заходів як окремий об’єкт дослідження не 

розглядалася.  

Основними джерелами інформації у процесі наукових досліджень у галузі 

економіки є документи, тобто матеріальні носії, що містять необхідну потрібну 

інформацію. У найзагальнішому вигляді джерела інформації нашого дослідження 

можемо класифікувати за такими групами: 

- законодавчо-правові акти держави; 

- нормативи і стандарти; 

- фінансова та статистична звітність; 

- планові, облікові, контрольні та аналітичні дані; 

- архівні матеріали; 

- бази персональних даних та автоматизованих інформаційних систем; 

- матеріали конференцій, симпозіумів, нарад; 

- наукові документи (науково-технічна література).  

Систематизуємо вищеперелічені джерела для потреби нашого дослідження, 

предметом якого є виробнича та природоохоронна діяльність залізорудних 

гірничо-збагачувальних підприємств України. Джерелами інформаційного та 

нормативного забезпечення аналізу виробничої та природоохоронної  діяльності 

цих підприємств повинні бути нормативно-правові акти, звітність, екологічні 

стандарти та нормативи й інформаційні системи.  Перейдемо до аналізу стану 

кожного з елементів (рис. 1.3). 

Науково-теоретичною та методологічною базою наукових досліджень в 

економіці є законодавчо-правові акти держави з питань господарювання в умовах 

формування ринкових відносин, передусім сюди слід віднести нормативні 

документи. 
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Рис. 1.3. Джерела інформаційного та нормативно-правового забезпечення 

економіко-екологічного аналізу на гірничо-збагачувальному підприємстві  

Джерело: узагальнено автором на основі [72, с.347] 

Нормативно-правові документи, залежно від їх розробників, можна поділити 

за такими групами: Укази та розпорядження Президента України, закони та 

постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, накази та положення міністерств і відомств, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішення органів місцевого 

самоврядування. Серед нормативних джерел важливе значення мають міжвідомчі 

положення, в яких містяться методичні вказівки для декількох галузей. 

За характером і галузевою належністю ці акти поділяються на відомчі та 

міжвідомчі. Вони є джерелом інформації, яка визначає генеральний напрям 

розвитку економіки та її структурних елементів: агропромислового комплексу, 

промисловості, будівництва та ін..  

Правову основу системи законодавства щодо природоохоронної діяльності в 

Україні визначає низка законодавчих актів, основним з яких є Закон України 

«Про охорону навколишнього природного середовища», що закріплюють 

пріоритетність охорони природи і здоров’я нації та виділяють принципи та 

правила щодо ведення господарської діяльності, а також економічні та правові 

інструменти впливу на них. 
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Крім законодавчо-правових важелів, важливе значення в механізмі реалізації 

екологічної політики, зокрема й на регіональному рівні, має нормативно-

регламентуюча база. Здебільшого органи місцевого самоврядування не 

володіють достатньою кількістю ресурсів для реалізації державної екологічної 

політики, основні цілі якої визначаються на законодавчому рівні. Проте, 

недотримання правил, визначених органами влади, може спричинити введення 

відповідних санкцій, які можуть бути накладені на місцеві громади. 

Наприклад, у США міста, що не забезпечують дотримання встановлену 

стандартами якість повітря, визначеному федеральним Актом про чисте повітря, 

обкладаються штрафними санкціям Агентством охорони навколишнього 

середовища [218]. Агентство з охорони навколишнього середовища США має 

федеральний статуc та регіональну мережу. Аналогічні урядові агенції існують і 

в інших країнах, зокрема в ЄС. Штрафи, що накладаються на місцеві громади 

центральними органами виконавчої влади, подекуди відрізняються від санкцій у 

вартісному виразі та можуть мати наказовий характер або спричиняти за собою 

втрату цільового бюджетного фінансування. 

Так у США та Німеччині існує система квот на викиди, що свідчить про 

наявний інструмент екологічного управління на державному рівні. Для 

збереження якості навколишнього довкілля місцеві органи влади встановлюють 

обсяги шкідливих викидів для підприємств галузі або за території, та здійснюють 

контроль за екологічним станом. Такі принципи є подібними для норм 

Кіотського протоколу, та  реалізують принципи ринкової економіки, де 

забруднювач платить. 

Слід констатувати, що в Україні, згідно з вимогами директив Європейського 

Союзу щодо санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм і 

міжнародних та європейських стандартів, розпочато процес поетапної реалізації 

впровадження міжнародних і європейських стандартів і екологічних норм у сфері 

довкілля [88]. З огляду на те, що нині в основному застосовують інструменти 

адміністративного регулювання, доцільно доповнювати їх ринковими методами 

екологічного менеджменту. 
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Наступним елементом інформаційного забезпечення нашого дослідження є 

система екологічних стандартів і нормативів. У європейських країнах активна 

боротьба із забруднювачами навколишнього середовища почалася у другій 

половині ХХ ст., коли сформувався громадський рух під назвою «зелені», 

представники яких увійшли до парламентів ряду країн, утворивши там дієві 

фракції. Ці активісти ініціювали запровадження жорстких обмежень для 

металургійних, хімічних та інших «забруднювачів» навколишнього середовища. 

В результаті їх роботи був розроблений і введений у дію міжнародний 

екологічний стандарт ISO 14000, що є міжнародним підтвердженням безпеки та 

надійності роботи підприємства, відповідального підходу до захисту 

навколишнього середовища і безпеки виробництва. 

На підприємствах металургійного комплексу України екологічний аудит 

проводиться на вимогу кредиторів, у тому числі ЄБРР (Європейського банку 

реконструкції та розвитку) для сертифікації за стандартом ISO 14000. Ці заходи 

сприяють переважно підвищенню престижу й іміджу компанії, проводяться за 

рахунок замовника і для замовника та не мають жодних преференцій з боку 

держави. 

Нині дедалі частіше постає необхідність пошуку нових шляхів і підходів до 

вирішення екологічних проблем промислового виробництва. Одним із таких 

напрямів є розробка механізмів реалізації міжнародних природоохоронних 

стандартів, серед яких найбільш значимою є серія стандартів ISO-14000. 

Стандарти серії 14000 мають відповідну структуру та включають такі 

складові:  

- ISO 14001. Системи управління навколишнім середовищем. Технічні 

вимоги і настанови щодо використання. 

- ISO 14004. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні 

настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення. 

- ISO 14010. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні 

принципи. 



 

 

57 

- ISO 14011. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Процедури 

аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем. 

- ISO 14012. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. 

Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології. 

- ISO 14020. Екологічні етикетки і декларації. Загальні принципи. 

- ISO 14021. Екологічні етикетки і декларації. Екологічні заяви у рамках 

самодекларації. Терміни та визначення. 

- ISO 14022. Екологічні етикетки і декларації. Екологічні заяви у рамках 

самодекларації. Позначення. 

- ISO 14023. Екологічні етикетки і декларації. Екологічні заяви у рамках 

самодекларації. Методологія перевірки і верифікації. 

- ISO 14024. Екологічні етикетки і декларації. Екологічне етикетування 

першого типу. Керівні принципи і методики. 

- ISO 14040. Управління навколишнім середовищем. Оцінювання 

життєвого циклу. Принципи і структура [50, с. 75]. 

Особливістю цієї серії стандартів є те, що вона орієнтована на вимогу 

використовувати кращу з доступних технологій управління якістю 

навколишнього середовища. Типові положення цих стандартів дають можливість 

будь-якому виробництву використати їх для досягнення таких цілей:  

- впровадження, забезпечення, стале функціонування та покращення; 

- ефективності системи екологічного менеджменту; 

- забезпечення відповідності розробленої системи самої організації та 

відкрито декларованої екологічної політики іншим сторонам (споживачам, 

партнерам, населенню, іншим організаціям); одержання сертифіката 

відповідності до ISO-14000; 

- періодичний розгляд роботи системи управління якістю навколишнього 

середовища з погляду її адекватності та ефективності.  

В основу вимог нової серії стандартів ISO-14000, на відміну від діючої 

раніше, покладено відкритий цикл управління – «план – виконання – перевірка – 
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перегляд плану», спрямований на послідовне удосконалення системи управління 

якістю довкілля. 

Слід згадати ще одну істотну функцією цих стандартів. Перехід України до 

суспільства стійкого екологічно безпечного розвитку, приєднання до ГАТТ/СОТ 

і вступ до Світової організації торгівлі передбачає не лише забезпечення високої 

якості навколишнього середовища, але і дотримання чітких правил міжнародної 

торгівлі та конкуренції на світовому ринку. Тому, незважаючи на те, що система 

стандартів ДСТУ ISO-14000 є добровільною, необхідність їх дотримання і 

впровадження диктуються умовами ринку, бо отримання організацією 

сертифікації ISO-14000 є однією з обов’язкових умов маркетингу її продукції на 

міжнародних ринках. Крім того, до цього часу не відпрацьовано єдиної наукової 

методики проведення екологічного аудиту на підприємствах гірничовидобувного 

комплексу. Винятком є підприємства, що входять у холдинг «Метінвест». Тут 

нефінансова звітність складається за принципом GRI (Global Report Initiatives), з 

урахуванням таких складових: матеріали, енергія, вода, біорізновиди, викиди, 

відходи, продукція та послуги, відповідність вимогам, транспорт, а також 

загальні аспекти [154]. Передбачено також оприлюднення основних показників 

екологічної результативності, відображених у звіті.  

За останні кілька десятиліть екологічні стандарти стали основними 

методами регулювання та основою для впровадження екологічної політики, 

однак наприкінці 1980-х років зазнали критики, коли вартість охорони 

навколишнього середовища в розвинених країнах почала різко зростати. 

Економісти проаналізували методи регулювання відповідно до критерію 

рентабельності, ефективності й інших економічних індикаторів і дійшли 

висновку, що в багатьох сферах методи регулювання виявилися дуже жорсткими 

та не гнучкими. Імперативні правила гри були встановлені безсистемно, без 

відповідного врахування об’єктивної необхідності, що не залишило достатньої 

свободи вибору для управлінців, покликаних вибирати найдешевший спосіб 

досягнення заданої мети. 
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Отже, виправданою є гіпотеза про те, що неефективно орієнтуватися тільки 

на методи регулювання, коли йдеться про досягнення добре збалансованої міри 

захисту і збереження навколишнього середовища, а і на систему спонукальних 

мотивів (податкові пільги, штрафи, збори, дозволи на викиди, ліцензування), їм 

повинна надаватися перевага порівняно з іншими методами охорони 

навколишнього середовища.  

Важливим джерелом інформації при проведенні наукових досліджень є 

звітні та статистичні матеріали. Саме цей елемент інформаційного забезпечення 

здебільшого слугує як надто корисний для дослідників. Звітність – це цілісна 

система відповідних форм і реєстрів. Звітні показники побудовані відповідно до 

вимог системи управління і характеризують результати роботи окремих ланок 

господарського комплексу країни. Українські підприємства складають близько 

500 форм оперативної, статистичної та бухгалтерської звітності, і ця цифра була 

б ще більшою, якщо врахувати управлінську звітність. 

Оперативні дані збираються безпосередньо при виконанні господарських 

операцій і містять реквізити, виходячи із завдань та методологічних вимог 

бухгалтерського обліку і статистики. Статистичні дані покликані вирішувати 

завдання інформаційного відображення стану національного господарства та 

його ланок. Їх поділяють на три види: статистична звітність, огляди та збірники. 

Матеріали бухгалтерського обліку дозволяють отримати інформацію про окремі 

підприємства та організації. Вони повністю ґрунтуються на даних оперативного 

обліку. До планових, облікових, контрольних і аналітичних матеріалів відносять: 

плани, прогнози економічного і соціального розвитку підприємства, розрахунки 

щодо обґрунтування потреби в сировині, кадрах, фонду заробітної плати та ін., 

баланс, первинні документи з обліку господарської діяльності, бухгалтерську і 

статистичну звітність про роботу підприємства, об’єднання тощо. 

Одним із найважливіших видів джерел дослідження є наукові документи. 

Науковий документ – це матеріальний об’єкт, який містить наукову інформацію з 

певною логічною завершеністю і призначений для її зберігання, передачі та 
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використання. Сукупність наукових документів складає науково-технічну 

літературу.  

На рівні підприємства такі процеси означились необхідністю автоматизації 

аналітичного процесу на базі ЕОМ. Процес аналітичної обробки інформації 

характеризується великою трудомісткістю, тому використання сучасних 

інформаційних технологій обробки даних підвищує швидкість та ефективність 

аналізу. 

У своє чергу автоматизація аналітичного процесу забезпечує [72, с. 521]: 

– підвищення продуктивності праці економістів-аналітиків за рахунок 

вивільнення їх від технічної роботи і розширення горизонтів творчої діяльності, 

що сприяє поглибленню досліджень, вирішенню складніших економічних 

завдань; 

– глибоке й всебічне вивчення економічних явищ і процесів, повніше 

дослідження факторів та виявлення резервів підвищення ефективності 

виробництва; 

– підвищення оперативності та якості аналізу, його загального рівня і 

дієвості. 

Таким чином, нові можливості економічного аналізу зумовлені появою та 

розвитком новітніх комп'ютерних інформаційних систем, персональних 

обчислювальних машин та програмного забезпечення. На українських 

залізорудних гірничо-збагачувальних підприємствах створено численні 

автоматизовані інформаційні системи, здебільшого інтегровані в АІС вищого 

рівня, що забезпечують  менеджмент управляючої холдингової компанії 

необхідною інформацією для прийняття рішень. Основні функціональні 

підсистеми забезпечують розв'язання завдань технічної підтримки технологічних 

виробничих процесів, автоматизацію планування виробництва, проведення 

маркетингового вивчення ринку, автоматизованого управління матеріальними, 

трудовими і фінансовими факторами виробництва, процесами реалізації, 

бухгалтерського обліку та звітності, стратегічного аналізу діяльності 

підприємства. 
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На досліджуваних нами підприємствах використовуються різноманітні 

інформаційні системи, переважно інтегровані до холдингових систем управління 

(ERP-систем).  

Одним з ефективних інструментів підвищення продуктивності виробництва 

та управління гірничими роботами є автоматизовані системи управління гірничо-

транспортним комплексом (АСУ ГТК). Впровадження АСУ ГТК є на сьогодні 

важливою складовою, що дозволяє підвищити продуктивність гірничо-

транспортного комплексу України, знизити витрати й отримати об'єктивні дані 

про роботу персоналу та устаткування. Одна з таких систем – «КАР'ЄР» – 

розроблена фахівцями компанії «ВІСТ Груп», успішно впроваджена й 

експлуатується більш як на 40 гірничодобувних підприємствах Росії, України, 

Казахстану та Монголії.  

Зазначена АСУ адаптується під конкретні умови експлуатації та вимоги 

замовника, завдяки чому користувач отримує найбільш оптимальний для нього 

інструмент. На даний момент систему диспетчеризації «Кар'єр» обрали 

найбільші вугледобувні та рудні компанії, що входять в структуру холдингів 

СУЕК, СДС, Кузбасрозрізвугілля, Мечел, Северсталь, Ерденет, Сібуглемет, 

МЕТІНВЕСТ Холдинг, Полюс Золото та ін. Окупність системи диспетчеризації 

забезпечується за рахунок максимальної продуктивності використання 

устаткування протягом зміни; економії ресурсів при досягненні необхідних 

обсягів виробництва; підвищення трудової і технологічної дисципліни, 

виключення приписок та інших порушень у використанні техніки; оптимізації 

вантажопотоків, у тому числі беручи до уваги вимоги стабілізації якості 

відвантажувальної мінеральної сировини. 

Система диспетчеризації «КАР'ЄР» тісно пов'язана з іншими 

інформаційними системами гірничих підприємств. Так, інформація із системи 

інтегрується з гірничо-геологічними системами (ГІС K-MINE), ERP, ТОіР, 

нарахування заробітної плати та ін. Тобто ця АСУ займає центральне місце та 

виступає основним елементом АІС виробництва гірничозбагачувального 

підприємства. 
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Основна проблема низької ефективності природоохоронних заходів у 

гірничо-збагачувальній галузі криється не стільки в нестачі коштів на реалізацію 

проектів, скільки у незадоволеній потребі в інформації, відсутності стратегії, 

нечіткості системи взаємозв'язків, нерозумінні механізмів взаємодії суб'єкта та 

об'єктів управління. На сьогодні є достатньо нових інформаційних технологій в 

економічних системах ГЗК, здатних на технічному рівні забезпечити доступність 

будь-якої інформації. Безумовно, еколого-орієнтована система управління буде 

формуватися ще тривалий час фрагментарно, з важко оцінюваною ефективністю 

функціонування. Система управління буде неодноразово коригуватись, 

адаптуватися до особливостей гірничо-збагачувального виробництва, може 

навіть кардинально змінюватися. Але при цьому запорукою її успішного 

розвитку залишатиметься принцип максимального синергетичного врахування 

всіх доступних факторів. 

На нашу думку, система інформаційного забезпечення аналізу 

управлінських рішень – це система даних і та результати аналізу, які надають 

змогу здійснення необхідних управлінських дій відповідно до стратегії 

підприємства. Гірничо-збагачувальні підприємство мають істотний влив на 

довкілля, проте дають третину валютних надходжень в економіку України, а 

також тисячі робочих місць. Враховуючи такі вагомі характеристики цих 

підприємств, важливим є вирішення актуального завдання з удосконалення їх 

природоохоронної діяльності, що має бути заснована на інтегральній оцінці 

економіко-екологічної ефективності господарювання гірничо-збагачувальних 

комбінатів. 

З урахуванням галузевої специфіки діяльність підприємств холдингу 

Метінвест пов'язана з істотним впливом на довкілля. Виробнича діяльність 

підприємств вугільної та гірничорудної промисловості впливає на цілісність 

земельних ресурсів і пов'язана з утворенням значних обсягів відходів. Видобуток 

вугілля також призводить до утворення шахтних вод та емісії метану. 

Стратегія, декларована менеджментом гірничо-збагачувальних комбінатів, 

не відповідає принципам стійкого розвитку і ґрунтується на постійному 
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нарощуванні темпів виробництва невідновлювальних ресурсів. Хоча частково 

інтересам суспільства та акціонерів починає приділятися більша увага, що є 

позитивною тенденцією  розвитку галузі. 

Соціальна відповідальність залізорудних комбінатів, що входять до 

холдингу «Метінвест», реалізуються за допомогою задекларованої системи 

корпоративного менеджменту, сертифікованої системи менеджменту якості 

продукції, системи екологічного менеджменту (ISO 14000) та промислової 

безпеки (OHSAS 18001). Очевидно, що економічні цілі підприємств, крім 

максимізації прибутку, доповнюються й екологічними цілями, інструментом 

яких є система екологічного менеджменту. Це відбувається в межах утвореної 

організаційної структури, головними елементами якої є промислово-виробничі 

підрозділи. Основний обсяг роботи з мінімізації впливу ГЗК на довкілля 

виконують екологічні відділи та центральна комплексна лабораторія: усунення 

забруднення водного середовища шламовими водами, проведення аналізу 

забруднення навколишнього середовища (стічні води, атмосферні викиди), 

відновлення порушених виробництвом земель, розробка відповідних проектів і 

програм. 

Враховуючи однотипність організаційної структури ГЗК, можна визначити 

завдання для досягнення максимальної економічної й екологічної ефективності 

та використовувати досвід найуспішніших проектів для вирішення питань 

екологізації. Враховуючи, що природоохоронна діяльність є добровільною 

ініціативою менеджерів і акціонерів підприємств, інформаційний фактор 

забезпечення природоохоронної діяльності на ГЗК – важлива компонента 

формування стійкого механізму екологічного управління. Для прийняття як 

стратегічних, так і тактичних рішень суб'єкт управління повинен володіти 

необхідною (повною, своєчасною та достатньою) інформацією: 

1) про об'єкт, на який спрямована його дія; 

2) про можливі способи реалізованого впливу; 

3) про ймовірність отримання бажаного результату; 

4) про потенційні негативні наслідки [80]. 
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Таким чином, інформаційне забезпечення аналізу управлінських рішень 

щодо ефективності природоохоронних заходів на ГЗК – це система 

взаємовідносин, у результаті яких формується інформація про діяльність 

господарюючих суб'єктів, їхньої участі в реалізації екологічної політики, 

поширенні інформації про проблеми і досягнення у вирішенні екологічних 

завдань та створення умов для застосування найбільш перспективних способів і 

методів мінімізації запобігання впливу на навколишнє середовище. З наведеного 

визначення випливає, що фактор інформаційного забезпечення аналізу 

управлінських рішень щодо ефективності природоохоронних заходів на ГЗК 

об'єднує три складові (рис. 1.4). 

Першою складовою системи є підсистема формування інформаційних 

ресурсів, що включає в себе збір інформації, її обробку та приведення у формат, 

зручний для використання зацікавленими особами. Вибір способів збору 

інформації та класифікації показників є різноманітним. Головним аспектом 

управління на цій стадії формування інформації має бути принцип її 

актуальності, тобто реального відображення ситуації, доведений до відома 

суб'єкта управління в найкоротший термін. Очевидно, що не всі підприємства 

ГЗК готові добровільно заявляти про свої недоліки в роботі, особливо якщо це 

пов'язано зі штрафними санкціями, адміністративними стягненнями, а іноді й 

кримінальною відповідальністю. Таким чином, збір інформації не повинен 

обмежуватися лише тими даними, які надаватимуть самі підприємства. 

Розроблено достатньо багато варіантів моделей обробки інформації. У 

деяких варіантах передбачено проводити соціально-екологічний рейтинг 

суб'єктів (підприємств). Рівень рейтингу в даному випадку буде визначатися як 

сума соціологічних показників при накладенні вертикальної структури соціуму 

(здібності, потреби, діяльність, відносин, інститутів) на горизонтальну 

(економіки, екології, мистецтва, педагогіки, управління). В результаті аналізу 

динаміки показників можливо оцінювати ефективність впливу на різні сфери 

діяльності. 
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Рис. 1.4. Інформаційне забезпечення аналізу управлінських рішень щодо 

ефективності природоохоронних заходів на ГЗК 

Джерело: систематизовано  автором на основі [80,81] 

Друга складова інформаційного забезпечення управлінських рішень щодо 

ефективності природоохоронних заходів на ГЗК є підсистемою аналізу. Йдеться 
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про певну систему баз даних, в яких, на наш погляд, повинні враховуватися, 

щонайменше, дві основні умови: 1) доступність інформації;  2) комплексність 

даних, що включає правовий, технічний, технологічний, організаційний та 

ресурсний аспекти. 

На основі інформації, одержаної в ході моніторингу, можливо здійснювати 

оцінку: 

1) екологічної ефективності існуючих технологій та природоохоронних 

заходів; 

2) рівня мінімізованого екологічного збитку; 

3) потенційно небезпечних з екологічної точки зору виробництв; 

4) ефективності раціонального природокористування; 

5) ефекту природоохоронних заходів, тощо [54, c. 217]. 

Оцінку екологічної ефективності існуючих технологій та природоохоронних 

заходів доцільно проводити за факторами інтегрального розвитку екологічної 

системи. У ході такої оцінки виявляють стан і динаміку ряду показників. 

Стосовно підприємств ГЗК екологічний фактор може включати: комплекс 

природних ресурсів; сукупність шкідливих речовин, що забруднюють довкілля; 

поводження з водними ресурсами та відходами; стан земельних ресурсів і 

рекультивація земель; цілісність природних систем, що зменшуються в процесі 

господарської діяльності. До показників якості життя можна віднести тривалість 

життя, рівень народжуваності та смертності, рівень захворюваності, рівень освіти 

і т.д. За фактором економічного розвитку оцінюють стан економічної, фінансової 

та інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Третя складова інформаційного забезпечення аналізу управлінських рішень 

щодо ефективності природоохоронних заходів на ГЗК реалізується в 

практичному застосуванні зібраних та опрацьованих даних. Споживачами 

інформаційних ресурсів на цій стадії є як суб'єкти, так і об'єкти управління. 

Суб'єктам управління інформація необхідна для виявлення основних тенденцій 

розвитку природоохоронної діяльності та прийняття стратегічних рішень. На 
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основі виявлених тенденцій розвитку суб'єкт управління формує стратегічні 

альтернативи, кожна з яких у сукупності оцінюється з урахуванням: 

 можливих впливів на навколишнє природне середовище; 

 існуючих екологічних обмежень; 

 наявних взаємозв'язків із соціальними та економічними складовими; 

 критеріїв оцінки заходів щодо запобігання виникненню негативних 

наслідків. 

Із пропонованих варіантів вибирають ті, які найбільш повно сприяють 

вирішенню проблемної екологічної ситуації. Так, найбільш поширені екологічні 

проблеми пропонується вирішувати за допомогою таких заходів: 

1) погіршення якості навколишнього середовища компенсується за 

допомогою обґрунтованого розрахунку і застосування заходів щодо мінімізації 

техногенного навантаження; заходів з озеленення, екологічно забезпеченого 

розміщення виробничих об'єктів; 

2) виснаження (втрата) природних ресурсів – проблема вирішується із 

залученням комплексу заходів щодо відновлення (відтворення) ресурсів; 

компенсації збитку, якщо ресурси не відновлювальні; 

3) втрата родовищ спричиняє необхідність заходів щодо вибору місць 

розміщення об'єктів із мінімальними втратами земель, зменшення площ для 

розміщення виробничих об'єктів, рекультивації раніше порушених земель; 

4) у місцях екологічних катастроф необхідно реалізувати комплекс заходів 

щодо переселення населення у більш пристосовані для проживання місця, 

надання адекватної компенсації та налагодження побуту. 

Суб'єкту управління потребує отримання достатньої інформації для того, 

щоб провести оцінку мінімізованого екологічного збитку. Основне завдання 

інформаційної компоненти природоохоронного менеджменту – це створення 

умов для запобігання економічного збитку. В сучасній економічній науці є 

поняття мінімізований екологічний збиток, в якому важлива роль відводиться 

інформаційній складовій [135, с. 8]. 
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Таким чином, слабкість сучасного інформаційного забезпечення аналізу 

управлінських рішень щодо ефективності природоохоронних заходів на ГЗК 

негативно впливає на якість прийнятих господарюючими суб'єктами 

стратегічних і тактичних рішень, що негативно позначається на ефективності 

управління й перешкоджає сталому розвитку. Екологічні проблеми тісно 

пов'язані з економічними і соціально-демографічними, їх можна розв'язати тільки 

за наявності достовірної, своєчасної та повної відповідної інформації про них.  

Отже, вивчення складових структури інформаційного та нормативно-

правого забезпечення аналізу ефективності виробничої та природоохоронної 

діяльності залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств дозволило виділити 

основні елементи та  виявити найбільші недоліки.  

Подальшого вивчення та наукового обґрунтування потребує система 

показників діяльності ГЗК, що має забезпечувати відповідну оцінку явища, що 

вивчається в умовах неповної та неуніфікованої інформаційно-аналітичної бази. 

Гармонізації до міжнародних екологічних стандартів потребує нормативно-

правове регулювання України щодо питання природоохоронної діяльності 

підприємств ГЗК, а практика застосування міжнародних екологічних стандартів 

та нормативів – більшого поширення. 

Дослідження свідчать, що система інформаційного забезпечення аналізу 

управлінських рішень щодо ефективності природоохоронних заходів на ГЗК 

потребує значного вдосконалення. Перш за все, прийняття ефективних еколого-

економічних рішень неможливе без повної та достовірної інформації про 

результати функціонування ГЗК, та його екологічних показниках.   

 

Висновки до розділу 1 

У першому розділі досліджено науково-теоретичні підходи до визначення 

категорії ефективність та розглянуто їх еволюцію, сутність та особливості 

економіко-екологічної ефективності гірничо-збагачувальних підприємств, 

вивчено та вдосконалено класифікацію її видів; запропоновано методику, 

систему показників  та розкрито сутність інформаційного  та нормативного-
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правового забезпечення для аналізу й оцінки економіко-екологічної ефективності 

гірничо-збагачувальних комбінатів. 

В умовах фінансової кризи особливої уваги потребує вивчення всіх аспектів 

діяльності підприємства, зокрема його економіко-екологічної ефективності. 

Проте досі не існує загальновизнаного трактування сутності економіко-

екологічної ефективності виробництва гірничо-збагачувальних підприємств. 

Пропонуємо розглядати її як якісну характеристику результатів управлінської 

діяльності, що базується на принципах сталого розвитку, а також шляхом 

використання інноваційних технологій, які забезпечать максимально повне 

використання всіх ресурсів підприємства з мінімальним техногенним впливом на 

довкілля. 

Для здійснення комплексного аналізу та виявлення специфіки діяльності 

гірничо-збагачувальних підприємств запропоновано розширену класифікацію 

економіко-екологічної ефективності. Види економіко-екологічної ефективності 

доцільно розподілити за такими ознаками: соціально-технологічний ефект, 

характер руху капіталу, структурного рівня, вектор розповсюдження ефекту, 

темпоральна ознака (врахування часу та причинно-наслідкових зв’язків), рівень 

розповсюдження ефекту, біфуркаційна стійкість, еколого-економічний результат. 

Це дозволяє всебічно охарактеризувати економіко-екологічну ефективність 

виробництва ГЗК з урахуванням галузевої специфіки, виділити напрями її 

удосконалення та здійснити диверсифікований підхід в управлінні з урахуванням 

екологічної складової. 

Комплексність підходу у дослідженні економіко-екологічної ефективності  

виробництва залізорудної продукції забезпечить застосування інтегрального 

індикатора.Він повинен базуватися на сукупності показників, які відображають 

економічну ефективність та екологічні характеристики. 

Для здійснення інтегральної оцінки економіко-екологічної ефективності 

діяльності підприємств ГЗК нами була адаптована та апробована методика 

багатовимірної середньої, побудованої на основі системи згрупованих показників 

виробничої та екологічної ефективності з врахуванням експертної оцінки впливу 
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кожної груп показників на результуючу оцінку. Інтегральний показник еколого-

економічної ефективності підприємств ГЗК повинен включати в себе чотири 

основні групи показників, щоб якнайповніше охарактеризувати економіко-

екологічну ефективність діяльності підприємств: показники ефективності 

використання ресурсів, показники ефективності використання основних засобів, 

фінансові результати та екологічні показники. Основною умовою об’єктивної 

комплексної оцінки економіко-екологічної ефективності виробництва ГЗК є 

відповідне інформаційне забезпечення аналізу управлінських рішень щодо 

ефективності природоохоронних заходів. Інформаційна система повинна 

включати три основні підсистеми. Перша - формування інформаційних ресурсів 

(включає збір інформації, її обробку та приведення у формат, зручний для 

використання суб’єктами аналізу). Друга  - аналізу та оцінки екологічної 

ефективності технологій та природоохоронних заходів, екологічного збитку і 

ризиків, тощо. Третя складова - практичне застосування зібраних та 

опрацьованих даних. Завдяки цьому суб'єкт управління формує стратегічні 

альтернативи, кожна з яких у сукупності оцінюється з урахуванням: можливих 

впливів на навколишнє природне середовище; існуючих екологічних обмежень; 

наявних взаємозв'язків із соціальними та економічними складовими; критеріїв 

оцінки заходів щодо запобігання виникненню негативних наслідків. Із отриманих 

варіантів доцільно обрати ті, які дозволяють найкраще, найшвидше із меншими 

ресурсами досягти поставленої мети(економічну, екологічну, соціальну).  

Основні результати розділу I опубліковані у наукових працях [153, 154, 155] 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ  

ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

2.1. Основні тенденції та оцінка економіко-екологічної ефективності 

виробництва гірничо-збагачувальних підприємств  

 

Залізорудна промисловість є основою металургійного комплексу України та 

одним із найважливіших комплексів національного господарства, від якого 

залежить ефективність розвитку економіки країни та добробут населення в 

регіонах концентрації виробництва. Це досить технологічно складна галузь 

господарського комплексу України, тому на сьогодні гостро постає питання 

підвищення економічної та екологічної ефективності розвитку залізорудної 

промисловості. 

Інтенсивний розвиток і технічне вдосконалення  гірничо-видобувних 

підприємств України характеризується створенням великих гірничо-видобувних і 

гірничо-збагачувальних комбінатів на базі перспективних залізорудних родовищ, 

розташованих у різних природно-кліматичних зонах країни. Основним і 

найбільшим родовищем залізної руди в Україні  є Криворізький залізорудний 

басейн, що був провідним центром видобутку залізної руди  ще в часи Російської 

імперії.  

Залізорудні родовища розміщені у багатьох країнах світу та на всіх 

континентах. За даними Геологічного інституту США, Україна, запаси якої 

налічують приблизно 10 млрд т сирої руди, що містить 2,3 млрд т заліза, є одним 

із найбільших регіонів її видобутку й посідає шосте місце у світі за запасами 

залізної руди, що становлять приблизно 3% від світових запасів [217]. 

Окрім Індії, Росії, України і Канади, основними виробниками залізної руди є 

Китай, Бразилія та Австралія. У 2013 р. виробництво її в Україні було на рівні 80 

млн т, або 3% від світового показника, отже, Україна є шостим за величиною 
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світовим виробником залізної руди. Сьогодні обсяг видобутку в Україні значно 

знизився. Протягом 1970–1981 рр. він становив у середньому 123,2 млн т у рік, 

що становить близько 52,5% від середнього валового видобутку колишнього 

Радянського Союзу (234,7 млн т) за ці роки (табл. 2.1, рис. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 

Динаміка виробництва залізної руди у найбільших країнах–виробниках, 

2001–2013 рр. 

Країна 

Обсяг виробництва, млн. тон 
Частк

а 

ринку

, у %, 

за 

2013р. 

Темп 

прирост

у, 2001 

до 2013, 

у % 

Запас

и 

Термін 

освоєнн

я 

запасів,  

роки 
2001 2006 2013 

Австралія 

180,0 275,0 530,0 18,0 194,0 

17000,

0 

61,4 

Бразилія 

210,0 318,0 398,0 13,0 90,0 

16000,

0 

64,5 

Китай 220,0 588,0 1320,0 45,0 500,0 7200,0 17,5 

Індія 79,0 140,0 150,0 5,0 90,0 4500,0 29,2 

Росія 

83,0 102,0 102,0 3,0 23,0 

14000,

0 

233,3 

Канада 29,0 34,0 40,0 1,0 38,0 650,0 16,9 

Україна 55,0 74,0 80,0 3,0 45,0 2300,0 51,9 

США 29,3 53,0 52,0 2,0 77,0 2100,0 61,2 

Інші 84,5 119,0 121,9 

10,0 64,0 

16250,

0 

133,3 

Всього 
969,0 1703,0 2793,0 

100,0 188,0 

80000,

0 

57,6 

* За вмістом заліза. 

Джерело: складено автором за даними геологічної служби США [217]. 

 

Роль і значення залізорудної промисловості визначається тим, що вона 

виробляє метал для машинобудування, будівництва, виготовлення зброї та ін. 

Металургійний комплекс оплює чорну і кольорову металургію. Усі галузі 

металургії мають схожу технологію переробки сировини – пірометалургію та 

електрометалургію. Застосовують електротермічний (чорна металургія) і 

електрохімічний (кольорова металургія) способи виплавки металів [52, с. 100]. 
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Підприємства гірничодобувного комплексу істотно впливають на всі 

компоненти навколишнього природного середовища, що має наслідком 

незворотні зміни. Вплив виявляється у пошкодженні ландшафту і забрудненні 

речовинами в кількостях, що багаторазово перевищують гранично допустимі 

значення, а це порушує баланс природного середовища. Зі змінами обсягу 

видобутку залізної руди цей вплив відповідно збільшується або 

зменшується.

Австралія; 18

Бразилія; 13

Китай; 45

Індія; 5

Росія; 3

Канада; 1

Україна; 3

США; 2

Інші; 10

Австралія Бразилія Китай Індія Росія

Канада Україна США Інші
 

Рис. 2.1. Структура світового ринку залізорудної сировини, 2013 р. 

Джерело: складено автором за даними[217]. 

 

Для прийняття виважених управлінських рішень щодо економічної й 

екологічної ефективності необхідно простежити динаміку не лише основних 

показників фінансової звітності й управлінського обліку. Доцільно розглянути 

динаміку показників, які комплексно відображають ефективність виробничої 

діяльності, щоб порівняти їх із результатами інших підприємств галузі. З цією 
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метою розробляють інтегральні та узагальнюючі показники, використання яких 

дає можливість виконати окреслені вище завдання. 

Існують різні підходи до розробки інтегральних та узагальнюючих 

показників економіко-екологічної ефективності діяльності підприємств. Оцінка 

їх здійснюється або на основі групи  ключових показників або через агрегований 

показник. Процедури відображення економіко-екологічної ефективності одним 

інтегральним показником досить складні та трудомісткі.  

З огляду на вищезазначені критерії здебільшого дослідники використовують 

як інтегральний універсальний показник, що найбільшою мірою відображає 

головні риси ефективності діяльності підприємств. Як універсальні можна 

застосовувати показники економічного збитку, ефективності природоохоронних 

заходів, відходоємності виробництва, обсягу викидів, ресурсоємності, агреговані 

показники платежів за забруднення тощо.  

Багато дослідників розглядають економіко-екологічну ефективність по 

відношенню до природоохоронних заходів. Зазвичай вона характеризується 

різними показниками, що запобігають економічним збиткам у результаті 

вкладення інвестицій в певні природоохоронні заходи порівняно з ситуацією, 

якщо б ці природоохоронні проекти не здійснювалися. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі розглядаються також підходи до 

побудови інтегральної оцінки через систему показників, а також по кожному 

елементу природного середовища: атмосфері, водних ресурсах і т.д. Не вдаючись 

до аналізу пропонованих підходів, відзначимо, що оцінки економіко-екологічної 

ефективності безпосередньо на рівні підприємства майже не відображені в 

опублікованих джерелах. Найчастіше оцінки такого характеру здійснювалися на 

рівні галузі або регіонів, без оцінки економіко-екологічної ефективності на рівні 

окремих підприємств. Оцінка, що ґрунтується на основі комплексних показників, 

не може повною мірою характеризувати економіко-екологічну ефективність 

підприємства, адже виникають протирічча між екологічними та виробничми 

результатами. 
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Багато із застосовуваних на практиці оцінок техногенного впливу на 

навколишнє середовище не враховують сучасних тенденцій розвитку ринкових 

відносин і механізму платного природокористування. Вкрай недостатньо 

розроблені методи ранжування і класифікації підприємств за ступенем їх 

еколого-економічного розвитку. Робота, що провадиться на підприємствах з 

оцінки їхньої природоохоронної діяльності, має безсистемний характер. Окрім 

того, переважну більшість методик розрахунку інтегрального показника 

економіко-екологічної ефективності діяльності підприємств на практиці 

реалізувати дуже складно.   

Таким чином, необхідність удосконалення існуючих підходів до розробки 

інтегрального показника економіко-екологічної ефективності для підприємств 

ГЗК відповідно до потреб сьогодення є очевидною та нагальною. На думку 

автора, інтегральний показник еколого-економічної ефективності підприємств 

ГЗК повинен включати в себе чотири групи показників, щоб якнайповніше 

охарактеризувати економіко-екологічну ефективність діяльності підприємств 

(рис. 2.2). Зазначені показники входять до двох великих груп показників 

економічної та екологічної ефективності. Кількість показників на перших етапах 

була набагато більшою, проте відібрано лише ті, значення яких є доступними для 

аналізу та не викликають сумніву щодо точності й об’єктивності.  

Деякі з них, на перший погляд, можуть здатися взаємопов’язаними або 

взаємовиключними, наприклад продуктивність праці та трудомісткість. У 

класичному виразі ці показники є взаємооберненими та виключають можливість 

використання обох в одній моделі оцінки, проте якщо продуктивність праці 

розраховується на основі натуральних показників витрат робочого часу та обсягу 

виробництва, а трудомісткість – на основі вартісних, використання їх дає 

можливість поєднати вплив цін і технологічної ефективності на узагальнюючий 

цільовий показник. 
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Рентабельність 

(реалізації 

продукції, 

капіталу, активів, 

капітальних 

вкладень), частка 

адміністративних 

витрат та витрат 

на збут у 

собівартості 

реалізованої 

продукції  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Показники для інтегральної оцінки економіко-екологічної ефективності 

виробництва гірничо-збагачувальних комбінатів України 

Джерело: складено автором  

Спираючись на запропонований підхід до оцінки та групування показників, 

обчислимо їхні значення для гірничо-збагачувальних комбінатів за даними 2013 

р. Це дасть можливість зробити порівняльний аналіз фінансового та екологічного 

стану зазначених підприємств ( табл. 2.2). 

Інтегральна оцінка економіко-екологічної ефективності 

 виробництва гірничо-збагачувальних підприємств 

               Показники економічної ефективності 

Матеріальні та 

трудові ресурси 

(матеріалоємність, 

трудоємність, 

енергоємність 

виробництва, 

продуктивність 

праці, коефіцієнт 

обіговості 

оборотних засобів) 

 

Фінансові 

результати і 

витрати 

виробництва 

Екологічні показники  

Витрати на охорону довкілля 

(на 1 т продукції, на 1т викидів в 

атмосферу), екологічні витрати 

на 1 т викидів в атмосферу, 

обсяг викидів  речовин в 

атмосферу, на 1 т продукції, 

частка екологічних витрат у 

собівартості продукції, 

відношення витрат на охорону 

довкілля до середньорічної 

вартості основних засобів, 

рівень екологічних витрат 

підприємства, витрати на 

зменшення викидів в атмосферу 

на 1 т продукції 

Основні 

засоби 

(віддача, знос,  

оновлення, 

рентабельність 

озброєність 

праці) 

Ефективність використання 

виробничих ресурсів 
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Таблиця 2.2 

Основні показники для аналізу економіко-екологічної ефективності виробництва 

на гірничо-збагачувальних підприємствах України у 2013 р.  

Показники 

П
ів

де
нн

и
й 

 

Г
ЗК

 

Ц
ен

тр
ал

ьн
и
й 

Г
ЗК

 

П
ів

н
іч

ни
й
  

Г
ЗК

 

Ін
гу

ле
ц
ьк

и
й
 Г

ЗК
 

Н
ов

ок
ри

во
- 

рі
зь

ки
й 

Г
ЗК

 

П
ол

та
вс

ьк
ий

 

Г
ЗК

 

С
ер

ед
н
є 

зн
ач

ен
н
я 

Ефективність використання виробничих ресурсів   

Матеріалоємність виробництва, грн 0,32 0,39 0,36 0,31 0,77 0,65 0,52 

Енергоємність виробництва, кг у.п./т 58,6 55,9 57,1 60,3 62,7 64,1 59,7 

Продуктивність праці, тис грн. 1031,8 869,9 1734,3 1773,1 866,1 923,5 1199 

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів, од. 0,7 1,2 1,2 0,8 3,1 0,7 1,3 

Ефективність використання основних засобів  

Віддача основних засобів, тис. грн. 2,1 1,5 1,4 1,8 1,6 1,8 1,7 

Озброєність праці основними засобами тис. грн 501,7 555,3 1213,0 953,5 571,6 518,4 718,9 

Коефіцієнт зносу виробничого обладнання 0,38 0,31 0,01 0,02 0,30 0,26 0,21 

Коефіцієнт оновлення основних засобів 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 

Рентабельність основних засобів, % 61,5 23,9 42,8 87,8 15,6 9,2 40,1 

Фінансові результати та витрати виробництва  

Рентабельність виробництва, % 61,4 26,3 64,4 125,4 9,5 7,3 49,1 

Рентабельність реалізації , % 28,9 15,6 30,8 47,7 9,8 4,9 37,7 

Рентабельність активів, % 14,5 10,3 16,0 20,3 6,9 3,4 11,9 

Рентабельність власного капіталу, % 15,9 22,2 29,9 37,1 8,9 5,8 19,9 

Рентабельність необоротних активів, % 57,5 17,5 27,1 42,4 8,7 5,5 26,5 

Екологічні показники  

Обсяг викидів в атмосферу на 1 тис. продукції, кг  7,0 0,1 1,5 0,2 27,4 36,8 12,7 

Екологічні витрати. на 1 т викидів, тис. грн. 1,9 155,2 70,5 175,1 0,2 0,4 67,2 

Частка екологічних витрат у собівартості  , % 0,4 2,9 2,7 1,1 0,1 0,3 1,3 

Витрати на ОНС* на 1 т продукції, грн. 12,3 134,3 103,5 29, 0 47,1 11,7 51,5 

Витрати на ОНС* на 1 т викидів, тис грн. 1,7 154,6 68,1 163,4 0,2 0,3 64,7 

Витрати на ОНС* на 1 тис грн. основних засобів, 

грн. 
35,7 266,1 154,8 60,6 114,4 21,8 108,9 

Витрати на зменшення викидів на 1 тис. т продукції, 

грн. 
0,4 0,1 0,6 1,0 1,3 0,2 0,6 

Екологічні витрати на 1 тис. грн. доходу від 

реалізації продукції, грн. 
18 172 128 42 15 19 66 

Екологічні податки та штрафи на 1 тис. грн.  доходу 

від реалізації продукції, грн.. 
2 1 4 3 13 4 3 

Інтегральний показник 0,07 -0,02 0,23 0,22 0,24 0,09   0,1 

Ранг за інтегральним показником 5 6 2 3 1 4     - 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності 

підприємств і державної служби статистики України. 
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Визначення інтегральної оцінки економіко-екологічної ефективності 

діяльності підприємств на основі запропонованих нами груп показників для 

підприємств ГЗК за 6 років поглиблює аналіз стану виробничої та 

природоохоронної діяльності в динаміці. Часткові елементи інтегральної оцінки 

економіко-екологічної ефективності діяльності підприємств ГЗК пропонуємо 

визначати методом порівняння із середнім значенням за досліджуваний період: 

                i

ij

ij
x

x
z




   для показників–стимуляторів;                         (2.1) 

 

                    
i

ij

ij
x

x
z 

  для показників–дестимуляторів,                      (2.2) 

 

 

де ijx  – значення i-го показника для j-го підприємства (або періоду);  

     ix – середній рівень і-го показника для j-х підприємств (періодів), 

стимулятори/дестимулятори – показники, що мають відповідно 

позитивний/негативний вплив на загальну оцінку. 

Інтегральну оцінку для j-го підприємства (або періоду) можна визначити за 

допомогою багатовимірної середньої: 

 

                                  

m

iijj dzG
1

,                                                       (2.3) 

 

де di – ваговий коефіцієнт і-го показника (групи показників) із m – групи. 

Розрахунок інтегральної оцінки економіко-екологічної ефективності 

діяльності (Gj) для підприємств ГЗК за різні періоди часу дає змогу провести 

аналіз динаміки обсягу виробництва та виявити його взаємозв’язок із 

показниками природоохоронної діяльності. Порівняння інтегральних оцінок 
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підприємств ГЗК дає можливість виявити формальну політику власника до 

обсягів виробництва. З огляду на вищенаведене, економічну ефективність 

природоохоронної діяльності залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств 

можна визначити, як комплексну оцінку їхньої активності в сегменті 

природоохоронної діяльності по відношенню до прямих та опосередкованих 

результатів такої активності. 

Керуючись описаною методикою рейтингової оцінки економіко-екологічної 

ефективності діяльності підприємств ГЗК, було розраховано значення 

індикаторів, визначено часткову, групову та загальну оцінку економіко-

екологічної ефективності їх діяльності ГЗК (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Інтегральна оцінка еколого-економічної ефективності діяльності  

ПАТ «Центральний ГЗК»*, 2008-2013 рр. 

п/п Показники -/+ Zі2008 Zі2009 Zі2010 Zі2011 Zі2012 Zі2013 

1.1. Матеріаломісткість продукції - -0,62 -1,35 -0,95 -0,86 -1,04 -1,22 

1.2. Енергомісткість - -0,99 -0,94 -0,92 -1,04 -1,07 -1,10 

1.3. Продуктивність праці + 0,75 0,45 0,95 1,58 1,42 1,26 

1.4. Трудомісткість - -1,31 -1,08 -0,97 -0,88 -0,82 -0,76 

1.5. 
Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 
+ 

1,52 0,55 0,99 1,05 0,97 0,88 

Середньогрупова оцінка ij
1Z  - -0,13 -0,47 -0,18 -0,03 -0,11 -0,19 

Середньогрупова зважена iijdz , де 

id =0,18 
- 

-0,02 -0,09 -0,03 -0,01 -0,02 -0,03 

2.1. Віддача ОЗ + 2,64 0,46 0,56 0,77 0,67 0,57 

2.2. Озброєність праці ОЗ + 0,20 0,68 1,19 1,41 1,46 1,51 

2.3. 
Коефіцієнт зносу виробничого 

обладнання 
- 

-2,25 -0,03 -0,53 -0,90 -1,09 -1,28 

2.4. Коефіцієнт оновлення ОЗ + 1,31 0,21 0,86 1,59 1,31 1,03 

2.5. Рентабельність виробничих ОЗ + 3,21 0,15 0,47 0,91 0,59 0,26 

Середньогрупова оцінка ij
1Z  + 1,02 0,29 0,51 0,76 0,59 0,42 

Середньогрупова зважена iijdz , де 

id =0,15 
+ 

0,15 0,04 0,08 0,11 0,09 0,06 

3.1. 
Рентабельність виробництва 

продукції за с/в реалізації 
+ 

1,33 0,30 1,09 1,80 1,14 0,47 

3.2. 
Рентабельність реалізації 

продукції 
+ 

1,52 0,40 1,05 1,47 1,02 0,57 

3.3. Рентабельність активів + 2,09 0,20 0,84 1,39 0,94 0,48 
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Продовження табл. 2.3. 

3.4. Рентабельність капіталу + 1,83 0,16 0,90 1,46 1,05 0,65 

3.5. 
Рентабельність капітальних 

вкладень 
+ 

3,11 0,11 0,54 1,00 0,62 0,25 

3.6. 

Співвідношення 

адміністративних витрат і с/в 

продукції 

- 

-0,61 -1,18 -1,13 -1,09 -1,04 -0,99 

3.7. 
Співвідношення витрат на збут і 

с/в продукції 
- 

-0,52 -1,28 -0,95 -0,77 -1,13 -1,49 

Середньогрупова оцінка ij
1Z  + 1,25 -0,18 0,34 0,75 0,37 -0,01 

Середньогрупова зважена iijdz , де 

id =0,38 
+ 

0,47 -0,07 0,13 0,29 0,14 0,00 

4.1. 
Обсяг викидів забруднюючих  

речовин на 1 т. продукції 
- 

-0,81 -1,29 -0,98 -0,92 -0,96 -1,01 

4.2. 
Екологічні витрати на 1 т 

викидів 
+ 

0,40 0,49 0,78 1,73 1,67 1,60 

4.3. 
Частка екологічних витрат в с/в 

продукції 
- 

-0,02 -0,03 -0,03 -0,05 -2,46 -4,87 

4.4. 
Витрати на ОНС на 1 т 

продукції 
+ 

0,33 0,64 0,77 1,62 1,63 1,64 

4.5. Витрати на ОНС на 1 т викидів + 0,40 0,49 0,77 1,73 1,67 1,60 

4.6. 
Відношення витрат на ОНС до 

вартості ОЗ 
+ 

1,65 0,40 0,59 1,14 1,18 1,22 

4.7. 

Витрати на заходи, спрямовані 

на зменшення викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря на 1 т. 

продукції 

+ 

1,27 1,74 0,00 0,83 1,00 1,16 

4.8. 
Рівень екологічних витрат 

підприємства 
- 

-0,48 -1,03 -0,78 -1,14 -1,35 -1,57 

4.9. 

Відношення екологічного 

податку та штрафів до виручки 

від реалізації продукції 

- 

-0,86 -1,05 -1,28 -0,75 -0,91 -1,07 

Середньогрупова оцінка ij
1Z  + 0,21 0,21 -0,02 0,47 0,16 -0,14 

Середньогрупова зважена iijdz , де 

id =0,29 
+ 

0,06 0,06 0,00 0,14 0,05 -0,04 

Середньозважена оцінка (Gj) + 0,66 -0,05 0,17 0,53 0,26 -0,02 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності 

підприємств і державної служби статистики України. 

 

Оскільки показники економіко-екологічної ефективності було об’єднано у 

чотири групи, постала проблема визначення вагових коефіцієнтів для кожної з 

них. Для вирішення такої задачі використовують методи аналізу взаємозв’язків і 
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метод Делфі. З огляду на те, що наша система рейтингових оцінок містить лише 

п’ять спостережень, застосування кореляційно-регресійних прийомів стає 

неможливим, отже було використано експертні оцінки. Нами було проведено 

заочне письмове багаторівневе анонімне індивідуальне експертне опитування (за 

методом Делфі) двадцяти фахівців у сфері економіко-екологічної ефективності 

діяльності ГЗК Дніпропетровської області з подальшим формуванням результатів 

на підставі їх визнання кваліфікованою більшістю експертів. 

За результатами обробки опитувань експертів було розраховано вагові 

коефіцієнти для кожної групи (І – 0,18, ІІ – 0,15, ІІІ – 0,38, IV – 0,29), що дає нам 

змогу більш точно визначити середню з групових рейтингову оцінку економіко-

екологічної ефективності діяльності підприємств ГЗК. 

Експертним методом було встановлено, що найбільшу вагу матимуть 

показники, що характеризують фінансові результати та екологічну діяльність 

підприємства. Для прикладу розглянемо часткові результати інтегральної оцінки 

економіко-екологічної ефективності діяльності Центрального ГЗК за 2008–2013 

рр. (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Показники інтегральної оцінки економіко-екологічної ефективності 

діяльності ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» 2008-2013 рр. 
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Проведені нами розрахунки свідчать, що найбільшої варіації зазнають 

середньогрупові оцінки групи показників, що характеризують фінансовий стан 

ПАТ ЦГЗК, найбільш стійкими в динаміці були показники ефективності 

використання ресурсів та основних засобів. З огляду на зазначене 2008 і 2011 рр. 

можна визначити як найбільш ефективними, основними чинники чого стали 

фінансові результати діяльності, а найменш ефективними були 2009 і 2012 рр.  

Перейдемо до аналізу інтегральної економіко-екологічної оцінки інших 

залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств і узагальненої оцінки підгалузі 

(табл. 2.4). 

За результатами розрахунків за 2008-2013рр нами зроблене ранжування  

гірничо-збагачувальних підприємств, та виділено кращі з них, де найвища 

економіко-екологічна ефективність: Північний ГЗК та Інгулецький ГЗК із 

середнім значенням інтегрального показника більше 0,3, і слабші  інтегральний 

показник в межах (>0,1-0,25) –Центральний, Полтавський ГЗК, 

Новокриворізький.  Найвищі показники ефективності на Інгулецькому та 

Північному ГЗК  зумовлені  успішним еколого-орієнтованим управлінням та 

організацією системи екологічного менеджменту.  

Таблиця 2.4 

Показники для інтегральної оцінки еколого-економічної  

ефективності діяльності залізорудного гірничо-збагачувального  

виробництва в Україні у 2009–2013 рр. 

Показники 2009  2010 2011 2012 2013 

Середньогрупова зважена показників 

ефективності використання ресурсів iijdz  
 Південний ГЗК  -0,11 -0,03 0,02 0,01 -0,03 

 Центральний ГЗК  -0,09 -0,03 -0,01 -0,02 -0,03 

 Північний ГЗК  -0,08 -0,04 -0,01 -0,02 -0,03 

 Інгулецький ГЗК  -0,08 -0,03 0,01 0,00 -0,03 

 НовокриворізькийГЗК  -0,07 -0,04 -0,01 -0,02 -0,02 

 Полтавський ГЗК  -0,06 -0,02 -0,02 -0,05 -0,06 

 Середнє значення  -0,08 -0,03 0,00 -0,02 -0,03 

Середньогрупова зважена показників 

ефективності використання основних 

засобів iijdz  
 Південний ГЗК  0,02 0,09 0,12 0,17 0,11 

 Центральний ГЗК  0,04 0,08 0,11 0,09 0,06 
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Продовження табл. 2.4. 
 Північний ГЗК  0,06 0,06 0,08 0,13 0,09 

 Інгулецький ГЗК  0,05 0,08 0,12 0,17 0,11 

 НовокриворізькийГЗК  0,03 0,07 0,09 0,14 0,10 

 Полтавський ГЗК  0,05 0,08 0,14 0,18 0,09 

 Середнє значення  0,04 0,07 0,11 0,15 0,09 

Середньогрупова зважена показників 

фінансових результатів iijdz  
 Південний ГЗК  -0,15 0,21 0,27 0,31 0,08 

 Центральний ГЗК  -0,07 0,13 0,29 0,14 0,00 

 Північний ГЗК  -0,02 0,08 0,25 0,31 0,11 

 Інгулецький ГЗК  -0,04 0,11 0,21 0,26 0,11 

 НовокриворізькийГЗК  -0,11 0,06 0,12 0,19 0,15 

 Полтавський ГЗК  0,05 0,08 0,14 0,18 0,09 

 Середнє значення  -0,06 0,11 0,21 0,23 0,09 

Середньогрупова зважена екологічних 

показників  iijdz  
 Південний ГЗК  0,09 0,09 0,09 0,04 -0,09 

 Центральний ГЗК  0,06 0,00 0,14 0,05 -0,04 

 Північний ГЗК  0,00 0,02 0,07 0,10 0,05 

 Інгулецький ГЗК  0,02 0,02 0,12 0,13 0,03 

 НовокриворізькийГЗК  0,02 0,01 0,04 0,04 0,01 

 Полтавський ГЗК  0,03 0,03 0,03 0,06 0,05 

 Середнє значення  0,04 0,03 0,08 0,07 0,00 

Середньозважена інтегральна оцінка  Gj 

 Південний ГЗК  -0,16 0,35 0,50 0,53 0,06 

 Центральний ГЗК  -0,05 0,17 0,53 0,26 -0,02 

 Північний ГЗК  -0,05 0,12 0,40 0,51 0,23 

 Інгулецький ГЗК  -0,05 0,18 0,45 0,56 0,22 

 НовокриворізькийГЗК  -0,12 0,11 0,23 0,35 0,24 

 Полтавський ГЗК  -0,02 0,26 0,62 0,38 0,09 

 Інтегральна оцінка (G) -0,07 0,20 0,46 0,43 0,14 
Джерело: розраховано автором. 

За результатами розрахунків можливо оцінити ефективність підприємств за 

кожною із чотирьох груп вибраних нами показників, а також визначити, які саме 

чинники найбільшою мірою вливали на узагальнюючу оцінку ефективності. 

Варто зауважити значну кореляцію між значеннями інтегральної оцінки для всіх 

підприємств ГЗК (рис. 2.4). Тобто результати аналізу свідчать про те, що 

діяльність підприємств у динаміці суттєво взаємозумовлена зовнішніми 

факторами впливу, які й визначають рівень еколого-економічної ефективності, 

оскільки узагальнюючий показник для всіх підприємств на кожному часовому 

інтервалі мав однаковий вектор розвитку. 
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Таким чином, залучивши адаптовану нами методику використання 

багатовимірної середньої для проведення інтегральної оцінки еколого-

економічної ефективності діяльності залізорудного гірничо-збагачувального 

виробництва в Україні, нами обґрунтовано висновок, що за досліджуваний період 

– 2008–2013 рр. – Північний ГЗК та Інгулецький ГЗК мають найкращу динаміку 

показників ефективності, а також низьку їх варіацію, що дає можливість 

припустити, що їм притаманний сталий тип розвитку. 
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Рис. 2.4. Порівняльна динаміка інтегральних показників оцінки еколого-

економічної ефективності підприємств ГЗК у 2008–2013 рр. 

 

Для інтегральної оцінки стану еколого-економічної ефективності діяльності 

підприємств ГЗК нами адаптовано та апробовано методику з використанням 

багатовимірної середньої, побудованої на основі системи згрупованих показників 

виробничої й екологічної ефективності з урахуванням експертної оцінки впливу 

кожної групи показників на результуючу оцінку.  
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2.2. Факторний аналіз та прогнозування економіко-екологічної ефективності 

гірничо-збагачувальних підприємств  

 

З досліджуваних нами підприємств гірничорудного комплексу України п’ять 

із шести розташовані в м. Кривий Ріг (Дніпропетровська область)         (рис. 2.5). 

Частка продукції у національному ВВП станом 2013 р. становила 6,4%, а в 

експортному потенціалі країни – 7% [1]. 

За даними спостережень, у 2013 р. до переліку міст із найбільшим рівнем 

забруднення атмосферного повітря віднесено 25. У ньому Кривий Ріг займає 9-те 

місце за рівнем забруднення, що пов’язано з великими середньорічними 

концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, фенолу, 

фтористого водню, бензопірену, завислих речовин, аміаку. 

Головною галуззю, що визначає роль міста в територіальному розподілі 

праці, є чорна металургія. Питома вага гірничо-металургійного комплексу, 

становить 86% від загального обсягу промислового виробництва в м. Кривий Ріг. 
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Рис. 2.5.  Значення індексу забруднення атмосфери (ІЗА) в найбільш 

забруднених містах України у 2013 р. 

Джерело:[172] 
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Такі підприємства гірничорудного комплексу як ПАТ "АрселорМіттал 

Кривий Ріг", ПАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", ПАТ 

"Південний гірничо-збагачувальний комбінат", ПАТ "Центральний гірничо-

збагачувальний комбінат", ПАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" 

є основними роботодавцями, оскільки вони забезпечують 90% робочих місць для 

м. Кривий Ріг.  

На території міста розташовано 15 кар’єрів із видобутку залізної руди, з яких 

8 – працюючих, загальною площею 38,67 км
2
, з максимальною глибиною до 400 

м. Видобуток залізної руди в кар’єрах провадиться із застосуванням 

буровибухових робіт, у процесі яких викидається велика кількість пилу й азотних 

сумішей, які в результаті фотохімічних реакцій перетворюються на нітрити. 

Виробництво цементу, коксу, металу супроводжується викидами в атмосферу 

великої кількості небезпечних речовин, які розсіюються на відстань 4-5 км від 

підприємства. 

За даними Криворізького відділу охорони навколишнього природного 

середовища, в 2010 р. обсяг валових викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря по місту досяг 395,1 тис. т (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, тис. т  у м.Кривий Ріг 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Усього викидів по місту 449,23 321,5 395,1 340,2 325,4 380,8 

- у тому числі: 

тверді 
86,55 65,3 77,98 79,16 78,32 81,4 

- газоподібні, рідкі 362,69 256,2 317,1 261,04 247,08 299,4 

Джерело: розраховано автором за даними фінансової звітності 

підприємств і державної служби статистики України. 

 

Наведемо перелік основних підприємств-забруднювачів атмосферного 

повітря станом на 01.04.2014 р., тис. т: 

1. ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" – 54,169;  

2. ПАТ "Південний ГЗК" – 14,898;  

3. ПАТ "Північний ГЗК" – 3,7; 
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4. ПАТ "Центральний ГЗК" – 0,613;  

5. ПАТ "Інгулецький ГЗК" – 0,448. 

Для суттєвого поліпшення стану навколишнього природного середовища 

Криворізького залізорудного басейну необхідно реалізувати першочергові заходи 

зі зниження викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, зменшення 

скидів забруднюючих стоків і вирішити питання щодо поводження з відходами 

за рахунок бюджетних коштів, залучення інвестиційних фондів, власних коштів 

підприємств і банківських кредитів. На реалізацію цих заходів виділяються 

суттєві інвестиції.  

Проведемо аналіз ефективності використання цих коштів за даними табл. 

2.6, де наведено сумарні дані для перших п'яти вище названих підприємств та для 

підприємства ПАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", яке входить 

до комплексу найбільших гірничо-збагачувальних підприємств України. 

Таблиця 2.6 

Ефективність заходів щодо зменшення викидів забруднюючих    

речовин в атмосферне повітря підприємствами ГЗК 

Рік 
Планові витрати по 

зменшенню викидів, млн грн 

Фактичне зменшення 

викидів після реалізації заходу,  

тис. т 

2000 12,7 2,4 

2001 0,9 7,0 

2002 0,2 1,5 

2003 2,7 1,9 

2004 16,2 4,7 

2005 132,8 8,4 

2006 120,1 11,7 

2007 243,8 17,5 

2008 400,6 14,2 

2009 323,1 13,0 

2010 217,1 13,3 

2011 81,7 14,9 

2012 90,3 13,2 

2013 84,3 10,3 

Джерело: розраховано автором 
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Обсяги коштів, які виділяються з метою зменшення викидів в атмосферне 

повітря, суттєво збільшилися в останні роки (рис. 2.6). Найбільше їх було 

виділено в період 2005–2010 рр., що пояснюється високою економічною 

ефективністю гірничо-збагачувального виробництва та всього гірничо-

металургійного комплексу як результат високого зовнішнього попиту на метал у 

ці роки. Починаючи з 2011 р. намітився певний спад попиту на український 

метал, наслідком чого стало деяке зменшення виділених коштів.  

Результати кореляційного аналізу показують, що між обсягом коштів, 

витрачених для зменшення викидів у повітря, та обсягом цих викидів 

простежується суттєвий зв'язок, який характеризується коефіцієнтом кореляції r 

= 0,65. Суттєвість зв'язку підтверджується за t -критерієм ( %95P  і 12n  

23,2,66,2  kpr tt ), оскільки kpr tt  , можемо довіряти отриманому значенню 

коефіцієнта кореляції. 
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Рис. 2.6. Динаміка коштів, виділених ГЗК на зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, млн грн 

Джерело: розраховано автором 

Для аналізу залежності зменшення викидів забруднюючих речовин від 

обсягу витрачених коштів і побудови прогнозу застосуємо методику 

регресійного аналізу, яка дає можливість провести згладжування та аналітичне 

вирівнювання досліджуваних показників. Характерною особливістю 
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аналітичного вирівнювання даних є заміна фактичних значень досліджуваного 

фактора Y (зменшення викидів забруднюючих речовин) обчисленими значеннями 

Y* на основі регресійного рівняння певної функції Y* = f(х), де х – обсяг коштів, 

виділених на зменшення викидів.  Для вибору оптимальної регресійної моделі 

доцільно залучити кілька критеріїв. 

1. Критерій 
2R . Більше значення коефіцієнта детермінації 

2R  означає 

кращу відповідність моделі до вихідних даних. 

2. Критерій найменших квадратів. Критерієм є сума квадратів відхилень 

обчислених значень досліджуваного фактора від фактичних значень 
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* .                                            (2.4) 

3. Критерій відносної похибки. Критерієм є мінімальне середнє значення 

відносної похибки побудованої моделі: 
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min/* .                         (2.5) 

Перейдемо до моделювання ефективності природоохоронних заходів, які 

проводяться з метою зменшення забруднюючих викидів у повітря в межах 

Криворізького гірничо-збагачувального комбінату, позначивши: V  – 

зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу; atmI – кошти, виділені 

на заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин; atmJ – 

накопичені кошти, виділені на зменшення викидів забруднюючих речовин; 1k  – 

коефіцієнт ефективності коштів, виділених на зменшення викидів забруднюючих 

речовин.  

Візуальний аналіз поля розсіювання досліджуваного фактора (зменшення 

викидів) дає підстави для висновку щодо нелінійного характеру залежності 

зменшення викидів від обсягу затрачених коштів (рис. 2.7).  

Комп'ютерне моделювання дало можливість вибрати оптимальну модель, 

якою є степенева модель виду: 

                           
292.0

559.2 atmIV .                                                        (2.6) 
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Рис. 2.7. Степенева модель залежності зменшення викидів забруднюючих 

речовин підприємствами ГЗК у повітря від обсягу коштів, спрямованих на 

відповідні заходи в м. Кривий Ріг 

Джерело: розраховано автором . 

Коефіцієнт детермінації моделі – 705.02R , середня похибка – 239.0 . 

Для порівняння вкажемо параметри логарифмічної регресійної моделі (рис. 2.8):              

9.9730ln2.1829 atmIV .                                                 

(2.7)

y = 1829.2Ln(x) -9730.9

R
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Рис. 2.8. Логарифмічна регресійна модель залежності зменшення викидів 

ГЗК від обсягу коштів, спрямованих на відповідні заходи в м. Кривий Ріг 

Джерело: розраховано автором 
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Коефіцієнт детермінації логарифмічної моделі (2.7) – 674,02R , середня 

похибка – 275,0 . Ці параметри підтверджують висновок щодо переваги 

степеневої моделі (2.6). Слід зауважити, що відповідність степеневої моделі 

можна підвищити, якщо виключити з переліку даних 2001 р. Вважаючи ці дані 

викидом, отримуємо степеневу модель виду: 

                                 
361.0

01,1 atmIV .                                                         (2.8) 

Коефіцієнт детермінації моделі (2.8) – 871,02 R , середня похибка – 

239,0 . Для повної оцінки отриманої нами регресійної моделі (2.6) проведемо її 

лінеаризацію, взявши логарифм від її лівої та правої частин. У результаті маємо 

рівність: 

atmIV ln292,0940,0ln 
.                                        (2.9) 

Отримана модель є лінійною і до неї можна застосувати класичний механізм 

верифікації регресійної моделі [101]. Використовуючи функцію ЛИНЕЙН() 

пакета Microsoft Excel, формуємо табл. 2.7, яка повністю характеризує 

лінеаризовану модель (2.9). 

Таблиця 2.7 

Статистичні характеристики моделі 

Fkp tkr ta1 ta0 

4,96 2,23 4,89 9,19 

  а1 а0 

 А 0,292 5,831 

 m 0,060 0,634 

 R
2
 0,705 0,500 

 F 23,942 10 

 S 5,988 2,501 

 

Аналіз табл. 2.7 підтверджує адекватність моделі в цілому 

( 96,494,23  крFF ) та статистичну значущість коефіцієнтів регресії 

( крaкрa tttt  10 , ). Модель регресії можна використати для прогнозування 
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зменшення обсягу викидів у наступні роки з урахуванням величини виділених 

коштів. 

Використаємо отриману нами степеневу модель, яка відображає залежність 

зменшення викидів від збільшення величини виділених коштів, для оцінки 

ефективності відповідних інвестицій. Показником ефективності екологічних 

інвестицій вважатимемо коефіцієнт 1k , який характеризує зменшення викидів на 

кожну витрачену гривню: 

                                    К

В
k


1                                                               (2.10) 

де В  – зменшення викидів, тис. т; 

   К – затрачені кошти, млн грн.  

Графічне зображення коефіцієнта екологічної ефективності витрачених 

коштів 1k  представлене на рис. 2.9. Коефіцієнт розраховано за формулою (2.10), 

а величину зменшення викидів – за формулою (2.6). Як видно з даних рис. 2.9, зі 

збільшенням величини інвестованих коштів екологічна їх ефективність 

зменшується. Якщо річний обсяг коштів, вкладених з метою зменшення викидів 

у всі об'єкти Криворізького гірничорудного комплексу,  перевищує 300 млн грн, 

то збільшення екологічної ефективності практично відсутнє. Це дає підстави 

стверджувати, що ця величина є граничною з точки зору екологічних інвестицій, 

і рекомендувати не перевищувати її в наступних річних планах екологічного 

інвестування. Очевидно, що вона є своєрідною мірою ємності економіко-

екологічної системи Криворізького гірничо-збагачувального комплексу, яка 

відображає властивість системи ефективно освоїти виділені кошти. Кошти, сума 

яких перевищуватиме цю величину, будуть неефективно "розсіюватися". 
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Рис. 2.9. Залежність коефіцієнта ефективності екологічних інвестицій від 

величини вкладених коштів підприємствами  ГЗК 

При плануванні екологічного інвестування в Криворізький гірничо-

збагачувальний комплекс необхідно враховувати важливість ритмічного 

надходження інвестицій. При регулярному виділенні коштів на заходи щодо 

зменшення викидів в атмосферу одержують синергетичний ефект, який 

виявляється у тому, що з кожним наступним роком ефективність однакових за 

величиною інвестицій збільшується. За постійного інвестування сумарний ефект 

природоохоронних заходів перевищує зменшення ефективності 

природоохоронних механізмів унаслідок фізичного старіння. Для оцінки  ефекту 

екологічного інвестування проаналізуємо дані, наведені в табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Залежність ефективності заходів ГЗК, спрямованих на зменшення викидів 

забруднюючих   речовин у повітря, від накопиченої суми інвестицій, 2000-2013 

рр. 

Показники  2000 2003 2006 2009 2011 2013 

Інвестиції на зменшення 

викидів у повітря, млрд грн 12,7 16,5 285,6 1253,1 1551,9 2539,5 

Зменшення викидів після 

заходу – фактичне, тис. т 2,4 1,9 11,7 13,0 14,9 10,3 

Джерело: розраховано автором  
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На рис. 2.10 наочно проілюстровано синергетичний ефект екологічних 

інвестицій, відображений у тому, що при регулярному інвестуванні ефективність 

однакових за розміром інвестицій з часом підвищується. Адже ці інвестиції 

додаються до загальної суми, збільшуючи її і, як видно з рисунка, це сприяє 

збільшенню екологічного ефекту. За даними табл. 2.8 нами побудовано 

регресійну модель, яка відображає залежність величини зменшення 

забруднюючих викидів в атмосферу від накопиченої суми екологічних 

капіталовкладень atmJ . Залежність є нелінійною і найкраще відображається 

степеневою функцією наступного вигляду: 

 
381.0

950,75 atmJV .                                            (2.11) 

Відповідно коефіцієнт детермінації регресійної моделі становить 772,02R , 

середня похибка – 240,0 . Для повної оцінки регресійної моделі (2.11) 

виконаємо її лінеаризацію, взявши логарифми від її лівої та правої частин. У 

результаті отримаємо рівність: 

atmJV ln381,0330,4ln  .                                     (2.12) 

y = 75.950x0.381

R2 = 0.772
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Рис. 2.10. Залежність зменшення викидів в атмосферу від накопиченої суми 

екологічних інвестицій підприємствами ГЗК 
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Виконаємо повну верифікацію лінеаризованої регресійної моделі з 

використанням функції ЛИНЕЙН всі основні характеристики лінеаризованої 

моделі (2.10). Аналіз підтверджує адекватність моделі в цілому 

( 96,494,33  крFF ) та статистичну значущість коефіцієнтів регресії 

( крaкрa tttt  10 , ). Отриману модель можна використати для оцінювання 

ефективності екологічних інвестицій, запланованих на наступні роки.  

Зауважимо, що при формальному підході з формули (2.11) слідує, що можна 

отримати екологічний ефект при нульових інвестиціях, бо при цьому сума 

попередніх інвестицій зберігається. Цей, на перший погляд, парадоксальний 

результат можна пояснити тим, що застосування отриманої формули  допустиме 

лише за умови неперервних інвестицій. При нерегулярних екологічних 

капіталовкладеннях синергетичний ефект буде втрачено, і формула (2.11) не буде 

адекватно відображати екологічний ефект подальших інвестицій. 

Для більшої наочності покажемо динаміку екологічної ефективності 

накопичених інвестицій на хронологічній шкалі, тобто побудуємо залежність 

величини зменшення забруднюючих викидів від часу, вважаючи, що темпи 

екологічного інвестування будуть збережені в найближчі роки. Відповідну 

залежність відображено на рис. 2.11.  

                                         6,314287974,156 tJatm .                                     (2.13)                                    
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Рис. 2.11. Динаміка зростання ефективності інвестицій, спрямованих на 

зменшення забруднюючих викидів у повітря, у 2000-2015 рр. 
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Суцільна крива відображає згладжену динаміку росту ефективності 

екологічних інвестицій. Величина зменшення забруднюючих викидів 

розрахована за співвідношенням (2.11), шкалу нарощених інвестицій atmJ  було 

трансформовано в хронологічну шкалу років t  за лінійною функцією виду 

(коефіцієнт детермінації 86,02 R ). 

Штрихована ділянка графіка є прогнозом на чотири найближчі роки, 

побудованим нами за законами, описаними вище. Вірогідність прогнозу можна 

оцінювати лише за умови збереження темпів екологічних інвестицій за останні 

роки.  Наведемо загальну схему проведених досліджень (рис. 2.12).  

ідведемо підсумки проведених досліджень. По-перше, ефективність 

екологічних інвестицій зменшується зі збільшенням інвестицій. Граничним 

ефективним значенням інвестицій, виділених на зменшення викидів у атмосферу, 

є 300 млн грн. По-друге, спостерігається синергетичний інтегральний ефект 

накопичених інвестицій, який виявляється у тому, що з кожним наступним роком 

ефективність однакових за величиною інвестицій збільшується. Але це 

справедливо лише для неперервних за характером інвестицій. 

Перейдемо до моделювання основних економічних та екологічних факторів 

виробничої діяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату. Метою 

моделювання є виявлення залежності обсягу всіх забруднюючих викидів від 

результатів виробничої діяльності комплексу та від обсягу коштів, що 

виділяються на охорону довкілля, а також оцінка ефективності їх використання. З 

метою об'єднання моделей всіх процесів у єдиний комплекс введемо такі 

позначення: 1V  – обсяг викидів двоокису вуглецю СО2, 2V  – обсяг викидів 

інших забруднюючих речовин (крім двоокису вуглецю) в атмосферу, ecoI  – 

кошти, виділені на охорону навколишнього середовища, 2k  – коефіцієнт 

ефективності коштів, виділених на охорону навколишнього середовища. Аналіз 

ефективності природоохоронних заходів неможливий без аналізу виробничої 

діяльності підприємства. Позначимо через W  – обсяг виробленої продукції 
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Криворізьким гірничо-збагачувальним комплексом, P  – продуктивність праці 

середньостатистичного працівника (кількість тонн продукції, виробленої за рік, у 

розрахунку на одного працівника), capI  

 

Рис. 2.12. Концептуальна схема моделювання та прогнозування залежності 

викидів в атмосферу від суми виділених коштів ГЗК на їх зменшення 

Джерело:розроблено автором 

– річний обсяг капіталовкладень,   – чисельність персоналу.  

Моделювання коштів, виділених на зменшення викидів 
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Одним з основних показників ефективності гірничорудного виробництва є 

продуктивність праці – кількість залізної руди (добутої та збагаченої), що 

припадає на одного працівника. Продуктивність праці – це головний показник, 

який визначає конкурентоздатність підприємства. З огляду на це становить 

інтерес питання, які фактори визначають продуктивність праці Криворізького 

гірничо-збагачувального комплексу. Для відповіді на нього проведемо 

кореляційний аналіз взаємного впливу основних виробничих показників 

діяльності комплексу за 12 останніх років (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Основні показники діяльності Криворізького  

гірничо-збагачувального   комплексу, 2000-2013 рр. 

Рік 

Продук-

тивність 

праці, 

т/особа 

Кількість 

працівникі

в, осіб 

Середньо-

річна  

зарплата 

Обсяг 

промислов

ої 

продукції, 

млн т 

Капітальні 

інвестиції, 

млн грн 

2000 706,7 95800 5385,0 67,7 564,9 

2001 696,2 97100 7279,3 67,6 489,7 

2002 730,1 98473 8795,8 71,9 548,9 

2003 764,7 98990 10647,4 75,7 945,1 

2004 800,4 100949 13938,3 80,8 1263,1 

2005 816,8 103822 18884,9 84,8 1732,6 

2006 927,1 101391 22713,1 94,0 2029,0 

2007 1084,0 92619 31631,7 100,4 2959,9 

2008 1066,7 84935 36761,6 90,6 4133,6 

2009 1102,3 76473 40738,0 84,3 2896,1 

2010 1404,7 69481 51436,3 97,6 4320,7 

2011 1519,5 65225 59762,6 99,1 7405,0 

2012 1342,2 70393,0 50645,6 93,7 4874,0 

2013 1422,1 68366,3 53948,2 96,8 5533,3 

Джерело: розраховано автором за даними підприємств [1] 

 

Аналіз кореляційної матриці показує (додаток В), що всі фактори мають 

тісний зв'язок із продуктивністю праці. Але такі фактори як обсяг промислової 

продукції та середня заробітна плата є результатом продуктивності праці, а не її 

причинами. 
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Зважаючи на це, основними факторами, які визначають продуктивність 

праці, слід  вважати кількість працівників та обсяг капітальних інвестицій. 

Відповідно обсяг капітальних інвестицій є основним позитивним фактором, який 

визначає підвищення рівня продуктивності виробництва. На відміну від нього 

кількість працівників є негативним фактором зростання виробництва.  

Цю залежність можна пояснити наступним чином. Для досягнення успіху в 

конкурентній боротьбі останнім часом на досліджуваному комбінаті 

впроваджують нові сучасні технології, структурно перебудовують виробництво, 

підвищують ефективність використання виробничих потужностей, виводять з 

експлуатації надлишкові та неефективні потужності, створюють і впроваджують 

у виробництво принципово нові наукоємні та ефективні технології, а також 

ресурсозберігаючі екологічно чисті технології світового рівня. При цьому 

приділяють велику увагу відповідним заходам соціального  захисту  та  

працевлаштування працівників, що вивільняються [37]. Вивільненим 

працівникам надаються компенсаційні виплати, розмір яких становить від 6 

окладів, з урахуванням стажу та кваліфікації працівника.  

ArcelorMittal Кривий Ріг ввело програму добровільного звільнення в 2007 р. 

За цей час для виплати компенсації працівникам при звільненні було виділено 

951,9 млн грн. У 2007–2011 рр. на підприємстві проведено дев'ять етапів 

скорочення персоналу, а умовами програми скористалися 19,634 тис. осіб. У 

числі працівників, які скористалися програмою добровільного звільнення, – 

10,231 тис. працівників, що досягли пенсійного віку (52,1% загальної кількості 

звільнених за програмою добровільного звільнення). При цьому більше половини 

з тих, хто вирішив добровільно залишити підприємство, – це працівники, що 

належать до категорії адміністративно-господарського персоналу. 

Таким чином, планомірне скорочення персоналу в сукупності з 

впровадженням нових технологій є важливим фактором підвищення 

продуктивності праці, оскільки фізичний обсяг виробництва при цьому 

збільшується, як доводять дані табл. 2.9. Побудуємо множинну регресійну 
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модель залежності продуктивності праці від кількості працівників та обсягу 

інвестицій за даними табл. 2.10. 

Для побудови моделі скористаємось засобами Microsoft Ecxel (функція 

ЛИНЕЙН). Таким чином, модель множинної лінійної регресії має вигляд: 

capIP 0880,00071,0536,1398 ,                             (2.14) 

де   – кількість персоналу; capI  – обсяг інвестицій.  

Згідно з формулою (2.14),  кожен мільйон гривень капітальних інвестицій 

збільшує продуктивність праці на 88 кг руди в розрахунку на одного працівника. 

Якщо перерахувати інвестиції в розрахунку на одного працівника (табл. 2.10), то 

можна переконатися, що зі збільшенням інвестицій в розрахунку 1 тис. грн на 

одного працівника матимемо приріст продуктивності праці 5740 кг руди на 

працівника. Позитивний ефект від скорочення працівника становить 7 кг руди у 

розрахунку на одного працівника. Звичайно, цей ефект не є прямим наслідком 

скорочення, а наслідком скорочення, поєднаного з поновленням технологій. 

Таблиця 2.10 

Основні фактори, які впливають на продуктивність праці працівників       

Криворізького гірничо-збагачувального   комплексу 2002-2013 рр. 

Рік 

 

К-ть 

праців 

ників, 

осіб 

 

Капітальні 

інвестиці, 

млн грн 

Інвестиції 

на 1 праців-

ника, тис. 

грн/особа 

Продуктивніс

ть праці 

(факт), 

т/особа 

Продуктивніс

ть праці 

(теор.) 

т/особа 

2002 98473 548,9 5,6 730,1 744,4 

2003 98990 945,1 9,5 764,7 775,6 

2004 10094

9 

1263,2 12,5 800,4 789,6 

2005 10382

2 

1732,7 16,7 816,8 810,5 

2006 10139

1 

2029,0 20,0 927,1 853,9 

2007 92619 2960,0 32,0 1084,0 998,4 

2008 84935 4133,7 48,7 1066,7 1156,6 

2009 76473 2896,1 37,9 1102,3 1108,0 

2010 69481 4320,8 62,2 1404,7 1283,3 

2011 65225 7405,1 113,5 1519,5 1585,2 

2012 57935 8424,7 115,6 1727,0 1701,1 

2013 52354 10747,3 119,3 1971,3 1821,4 

Джерело: розраховано автором за даними підприємств [1] 
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Коефіцієнт детермінації регресійної моделі (2.14) – 944,02 R , середня 

похибка, розрахована за формулою (2.5) становить 051,0 . Аналіз підтверджує 

адекватність моделі в цілому ( 26,471,75  крFF ) та статистичну значущість 

коефіцієнтів регресії: 

           26,234,4,26,227,2,26,224,40   крaIкрaкрa tttttt ).  

Побудовану нами регресійну модель можна бути використати для 

прогнозування підвищення продуктивності праці в наступні роки. Для побудови 

прогнозу продуктивності праці необхідно проаналізувати тенденції змін 

визначальних факторів – обсягу капітальних інвестицій та кількості персоналу – 

й побудувати відповідні трендові моделі. 

Розглянемо динаміку змін обсягу капітальних інвестицій. Передусім слід 

підтвердити гіпотезу про наявність тренду. Для цього розділимо часовий ряд 

капіталовкладень на дві рівні частини, кожна з яких містить 6 значень. 

Скористаємося критерієм Фішера для перевірки рівності дисперсій 

(однорідності) обох вибірок. Розрахуємо середні значення та дисперсії обох 

вибірок за формулами: 
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У результаті розрахунків отримаємо наступні значення: 

09,9241y ; 51,4952

1
 ;  44,39572y ; 53,18912

2
 .                           

Перевірка рівності (однорідності) дисперсій обох частин ряду за допомогою 

F-критерію Фішера здійснюється порівнянням розрахункового значення цього 

критерію: 
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,                               (2.16) 

із табличним (критичним) значенням критерію Фішера F при заданому 

рівні значущості (рівні помилки) . В якості  найчастіше беруть значення 0,05 
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(5%-на похибка). Якщо розрахункове значення Fрозр менше від критичного F, то 

гіпотеза про рівність дисперсій приймається. У нашому випадку 

82,351,495/53,1891розрF , 28,41, mnF . Отже, гіпотеза про однорідність обох 

частин часового ряду капіталовкладень підтверджена.  

Тепер перевіримо гіпотезу про відсутність (наявність) тренду з 

використанням t-критерію Стьюдента: 23,2;08,152;55,34  kptt . Виконується 

співвідношення kptt  , тому гіпотеза про наявність тренду підтверджена.  

Побудуємо графік, який покаже динаміки росту капіталовкладень            

(рис. 2.13). Вибираємо оптимальну трендову модель росту капіталовкладень 

згідно із критерієм 2R  і критерієм мінімальної похибки (2.15). Такою є 

експоненційна модель: 

t

cap eEI 2435,02095007,1  .                                    (2.17) 

Коефіцієнт детермінації регресійної моделі (2.17) – 951,02 R , середня 

похибка, розрахована за формулою (2.15), – 169,0 . Адекватність моделі в 

цілому перевіряємо за критерієм Фішера: 26,463,192  крFF . Оскільки крFF  , 

трендова модель є значущою. Статистичну значущість коефіцієнтів регресії 

перевіряємо за критерієм Стьюдента крaкрa tttt  10 , . У нашому випадку: 

23,2;88,13;85,1310  крaa ttt . 

Отже, згідно з критерієм Стьюдента обидва коефіцієнти трендової моделі є 

статистично значущими. Таким чином, модель є значущою в цілому.  

Наступним важливим етапом прогнозування соціально-економічних 

процесів є перевірка адекватності (відповідності) моделі реальним явищам. Для 

цього досліджують ряд залишків *iii yyE  , тобто відхилень розрахункових 

значень від фактичних, де capi Iy *  – обсяг капіталовкладень, розрахований за 

співвідношенням (2.17). Якщо модель вибрана правильно, то для залишків мають 

бути характерні: випадковий характер значень (перевіряється за допомогою 

критерію поворотних точок); відсутність автокореляції (перевіряється за 

допомогою критерію Дарбіна–Уотсона); нормальний закон розподілу 
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(перевіряється за допомогою R/S – критерію); рівність нулю математичного 

сподівання залишків (перевіряється за допомогою t– критерію Стьюдента). 

 

y = 1,499742E-209e2,434761E-01x
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Рис. 2.13. Трендова модель зростання обсягу капіталовкладень ГЗК України 

Джерело: розраховано автором за даними [1] 

 

Розглянемо виконання критерію поворотних точок.  Рівень  ряду  Ei 

вважається максимумом, якщо він є більшим від двох сусідніх рівнів, тобто Ei -1 < 

Ei > Ei +1  і мінімумом, якщо він є меншим від обох сусідніх рівнів, тобто Ei -1 > Ei 

< Ei +1. В обох випадках Ei вважається поворотною точкою. У випадковій вибірці 

математичне сподівання кількості поворотних точок p  і дисперсія  
2
p  

відображені формулами [58]:  

90

2916
)2(

3

2 2 
n

np p .                                        (2.18) 

Критерієм випадковості з 5%-м рівнем значущості, тобто з довірчою 

ймовірністю 95%, є виконання нерівності: 

 22 ppp  ,                                                     (2.19) 

де квадратні дужки означають цілу частину числа. Якщо нерівність 

виконується, то з ймовірністю 95% робимо висновок про випадковий характер 

ряду залишків. Якщо ж вона не виконується, модель вважається неадекватною. У 
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нашому випадку  22;5 ppp  4. Отже, критерій випадковості (2.19) 

виконується. 

Перейдемо до перевірки відсутності автокореляції у ряду залишків tE  на основі 

критерію Дарбіна–Уотсона. Обчислена величина цього критерію порівнюється з 

двома табличними рівнями (нижнім dL = 0,97  і  верхнім  dU = 1,33  при  n = 12). У 

нашому випадку 98,1d . Оскільки UU ddd  4 , критерій незалежності 

виконується. У ряду залишків відсутні автокореляції.  

Перевіримо відповідність ряду залишків tE  нормальному закону розподілу 

за допомогою RS-критерію. Якщо розраховане значення RS потрапляє між 

верхньою межею  3,91 та нижньою межею 2,80  із заданим рівнем імовірності 

помилки 0,05, то гіпотеза про нормальний розподіл приймається. У нашому випадку 

53,3RS , отже, RS-критерій виконується а закон розподілу залишків можна 

вважати нормальним.  

Залишилося перевірити четвертий критерій рівності нулю середнього 

значення залишків cE . Оцінка наближеності до нуля виконується на основі t - 

критерію. Якщо задовольняється умова krtt  , середнє значення залишків можна 

вважати статистично близьким до нуля. У нашому випадку 18,0t , 20,2kpt . 

Отже, середнє значення залишків є статистично близьке до нуля.  

Таким чином, всі критерії адекватності моделі виконуються. Отже, 

побудована нами трендова модель адекватно відображає наявні статистичні дані. 

Оскільки розроблена модель визнана значущою й адекватною, то на її основі 

можна робити прогнозування динаміки обсягу капіталовкладень. Згідно з 

аналізом моделі обсяг капіталовкладень у Криворізький гірничо-збагачувальний 

комбінат може досягти 28 мілрд грн.  

Перейдемо до побудови трендової моделі змін кількості персоналу, побудову й 

ідентифікацію якої виконаємо згідно з процедурами, описаними вище, однак опис 

буде дещо скороченим. Модель лінійного тренду, побудована за даними 2006–2013 

рр., має наступний вигляд (рис. 2.14):  

93,1492771560,73911  t .                                           (2.20) 
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y = -5829,8571x + 11792256,8571

R2 = 0,8854

60000

70000

80000

90000

100000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

Рис. 2.14. Модель лінійного тренду для динаміки кількості персоналу ГЗК 

України 2006-2015 рр. 

Джерело:розраховано автором за даиними [1] 

Коефіцієнт детермінації регресійної моделі (2.20) становить 990,02 R , 

середня похибка, розрахована за формулою (2.3), дорівнює 013,0 . 

Адекватність моделі в цілому перевіряємо за критерієм Фішера  

71,705,409  крFF . Оскільки крFF  , то трендова модель є значущою в цілому. 

Статистичну значущість коефіцієнтів регресії перевіряємо за критерієм 

Стьюдента: крaкрa tttt  10 , . У нашому випадку 57,2;22,20;34,2010  крaa ttt . 

Отже, згідно з критерієм Стьюдента обидва коефіцієнти трендової моделі є 

статистично значущими. Таким чином, трендова модель є значущою в цілому. 

Однак прогноз дає надто низькі значення персоналу, які є неприйнятними з 

соціальної позиції. Тому розглянемо ще одну модель тренду – квадратичну, яка 

має вигляд: 

          0,184092040000,1825658643,4522

2  tt                                 (2.21)     

Коефіцієнт детермінації регресійної моделі (2.21) становить 998,02 R , 

середня похибка, розрахована за формулою (2.3), дорівнює 006,0 . Прогноз 

кількості персоналу, розрахований за формулою (2.21), дає значно вищі значення 

кількості персоналу, ніж попередній. Проте ця модель може бути занадто 

оптимістичною, якщо врахувати поточні темпи скорочення персоналу. Разом із 

тим обидві моделі (2.20) і (2.21) формально відповідають статистичним даним. 
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Для побудови найбільш адекватного прогнозу використаємо усереднену модель 

виду:  

2/)( 21  .                                         (2.22) 
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Рис. 2.15. Прогнозування динаміки кількості персоналу з використанням 

лінійного та квадратичного тренду ГЗК України, 2006-2017 рр. 

Джерело: розраховано автором  

  

Результат прогнозування, одержаний з використанням моделей (2.20 – 2.22), 

відображений на рис. 2.16. З рисунка видно, що дані, розраховані за 

співвідношенням (2.20), можна оцінити як нижню межу прогнозу, а дані, 

розраховані за співвідношенням (2.21), – як верхню межу прогнозу. Згідно з 

моделлю (2.22) до 2017 р. кількість персоналу Криворізького гірничо-

збагачувального комплексу може бути скорочена до 35 тис. осіб. Використаємо 

отримані прогнози обсягів капіталовкладень і чисельності персоналу для 

прогнозування продуктивності праці. 

Результати прогнозування представлені на рис. 2.16, згідно з якими 

продуктивність праці до 2017 р. досягне значення 3 600 т на особу. Це відповідає 

валовому виробництву 126 млн т (результат отримано множенням прогнозних 

значень кількості персоналу та продуктивності праці): 

ПPW  .                                                              (2.23) 
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Рис. 2.16. Прогнозування продуктивності роботи персоналу Криворізького 

гірничозбагачувального комбінату, 2016-2018 рр. 

Джерело: розраховано автором  

 

Результати прогнозування обсягу промислової продукції відображено на рис. 

2.17.  
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Рис. 2.17. Прогнозування обсягу промислової продукції Криворізького 

гірничо-збагачувального комбінату 2000-2018 рр. 

Джерело: розраховано автором  
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Моделювання динаміки викидів СО2 

Проведений нами кореляційний аналіз показав, що між обсягом промислової 

продукції, виробленої Криворізьким гірничорудним комплексом, та викидом 

двоокису вуглецю СО2 існує стійкий кореляційний зв'язок (коефіцієнт лінійної 

кореляції r = 0,80). Логічно припустити, що між обсягом коштів, які виділяються 

для охорони навколишнього середовища, та викидами СО2 також повинен 

існувати зв'язок, і він має бути негативним (збільшення коштів, виділених для 

охорони довкілля, веде до зменшення викидів СО2). Однак наші дослідження 

показали, що коефіцієнт лінійної кореляції для вказаних величин є позитивним і 

становить r = 0,61. Цей результат можна пояснити так. Кошти, виділені на 

охорону навколишнього середовища, не використовуються (або не можуть бути 

використані через відсутність належних технологій) з метою зменшення викидів 

СО2. Оскільки обсяг цих коштів зростає залежно від збільшення обсягу 

виробленої продукції, це й пояснює позитивну кореляцію між обсягом виділених 

коштів на ОНС та обсягом викидів СО2. Отже, при прогнозуванні цих викидів 

слід враховувати залежність лише від одного параметру – обсягу промислової 

продукції. 

Ґрунтуючись на розрахованому нами прогнозі промислового виробництва 

комбінату, можна побудувати прогноз збільшення викидів двоокису вуглецю за 

допомогою відповідної регресійної моделі. За даними табл. 2.11, побудуємо 

лінійну регресійну модель виду WaaV 101    залежності викидів СО2 від обсягу 

промислової продукції. Для цього відсортуємо дані за зростанням обсягу 

промислової продукції та видалимо деякі з них, які порушують картину стійкого 

лінійного зв'язку (викиди). Викидами можна вважати дані 2005 та 2011 рр., які не 

вписуються у лінійну модель. Одержана регресійна модель має вигляд (рис. 

2.18): 
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Таблиця 2.11 

Залежність між обсягом продукції, витратами на ОНС та  

викидами забруднюючих речовин для  Криворізького  

гірничо-збагачувального комплексу, 2000-2013 рр. 

Рік 

Обсяг 

промислової 

продукції,  

Млн. т 

Сумарні витрати 

на охорону НС, 

млн грн. 

Сумарні     

викиди 

СО2, тис. т 

Викиди інших 

забруднюючих 

речовин, тис. т 

2000 67,7 432,5 436,4 443,0 

2001 67,6 474,3 436,8 453,5 

2002 71,9 478,9 443,2 467,0 

2003 75,7 578,9 439,3 426,2 

2004 80,8 743,6 502,7 449,0 

2005 84,8 990,8 391,8 526,0 

2006 94,0 1103,5 493,4 580,0 

2007 100,4 1472,1 553,8 611,5 

2008 90,6 1740,0 520,6 453,3 

2009 84,3 1402,3 455,5 326,2 

2010 97,6 2046,6 497,2 399,8 

2011 99,1 3204,9 466,6 363,9 

2012 93,7 2217,9 473,1 362,0 

2013 96,8 2489,8 479,0 375,2 

Джерело: розраховано автором  

y = 2.9269x + 234.79

R2 = 0.7496
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Рис. 2.18. Регресійна модель залежності викидів СО2 від обсягу промислової 

продукції  
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WV 9269,279,2341  .                                                  (2.24) 

Коефіцієнт детермінації регресійної моделі (2.24) становить 750,02 R , 

середня похибка моделі – 036,0 . Адекватність моделі перевіряємо за 

критерієм Фішера: 32,595,23  крFF . Оскільки крFF  , то регресійна модель є 

значущою в цілому. Статистичну значущість коефіцієнтів регресії перевіряємо за 

критерієм Стьюдента: крaкрa tttt  10 , . У нашому випадку 

26,2;89,4;68,4 10  крaa ttt . Отже, згідно з критерієм Стьюдента обидва 

коефіцієнти регресійної моделі є статистично значущими. Таким чином, модель є 

значущою в цілому. 

Оскільки крFF  , то регресійна модель є значущою в цілому. Статистичну 

значущість коефіцієнтів регресії перевіряємо за критерієм Стьюдента: 

крaкрa tttt  10 , . У нашому випадку 26,2;89,4;68,4 10  крaa ttt . 

Отже, згідно з критерієм Стьюдента обидва коефіцієнти регресійної моделі є 

статистично значущими. Таким чином, модель є значущою в цілому. 
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Рис. 2.19. Прогноз збільшення викидів двоокису вуглецю Криворізьким 

гірничорудним комбінатом, 2016-2018 рр. 

Джерело: розраховано автором 

 Використовуючи побудовану модель та розрахований вище прогноз обсягу 

промислового виробництва Криворізького комбінату, можна отримати прогноз 
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динаміки викидів двоокису вуглецю (рис. 2.19).  Як видно з рисунка, обсяги 

забруднюючих атмосферу викидів можуть досягти 600 тис. т (збільшення понад 

20%). Отриманий прогноз ставить серйозні завдання перед екологічними службами 

комбінату та м. Кривий Ріг.  

Моделювання динаміки викидів інших забруднюючих речовин 

Проведемо дослідження залежності обсягу інших забруднюючих викидів 

(крім СО2), до яких належать пилові частинки, деякі гази та хімічні елементи. 

Кореляційний аналіз даних, наведених у табл. 2.11, показав, що між обсягом 

забруднюючих викидів Криворізького гірничорудного комплексу та обсягом 

промислової продукції існує слабкий кореляційний зв'язок (коефіцієнт лінійної 

кореляції r = 0,43). Це можна пояснити тим, що більша частина викидів (постійна 

частина) пов'язана з особливостями технології та не пов'язана з обсягом 

виробництва. Інше пояснення може полягати в тому, що зв'язок між обсягом 

викидів та обсягом виробництва існує, але він нелінійний (кореляційний аналіз 

виявляє лише лінійні форми зв'язку).  

Більш помітний (негативний) зв'язок існує між обсягом викидів та обсягом 

виділених коштів на охорону навколишнього середовища. Коефіцієнт лінійної 

кореляції між вказаними величинами становить r = -0,63. Це свідчить про те, що 

кошти, виділені для охорони навколишнього середовища, використовують 

достатньо ефективно з метою зменшення шкідливих викидів даного типу. Отже, 

при прогнозуванні викидів забруднюючих речовин (крім СО2)  слід враховувати 

залежність як від обсягу промислової продукції, так і від обсягу коштів, 

виділених на охорону навколишнього середовища. 

Для побудови моделі використаємо функцію ЛИНЕЙН. Результати 

застосування цієї функції наведено в дjдатку Л. Побудована нами модель 

множинної лінійної регресії має вигляд: 

                           ecoIWV 133,0706,8887,1142  ,                                 (2.25) 

де W – обсяг промислової продукції, млн т; 

     ecoI  – обсяг коштів, спрямованих на охорону навколишнього середовища, 

млн грн. 
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Згідно з формулою (2.25), кожний мільйон тонн додаткової продукції 

збільшує забруднюючі викиди на 8 706 т; кожний мільйон гривень, виділених на 

охорону навколишнього середовища дозволяє зменшити обсяг викидів 

забруднюючих речовин на 133 т.  

Коефіцієнт детермінації регресійної моделі (2.25) становить 630,02 R , 

середня похибка, розрахована за формулою (2.5), – 09,0 . Аналіз даних таблиці 

2.13 підтверджує адекватність моделі в цілому ( 96,466,7  крFF ) та 

статистичну значущість двох коефіцієнтів регресії 

( 23,281,3,23,263,3  крaIкрaW tttt ), але 23,267,00  крa tt . 

Залежності між економічними характеристиками можуть бути суттєво 

нелінійними. Для їх виявлення не прийнятний класичний кореляційний аналіз, 

тому використовують такі методи, як групового врахування аргументів, 

нейронних мереж, генетичних алгоритмів та інші сучасні методи 

інтелектуального аналізу даних [47]. Одним із методів нелінійного аналізу та 

моделювання є метод лінеаризації, можливості якого покажемо на такому 

прикладі.  

Спробуємо побудувати модель залежності викидів 2V  від обсягу 

промислової продукції  W   та обсягу коштів, виділених на охорону 

навколишнього середовища ecoI  у  вигляді нелінійної степеневої залежності 

b

eco

aIcWV2 ,                                                 (2.26) 

де cba ,, – невідомі параметри моделі. Лінеаризуємо модель (3.29), взявши 

логарифм від лівої та правої частини: 

ecoIbWacV lnlnlnln2  .                                    (2.27) 

Таким чином, маємо лінійну модель, параметри якої можуть бути визначені 

за методом найменших квадратів. Ґрунтуючись на наведених вище міркуваннях, 

отримали нелінійну модель залежності викидів 2V  від обсягу промислової 

продукції  W   та обсягу коштів, виділених на охорону навколишнього 

середовища ecoI  у  вигляді  

581.0536.2

2 332,0  ecoIWV .                                        (2.28) 
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Коефіцієнт детермінації моделі (2.28), визначений за її лінеаризацією, 

становить 712,02 R , середня похибка, розрахована за формулою (3.5), 080,0 . 

Модель є адекватною в цілому ( 96,410,11  крFF ), два її коефіцієнти 

статистично значущі ( 23,267,4,23,254,4  крaIкрaW tttt ), але 

23,264,00  крa tt . Як бачимо, нелінійна модель більш точно описує шукану 

залежність завдяки врахуванню існуючих нелінійних залежностей.  

Графічне зображення результатів моделювання за формулою (2.28) 

представлене на рис. 2.20. 
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Рис. 2.20. Моделювання динаміки обсягу викидів забруднюючих речовин. 

Джерело:розраховано автором 

Примітки: *штрихова лінія – модель, **суцільна лінія – фактичні дані  

Використаємо отриману нами модель для оцінки ефективності коштів, які 

виділяються на охорону навколишнього середовища. Показником ефективності 

вважатимемо коефіцієнт 2k , який характеризує обсяг викидів забруднюючих 

речовин (крім СО2) у навколишнє середовище на кожну затрачену гривню 

грнкоштизатрачені

кгвикидисумарні
k

,

,
2 .                                                 (2.29) 
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Рис. 2.21. Залежність коефіцієнта ефективності 2k  екологічних інвестицій 

від величини вкладених коштів підприємствами ГЗК 

Номер 2 введений для того, щоб відрізнити даний коефіцієнт від 

коефіцієнта, який характеризує ефективність інвестицій, спрямованих на 

зменшення викидів у повітря (формула 2.8). Графічне зображення коефіцієнта 

екологічної ефективності витрачених коштів 2k  представлене на рис. 2.21. 

Розрахунок коефіцієнта виконано за формулою (2.29), а величини викидів – за 

формулою (2.28). Обсяг промислової продукції вважався постійним – 100 млн т 

(рівень 2011 р.). Як видно з даних рис. 2.21, зі збільшенням величини 

інвестованих коштів їх екологічна ефективність зменшується. Якщо річний обсяг 

коштів, вкладених з метою зменшення викидів у всі об'єкти Криворізького 

гірничорудного комплексу,  перевищує 3 000 млн грн, збільшення екологічної 

ефективності практично припиняється (коефіцієнт ефективності менший від 0,1). 

Отже, дана величина може бути рекомендована як максимальна з точки зору 

ефективності екологічних інвестицій, доцільно її не перевищувати в подальших 

річних планах екологічного інвестування. Слід зауважити, що така оцінка 

виконана без урахування інфляційних процесів і може бути уточнена з 

урахуванням інфляції. З іншого боку, темпи інфляції в Україні в останні роки є 

незначними, і це підсилює адекватність одержаних співвідношень і висновків. 
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Таким чином, нами отримана залежність екологічної ефективності діяльності 

Криворізького гірничо-збагачувального комплексу від величини використаних з 

цією метою коштів.  

Побудована нами регресійна модель може бути використана для 

прогнозування збільшення викидів у наступні роки. Для побудови прогнозу 

необхідно проаналізувати тенденції щодо зміни визначальних факторів – обсягу 

екологічних інвестицій та обсягу промислової продукції. Прогноз росту 

виробництва був виконаний вище. Перейдемо до прогнозування росту екологічних 

інвестицій. Для цього побудуємо графік динаміки росту інвестицій (рис. 2.22).  

y = 2,66962718E-133e1,55643064E-01x

R2 = 9,38274467E-01
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Рис. 2.22. Трендова модель зростання обсягу коштів, виділених на охорону 

навколишнього середовища підприємствами ГЗК за 2000-2018 рр. 

Джерело: розраховано автором  

 

Вибираємо оптимальну трендову модель згідно із критерієм 
2R  та критерієм 

мінімальної похибки (3.5). Такою моделлю є експоненційна модель  

                   
t

eco eEI 1761,01511017,4  .                                            (2.30) 

Згідно з побудованою моделлю рівень щорічного збільшення коштів, 

виділених на охорону навколишнього середовища, дорівнюватиме 18%. 

Коефіцієнт детермінації регресійної моделі (2.30) становить 957,02 R , середня 

похибка, розрахована за формулою (2.3) – 110,0 . Адекватність моделі в цілому 
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перевіряємо за критерієм Фішера 26,404,220  крFF . Оскільки крFF  , 

трендова модель є значущою в цілому.  

Використовуючи отримані прогнозні дані росту промислового виробництва 

та збільшення обсягу коштів, які виділяються на охорону навколишнього 

середовища, побудуємо прогноз збільшення викидів забруднюючих речовин 

(крім СО2) у навколишнє середовище. Розрахунки виконаємо згідно із 

співвідношенням (2.28). Результати прогнозування представлені на рис. 2.23. 

Спираючись на них, можна стверджувати, що за умови регулярного виділення 

коштів на охорону навколишнього середовища, обсяг таких викидів не 

перевищуватиме 400 тис. т – у півтора рази менше від рівня 2007 року. Таким 

чином, це дає підстави визнати екологічний напрям діяльності Криворізького 

гірничо-збагачувального комплексу в останні роки достатньо ефективним.  
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Рис. 2.23. Прогнозування динаміки забруднюючих викидів ГЗК України у 

200-2018 рр. 

Необхідно також розглянути інший варіант. Вище було вказано на зниження 

ефективності екологічних інвестицій при їх великих розмірах (понад 3 000 млн 

грн). Тому розглянемо прогноз збільшення обсягу шкідливих викидів за умови 

обмеженого фінансування. Будемо вважати обсяги коштів, які виділяються на 

охорону навколишнього середовища, незмінними в цінах 2011 року. Якщо 

прийняти, що темпи інфляції становитимуть у середньому 10%, це означає 

збільшення фінансування щороку на 10%. Прогноз динаміки забруднюючих 
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викидів за таких умов представлено на рис. 2.23. Отже, за вказаних умов обсяг 

забруднюючих викидів буде постійно збільшуватися і досягне рівня 450 тис. т. 

Таким чином, управління підприємств Криворізького гірничо-

збагачувального комплексу має вибір з двох альтернатив ведення 

природоохоронної діяльності:  

1) обмежене фінансування охорони навколишнього середовища (щорічне 

зростання на 10%) і, як наслідок, збільшення обсягів викидів забруднюючих 

речовин (рис. 2.22); 

2) щорічний ріст фінансування охорони навколишнього середовища на 

18% і стабілізація обсягів викидів забруднюючих речовин на прийнятному рівні 

– 400 млн т (рис. 2.21). 

Підводячи остаточні підсумки наших досліджень, наголосимо на тому, що 

обсяг викидів двоокису вуглецю не залежить від суми коштів, виділених на 

охорону навколишнього середовища, а залежить лише від обсягу виробництва. 

При збереженні темпів виробництва обсяг викидів СО2  за п'ять найближчих 

років може збільшитися на 20 % і досягти рівня 600 тис. т. 

Обсяг викидів інших забруднюючих речовин (крім СО2) залежить як від 

суми коштів, виділених на охорону навколишнього середовища, так і від обсягу 

виробництва. При збереженні темпів виробництва та темпів збільшення 

екологічного фінансування прогнозується стабілізація обсягів викидів 

забруднюючих речовин на прийнятному рівні – 400 млн т. 

Таким чином, головне завдання екологічних служб полягатиме в розробці 

(придбанні) нових технологій, які дадуть можливість зменшити викиди двоокису 

вуглецю в навколишнє середовище. 

Для оцінки ефективності витрати на ОНС було запропоновано критерій 

ефективності екологічних інвестицій, спрямованих на зменшення викидів у 

повітря – зменшення викидів на 1 грн коштів, виділених з цією метою. 

Дослідження довело, що з ростом величини інвестованих коштів їх екологічна 

ефективність зменшується. Вперше встановлено критичне порогове значення 

інвестицій – 300 млн грн. При перевищенні цієї суми збільшення екологічної 
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ефективності практично відсутнє. Отже, встановлено оптимальне значення річної 

суми інвестицій, які виділяються з метою зменшення викидів у повітря, для м. 

Кривий Ріг. Вперше показано важливість неперервності екологічного 

інвестування. При збереженні неперервності екологічних інвестицій 

спостерігається синергетичний інтегральний ефект, який виявляється у тому, що 

з кожним наступним роком ефективність однакових за величиною інвестицій 

збільшується. Факторний аналіз продуктивності праці на підприємствах ГЗК 

засвідчив, що основними факторами, які визначають продуктивність праці, є 

обсяг інвестицій та кількість працівників. Цим пояснюється скорочення 

чисельності персоналу, яке, водночас із впровадженням нових технологій, 

проводиться на підприємствах комплексу в останні роки. За розрахунками 

скорочення персоналу є результатом дії економічного закону конкурентної 

боротьби і є об'єктивно необхідним у сучасних умовах роботи гірничорудної 

галузі України. Разом із тим скорочення персоналу повинно супроводжуватися 

низкою пом'якшувальних заходів, здійснюваних на деяких підприємствах 

(наприклад, "АрселорМіттал Кривий Ріг"). 

Запропоновано використання коефіцієнта ефективності загального 

екологічного фінансування з урахуванням його взаємозв’язку з обсягом 

інвестицій. Як і у випадку з викидами у повітря, відносна екологічна 

ефективність  зменшується при збільшенні розміру інвестицій. Гранична 

ефективна річна сума екологічних інвестицій для комбінату становить 3 000 млн 

грн (без урахування інфляції). 

 

2.3. Організація системи екологічного менеджменту на гірничо-

збагачувальних  підприємствах  

 

За роки незалежності України відбулися глибокі якісні зміни в системі 

організації та управління природокористуванням, охороною довкілля з 

урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Відправними моментами 

екологізації виробництва стало прийняття у 1991 р. Закону України «Про 
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охорону навколишнього природного середовища», адаптація вимог стандартів 

ISO  9000 «Система управління якістю» та ISO 14000 «Системи екологічного 

керування», ISO 50000 «Стандарти енергоменеджменту», які згодом отримали 

статус Державних стандартів України. Вони визначають чіткі вимоги до 

організації  екологічного менеджменту та спрощують процес інтеграції цих 

систем у діючі  на підприємствах. 

Екологічні заходи гірничо-збагачувальних підприємствах створюють 

додаткові можливості для збільшення їх акціонерної вартості. Досконала система 

екологічного менеджменту є інструментом реалізації проблеми взаємодії 

виробництва із довкіллям, та повинна розглядатися системно та на всіх етапах 

життєвого циклу продукту, та відповідати довгостроковій стратегії підприємства. 

 Виробники, які працюють без посередників, почали висувати вищи вимоги 

до до сирвини. Це, зокрема, можуть бути вимоги до експортованої продукції 

згідно з нормами чинного екологічного законодавства,  а також жорсткі 

екологічні критерії у сфері бізнесу та виробництва. Успішні компанії декларують 

та контролюють  виконання стандартів якості своїми партнерами. 

Країнами-лідерами в галузі впровадження систем екологічного менеджменту 

на підприємствах є Японія, Німеччина і Великобританія. Незважаючи на 

добровільність стандартів, за дослідженнями Комітету ISO / TC 207, через 10 

років від 90 до 100% великих компаній, включаючи транснаціональні, будуть 

сертифіковані відповідно до ISO 14000, тобто отримають свідоцтво "третьої 

сторони" про те, що певні аспекти їхньої діяльності відповідають цим 

стандартам. Підприємства вважатимуть за доцільне отримати сертифікацію по 

ISO 14000, у першу чергу тому, що така сертифікація (або реєстрація за 

термінологією ISO) буде одним із невід’ємних складників маркетингу продукції 

на міжнародних ринках. Наприклад, нещодавно ЄС оголосило про намір 

допускати на ринок країн Співтовариства тільки ISO-сертифіковані компанії 

[121]. 

Наявність великої кількості сертифікованих підприємств і організацій не 

завжди свідчить про ефективність їхньої екологічної діяльності. Наприклад, 
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Міжнародна організація стандартизації (ІСО) висловлює стурбованість щодо 

формальної відповідності деяких компаній стандарту ISO 14001 і вважає такий 

стан неприпустимим. Нині технічний комітет ISO, який розробляє стандарти 

серії ISO 14000, переглядає положення й деякі вимоги стандарту ISO 14001, щодо 

яких можуть виникати зловживання. Представники Комітету відзначають, що в 

новій редакції стандарту будуть посилені вимоги до відкритої демонстрації 

реального поліпшення результатів екологічної діяльності, що дасть змогу 

уникнути недоліків формальної сертифікації. Регулярне проведення екологічного 

аудиту за жорсткішими, ніж тепер, критеріями дасть можливість контролювати 

ефективність функціонування системи екологічного менеджменту. 

Світовий банк поділяє позицію ISO і вважає, що підприємства повинні 

демонструвати значні зусилля для досягнення екологічних цілей у системі 

екологічного менеджменту, а не тільки виконувати мінімум формальних вимог. 

Він також дотримується позиції, що сертифікація відповідності стандарту ISO 

14001 як така ще не гарантує досягнення вищого рівня екологічної діяльності й 

зазначає, що при використанні стандарту ISO 14001 можливі випадки 

зловживання. Цю позицію поділяють і представники сучасної корпоративної 

еліти. Менеджери з охорони навколишнього середовища ряду великих 

транснаціональних корпорацій вважають, що наявність сертифіката відповідності 

стандарту ISO 14001 не означає, що підприємство або компанія має ефективну 

систему екологічного менеджменту. З огляду на те, що формальна сертифікація 

поступово втрачає своє перебільшене значення, різні міжнародні інвестиційні 

організації, у тому числі Світовий банк, Європейський банк реконструкції та 

розвитку, Європейський інвестиційний банк, рекомендують підприємствам і 

компаніям виходити за межі вимог стандарту ISO 14001 та вести ініціативну 

відкриту діяльність в галузі екологічного менеджменту, щоб досягати набагато 

ефективніших результатів. На міжнародному рівні стає дедалі більше 

прибічників позиції щодо відкритої діяльності в галузі екологічного 

менеджменту, яка забезпечує безсумнівні вигоди й переваги для підприємств і 

компаній. [85]. 
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На більшості гірничо-збагачувальних підприємств України здійснюються 

заходи щодо зменшення обсягів викидів і скидів, розміщення забруднюючих 

речовин. Проте ці заходи не мають системного характеру. Для того щоб 

поставляти продукцію у країни ЄС, важливо демонструвати дотримання 

визнаних міжнародною спільнотою екологічних норм. Вітчизняні залізорудні 

гірничо-збагачувальні підприємства першими сертифікували запроваджені 

системи екологічного менеджменту (2005–2006 рр.). За 2005-2014 рр. вони 

досягли значного успіху як у запровадженні стандартів, так і в отриманні переваг 

від їх застосування. З метою покращення своєї конкурентоздатності менеджмент 

підприємств обирає стратегію зменшення енергетичних матеріалів, рециклінгу 

відхоів, тощо. Все це може позитивно впливати на стан довкілля забезпечити 

вищий прибуток.  

На увагу заслуговує участь Криворізьких ГЗК у «Програмі поліпшення 

екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення 

забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007–2015 

роки», «Довгостроковій програмі по вирішенню екологічних проблем Кривбасу 

та поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 2011–2022 

роки», а також у проектах спільного впровадження за Кіотським протоколом. 

Зокрема, відповідно до програми поліпшення екологічного стану 

Дніпропетровської області підприємства здійснюють такі заходи: 

- зниження рівня забруднення природного середовища; 

- перехоплення фільтраційних вод; 

- економія питної води; 

- поліпшення екологічного стану джерел водопостачання; 

- раціональне використання земель і відновлення порушених земель; 

- захист від забруднення довкілля промисловими та побутовими 

відходами; 

- охорона, збереження й утримання об’єктів природно-заповідного фонду; 

- попередження надзвичайних ситуацій; 

- забезпечення безпеки життєдіяльності мешканців міста; 
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- забезпечення системи моніторингу стану навколишнього природного 

середовища; 

- підвищення рівня інформаційної забезпеченості населення, формування 

екологічної свідомості. 

Заплановані заходи фінансуються підприємством за рахунок власних коштів 

(табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Обсяг і структура фінансування заходів з виконання програми щодо 

вирішення екологічних проблем підприємствами ГЗК м. Кривого Рогу  

за 2011–2022 рр. 

Підприємство  

Обсяг 

фінансування,  

млн грн. 

Частка, 

% 

Північний ГЗК 977,7 10,6 

Центральний ГЗК 316,7 3,3 

Південний ГЗК 313,3 3,4 

Інгулецький ГЗК 182,9 2,0 

Арселор Міттал 7445,3 80,4 

Спільні заходи 27,0 0,3 

Разом 9262,9 100,0 

Джерело: дані офіційного веб-сайту Міської ради м.Кривого Рогу. 

 

Заплановані заходи повинні істотно покращити стан довкілля регіону (табл. 

2.13). 

Враховуючи те, що екологічний менеджмент гірничо-збагачувального 

підприємства регулює ступінь впливу виробленої продукції і послуг на 

навколишнє природне середовище та інфраструктури підприємства, доцільно 

детальніше розглянути ці складові. Для системи екологічного менеджменту 

гірничо-збагачувальних підприємств важливою інформація щодо їхньої 

діяльності для зниження шкідливого впливу на довкілля. 
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Таблиця 2.13 

Пріоритетні завдання екологічної програми м. Кривий Ріг  

на 2011–2022 рр. 

Напрямок 

діяльності 

(пріоритетне 

завдання) 

Показники виконання програми 

Завдання Одини

ця 

виміру 

Значення 

1. Охорона та 

поліпшення стану 

атмосферного 

повітря 

1.1. Зменшення обсягів викидів 

забруднюючих речовин в атмо-сферне 

повітря (наростаючим підсумком) 

т/рік 73109,12 

2. Охорона та 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

2.1. Зниження об’ємів скидів стічних 

вод 

млн м³ 180,2 

2.2. Зменшення об’ємів скидів 

забруднюючих речовин до 

поверхневих вод 

т/рік 158 

3. Поводження з 

відходами та 

раціональне 

використання 

земель 

3.1. Зменшення обсягів розміщення 

промислових відходів. 

тис. т 154224,9 

3.2. Обсяг утилізації токсичних 

відходів 

т 192,0 

3.3. Площа відновлених порушених 

земель 

га 116,0 

4. Організація 

моніторингу 

4.1. Придбання пересувної аналітичної 

лабораторії для спостереження за 

якістю атмосферного повітря  

од. 1 

4.2. Розробка екологічної карти міста 

Кривого Рогу 

од. 1 

4.3. Розробка проекту організації 

системи моніторингу навколишнього 

природного середовища міста 

од. 1 

5. Охорона, 

збереження, 

утримання об’єктів 

природно-

заповідного фонду  

5.1. Визначення в натурі меж 

територій об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого 

значення, оформлення їх відповідними 

знаками та інформаційними 

матеріалами, нанесення меж на 

планово-графічні матеріали 

од. 9 

Джерело: складено автором на основі [85]. 

Оцінка ефективності рівня еколого-економічного управління досліджуваної 

галузі є складним завданням, яке часто має суб’єктивний характер на 
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підприємствах. Тому варто розглянути зв’язок екологічного менеджменту з 

результатами виробничої діяльності підприємств (рис. 2.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.24. Взаємозв’язок між екологічним менеджментом і підвищенням 

ефективності виробничої діяльності гірничо-збагачувального підприємства 

Джерело: складено автором 
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Система екологічного менеджменту характеризується наявністю еко-

політики, еко-паспорту, еко-стратегії еко-програм та ін. Завдяки інструментам 

екологічного менеджменту підвищується ефективність виробництва через 

зниження собівартості продукції шляхом зниження витрат при використанні 

екологічно чистої сировини, сучасних маловідходних технологій, зниження 

плати за перевищення норм викидів в атмосферні та водні ресурси, а також при 

розміщенні й переробці відходів. 

Пропонуємо здійснювати оцінку вітчизняних залізорудних гірничо-

збагачувальних підприємств з двох позицій – впливу на динаміку показників 

виробничих, фінансових та екологічних показників з урахуванням впровадження 

системи екологічного менеджменту ISO 14000, за допомогою експерс-аналізу 

відповідності дотримання обов’язкових і рекомендованих вимог стандарту серії 

14000. 

Огляд останніх результатів еколого-економічних досліджень показав 

відсутність універсального підходу до оцінки ефективності системи екологічного 

менеджменту підприємств, зокрема й гірничо-збагачувальних. Деякі науковці 

пропонують використовувати з цією метою показники виробничо-господарської 

діяльності, наприклад, обсяг продукції, прибуток, собівартість, капітальні вкла-

дення, витрати на подолання екологічних ризиків
 
[124-130].  

Інші дослідники вважають, що ефективність екологічного управління може 

й повинна вимірюватися не тільки за кінцевими результатами виробництва, а й 

управління. Вони наголошують на необхідності використання відповідних 

показників для аналізу управління підприємством, у т.ч. екологічно-орієнтованих 

[131-134]. 

Отже, результат управлінської діяльності оцінюється ступенем або рівнем 

досягнення цілей, актуальних для суб’єктів управління. Керуючись тим, що для 

досягнення цілей суб’єкт управління повинен виконувати певні функції й 

виділені на їхній основі комплекси робіт, окремі роботи, операції, які в 

найзагальнішому вигляді розглядаються як дії. Відповідно до цієї концепції 

якість системи управління визначається найчастіше двома шляхами: за кількістю 
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та якістю виробленої суб’єктом управління інформації (інформаційний підхід) і 

за рівнем організації виробництва й управління  [135, с. 65]. 

Інший підхід до виміру ефективності системи управління використовується 

при розгляді її як одного із безлічі взаємопов’язаних факторів зростання 

ефективності виробництва. Внутрішні зміни, що відбуваються з підвищенням 

якості управління, впливають на об’єкт управління й результати його 

функціонування. За такого підходу показниками можуть бути вартість 

підприємства (вартість акцій) або рентабельність до і після впровадження 

системи екологічно менеджменту. 

Для оцінки якості системи екологічного управління необхідно розробити 

систему показників, щоб порівняти систему екологічного управління з системами 

екологічного менеджменту (ISO, EMAS, британська). Слід також врахувати 

підходи до оцінки ефекту управління, що характеризують розглянуті вище 

аспекти якості управління підприємством, шляхом порівняння обсягів і рівнів 

використання енергоресурсів, води, переробки відходів на однотипних 

підприємствах, з урахуванням екологічних аспектів і ризиків. 

Наявність системи екологічного менеджменту допомагає гірничодобувним 

підприємствами захистити себе від правової відповідальності, пов'язаної з 

погіршенням стану навколишнього природного середовища. Із завданням шкоди 

навколишньому середовищу можливе настання адміністративної, цивільної та 

кримінальної відповідальності. Екологічні організації та профспілки можуть 

використати будь-яке порушення для початку судового процесу та публічну 

критику для того, щоб ускладнити, обмежити або затримати роботу компанії. 

Крім того, репутація порушника закону може призвести до затримки видачі 

органами влади дозволів і ліцензій у майбутніх періодах. Екологічні аварії й інші 

події, що завдають шкоди навколишньому середовищу, в цивілізованому 

суспільстві коштують дорого. Прийнято вважати, що приблизно 91% всіх втрат 

можуть бути віднесені до недоліків системи управління, в тому числі й 

екологічного. Варто підкреслити, що із запровадженням системи екологічного 

менеджменту покращились умови фінансової захищеності компаній [91].  
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Основними конкурентними перевагами підприємств ГЗК при впровадженні 

системи екологічного менеджменту, є: 

- економія матеріалів завдяки більш повній обробці, заміщенню, 

повторного використання компонентів продукції; 

- збільшення виходу продукції; 

- зменшення простоїв; 

-     рециклінг відходів; 

- раціональне використання енергетичних та паливних матеріалів; 

- зменшення витрат, пов'язаних з утилізацією відходів; 

- підвищення якості продукції шляхов використання інноваційних 

технологій; 

- зниження собівартості продукції; 

- зниження вартості упаковки; 

- зниження ризиків застосування «екологічних штрафних санкцій» (за 

порушення законодавства у сфері охорони навколишнього середовища та 

екології); 

- скорочення транспортних витрат; 

- більші можливості отримання міжнародного кредиту; 

- налагодження тісних зв'язків із зарубіжними контрагентами; 

- отримання додаткових преференцій при участі в тендерах і можливість 

брати участь в них на рівних правах із зарубіжними компаніями; 

- можливість ефективно вибудовувати бізнес в умовах членства у СОТ; 

- спрощення процесу ліцензування та сертифікації. 

Відповідно до переліку показників дієвості (екологічної ефективності), 

задекларованих у стандарті ISO 14031, аналізуємо динаміку основних еколого-

економічних показників (у середньому за три роки) до і після запровадження та 

сертифікації системи екологічного менеджменту відповідно до стандарту ISO 

14001 на Центральному ГЗК. Сертифікат відповідності було отримано у 2005 р. 

(табл. 2.14). 
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Таблиця 2.14 

Динаміка показників екологічної ефективності Центрального  

гірничо-збагачувального комбінату м. Кривий Ріг 

Основні показники 

Вп

ли

в 

Після 

впровадження, % 

Використання матеріалів на 1 т продукції ↓ 8 

Витрати електроенергії на 1 т продукції ↓ 9 

Витрати пально-мастильних матеріалів ↓ 8 

Витрати газу на 1 т продукції ↓ 4 

Обсяги викидів СО2 на 1 т ↓ 4 

Відходів на 1 т продукції (в середньому) ↓ 5 

Кількість екологічних інцидентів ↓ 3 

Кількість аварій з екологічними наслідками ↓ 5 

Частка рециклізованих відходів 

   

↑ 5 

Інвестиції в охорону довкілля на 1 т ↑ 15 

Кількість поданих позовів ↑ 0 

Рекультивовано земель ↑ 7 
Джерело: розраховано автором за даними звітності підприємств за даними [1]. 

Враховуючи те, що більшість показників мають тенденцію до покращення, 

можна стверджувати про ефективність системи екологічного менеджменту 

підприємства. Слід також зазначити позитивний вплив від впровадження системи 

енергоменеджменту з метою  економії енергоресурсів і зменшення навантаження 

на довкілля. 

Викладені методичні підходи дослідження дають можливість скласти 

рейтинг  гірничо-збагачувальних підприємств, порівнюючи їхні виробничі, 

екологічні та фінансові показники до і після впровадження та сертифікації 

системи екологічного менеджменту. 

 

Для проведення аналізу на відповідність системі менеджменту ISO 14000 

варто розділити добровільні й обов’язкові рекомендації, зазначені у табл. 2.15. 

Незважаючи на те, що сертифікація системи екологічного менеджменту є 
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добровільною, існують обов’язкові рекомендації для отримання сертифіката 

відповідності та дорадчі – для побудови і функціонування системи екологічного 

менеджменту.  

На всіх досліджуваних ГЗК проведено сертифікацію системи екологічного 

менеджменту, тому постає питання щодо порівняння ефективності її 

запровадження. У підрозділах 2.1 і 2.2 детально розглянуто екологічні й 

економічні показники ефективності діяльності гірничо-збагачувальних 

підприємств України. Однак, на особливу увагу заслуговує ступінь впровадження 

стандартів системи екологічного менеджменту ISO 14000 та ефективність її 

функціонування. 

Для проведення такого аналізу доцільно виокремити добровільні та 

обов’язкові рекомендації ISO 14000 і дослідити їх реалізацію на гірничо-

збагачувальних підприємств України (табл. 2.15). 

Отже, для отримання сертифіката відповідності обов’язковими до виконання 

є тільки 30% від загальної кількості рекомендацій щодо розробки і 

функціонування системи екологічного менеджменту. Це підтверджує 

актуальність і необхідність поглибленого дослідження відповідності системи 

екологічного менеджменту гірничо-збагачувальних підприємств України та дає 

можливість виділити лідерів у сфері застосування стандартів. 

 Такі методичні підходи успішно застосовуються гірничо-збагачувальними 

підприємствами при проведенні бенчмаркетингу, оцінюванні діяльності з 

найкращою практикою і регламентуються стандартом ISO 14004 (п. 4.6.2.1). 

Таким чином, можливо виявити прогалини у формуванні та реалізації системи 

екологічного менеджменту, використовувати досвід екологічно ефективних 

підприємств. 
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Таблиця 2.15 

Порівняння рекомендованих та обов’язкових  вимог для отримання 

сертифіката відповідності системи екологічного менеджменту гірничо-

збагачувального підприємства за стандартами ISO 14001 та ISO 14004, 2014 р. 

Розділи та підрозділи стандартів 

ISO 

140

04 

% 

ISO 

140

01 

% 
Разо

м 

1. Екологічна політика 13 65,0 7 35,0 20 

2. Планування 4 80,0 1 20,0 5 

2.1. Екологічні аспекти 11 84,6 2 15,4 13 

2.2. Правові та інші вимоги 17 89,5 2 10,5 19 

2.3. Екологічні цілі, завдання,  

       програми 
10 83,3 2 16,7 12 

3. Впровадження та функціонування 4 66,7 2 33,3 6 

3.1. Ресурси, відповідальність і  

       повноваження 
6 75,0 2 25,0 8 

3.2. Компетентність, підготовленість,  

       обізнаність 
12 75,0 4 25,0 16 

3.3. Інформація 4 66,7 2 33,3 6 

3.4. Документація 10 66,7 5 33,3 15 

3.5. Документний контроль 4 36,4 7 63,6 11 

3.6. Операційний контроль 8 72,7 3 27,3 11 

3.7. Готовність до надзвичайних  

       Ситуацій 
17 81,0 4 19,0 21 

4. Перевірка 2 66,7 1 33,3 3 

4.1. Екологічний моніторинг 7 58,3 5 41,7 12 

4.2. Оцінка відповідності 7 70,0 3 30,0 10 

4.3. Коригувальні та запобіжні дії 6 54,5 5 45,5 11 

4.4. Контроль протоколів 9 75,0 3 25,0 12 

5. Внутрішній аудит 3 37,5 5 62,5 8 

5.1. Аналіз з боку керівництва 15 65,2 8 34,8 23 

Разом 169 69,8 73 30 242 

Джерело: Складено автором.  

 

Опитування і інтерв’ю співробітників організацій показали, що пріоритетом 

у сфері природокористування є дотримання екологічного законодавства, правил і 

норм в області охорони довкілля, поводження з відходами та попередження 

аварійних ситуацій. 
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Враховуючи, що всі досліджувані гірничо-збагачувальні підприємства 

мають сертифіковану систему екологічного менеджменту відповідно до ISO 

14000, доцільно дослідити її рекомендовані параметри. Результати оцінки 

системи екологічного менеджменту на гірничо-збагачувальних підприємствах 

наведено в табл. 2.16. 

 

Таблиця 2.16 

Кількість і частка виконання добровільних рекомендацій згідно із системою 

ISO 14004 екологічного менеджменту на гірничо-збагачувальних підприємствах 

України, 2013 р. 

 

Розділи та 

підрозділи стан-

дартів 

Кількість  добровільних рекомендацій декларованих ISO 14004, 

що виконуються ГЗК та відсоток виконання 

Разо

м 

Інгуле-

цький 

ГЗК 

Північ-

ний 

ГЗК 

Центра-

льний 

ГЗК 

Ново-

криво-

різький 

ГЗК 

Півден-

ний  

ГЗК 

Полтав-

ський 

ГЗК 

од. % Од. % од. % од. % од. % од. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.Екологічна 

політика 

10 76,9 9 69,2 9 69,2 5 38,5 4 30,8 7 53,8 13 

2.Планування 3 75,0 3 75,0 2 50 2 50,0 1 25,0 2 50,0 4 

2.1.Екологічні 

аспекти 

9 81,8 9 81,8 9 81,8 7 63,6 7 63,6 6 54,5 11 

2.2. Правові та 

інші вимоги 

12 70,6 11 64,7 11 64,7 12 70,6 9 52,9 7 41,2 17 

2.3.Екологічні 

цілі,завдання, 

програми 

8 80,0 7 70,0 8 80 6 60,0 4 40,0 5 50,0 10 

3.Впровадження та 

функціонува-ння 

3 75,0 3 75,0 2 50 2 50,0 3 75,0 1 25,0 4 

3.1. Ресурси, 

відповідальність і 

повноваження 

6 100,0 4 66,7 4 66,6 6 100,0 2 33,3 5 83,3 6 

3.2. Компетент-

ність, підгото-

вленість,   обізна-

ність 

10 83,3 8 66,7 8 66,6 8 66,7 4 33,3 7 58,3 12 
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Продовження табл. 2.16. 

3.3. Інформація 2 50,0 2 50,0 2 50 2 50,0 2 50,0 1 25,0 4 

3.4. Документа-ція 9 90,0 9 90,0 5 50 7 70,0 4 40,0 3 30,0 10 

3.5. Докумен-тний 

контроль 

1 25,0 2 50,0 1 25 2 50,0 3 75,0 1 25,0 4 

3.6.Операційний 

контроль 

0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 8 

3.7. Готовність до  

надзви-чайних 

ситуацій 

12 70,6 15 88,2 13 76,4 10 58,8 14 82,4 10 58,8 17 

4. Перевірка 1 50,0 1 50,0 1 50 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 

4.1. Екологічний 

моніторинг 

3 42,9 3 42,9 5 71,43 3 42,9 7 100,0 

 

2 28,6 7 

4.2. Оцінка від-

повідності 

5 71,4 3 42,9 1 14,29 3 42,9 1 14,3 0 0,0 7 

4.3. Коригувальні 

та запобіжні дії 

4 66,7 4 66,7 4 66,67 4 66,7 5 83,3 2 33,3 6 

4.4. Контроль 

протоколів 

4 44,4 6 66,7 6 66,67 6 66,7 4 44,4 7 77,8 9 

5. Внутрішній 

аудит 

1 33,3 0 0,0 1 33,3 1 33,3 2 66,7 1 33,3 3 

5.1. Аналіз з боку 

керівни-цтва 

12 80,0 10 66,7 10 66,6 9 60,0 9 60,0 9 60,0 15 

Разом 115 68,0 109 64,5 102 60,3 96 56,8 87 51,5 76 45,0 169 

Джерело: складено автором.  

 

Результати аналізу показали, що досліджувані підприємства виконують в 

середньому 58% із задекларованих положень стандарту ISO 14004.  

Найефективнішим є екологічний менеджмент підприємства Інгулецького та 

Північного гірничо-збагачувального комбінату, які входять у холдинг Метінвест 

компанії «Сістем Кепітал Менеджмент». Низькоефективним є менеджмент на 

Північному і Полтавському ГЗК гірничо-збагачувальному комбінаті. Розглянемо 

детальніше результати порівняння вимог стандартів по кожній групі: 

1. Екологічна політика. Незважаючи на прозорість екологічної політики 

підприємств, задекларованої на офіційних сайтах компанії, в ній не 

висвітлюються зобов'язання щодо запобігання забруднювання довкілля і 

постійного поліпшування, проектування продукції з урахуванням екологічних 
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вимог, демонстрування лідерства у сфері екологічного управління та його 

результатів. 

2. Планування. У ході планування підприємства не визначено, яким чином 

організація буде здійснювати вимірювання й оцінювання діяльності на 

виконання завдань, зобов'язань екологічної політики тощо. Відсутні показники 

дієвості протягом усього процесу планування. 

3. Реалізація планів. Результати плану не стандартизовані, не підлягають 

порівнянню, відсутні аналітичні матеріали для керівництва щодо динаміки та 

ступеня виконання планів, а також причин його невиконання за складовими. 

4. Контроль і регулювання. Положення щодо порядку проведення 

екологічного моніторингу відсутні або не доступні працівникам половини 

підприємств, зокрема Південному, Інгулецьокому та Полтавському ГЗК. 

Відсутня методика аналізу рівня екологічності на всіх стадіях виробничого 

циклу. Дані щодо екологічної складової діяльності розпорошені по структурних 

підрозділах. На деяких виробничих ділянках відсутні відповідні нормативні 

документи, що не дає змоги працівникам дотримувати встановленої екологічної 

стратегії. 

5. Екологічний аудит на гірничо-збагачувальних підприємствах проводиться 

лише на відповідність системи екологічного управління стандартам ISO 14000. 

Внутрішній екологічний аудит не проводиться. Спеціалізованих підрозділів з 

екологічного аудиту не створено. 

6. Зовнішні комунікації. У Північний та Полтавський ГЗК не створено 

інтернет-сайтів, немає доступу до достовірної інформації щодо екологічного 

менеджменту. 

Враховуючи те, що для України питання споживання енергії надзвичайно 

актуальні, постає необхідність дослідження всіх можливих шляхів зниження 

енерговитрат. Зокрема, енергоємність виробництва залізорудної сировини 

досягає близько 40%, що значно вище ніж у Німеччині, де енергоємність 

становить 14% [136]. У цілому промислові підприємства України мають резерви 

щодо зниження енергоємності, що й демонструє металургійний сектор 
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економіки. Провідні металургійні підприємства спільно з компаніями-лідерами в 

області консалтингу та сертифікації систем менеджменту розпочали роботу із 

впровадження вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2011. З практичного 

погляду найбільший інтерес становлять вимоги стандарту, пов'язані з виділенням 

основних споживачів енергії (за умови застосування певної методології); 

визначенням стратегічних напрямків; створенням груп з енергоменеджменту; 

визначенням енергетичних цілей. Підприємствам необхідно встановити 

найбільших споживачів енергії. У кожному структурному підрозділі їх буде 

кілька, відповідне групування проводиться за об’ємами споживання. 

Важливим інструментом зменшення негативного впливу на довкілля 

підприємств ГЗК є запровадження системи енергоменеджменту 50001. Так, 

Північний гірничо-збагачувальний комбінат Групи Метінвест одним із перших 

успішно пройшов сертифікацію Системи енергетичного менеджменту ISO 

50001:2011. Важливим аспектом успішної діяльності Північного ГЗК щодо 

підвищення енергоефективності є безперервне удосконалення виробничих 

процесів у межах програми «Бережливе підприємство». Енергоефективність 

структурних підрозділів комбінату пов'язана з системним впровадженням 

енергозберігаючих технологій, зокрема з оновленням і модернізацією 

виробничого й енергетичного обладнання. Сертифікація створює можливість 

використовувати кращий світовий досвід у сфері енергозбереження, який стає 

фундаментом для постійного удосконалення діяльності підприємства. 

Становить інтерес і досвід Меітнвест холдингу, до складу якого входять три 

з досліджуваних гірничо-збагачувальних підприємств (Північний, Інгулецький і 

Центральний ГЗК). Довгострокові цілі в галузі енергоефективності підприємств 

Метінвесту визначаються технологічною стратегією. Завдання на 

середньострокову перспективу відображаються в програмі операційних 

удосконалень на п’ятирічний період (2011–2016 рр.). Досягнення цілей 

забезпечується виконанням щорічних заходів з енергозбереження. Для 

оптимального використання енергетичних ресурсів на підприємствах 

формуються річні програми. Таким чином, ведеться систематична робота щодо 
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зниження енергетичних витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції, 

що випускається. Річні програми передбачають такі заходи, як введення в 

експлуатацію нового обладнання з ефективнішими параметрами роботи, а також 

безвитратні організаційно-технічні заходи (наприклад, зміна режиму роботи 

обладнання), спрямовані на поліпшення існуючої технологічної схеми.  

Отже, скорочення використання енергоносіїв – електроенергії, газу та коксу 

– є нагальним завданням щодо підвищення енергоефективності, оскільки  

енерговитрати у виробництві залізорудної сировини становлять 40% в її 

собівартості. З метою виявлення ділянок неефективного використання енергії на 

підприємствах Метінвесту розроблено програму «Автоматизована система 

контролю та обліку енергоресурсів».  

Програми модернізації також сприяють зниженню енергоємності 

підприємств. Працівники Метінвесту беруть активну участь у реалізації програм 

з енергоефективності. На підприємствах Металургійного дивізіону з 2011 р. 

проводиться конкурс на кращу пропозицію з енергозбереження та ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів. На конкурс пропонуються заходи, 

які успішно реалізовані та довели свою ефективність. Щокварталу комісія 

вибирає п'ять кращих пропозицій, які відзначаються грошовими преміями. 

Економічний ефект від таких заходів у 2011 р. становив 8,6 млн, у 2012 р. – 9,3 

млн дол. США. Проекти з енергоефективності, реалізовані на гірничо-

збагачувальних комбінатах, розробляються згідно з корпоративними вимогами 

до інвестиційних проектів. У 2011–2012 рр. виконувалися два комплексних 

інвестиційних проекти, які сукупно дали можливість знизити споживання 

електроенергії більш як на 22 млн кВт·год на рік, або на 9%. У межах виконання 

першого проекту проведено установку енергоефективних освітлювальних 

приладів на всіх ГЗК, в результаті чого споживання електроенергії знижено на 

9,2 млн кВт∙год у рік. 

Другий проект передбачав модернізацію приводів електродвигунів основних 

технологічних механізмів і виконувався до 2013 року включно. Було 
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модернізовано 146 приводів, що дало можливість знизити споживання 

електроенергії на 12,9 млн кВт∙год, або на 7% . 

Таблиця 2.17 

Цільові показники зниження витрат енергоресурсів на період 2010–2016 рр. 

підприємствами групи Метінвест холдинг, % 

Підприємство Газ Електроенергія 

Північний ГЗК 3,8 11 

Центральний ГЗК 2 10 

Інгулецький ГЗК 9 - 

Джерело: сайт Метінвестхолдингу. 

Проаналізуємо вплив запровадження системи екологічного менеджменту на 

залізорудних гірничо-збагачувальних підприємствах на економічну та екологічну 

ефективність. Для цього порівняємо значення ключових показників до і після 

впровадження екологічного менеджменту підприємства (табл. 2.18). 

Для залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатів України нами були 

розраховані показники, що характеризують рентабельність (рентабельність 

активів), частку екологічних витрат у ціні продукції (відношення екологічних 

витрат до обсягу реалізації), а також частку матеріальних витрат у виробництві 

продукції (рівень матеріаломісткості реалізованої продукції). Відповідні 

розрахунки зроблено за три роки до і після запровадження системи екологічного 

менеджменту. Такий підхід, на нашу думку, дає змогу порівняти основні 

результати діяльності й оцінити досягнуту ефективність виробництва. 

Результати аналізу показали, що після запровадження системи еко-

менеджменту у трьох із шести підприємств рентабельність підвищилась, у 

чотирьох – збільшився рівень екологічних витрат, лише у двох підприємств 

зросли матеріальні витрати.  
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Таблиця 2.18 

Вплив системи екологічного менеджменту ISO 14000 на основні показники 

ефективності діяльності гірничо-збагачувальних підприємств, % 

 

Показники запровадження 

ISO 14000 

У серед- 

ньому за  

3 роки до 

впровад- 

Ження 

Рік  

впровад-

ження 

У серед- 

ньому за 

3 роки 

після 

впровад-

ження 

1 2 3 4 

Інгулецький ГЗК, 2005 р. (t) 

Рентабельність активів, % 1,0 1,0 9,3 

Відношення екологічних витрат до 

обсягу реалізації 21,1 20,2 20,9 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 58,0 72,5 54,9 

Центральний ГЗК, 2005 р. (t) 

Рентабельність активів, % 25,7 29,6 15,3 

Відношення екологічних витрат до 

обсягу реалізації 0,3 0,5 3,8 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 30,4 23,8 34,7 

Північний ГЗК, 2005 р. (t) 

Рентабельність активів, % 25,5 44,5 19,6 

Відношення екологічних витрат до 

обсягу реалізації 6,2 5,6 7,8 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 26,2 18,2 35,4 

Південний ГЗК, 2006 р. (t) 

Рентабельність активів, % 1,3 0,2 21,3 

Відношення екологічних витрат до 

обсягу реалізації 17,3 5,6 3,3 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 88,2 105,1 49,8 

Матеріаломісткість реалізованої продукції 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 5,7 11,6 13,2 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 1,4 2,3 3,6 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 51,2 49,0 45,3 
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Продовження табл. 2.18 

1 2 3 4 

Арселорміттал Кривий Ріг, 2005 р. (t) 

Рентабельність активів, % 30,9 22,8 27,7 

Відношення екологічних витрат до 

обсягу реалізації 1,1 1,3 1,5 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 59,0 59,8 51,1 

Джерело: розраховано автором за даними [1, 41]  

 

Таким чином, запровадження систем екологічного менеджменту на  гірничо-

збагачувальних підприємствах сприяє підвищенню прибутковості за незначного 

збільшення екологічних витрат виробництва і зменшення матеріальних витрат. 

Спостерігаються позитивні тенденції щодо запровадження системи 

екологічного менеджменту на підприємствах. Окрім покращення фінансових 

показників, існують невикористані резерви підвищення ефективності системи 

екологічного менеджменту при виконанні всіх рекомендацій стандарту ISO 

14000. Порівнюючи екологічні витрати у 2013 р. найбільших залізодобувних 

підприємств світу – бразильської компанії Vale (обсяг виробництва 300 млн т у 

рік) – 3,1 дол. США на 1 т виробленої продукції, австралійської компанії BHP 

Billiton (260 млн т у рік) – 2,8 дол. США на 1 т виробленої продукції, а також 

українського холдингу Метінвест (36 млн т), екологічні витрати – 1,65 дол. на 1 т 

виробленої продукції, можна зробити висновок про достатньо низький рівень 

екологічного оподаткування, штрафів і вимог щодо охорони навколишнього 

середовища України та відновлення забруднених або пошкоджених територій. 

Так, однією з умов при наданні дозволу на видобуток залізної руди в Австралії є 

повне відновлення земель. В Україні ж рекультивація обмежується 

висаджуванням молодих дерев у кар’єрах або їх затопленням. 

Важливо й те, що впровадження системи екологічного менеджменту сприяє 

поліпшенню соціального іміджу компанії в частині виконання 

природоохоронних вимог (у т.ч. природоохоронного законодавства).  
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Із підвищенням рівня обізнаності громадськості про екологічні проблеми 

довіра до екологічної діяльності організації починає відігравати значну роль у 

залученні покупців. При цьому основними вигодами для підприємств ГЗК є: 

- економія енергії та ресурсів, що впливає на зниження впливу на довкілля, 

за рахунок більш ефективного використання; 

- збільшення оціночної вартості основних засобів підприємства, підвищення 

рентабельності; 

- поліпшення системи управління підприємством; 

- можливість залучення висококваліфікованої робочої сили. 

Серед підприємств ГЗК існує стійка позитивна кореляція між високою 

екологічною ефективністю компанії, її прибутковістю і загальним 

благополуччям. Відмічається позитивний зв’язок між урахуванням екологічних 

проблем та економічними досягненнями. 

Отже, запропонована методика аналіз впливу впровадження системи 

екологічного менеджменту на вітчизняних підприємства ГЗК на економічну 

ефективність їхньої діяльності та низку показників екологічної ефективності 

підтвердила свою результативність, зважаючи на позитивні результати 

порівняння значень ключових показників до і після впровадження систем 

екологічного менеджменту підприємства. Зазначений методичний підхід можна 

також екстраполювати для проведення аналізу системи екологічного 

менеджменту на промислових підприємствах інших галузей економіки. 

 

Висновки до розділу 2 

 У другому розділі вивчено сучасний стан, виявлено особливості та здійснено 

оцінку ефективності виробництва гірничо-збагачувальних підприємств. 

Проведено факторний аналіз та прогнозування економіко-екологічної 

ефективності ГЗК, проаналізовано організацію системи екологічного 

менеджменту та запропоновані заходи щодо її удосконалення. 

Для прийняття виважених управлінських рішень щодо економічної і 

екологічної ефективності доцільно розглянути динаміку показників, які 
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комплексно відображають ефективність виробничої діяльності та дозволяють 

порівняти їх із результатами інших підприємств галузі. Комплексну оцінку 

економіко-екологічної ефективності ГЗК здійснено на основі розрахунків 

інтегрального показника ефективності, який складається з економічних та 

екологічних характеристик приведених до порівнювальної форми за допомогою 

використання методу багатовимірної середньої зваженої. Найкращу динаміку 

інтегрального показника за період 2008-2013 рр. мали Північний та Інгулецький, а 

також низьку їх варіацію, що дозволяє зробити припущення їх притаманний їм 

сталий тип розвитку.  

Поряд із загальною оцінкою ефективності, проаналізуємо ефективність 

природоохоронних заходів досліджуваних нами підприємств. Для оцінки 

ефективності витрат на охорону довкілля було запропоновано коефіцієнт 

ефективності екологічних інвестицій, спрямованих на зменшення викидів у повітря – 

зменшення викидів на 1 гривню коштів, виділених з цією метою. Дослідження 

проведене на основі концептуальної схеми моделювання та прогнозування 

залежності викидів в атмосферу від суми виділених коштів довело, що з ростом 

величини інвестованих коштів їх екологічна ефективність зменшується. Встановлено 

критичний пороговий обсяг інвестицій - 300 млн. грн. –при  перевищенні цієї суми 

збільшення екологічної ефективності практично відсутнє. Тобто, встановлено 

оптимальне значення річної суми інвестицій, які виділяються з метою зменшення 

викидів у повітря.  Крім того, показано важливість неперервності екологічного 

інвестування. При збереженні неперервності екологічних інвестицій спостерігається 

синергетичний інтегральний ефект, який проявляється у тому, що з кожним 

наступним роком ефективність однорідних за величиною інвестицій збільшується. 

Запропоновано використання коефіцієнту ефективності загального екологічного 

фінансування з врахуванням його взаємозв’язку із обсягом інвестицій. Як і у 

випадку з викидами у повітря,  відносна екологічна ефективність  зменшується при 

збільшенні розміру інвестицій. Гранична ефективна річна сума екологічних 

інвестицій для  становить  3 млрд. грн.  
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Проведене дослідження ефективності екологічного менеджменту показало 

позитивну динаміку зміни основних показників після впровадження та 

сертифікації системи екологічного менеджменту. Впровадження добровільних 

положень ISO 14004  системи екологічного менеджменту та детальний аналіз 

показників дієвості (ISO 14031, показники екологічної ефективності) на 

Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті (м. Кривий Ріг) у середньому 

за 3 роки до та після запровадження та сертифікації системи екологічного 

менеджменту за стандартом ISO 14001 показало зменшення використання 

матеріалів на 1т продукцію на 18%,  палива на 9%, електроенергії на 4%, 

природного газу на 3%.  Досліджувані підприємства виконують у середньому 

58% із задекларованих положень стандарту ISO 14004. Зокрема, екологічний 

менеджмент підприємства Інгулецького та Північного гірничо-збагачувального 

комбінату найбільш повно виконують положення обох стандартів ISO, на 

Північному і Полтавському ГЗК гірничо-збагачувальному комбінаті – найменшу 

кількість положень відповідно. Порівняння вимог стандартів по кожній групі, 

дозволяють визначити резерви підвищення якості системи екологічного 

менеджменту, та використати успішний досвід компаній-лідерів. 

Основні результати розділу 2 опубліковані у наукових працях [156, 160, 

161,163, 164] 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ  УКРАЇНИ 

 

3.1. Впровадження комплексного економіко-екологічного моніторингу       

виробничої діяльності гірничо-збагачувальних підприємств 

 

Взаємодія виробництва з довкіллям на сьогодні визначається як одна з 

найнагальніших глобальних проблем людства. Стрімкий розвиток науково-

технічного прогресу в останні роки спричиняє значний приріст залізорудного 

виробництва, а отже, збільшення негативного впливу на якісний стан довкілля. 

Таким чином, виникає протиріччя між задоволенням потреби у продукції 

залізорудного виробництва та прагненням жити в умовах якісного 

навколишнього природного середовища.  

З іншого боку, природоохоронна діяльність ГЗК обмежена ресурсним 

забезпеченням, чим визначає зміну розміру витрат на природоохоронні заходи, 

його конкурентоспроможність і рентабельність продукції. Тому у процесі 

прийняття управлінських рішень щодо природоохоронної діяльності слід брати 

до уваги не лише ефективність природоохоронної, а й економічної діяльності 

підприємства, тобто співвідношення: економічна діяльність (витрати, результати) 

та екологічна діяльність (витрати, результати). Одним із інструментів, що дає 

змогу досягти рівноваги між витратами на природоохоронну діяльність і 

рентабельністю виробництва, може бути система комплексного екологічного 

моніторингу впливу виробничої діяльності залізорудного виробництва на 

довкілля. Екомоніторинг дозволяє вчасно виявляти екологічні ризики та вживати 

заходів щодо їх попередження й уникнення. 

Складність цього процесу, відсутність спеціального наукового і методичного 

забезпечення з проведення екологічного моніторингу обумовлюють актуальність 
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даної теми і значимість для розвитку теорії і практики еколого-економічного 

управління. 

 Питання ведення екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності 

на навколишнє середовище та задіяння ефективного економічного механізму 

природокористування висвітлюються у працях таких вітчизняних та іноземних 

учених, як О.Ф. Балацький, Е.В. Веніціанова, С. Дорогунцова, Т.В. Кожемякіна, 

Н.Й. Коніщева, Р.П. Лізогуб; Л.Г. Мельник, Н.В. Пахомова, І.В. Петренко, Е.Е. 

Петрова, Н.Ф. Реймерс, Т.Б. Решетілова, Н.Н. Сисина, А.М. Федорищева, Т.С. 

Хачатурова, Г.В. Черевко, М.I. Яцкiв та інших. 

Однак у результаті цих досліджень не розроблено дієву методику 

проведення екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності на довкілля. 

Певні спроби розробити систему екологічного моніторингу започатковані в 

працях Р.П. Лизогуб та Т.В. Кожемякіної, однак, на наш погляд, вони є 

фрагментарними та не закінченими, не дають чіткої уяви про методику 

проведення екологічного моніторингу. Вченими ґрунтовно не розглядалися 

питання комплексного екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності 

залізорудного виробництва на довкілля, його методичного забезпечення, 

рекомендації щодо впровадження одержаних результатів. 

Згідно з природоохоронним законодавством, екологічний моніторинг являє 

собою інструмент екологічного регулювання, що дає можливість створити 

інформаційну базу, необхідну для виконання завдань екологічного управління та 

контролю. 

Виробничий екологічний моніторинг передбачає проведення лабораторіями 

господарюючих суб'єктів регулярних вимірювань, оцінку результатів 

спостережень за забрудненням атмосферного повітря на кордонах санітарно-

захисних зон і на промисловому майданчику підприємств і надання цих 

відомостей спеціально уповноваженим органам, а в ряді випадків – 

громадськості. Цей вид моніторингу повинен мати на меті спостереження, оцінку 

і прогноз зміни визначних показників екологічної результативності 

господарюючих суб'єктів. Ця система буде накопичувати інформацію, необхідну 
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для постановки і перегляду цілей і завдань екологічної діяльності підприємств, 

розроблення та реалізації екологічних програм [80, c. 56]. 

Підходи до вдосконалення екологічної результативності організації 

систематизовані в міжнародних стандартах ISO серії 14000 «Системи 

екологічного менеджменту». Запропоновано виділяти три групи показників: 

 результативності діяльності організації; 

 результативності менеджменту; 

 стану навколишнього природного середовища. 

Проте, на нашу думку, цих показників недостатньо, тому підтримуємо 

позицію вчених, які пропонують ширшу класифікацію з урахуванням галузевої 

специфіки. Так, Т.В. Кожемякіна пропонує наступну систему показників для 

здійснення моніторингу взаємодії промислового підприємства і навколишнього 

природного середовища (рис. 3.1).  

Відповідно до запропонованої схеми система еколого-економічного 

моніторингу повинна включає в себе дві групи показників: показники вилучення 

і показники віддачі. У свою чергу, групи показників поділяються на підгрупи, що 

характеризують вплив на навколишнє природне середовище з позиції роботи 

специфічного обладнання або з позиції виробництва специфічної продукції. 

Такій набір показників характеризує економіко-екологічну ефективність 

підприємства на всіх стадіях життєвого циклу [64, c. 9].  

На думку дослідниці Т.В. Кожемякіної, використання запропонованої 

системи еколого-економічного моніторингу, що містить дві групи показників, 

дозволяє чітко узгодити обсяги виробництва на підприємстві й обсяги впливу на 

довкілля. На рівні підприємства це  забезпечить зважені управлінські заходи з 

планування екологічних витрат та впливу довкілля, на державному – спростить 

систему контролю, роблячи її більш прозорою. 
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Рис. 3.1. Система еколого-економічного моніторингу для характеристики 

взаємодії промислового підприємства з довкіллям  

Джерело: складено автором на основі[64, c. 10]. 

 

Аналіз рис. 3.1 свідчить, що система еколого-економічного моніторингу для 

характеристики взаємодії промислового підприємства з довкіллям не є 

закінченою, оскільки в ній не передбачено механізму здійснення моніторингу 

завдань, що повинні виконуватись, а також результатів, які заплановано 

одержати на виході. 

Основою екологічного моніторингу впливу  виробничої діяльності 

залізорудного виробництва на довкілля є спостереження користувачами надр за 
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живання 

загальний об’єм відходів у натуральних та умовно-натураль-

них одиницях вимірювання; 

частка твердих і газоподібних домішок у загальному об’ємі 

викидів підприємства; 

коефіцієнт уловлювання забруднюючих речовин за твердими і 

газоподібними домішками окремо; 

кількість умовних викидів на одиницю продукції та 1000 грн 

продукції, що виробляється; 

об’єми викидів забруднюючих речовин за 1год роботи усього 

обладнання та за окремими групами 
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використанням запасів корисних копалин, станом геологічного середовища, 

гірничих виробок, земель, водних об'єктів [80]. Екологічний моніторинг 

здійснюється з метою зниження шкідливого впливу гірничих робіт на 

навколишнє середовище, дотримання їх безпечного ведення та охорони надр за 

допомогою інформаційного забезпечення управління в галузі раціонального і 

комплексного використання мінеральних ресурсів, охорони навколишнього 

середовища, безпечного ведення гірничих робіт. 

Основними завданнями екологічного моніторингу на ГЗК є: 

 оцінка стану навколишнього середовища та використання мінеральних 

ресурсів у залізорудному виробництві; 

 прогноз стану навколишнього середовища, в т.ч. змін внаслідок 

техногенних аварій і катастроф; 

 розробка рекомендацій щодо попередження техногенних аварій і 

катастроф, запобігання або зниження шкідливого впливу гірничих робіт на 

навколишнє середовище, раціонального використання мінеральних ресурсів та 

охорони надр; 

 забезпечення достовірності обліку руху запасів корисних копалин і 

втрат при їх видобутку та первинній переробці. 

Завдання екологічного моніторингу виконуються за допомогою організації 

системи дистанційних і наземних спостережень, що забезпечують одержання 

якісної та достовірної інформації в необхідних обсягах, її аналізу та прийняття за 

його результатами відповідних рішень. 

До об'єктів екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності 

залізорудного виробництва на довкілля можна віднести: 

 техногенні об'єкти (гірничі виробки, відвали розкривних і вміщуючих 

порід, хвостосховища, відстійники і накопичувачі дренажних та інших технічних 

вод, транспортні комунікації тощо), сформовані в процесі видобутку, 

транспортування, переробки корисних копалин, використання надр у цілях, не 

пов'язаних із видобуванням корисних копалин і рекультивації порушених земель; 
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 природні об'єкти (геологічне середовище, гідросфера, атмосфера, 

біосфера) в зоні шкідливого впливу залізорудного виробництва; 

 родовища підземних вод у зоні шкідливого впливу господарської 

діяльності; 

 джерела забруднення й порушення навколишнього середовища при 

користуванні надрами; 

 підроблювані об'єкти поверхні; 

 земна поверхня над родовищами корисних копалин у частині питань 

стосовно її забудови; 

 запаси корисних копалин, технологічне обладнання, яке поставлене на 

облік; 

 природоохоронні споруди, призначені для запобігання шкідливого 

впливу гірничих робіт на навколишнє середовище. 

До основних технологічних процесів, на які поширюється екологічний 

моніторинг, відносять: 

1) розкриття і підготовка родовища корисних копалин;      

2) видобувні (очисні) роботи; 

3) первинна переробка мінеральної сировини; 

4) транспортування і складування корисних копалин у межах гірничого 

відводу; 

5) розміщення розкривних (вміщуючих) порід і відходів переробки 

мінеральної сировини; 

6) захоронення у надрах шкідливих речовин і відходів виробництва, 

скидання стічних вод; 

7) дегазація й осушення родовищ корисних копалин; 

8) геологорозвідувальні роботи; 

9) здійснення заходів щодо забезпечення стійкості гірничих виробок, 

безпеки гідротехнічних споруд та охорони підроблюваних об'єктів поверхні; 

10) будівництво й експлуатація підземних об'єктів, не пов'язаних зі 

видобуванням корисних копалин; 
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11) рекультивація порушених гірничими роботами земель; 

12) ліквідація (консервація) гірничого підприємства; 

13) ведення господарської діяльності в зонах санітарної і гірничо-

санітарної охорони родовищ підземних вод, а також корисних копалин, 

віднесених до категорії лікувальних. 

До основних функцій екологічного моніторингу варто віднести: 

 спостереження за стійкістю уступів кар'єрів і укосів відвалів, 

огороджувальних дамб – накопичувачів промислових відходів; 

 спостереження за станом підземних гірничих виробок, включаючи 

свердловини, і ведення робіт по закладанню виробленого простору; 

 спостереження за будівлями, спорудами і природними об'єктами; 

 спостереження за станом масиву гірських порід у зоні впливу гірничих 

робіт; 

 спостереження за станом гідротехнічних споруд; 

 спостереження за витрачанням, рівнем і складом підземних вод при 

веденні водозабірних робіт; 

 спостереження за забрудненням атмосфери, поверхневих вод і 

геологічного середовища, включаючи підземні води, в результаті користування 

надрами; 

 спостереження за дотриманням встановленого режиму в зонах 

санітарної і гірничо-санітарної охорони родовищ підземних вод, а також 

корисних копалин, віднесених до категорії лікувальних; 

 спостереження за забудовою площ залягання корисних копалин; 

 спостереження за станом лісового фонду в зоні шкідливого впливу 

гірничих робіт; 

 спостереження за лавино - , селе- і зсувонебезпечними ділянками; 

 облік руху запасів корисних копалин і втрат при їх видобутку та 

первинній переробці; 
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 облік утворення, накопичення та використання розкривних і вміщуючих 

порід, відходів переробки мінеральної сировини; 

 облік скидів дренажних вод і викидів забруднюючих речовин у 

навколишнє середовище; 

 облік порушених (деградованих, забруднених) і рекультивованих 

(відновлених) земель; 

 експертні оцінки і прогнозування шкідливого впливу гірничих робіт на 

довкілля, рівня раціонального і комплексного використання запасів корисних 

копалин і забезпечення охорони надр. 

При проведенні екологічного моніторингу слід забезпечити порівнянність 

результатів спостережень і сумісність з іншими системами моніторингу. 

Таким чином, розглянувши сучасний стан розробки моделей екологічного 

моніторингу та визначивши мету, основні завдання, функції, об’єкти та 

технологічні процеси, на які він поширюється, можливо сформувати методику 

проведення екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності 

залізорудного виробництва на довкілля, що пропонується до впровадження на 

підприємствах ГЗК (рис. 3.2). 

У переліку пріоритетних заходів щодо розвитку системи екологічного 

моніторингу, а також проектах екологічного моніторингу (розділи технічних 

проектів), щорічних планах гірничих робіт, програмах геологічного вивчення 

надр слід передбачити: технічне оснащення екологічного моніторингу; 

впровадження прогресивних комп'ютерних технологій, включаючи їх програмне 

та технічне забезпечення; навчання і перепідготовку працівників служб 

екологічного моніторингу. 
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Рис. 3.2. Блок-схема проведення екологічного моніторингу на підприємствах 

ГЗК  

Джерело: розроблено автором. 
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відходів, стан і забруднення ком-

понентів НС в зоні впливу гірни-чо-

збагачувального виробництва 

формування на основі пер-

винної інформації комплек-

сної оцінки екологічного 

стану природних середовищ 

при гірничо-збагачувально-му 

виробництві 

аналіз поточного еко-

логічного стану і про-

гнозування динаміки 

його розвитку в про-

цесі гірничо-збагачу-

вального виробництва 

надання надійної і 

своєчасної інформації 

керівництву ГЗК для 

прийняття планових і 

екстрених управлінських 

рішень 

автоматизована підготовка, ведення та 

оформлення звітної документації за 

результатами екологічного контролю та 

моніторингу, в тому числі забезпечення 
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Однак при впровадженні комплексного екологічного моніторингу впливу  

виробничої діяльності залізорудного виробництва на довкілля варто 

застосовувати адаптивний підхід до управління природоохоронною діяльністю. 

Адаптація режиму управління можливо двома шляхами. По-перше, це 

коригування стратегій природокористування і визначення механізму прийняття 

оперативних рішень відповідно до змінюваних і передбачуваних умов. По-друге, 

природоохоронна політика повинна активно впливати на формування 

сприятливих умов для свого подальшого розвитку, зокрема, шляхом підвищення 

рівня екологічної освіченості працівників, нарощування природоохоронного 

потенціалу тощо. Таким чином, активна адаптація досягається цілеспрямованою 

зміною зовнішнього середовища відповідно до перспективної мети охорони й 

раціонального використання природних ресурсів. Відповідно до напрямів 

природоохоронна політика повинна активно використовувати стихійні 

адаптаційні процеси, що відбуваються в системі природокористування, або 

протистояти їм – залежно від їхньої спрямованості та результатів. 

Зважаючи на багатодисциплінарний і міжвідомчий характер проблем, які 

розв'язує природоохоронна політика, інформаційно-методичне забезпечення цієї 

діяльності є специфічним і складним завданням. Нагальна потреба поліпшення 

інформаційно-методичного забезпечення природо-охоронної політики визначила 

можливості розвитку екологічного моніторингу. Моніторинг ефективності 

природоохоронної політики є головною складовою моніторингу впливу  

виробничої діяльності залізорудного виробництва на довкілля (рис. 3.3).  

Він передбачає наявність окремих підсистем моніторингу навколишнього 

середовища (МНС), а також моніторинг природоохоронного потенціалу (МПП) і 

моніторинг природоохоронної освіти (МПО). Тут необхідне впровадження 

системи моніторингу, яка виконує такі задачі: 
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Рис. 3.3. Структура моніторингу ефективності природоохоронної політики  

Джерело:складено автором на основі [109,118]. 
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 врахування інформації екологічні наслідки, на всіх етапах життєвого 

циклу продукту; 

 акценти на можливих ризиках та аварійних ситуаціях; 

 розробка стратегічних альтернатив з використанням новітніх технологій 

моделювання та прогнозування; 

 можливість надання керівництву варіантів розвитку подій з 

урахуванням вище перелічених факторів. 

Така система направлена нет лише на  обробку інформації, а і на можливості 

здійснення прогнозу. Це дозволить  керівництву приймати управлінські рішення 

щодо реалізації екологічної стратегі, з урахуванням можливих ризиків та 

стратегічних альтернатив. 

У підсистемі МНС здійснюється оцінка екологічної ситуації, що склалася, та 

прогнозуються її зміни. Результати МНС дають змогу конкретизувати мету 

природоохоронної політики і визначити завдання, що потребують невідкладного 

вирішення. Моніторинг економіко-екологічної ефективності забезпечує 

реалізацію принципів концепції сталого розвитку та розробкою та реалізації 

таких заходів, що є не тільки економічно вигідними, а враховують екологічну та 

соціальну складову. 

Спільна дія всіх підсистем моніторингу ефективності природоохоронної 

політики має забезпечити:  

 безперервне контроль за виконанням  завдань декларованих 

екологічною стратегією; 

 розвиток екологічної культури. 

Система екологічного моніторингу впливу  виробничої діяльності 

залізорудного виробництва на довкілля допомагатиме контролювати екологічну 

ситуацію на залізорудних гірничо-збагачувальних підприємствах та оперативно 

вживати необхідних заходів в екстрених ситуаціях. 

Отже, передбачається впровадження системи  екологічного моніторингу 

впливу  виробничої діяльності залізорудного виробництва на довкілля, тобто 

автоматизованої вимірювально-інформаційної системи регулярних спостережень, 
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оцінки і прогнозу екологічної ситуації в робочій зоні, на території гірничо-

збагачувального виробництва, в санітарно-захисній зоні, а також в зонах, що 

зазнають техногенного впливу ГЗК, включаючи прилеглі міста й інші населені 

пункти. 

Моніторинг здійснюється стосовно всіх складових довкілля: повітря, вода, 

ґрунт. Принагідно зазначимо, що система моніторингу є обов'язковою складовою 

частиною системи гірничо-збагачувального виробничого екологічного контролю, 

а також структурним елементом системи безпеки ГЗК. Система екологічного 

моніторингу впливу  виробничої діяльності залізорудного виробництва на 

довкілля призначена для автоматизованого отримання та своєчасного 

забезпечення керівництва ГЗК достовірною інформацією про екологічний стан на 

об'єкті та в зоні його впливу. 

Екологічний моніторинг впливу виробничої діяльності залізорудного 

виробництва на довкілля повинен здійснюватися відповідно до чинного 

законодавства України, а саме таких законів: 

 «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

 «Про охорону атмосферного повітря»; 

 «Про охорону земель»; 

 «Про метрологію та метрологічну діяльність» та відповідно до 

положень Водного і Земельного кодексу України. 

Таким чином, для впровадження комплексного екологічного моніторингу 

впливу  виробничої діяльності залізорудного виробництва на довкілля слід 

створити навколо основних підприємств мережу незалежного екологічного 

моніторингу, підконтрольного муніципальним і державним органам. 

 При виборі оптимального розташування станцій екологічного моніторингу 

необхідно співпрацювати з місцевими адміністраціями, державними органами 

природоохоронного контролю та екологами. 

На першому етапі, наприклад, необхідно створити мережу екологічного 

моніторингу неподалік Північного ГЗК (три стаціонарних центри та пересувна 

еколабораторія), Інгулецького  ГЗК (три стаціонарних центри) і Центрального 
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ГЗК (два центри), а на другому етапі – забезпечити роботу станцій екологічного 

моніторингу поблизу інших підприємств компанії. 

Усі станції екомоніторингу необхідно обладнати сучасними приладами, в 

тому числі газоаналітичними і метеорологічними комплексами, що визначають 

якість атмосферного повітря, швидкість і напрямок вітру, температуру, 

атмосферний тиск і відносну вологість повітря. Відповідне обладнання виробляє 

компанія Siemens. При введенні станцій моніторингу в експлуатацію 

виробництво зупиняється для проведення планового технічного обслуговування. 

Фахівці компанії, представники адміністрацій та державних органів екологічного 

контролю заміряють фонові параметри стану атмосферного повітря, які потім 

використовуються для порівняння з параметрами, одержаними під час роботи 

підприємства.  

Одержані дані мають обробляти незалежний, муніципальний орган, що буде 

задіяний до оповіщення населення у разі настання екологічної катастрофи, 

сейсмічної активності тощо. Це дозволить своєчасно відреагувати не тільки 

підприємству, але й буде інструментом забезпечення громадської безпеки. Така 

система дасть можливість оцінити реальний вплив на довкілля конкретних 

підприємств, а не задекларований внутрішніми лабораторіями власників 

підприємств чи незалежними лабораторіями, які фактично належать 

підприємству. 

Внутрішній моніторинг повинен проводити відділ метрології ГЗК, 

відповідно атестований щодо технічної компетентності, що підтверджувало б 

виконання достовірного контролю та якості вимірювань. 

До завдань відділу метрології можна віднести: 

 моніторинг промислових викидів і атмосферного повітря; лабораторний 

контроль стаціонарних джерел промислових викидів залізорудного виробництва; 

контроль за якістю атмосферного повітря, здійснюваний на межі санітарно-

захисної зони, а також при проведенні підфакельних замірів і масових вибухів; 

 моніторинг водного басейну. До переліку водних об'єктів, що 

підлягають контролю, віднесено: поверхневі; стічні; дренажні; шахтні; 
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технологічні; зливові води; господарсько-побутові стоки; відстійники; ставки – 

освітлювачі; хвостосховища; 

 моніторинг об'єктів довкілля атомно-емісійним методом. Група атомно-

емісійного аналізу випробувального центру за допомогою атомно-емісійного 

спектрометра з індуктивно зв'язаною плазмою IRIS Intrepid II XDL може 

визначати наявність забруднюючих речовин: у ґрунтах в місцях видалення 

відходів і санітарно-захисної зони підприємства; важких металів у воді, 

атмосферному повітрі, промислових викидах. 

Умов моніторингу, передбачених у дозволах на викиди, ГЗК повинні чітко 

дотримуватися. В разі їх порушення можливе скасування дозволів, посилення 

термінів у новому дозволі на викиди, пред'явлення позовів підприємству за 

наднормативні викиди, тимчасова зупинка роботи обладнання, робота якого 

супроводжується наднормативним утворенням відходів або викидів і т. ін.; 

– Архівування та зберігання даних. Учасники проекту повинні архівувати 

та зберігати документи та звіти, дані яких підлягають моніторингу,. Зберіганню 

підлягають такі документи: технічні звіти, первинні бухгалтерські документи 

щодо спостережуваних параметрів у паперовому вигляді; проміжні звіти й інші 

документи на паперових та електронних носіях. Цю документацію й інші дані 

моніторингу потрібні для детермінації та верифікації, як і всі інші дані, що 

стосуються моніторингу впливу виробничої діяльності залізорудного 

виробництва на довкілля, слід зберігати щонайменше два роки. 

Пропонуємо накопичувати та систематизувати дані екомоніторингу в 

наступній табличній формі, яку можна автоматизувати. Для прикладу наводимо 

форму для збору та систематизації даних для моніторингу скорочення викидів 

(табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 
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Джерело: розроблено автором. 

– навчання персоналу, який здійснює моніторинг. На підприємствах ГЗК 

постійно впроваджують нові технології, тому персонал повинен володіти 

навичками та знаннями у сфері модернізації, налагоджування й експлуатації 

насосного й електричного обладнання, двигунів тощо. Набуття потрібних 

навичок і знань може забезпечувати локальна система професійного навчання та 

тренування. До роботи з таким промисловим обладнанням можуть бути допущені 

робітники з належним рівнем підготовки. Відповідальним за навчання та 

перевірку працівників є відділ охорони праці підприємства. Навчання з техніки 

безпеки (ТБ) є обов’язковим для всього персоналу відповідно до нормативних 

вимог місцевого рівня. Процедура навчання з ТБ включає в себе певний об’єм, 

інтервали, форми навчання та перевірку знань. На керівництво підприємства 
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покладається забезпечення ведення реєстраційних записів щодо такого навчання 

та періодичних перевірок знань. Діяльність, безпосередньо пов’язана з веденням 

моніторингу, не потребує спеціальних знань, крім тих, що належать до сфери 

професійного навчання. Таким чином, персонал, відповідальний за проведення 

моніторингу, має бути ознайомлений з процедурами й вимогами моніторингу, 

пройти відповідний тренінг та консультації щодо Кіотського протоколу й 

моніторингу. 

– процедури, визначені для коригувальних дій, що мають на меті більш 

точне проведення моніторингу та звітування в майбутньому. У разі будь-яких 

помилок, несумлінних дій або протиріч, що будуть виявлені під час моніторингу, 

керівництво підприємства повинно призначити комісію для вивчення таких 

випадків і видати накази, які міститимуть у тому числі й положення про 

проведення необхідних коригувальних дій для уникнення таких ситуацій в 

майбутньому. Керівництво підприємства має встановити канал зв’язку, щоб 

будь-яка особа, яка має стосунок до здійснення моніторингу мала можливість 

подати пропозиції щодо покращення організації й більш точного ведення 

моніторингу в майбутньому. Цей канал зв’язку повинен бути з’єднаний з 

керівництвом підприємства, яке у разі необхідності здійснюватиме необхідні 

коригувальні дії або запропоновані вдосконалення. Учасники можуть проводити 

періодичний аналіз плану моніторингу та процедур, а за потреби пропонувати 

іншим учасникам відповідні вдосконалення. 

– готовність до ситуацій, коли надзвичайна подія може викликати 

неочікувані викиди. Безпека роботи обладнання та персоналу забезпечується 

систематичними навчаннями з техніки безпеки. Порядок дій при виникненні 

загальних надзвичайних ситуацій, таких як пожежа, повна відмова обладнання 

тощо розробляється як обов’язкова частина нормативів щодо підприємницької 

діяльності згідно з чинним законодавством. 

План комплексного моніторингу може бути впроваджено за допомогою 

чітко розроблених обов’язків. Оперативний персонал буде отримувати дані й 

передавати їх у відповідні відділи, де вони накопичуватимуться і 
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структуруватимуться для розрахунку величини викидів. Усі відділи ГЗК за 

необхідності повинні надавати дані, що підлягають моніторингу. 

Наведемо перелік відділів, які мають бути задіяні у зборі та передачі даних 

для моніторингу. 

1. Відділ охорони навколишнього середовища відповідає за екологічну 

складову діяльності ГЗК  та за відносини з місцевими і центральними органами 

влади. Відділ повинен отримувати необхідні дозволи для роботи підприємства й 

слідкувати за тим, як впливає на навколишнє середовище діяльність ГЗК. Він 

відповідальний за надання екологічної документації для процедур детермінації та 

верифікації. Відділ повинен збирати, обробляти, розраховувати та зберігати усі 

моніторингові дані, а також надавати відомості про впроваджені технології. 

2. Відділ метрології повинен відповідати за дані щодо всіх параметрів, які 

підлягають моніторингу. Він здійснює лабораторний контроль викидів і 

атмосферного повітря, контроль водного басейну та моніторинг об'єктів довкілля 

атомно-емісійним методом. 

3. Відділ з охорони праці повинен стежити за відповідністю роботи ГЗК та 

персоналу техніці безпеки й вимогам діючих стандартів. Він є відповідальним за 

періодичне проведення тренінгів і перевірку персоналу. 

4. Служба з енергетичного менеджменту повинна контролювати споживання 

електроенергії та виробництво залізорудного концентрату на ГЗК.  

За вимогою, інші відділи підприємства будуть надавати необхідні дані для 

моніторингу. Останньою ланкою при здійсненні екологічного моніторингу є 

система управління екологічними ризиками та екомоніторингом (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Система управління екологічними ризиками та екомоніторингом на 

підприємствах ГЗК  

Джерело: складено автором на основі [36]. 

 

Планування діяльності з оцінки й управління ризиками на підприємствах 

ГЗК має передбачати: 

- ідентифікацію ризиків; 

- оцінку ймовірності несприятливих подій (виникнення порушень); 

- визначення можливих наслідків; 

- опрацювання методики розрахунку можливих наслідків (збитків) у 

вартісному відображенні; 

- оцінка можливих наслідків у вартісному відображенні та їх ранжування; 

- визначення переліку заходів щодо зниження й запобігання збитків від 

ідентифікованих ризиків; 

- оцінка ефективності необхідних вкладень для зниження й запобігання 

ризиків; 

- прийняття рішення про впровадження конкретних заходів з управління 

ризиками. 
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Для поетапного виконання плану потрібні ґрунтовні дослідження існуючих 

екологічних аспектів та ймовірності настання  несприятливих подій, а також 

визначення можливих наслідків. Такі роботи зазвичай виконують спеціалізовані 

науково-дослідні організації на замовлення підприємства. На основі проведених 

досліджень менеджмент приймає рішення про вибір методики оцінки 

екологічних ризиків та управління ними. 

Як виявлено у процесі дослідження, бразильська компанія Vale, що є 

найбільшим виробником залізної руди у світі, користуються сучасними 

методиками оцінки екологічних ризиків за допомогою методів Hazard 

Identification (HAZID), Environmental Issues Identification Studies (ENVID), «BOW-

TIE», а також методу ІБР, Hazard and Operability Reviews (HAZOP). 

Проведемо аналіз екологічних ризиків ЦГЗК, а також шляхи їх уникнення за 

допомогою вищезгаданих методик. Для цього необхідно: 

1. Дослідити та виділити екологічні аспекти ЦГЗК. 

2. Визначити проблеми, їх джерела, оцінку ймовірності настання 

відповідно до запропонованих критеріїв оцінки (фахівцями у сфері екологічної 

безпеки ЦГЗК (за методом Делфі)), з подальшим формуванням результатів. 

3. Розрахувати величину штрафу від настання подій, а також вартість 

заходів для їх уникнення 

4. Провести аналіз, користуючись наведеною нижче табличною формою:  

Екологічний 
аспект/бал 

1 2 3 4 5 

а) відповідність 
законодавству 

Найкращі 
технології 

Не 
порушують 

Порушують 
законодав-ство 

у май-
бутньому 

Не відомі 
контролю-

ючим 
органам 

Відомі 
контролю-

ючим  
Органам 

б) масштаб 
поширення 
впливу 

У межах 
об’єкта 

У межах 
санітарної 

зони об’єкта 

У межах 
адміністра-

тивного 
району 

У межах 
адмін. 
області 

У межах 
держави  

або міжна- 
родного 
впливу 

в) можливість 
виявлення 
наслідків 

Тільки при 
проведенні 

спеціаль-них 
досліджень 

Тільки при 
проведенні 

регуляр-ного 
моні-торингу 

Одиничні 
виміри 

Візуальна 
наявність 

Наявність 
завчасно 

відома або 
може бути 

розрахована 

г)витрати Відсутні До  1–10  10–100 Більше  
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(штрафи) на 
відшко-дування 
впливу 

1млн грн млн грн млн грн 100 млн грн 

д)реакція 
стейкхолде-рів 

Відсутня 
Скарги  

(не більше 
1 на рік) 

Значний вплив 
на репутацію, 

скарги не 
частіше ніж 1 
раз у квартал 

Значний 
вплив на 

репутацію, 
скарги 

частіше ніж 1 
раз у квартал 

Невіднов-ний 
нега-тивний 

вплив на 
репутацію 

е)настання 
негативної події 
(роки) 

>6 3–6 1–3 >1 

Вже відбу-
лося і має 

тенденцію до 
погір-шення 

є)масовість 
впливу на 
населення  

(тис. осіб) 

< 0,5 0,5–5 5–50 50–500 >500 

Джерело: розроблено автором 

Результати дослідження свідчать про те, що середній результуючий 

показник ризику 15 екологічних аспектів ЦГЗК станом на 2012 р. дорівнює 3 і 

означає середню істотність ризику. Розрахункові штрафи та збитки у разі 

настання ризику становлять 214, 2 млн грн, а орієнтовна вартість уникнення 

негативних наслідків настання ризику – 700 тис. грн.  

Проте використання таких методик потребує залучення 

висококваліфікованих кадрів, а відповідно є достатньо затратним, тому 

підприємствам економічно доцільніше впроваджувати інтегровані системи 

управління екологічними ризиками та екомоніторингом. 

Враховуючи, що досліджуваний нами холдинг Метінвест об’єднує 5 

однотипних  підприємств, особливої уваги при оцінці та управлінні ризиками 

заслуговує ПК SoFi, розроблений німецькою компанією PE International для 

управління сталим розвитком підприємств. Комплекс знайшов застосування в 66 

країнах світу, впроваджений у найбільших концернах: Alcan, Allianz, Bayer, 

DaimlerChrysler, Deutsche Post / DHL, Rockwool, Siemens, Toyota, ThyssenKrupp, 

Volkswagen. Продукт розроблений для використання в межах екологічного 

менеджменту і дає можливість оперативно аналізувати інформаційні потоки за 

чотирма основними напрямками:  

SoFi EH & S для екологічного менеджменту та управління охороною праці 

передбачає: 
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- оцінку матеріальних та енергетичних потоків – збір і оцінювання даних 

по підприємству та його складових частинах; формування основи для визначення 

екологічних цілей (аспектів), а також систематизації інформації для екологічного 

звіту; 

- оцінку впливів на довкілля – на основі збору даних програмний 

комплекс забезпечує розрахунки екологічних впливів продукції розглянутого 

підприємства або впливів на попередніх стадіях. Ця процедура грунтується на 

досвіді проведення оцінок життєвого циклу різних видів продукції, причому 

екологічні показники є складовою системи технічних і економічних 

характеристик. Таким чином, задовольняються актуальні вимоги до систем 

екологічного менеджменту; складання екобалансу, балансів відходів, GHG–

Bilanzen можливо на основі даних, які зберігаються в банку даних програмного 

комплексу – ці документи використовуються при екологічний аудит; 

- оцінку безпеки на робочому місці – відслідковуються показники безпеки 

на робочих місцях відповідно до OSAS 18001; 

- Compliance Management/менеджмент відповідності – передбачає 

контроль відповідності реальних показників встановленим нормам з 

автоматизованими спробами обгрунтування існуючих невідповідностей. 

SoFi CSM для управління сталим розвитком: 

- екологічні, економічні та соціальні індикатори – в єдиній системі 

проводиться обчислення індикаторів стійкості для зазначених «трьох вимірів», 

оскільки для підготовки інформації необхідно взаємодія з відповідними 

колегами-фахівцями з інших областей, досягається єдність в оцінках діяльності 

підприємства; 

- додаткові дані про якість (додаткові специфічні характеристики об'єкта) 

дозволять більш детально охарактеризувати стан досліджуваного підприємства; 

- гнучка звітність – можливість підготовки внутрішніх звітних документів, 

документації в рамках міжнародної Глобальної ініціативи зі звітності 

(добровільні екологічні звіти фірм), заповнення опитувальників для складання 
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рейтингів значно полегшується завдяки можливості оперативної обробки 

інформації; 

- стратегічне управління – прогнозування, індивідуальні оцінки різних 

аспектів і менеджмент відповідності як найважливіші інструменти ПК SoFi; 

SoFi EM для управління емісіями (насамперед парникових газів): 

- моніторинг емісій на підприємстві; 

- облік матеріальних та енергетичних потоків, автоматичне обчислення та 

аналіз даних щодо емісій в розрізі підприємства, процесу, місць розташування 

діючих виробничого обладнання; 

- аналіз ринків (квот на викиди парникових газів) – можливість опера-

тивного отримання інформації та оцінки ситуації на ринку від експертів; 

- розподіл викидів – управління розподілом викидів з урахуванням 

національних планів і програм взаємодії; 

- звітність щодо емісій парникових газів; 

- стратегії та управління ризиками – можливості раннього розпізнавання 

ризиків перевищення (або надміру заниженого) рівня викидів з метою вибору 

оптимальної стратегії викидів; 

- бенчмаркінг (порівняльні дослідження). 

Результатом досліджень у даному розділі стала розробка та впровадження 

методики комплексного екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності 

залізорудного виробництва на довкілля, що включає в себе перелік показників та 

об’єктів екомоніторингу, порядок систематизації, обробки зібраних даних, 

аналізу та прогнозування, а також формування заходів щодо зниження 

забруднення навколишнього середовища. Таким чином, розроблена методика є 

повністю сформованою та дозволяє проводити ефективний комплексний 

екомоніторинг впливу виробничої діяльності залізорудного виробництва на 

довкілля. Також запропоновано до комплексного екомоніторингу ввести 

моніторинг природоохоронної політики ГЗК, в результаті проведення якого 

настає можливість науково обґрунтовано коригувати відповідну частину 

природоохоронної політики. Надано практичні рекомендації щодо проведення 
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екомоніторингу, серед яких: процедура створення мережі незалежного 

екологічного моніторингу; обов’язки та відповідальні структурні одиниці 

підприємств ГЗК за проведення екомоніторингу; порядок збору та архівації 

даних, їх аналіз і прогнозування; навчання персоналу, задіяного в 

екомоніторингу; система управління екологічними ризиками та 

екомоніторингом. 

Впровадження та здійснення комплексного екологічного моніторингу 

впливу виробничої діяльності залізорудного виробництва на довкілля дозволить 

забезпечити екологоорієнтоване управління та ведення контролю. 

 

3.2. Удосконалення системи інформаційного забезпечення аналізу та 

прийняття управлінських рішень гірничо-збагачувальних підприємств 

 

Стабільний економічний розвиткок України неможливий без стабільного 

зростання базових галузей економіки, у т.ч. гірничо-збагачувальних підприємств. 

За таких обставин зростає вплив екологічного чинника на процес прийняття 

рішень при плануванні виробничої програми. 

Виробнича діяльність ГЗК забезпечується великою кількість природних 

ресурсів(земель), енергетичних, матеріальних та трудових. Тому необхідною 

складовою успішної їх діяльності є зважені управлінські рішеня, у тому числі 

щодо природоохоронної діяльності. Аналіз є засобом створення основного 

ресурсу нової економіки – інформації. На початку ХХІ ст. результативність 

діяльності будь-якого суб’єкта господарювання стає дедалі більшою мірою 

залежною від якості інформації, значна частина якої формується саме в системі 

економічного аналізу. В процесі аналітичного дослідження створюється нова 

інформація. Велика частина аналітичних робіт у межах підприємства (на 

переконання понад 80% осіб, які брали участь в анкетуванні) спрямована на 

системне та комплексне дослідження діяльності суб’єкта господарювання і 

розвиток структурних підрозділів для забезпечення найбільш повного 

використання та приросту його економічного потенціалу. Тим самим 
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задовольняються внутрішні потреби оперативного, коротко- і довгострокового 

управління (результати такого аналізу, як  правило, є конфіденційними [72, с. 

158–169]. 

В умовах сталого розвитку інформація є не лише елементом економічної 

системи, а й інструментом ефективного управління. Залізорудні гірничо-

збагачувальні підприємства не можуть успішно розвиватися за наявності 

обмеженого інформаційного поля та недосконалої організації інформаційних 

процесів. Стратегічні, тактичні та оперативні комплексно поставлені завдання 

управління природоохоронною діяльністю організації можна вирішувати лише за 

допомогою успішно діючої системи інформаційного забезпечення аналізу 

управлінських рішень щодо ефективності природоохоронних заходів. 

У даному підрозділі буде здійснено критичний розгляд джерельної бази 

інформаційного забезпечення аналізу та прийняття управлінських рішень щодо 

ефективності гірничо-збагачувального виробництва в контексті  

природоохоронної діяльності задля пошуку шляхів його вдосконалення, що 

забезпечує ефективне еколого-орієнтоване управління. 

Значення інформаційного забезпечення в сучасних процесах управління 

досліджували у своїх працях І.В. Сергієнко, М.І. Долішній, О.П. Голобуцький, 

В.В. Ткачук, О.Б. Шевчук та інші науковці. Організаційні основи створення 

систем інформаційного забезпечення в менеджменті розглянуті в роботах І.С. 

Вовчака, О.О. Веклич, О.В. Матвієнка, О.В. Ульянченка, П.А. Щербакова. Проте 

ці дослідження зорієнтовані на розвиток інформаційного забезпечення 

економічного аналізу як засобу прийняття ефективних економічних рішень у 

сфері  економічного розвитку підприємства, поліпшення його фінансового стану, 

розвитку інвестиційної привабливості.  

Разом із тим у сучасних наукових публікаціях залишаються недостатньо 

висвітленими важливі аспекти систем інформаційного забезпечення аналізу 

управлінських рішень щодо ефективності природоохо-ронних заходів з 

урахуванням специфіки залізорудних гірничо-збагачувальних підприємств. 

Система інформаційного забезпечення аналізу управлінських рішень щодо 
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ефективності природоохоронних заходів як окремий об’єкт дослідження не 

розглядалася.  

Основна проблема низької ефективності природоохоронних заходів у 

гірничо-збагачувальній галузі криється не стільки в нестачі коштів для реалізації 

проектів, скільки пояснюється недостатнім обсягом інформації, відсутністю 

стратегії, чіткої системи взаємозв'язків, розуміння механізмів взаємодії суб'єкта 

та об'єктів управління. На сьогодні розроблено достатньо нових інформаційних 

технологій в економічних системах ГЗК, здатних на технічному рівні забезпечити 

доступність будь-якої інформації. Безумовно, еколого-орієнтована система 

управління буде формуватися ще тривалий час фрагментарно, з важко 

оцінюваною ефективністю функціонування. Система управління підлягатиме 

неодноразовому коригуванню, буде адаптуватися до особливостей гірничо-

збагачувального виробництва, може навіть кардинально змінюватися. Але 

запорукою її успішного розвитку залишатиметься принцип  синергії 

максимального врахування всіх доступних факторів. 

На наше переконання, систему інформаційного забезпечення аналізу 

управлінських рішень слід розглядати як систему , що покликана дати 

інформацію про результати роботи керівництва, та ступінь досягнення  

поставленим цілям.  

Діяльність підприємств Групи Метінвест, зважаючи на галузеву специфіку, 

пов'язана з істотним впливом на довкілля. Виробнича діяльність підприємств 

вугільної та гірничорудної промисловості впливає на цілісність земельних 

ресурсів і пов'язана з утворенням великих обсягів відходів. Видобуток вугілля 

також призводить до утворення шахтних вод та емісії метану. 

На поточний момент можна виділити основні чинники, що деструктивно 

вливають на інформаційне забезпечення та якість прийнятих рішень на ГЗК: 

 діяльність підприємства у цілому, а також його підрозділів і працівників 

не має повного об'єктивного інформаційного відображення; 

 невизначеність історії питання – наявність вихідних документів і 

змістовних підстав для прийняття конкретних рішень; 
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 неможливість одержання адекватної запиту інформації з документів, у 

яких вона міститься; 

 повільність документообігу та внесення інформації до баз даних, що 

призводить до низького рівня її оперативності; 

 поява дублюючих або суперечливих документів; 

 слабка інтегрованість функції інформаційного забезпечення у систему 

управління; 

 недостатній рівень обробки інформації, невірне трактування «потрібної» 

та «непотрібної» інформації. 

Крім того, у гірничодобувній галузі поширені ситуації, коли підприємства 

працюють рентабельно, але витрати на запобігання екологічних наслідків, плата 

за забруднення навколишнього середовища, витрати на рекультивацію земель, 

очищення води, зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря знижують показники ефективності діяльності підприємств. 

Через нехтування впливу екологічних чинників підприємства навіть не 

ставлять питання про те, що природоохоронна діяльність може бути 

прибутковою. Водночас можливі ситуації, коли підприємства використовують 

сучасне техніко-технологічне обладнання, а результати діяльності виявляються 

збитковими. Це ще раз доводить той факт, що критерії ефективності варто 

розглядати комплексно та у взаємозв’язку, що надасть змогу добирати їхню 

сукупність з урахуванням пріоритетності та взаємовпливу чинників. 

Головні напрями природоохоронної діяльності обмежуються критерієм 

економічної доцільності для основної операційної діяльності, перш за все для 

того, щоб зменшити ресурсоємність виробництва та обсяги природоохоронних 

платежів, розмір і порядок нарахування яких визначають чинним 

законодавством. Наявність сертифікації на відповідність міжнародним 

стандартам передусім спрямована на вирішення природоохоронних проблем, що 

дасть швидкий економічний результат у профільній економічній діяльності. 

Мотивація гірничо-збагачувального підприємства до вирішення важливих 

екологічних проблем, що постають при здійснення виробничої діяльності, 
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обмежується негативною тенденцією до суттєвого збільшення екологічних 

витрат і зниження поточних прибутків. Так, капітальні інвестиції становлять у 

середньому тільки 12%, а поточні витрати досягають 88% [36]. Тому 

впровадження ними власної екологічної політики потребує удосконалення 

системи інформаційного забезпечення аналізу й оцінки ефективності гірничо-

збагачувального виробництва в контексті природоохоронної діяльності. 

Удосконалення системи інформаційного забезпечення аналізу ефективності 

природоохоронної діяльності на ГЗК, реалізація рекомендацій щодо практичної 

реалізації виявлених можливостей на рівні підприємства дасть змогу одержати 

додатковий прибуток. 

Об’єктом, щодо якого здійснюється аналіз ефективності природоохоронної 

діяльності, може бути будь-яка економічна система –  як підприємство в цілому 

(у нашому випадку – ГЗК),  так і його структурна одиниця (цех, відділ, 

комплекс), або окремий елемент виробничо-збутового процесу, наприклад, 

використання одного, кількох або всіх видів ресурсів.  

Вплив екологічного чинника на кон'юнктуру ринку залізорудної продукції 

може бути інтерпретований як: загроза економічним результатам гірничо-

збагачувального виробництва; додаткова можливість отримання конкурентних 

переваг; вимога, яка ставиться та посилюється; обмеження щодо здійснення й 

розвитку виробничої діяльності. Напрями цієї інтерпретації залежать від ступеня 

впливу екологічного чинника на економічні показники діяльності комбінатів, що 

вимагає зміни їхньої системи цілей і стратегій, а також організації бізнес-

процесів. 

Короткостроковий вплив екологічної діяльності ГЗК зумовлюється 

поточним попитом на продукцію, а сталість довгострокового – підготовкою до 

ведення виробничо-фінансової діяльності в майбутньому. Якщо порівняти у часі 

виробничу й екологічну діяльність, то забезпечуватиметься усунення негативних 

екстернальних ефектів шляхом виконання в повному обсязі всіх передбачених 

природоохоронних заходів, що має забезпечити відновлення якісного стану 

навколишнього середовища в різні за часом періоди. 
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Формування екологічного ефекту здійснюється шляхом порівняння 

довгострокових негативних екологічних явищ, сформованих водночас або 

поступово, відповідно до нарощування виробничих потужностей (уникнути їх 

неможливо й вони спричиняють збитки) і довгострокових запланованих 

природоохоронних заходів (витрати на усунення наслідків), що реалізуються 

протягом терміну відпрацювання запасів родовища (загалом або його частини), а 

також шляхом порівняння поточного негативного впливу на довкілля, що 

відбувається при виконанні виробничої програми й оперативних 

природоохоронних заходів, які реалізують при цьому, що дає змогу оцінити 

довго- і короткостроковий екологічний ефект (збиток, його зменшення або 

відсутність) на підприємствах ГЗК.   

Враховуючи специфіку діяльності гірничо-збагачувальних підприємств, при 

виборі методу аналізу недоцільно зосереджувати увагу лише на методах, які 

використовують техніко-економічні показники господарської діяльності без 

урахування рівня забезпеченості та їх екологічного потенціалу. Дієвішим і 

адекватним умовам функціонування підприємств, з нашого погляду, є метод 

фрактального аналізу господарської діяльності підприємств, що дозволяє 

одержувати повнішу й всебічну оцінку ефективності еколого-економічного рівня 

виробництва та господарської діяльності також прогнозувати стан еколого-

економічного потенціалу з метою забезпечення подальшого розвитку гірничо-

збагачувальних підприємств. 

Важливо підкреслити, що ефективність господарювання в кінцевому 

підсумку визначається оптимізацією використання еколого-економічного 

потенціалу. Запропонована нижче структура системи інформаційного 

забезпечення аналізу й оцінки ефективності гірничо-збагачувального 

виробництва в контексті природоохоронної діяльності дозволяє дотримувати 

послідовності цього процесу, комплексного підходу, досліджувати, як впливають 

на діяльність підприємства зовнішні та внутрішні чинники, враховувати 

особливості об'єкта, що вивчається. 
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Інформаційно-аналітична система орієнтована на вертикально-інтегровану 

гірничо-металургійну Групу компаній «Метінвест», а саме на 

Гірничовидобувний дивізіон, до складу якого входять підприємства з 

виробництва залізорудної і флюсодоломітної продукції: Північний, Інгулецький, 

Центральний гірничо-збагачувальні комбінати, які є одними з провідних у Європі 

й найбільшими в Україні гірничорудними підприємствами та Комсомольське 

рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: Краснодонвугілля і 

United Coal Company. Таким чином, Гірничовидобувний дивізіон має 

територіально розподілені підрозділи, що  враховано у розробці системи 

інформаційного забезпечення  аналізу управлінських рішень щодо ефективності 

природоохоронних заходів. Система повинна забезпечувати регулярний збір, 

централізоване зберігання, обробку та аналіз даних щодо природоохоронної 

діяльності, а також обмін з іншими системами. Вона є інструментом для 

вирішення комплексу завдань природоохоронної діяльності  (рис. 3.5). 

Для формування системи інформаційного забезпечення аналізу й оцінки 

ефективності природоохоронних заходів підприємствам ГЗК слід провести 

детальний аналіз екологічних аспектів виробничої діяльності кожного з них. 

Результатом таких дій мають стати сформований Реєстр екологічних аспектів, а 

також оцінка аспектів та їх ранжування, розроблена й апробована методика 

виявлення екологічного ризику. На основі таких даних екологічні служби 

підприємств ГЗК повинні вносити необхідні зміни та доповнення до складених 

раніше програм природоохоронних заходів. 

На кожному підприємстві також слід розробити і впровадити методику 

проведення екологічних аудитів, спрямованих на виявлення екологічних аспектів 

діяльності підприємств ГЗК, доведення інформації до керівників компанії, а 

також формування пропозицій з удосконалення системи інформаційного 

забезпечення аналізу управлінських рішень щодо ефективності 

природоохоронних заходів на підприємствах ГЗК. 
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Рис. 3.5. Структурна схема системи інформаційного забезпечення аналізу та 

оцінки ефективності гірничо-збагачувального виробництва у контексті 

природоохоронної діяльності  

Джерело: розроблено автором. 

 

Ще одним і не менш важливим елементом системи інформаційного 

забезпечення є Реєстр дозвільної документації, який підлягає регулярному 

моніторингу отримання документів. Для кращої організації цих робіт можна 

прописати процедуру в «Порядку організації робіт щодо отримання дозвільної 

документації в сфері природоохоронної діяльності». 
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Слід постійно проводити моніторинг змін природоохоронного 

законодавства, створити і підтримувати в актуальному стані електронну 

бібліотеку нормативних документів. 

Отже, система інформаційного забезпечення на підприємствах ГЗК повинна 

бути не тільки джерелом статистичної інформації щодо витрат на 

природоохоронну діяльність, а й частиною стратегії компанії щодо охорони 

праці, промислової безпеки та дбайливого ставлення до навколишнього 

природного середовища, а також частиною інформаційної системи менеджменту, 

тобто управління природоохоронною діяльністю слід вибудовувати за тими 

самими принципами, що й систему охорони праці та промислової безпеки. 

Управління повинно покладатися на менеджерів усіх рівнів – від Наглядової ради 

до менеджерів ділянок через Центральні комісії.  

Економічна оцінка природоохоронних заходів має здійснюватися за 

допомогою інструментарію проектного менеджменту з урахуванням життєвого 

циклу екологічних технологій. Критерієм оцінки ефективності 

екологоорієнтованого бізнес-портфеля традиційно має бути сукупна 

рентабельність виробництва без розмежування екологічних і бізнесових центрів 

витрат та відповідальності[108, c. 42]. 

Управління природоохоронною діяльністю має допомагати керівникам 

компанії в реалізації екологічного компоненту стратегії: ставити єдині завдання, 

розробляти екологічні стандарти та забезпечувати методичну підтримку при їх 

впровадженні. Таким чином може бути забезпечений системний і водночас 

гнучкий підхід, враховуючи особливості й умови кожного підприємства. 

Наприклад, взаємодія підприємств ГЗК і Управляючої компанії може 

здійснюватися шляхом проведення нарад із керівниками служб 

природоохоронної діяльності всіх підприємств ГЗК. Найактуальнішими 

природоохоронними питаннями, що постають перед підприємствами ГЗК, є 

ідентифікація екологічних аспектів і довгострокове планування й оптимізація 

природоохоронних витрат.  
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Як свідчать результати дослідження, необхідним є впровадження 

спеціальних процедур, що сприятимуть підвищенню ефективності діяльності 

екологічних служб. Для вирішення найбільш нагальних питань можна 

створювати робочі групи, в які входять представники різних служб управляючої 

компанії і підприємств. Таким чином, слід щорічно на підприємствах, які входять 

у таку групу, розробляти і реалізовувати екологічні програми, метою яких є 

зниження існуючого і потенційного впливу на навколишнє середовище. Так, на 

додаток до традиційних екологічних заходів підприємства повинні прагнути 

впроваджувати нові технології, щоб виключити утворення забруднень і залучити 

відпрацьовані ресурси в повторний виробничий цикл.  

Підприємства групи повинні надавати перевагу екологічно чистим 

технологіям при реалізації інвестиційних проектів, а при їх розробці обов’язково 

проводить екологічну оцінку на всіх стадіях опрацювання. Перехід від існуючого 

стану до вдосконаленого має забезпечуватись шляхом ефективного використання 

всіх сучасних технологій екологічного контролю, у тому числі екологічному 

аналізі та аудиті. Екологічний аудит дає змогу дати економічну оцінку 

запланованих та реалізованих заходів. Його слід розглядати як незалежне 

дослідження всіх аспектів господарської діяльності промислового підприємства 

будь-якої форми власності для встановлення розміру прямої або непрямої дії на 

стан навколишнього середовища. Його мета – приведення природоохоронної 

діяльності у відповідність з вимогами законодавства і нормативних актів, 

оптимізація використання природних ресурсів, зниження та впорядкування 

енергоспоживання, зменшення відходів, запобігання аварійним скидам, викидам і 

технологічним катастрофам.  

У механізмі забезпечення ефективності виробничої та природоохоронної 

діяльності на ГЗК екологічний аудит є елементом системи інформаційного 

забезпечення, який дає можливість досягти встановленого рівня екологічних 

параметрів та контролювати його.  

Таким чином, для того, щоб зменшити техногенний вплив на довкілля 

менеджмент підприємств ГЗК має змінити критерії прийняття рішення щодо 
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розвитку бізнесу: від мінімізації екологічних витрат до їх оптимізації, а саме – 

достатності для вирішення екологічних проблем. При цьому планування 

виробничої діяльності слід орієнтувати на отримання найкращого результату та 

вищої ефективності, з урахування життєвого циклу природоохоронних заходів, 

що відповідають застосовуваним підприємством технологіям. Необхідноо 

узгоджувати за часом обсяги здійснення виробничих процесів та ініційованих 

ними природоохоронних заходів. Вона може здійснюватись  як плата за кожну 

тону видобутої сировини [150]. 

Розвиток природоохоронної діяльності в гірництві передбачає 

запровадження нових технологій, які забезпечать виробництво більш якісної та 

дешевшої залізорудної продукції. Для виробництва залізної руди необхідно: 

видобутои мінеральну сировину, транспортування до місця переробки, очищення 

та агломерація. На кожному етапі виробничого циклу підприємство негативно 

впливає на довкілля – порушуючи ландшафт, спричиняючи викиди 

забруднюючих речовин в атмосферу, утворенні відходів. Для зменшення 

негативного впливу та виконання природоохоронного законодавства 

підприємством преалізується низка заходів. Така робота ведеться на етапі 

складання стратегічних планів (слабкі сторони, загрозита формуванні фінансових 

планів та бюджетів.  

Підвищення ефективності природоохоронної діяльності з урахуванням 

підвищення рентабельності може реалізовуватись тільки  при державному 

контролі якості природного середовища. Тобто пропонуємо розробляти стратегії 

паралельно й узгоджено, щоб кожний із зазначених у бізнесовій стратегії 

напрямів був забезпечений природоохоронними заходами. Реалізація 

природоохоронних заходів може у майбутніх періодах позитивно вплинути на  

фінансовий стан підприємства та підвищити  рівень економіко-екологічної 

ефективності. 

Отже, управлінські рішення щодо екологічних витрат на гірничо-

збагачувальних підприємствах покликані визначити пріоритетність їх 

фінансування, оптимальну кількість використаних ресурсів (у т.ч. трудових), а 
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також зважити вірогідність настання аварійних ситуацій. Забезпечення паритету 

економічних та екологічних завдань гірничо-збагачувального підприємства стає 

можливим за умов утворення матричної структури управління. Така структура, 

на відміну від цільових груп, забезпечуватиме належний статус та постійні 

функціональні обов'язки спеціалістів, фах яких дозволятиме узгоджувати 

взаємовигідні рішення еколого-орієнтовних завдань у процесі виробничої 

діяльності. 

Техногенний вплив в процессі видобутку залізної руди передбачає 

планування екологічних заходів на етапі складання стратегічних та оперативних 

планів, що сприятиме встановленню рівності між  економічними та екологічними 

цілми підприємства.  

Якщо управління виробничою та екологічною діяльністю мають однакову 

важливість то досягається вищий рівень економіко-екологічної ефективності: 

1. Види бізнесу знаходяться на різних стадіях свого життєвого циклу. 

Екологічні відповідають сучасним вимогам  - найкращі з доступних. 

2. Витрати на розвиток підприємства  та  на екологічні заходи перспективно 

рівні . 

3. Чим більше провідних видів бізнесу, які посідають сильні або сприятливі 

позиції, тим краще розроблений і наповнений бізнес-портфель організації.  

4. Середньозважена норма прибутку за усіма видами бізнесу задовольняє 

еколого-економічні цілі організації.  

5. Визначення пріоритету природоохоронних заходів здійснюється за 

величиною екологічного внутрішнього перерозподільника, який є 

співвідношенням витрат на ліквідацію та попередження екстерналій.  

Велике значення має напрям інвестиційної політики, спрямований на 

збереження потенціалу підприємства з урахуванням існуючих екологічних 

проблем. Ефективне управління  природоохоронною діяльністю гірничо-

збагачувальних підприємств  зменшить негативний вплив на довкілля, та 

дозволить розрахувати оптимальну кількість екологічних інвестицій, без 

зниження їх ефективності. 
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Таким чином, нами пропонується вдосконалювати існуючу систему 

інформаційного забезпечення аналізу й оцінки ефективності гірничо-

збагачувального виробництва в контексті природоохоронної діяльності  шляхом 

створення реєстрів екологічних аспектів, стану робочих місць, дозвільної 

документації через перетворення руху потоків облікової екологічної інформації.  

Реалізація вищезазначених заходів дозволить планувати, нормувати, 

контролювати й аналізувати всі складові ефективності  ГЗК враховуючи його 

вплив на довкілля, та знизити негативний вплив щляхом реалізації 

природоохоронних проектів. 

Врахування умов інформаційного забезпечення аналізу й оцінки 

ефективності гірничо-збагачувального виробництва в контексті 

природоохоронної діяльності з метою формування, поширення і застосування 

інформаційних ресурсів дасть можливість забезпечити ведення еколого-

орієнтованого управління та посилення контролю. Інформацію слід формувати за 

певними принципами (відкритості, адекватності) й обробляти за відповідною 

методикою. Тільки за цих умов застосування інформації при реалізації 

управлінських функцій і цивільних прав і обов'язків буде ефективним. 

Основою такого виду управління є: специфіка виробничого заходу та 

відповідність природоохоронного заходу,  оцінка ризиків та наслідкив 

виникнення аварійних ситуацій. 

 

3.3. Програма заходів з підвищення економіко-екологічної ефективності 

гірничо-збагачувальних підприємств 

  

Забруднення навколишнього середовища, у тому числі гірничо-

збагачувальними підприємствами, у багатьох регіонах України досягло 

критичного рівня й загрожує можливості подальшого збереження стійкості 

екологічних систем і здоров'я населення. Забруднення тільки атмосферного 

повітря супроводжується масовим знищенням лісів, зниженням урожайності 

сільськогосподарських культур, ставить під загрозу безпеку і здоров’я людей. 
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Загальний економічний збиток глобального масштабу при цьому обчислюється 

щороку десятками мільярдів доларів. 

Основними функціями управління природоохоронною діяльністю на 

гірничо-збагачувальних підприємствах повинні стати: стимулювання, 

перерозподіл, регулювання, контроль, акумулювання та мотивація (табл. 3.2). 

 На основі даних табл. 3.2 слід виділити три групи взаємо доповнюваних за 

функціями методів управління: 

1) адміністративні – встановлення нормативів, ліцензування, сертифікація; 

2) екологічного менеджменту – стандартизація, екологічний аудит; 

3) економічні – екологічні податки, екологічне страхування. 

Таблиця 3.2 

Взаємозвязок методів управління та функцій екологічної діяльності 
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1 Плата за 

забруднення 

довкілля 

+ +         +  +  

2 Податки за 

забруднення 

довкілля 

+ +         +  +  

3 Еко-

страхування 

+ +         +   + 

4 Стандарти-

зація 

+    + +      +  + 
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Продовження табл. 3.2 

5 Еко-аудит +    + +      +  + 

6 Принцип 

«бульбашки» 

+ +  + +  + +  + + + +  

7 Встановле-

ння норма-

тивів 

    +  + +  +   +  

8 Ліцензування     +   +     +  

9 Сертифікація      +   +    +  

Джерело:розроблено автором 

У першу групу увійшли адміністративні методи управління, які виконують 

функції регулювання та контролю, але недостатньо ефективні для досягнення 

цілей охорони навколишнього природного середовища. Головний недолік 

адміністративних методів управління полягає в тому, що вони не стимулюють до 

пошуку найефективніших рішень. 

Друга група методів управління стосується до системи екологічного 

менеджменту. Стандартизація й екологічний аудит мотивують підприємства 

застосовувати принципи екологічного менеджменту, що в свою чергу привертає 

увагу міжнародних екологічних організацій та міжнародної громадськості до 

підприємства, а також дає додаткові можливості для розвитку відносин з 

діловими партнерами за кордоном; створює кредит довіри у відносинах з 

інвесторами, органами місцевої влади та державного екологічного контролю та 

населенням; відкриває можливість для зміцнення й розширення позицій 

підприємств на міжнародних товарних і фінансових ринках. 

Діяльність у галузі екологічного менеджменту здатна привести до істотного 

економічного ефекту за рахунок економії та заощадження сировини, матеріалів, 

енергетичних ресурсів, зменшення сум екологічних платежів і штрафних санкцій. 

Екологічний менеджмент не замінює і не виключає діяльність підприємств у 

галузі екологічного контролю, а розвивається на доповнення до неї на 

ініціативній добровільній основі. 

Третя група передбачає економічні методи управління, що реалізують такі 

функції: стимулювання, перерозподіл і акумулювання. 
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Завданням страхування як одного із методів управління ризиком у 

природокористуванні є перерозподіл втрат серед великої групи фізичних та 

юридичних осіб, які зазнали однотипного ризику. Для стимулювання 

підприємств швидко й ефективно реалізувати природоохоронні програми у 

страхових компаній існує реальний механізм підвищення і пониження тарифних 

ставок. Тарифні ставки диференційовані залежно від галузі виробництва, в якій 

працює підприємство, що має намір укласти договір екологічного страхування, 

однак вони більшою мірою виконують акумулюючу функцію. Екологічне 

страхування забезпечує можливість компенсації частини заподіяних 

забрудненням навколишнього середовища збитків і створює додаткові джерела 

фінансування природоохоронних заходів. 

Податки за забруднення довкілля відносять до заходів прямого регулювання 

природоохоронної діяльності. Їх досить складно застосовувати, в той час як 

механізм природоохоронних платежів органічно вписується у функціонуючу 

систему, тому що створюється на базі системи довгострокових економічних 

нормативів. 

Систему природоохоронних платежів слід будувати за такими принципами: 

- розмір плати повинен відповідати нанесеній шкоді, або її уникненню; 

- підприємству має бути вигідно виділяти кошти на природоохоронні 

заходи, оскільки на відповідну суму буде зменшено плату за забруднення. 

Плата за забруднення довкілля може стати інструментом стимулювання 

природоохоронних заходів. Проте плата має відповідати реальним потребам 

природоохоронної діяльності, а часто потребує купівлю обладнання та 

технологій які є доволі дорогими.  Тому необхідно акумулювати кошти, та 

розподіляти їх відповідно до довгострокової програми тра пріорітетності.  

Проведений нами аналіз специфіки виробництва на вітчизняних гірничо-

збагачувальних підприємствах дав змогу визначити їхні сильні та слабкі сторони 

з огляду на результати економічної і природоохоронної діяльності. Це дало 

можливість запропонувати низку практичних заходів, реалізація яких дозволить 

суттєво підвищити економіки-екологічну ефективність. 
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Для апробації розроблених методичних рекомендацій пропонується 

комплекс природоохоронних заходів, спрямованих на забезпечення 

раціонального природокористування та зниження екологічного навантаження на 

навколишнє природне середовище, а саме: заходи щодо використання відходів 

виробництва, заходи щодо захисту повітряного басейну, заходи з охорони водних 

ресурсів, заходи з відновлення земель. 

І. Заходи використання відходів: 

- переробка відходів у будівельний щебінь; 

- переробка хвостів агломераційного виробництва; 

- переробка полів газоочистки доменного і мартенівського виробництва в 

товарну продукцію (металевий цинк і залізорудну продукцію) на потужностях 

КМК «Криворіжсталь»; 

- продаж хвостів рудозбагачувальних виробництв стороннім організаціям 

або їх переробка; 

ІІ. Заходи з охорони повітряного басейну передбачають реконструкцію 

об'єктів агломераційного цеху, щоб скоротити викиди шкідливих речовин у 

повітря. 

ІІІ. Заходи з охорони водних ресурсів мають на меті капітальний ремонт і 

монтаж водоочисних об'єктів та споруд. 

 Розглянемо ефективність перелічених вище заходів, що вже успішно 

реалізовуються на аналогічних виробництвах ГЗК за кордоном та в Україні. Так, 

за результатами досліджень АТ «Урал-Омега» було обґрунтовано інвестування у 

лінію з виробництва кубоподібного щебеню на руднику «Малий Кузбас» у місті 

Магнітогорськ, Російська Федерація. Розглянемо ефективність використання 

таких технологій на підприємствах Криворізького залізорудного басейну, 

оскільки специфіка гірничих порід на Полтавському ГЗК не дозволяє 

використовувати зазначену технологію. 

Відповідно до досвіду роботи фабрики на ринку «Малий Кузбас», 

результатами проведених досліджень приймається технологічна схема 

виробництва кубоподібного щебеню. При розрахунку цієї технологічної схеми 
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приймалися такі показники: дробарка 1 (пропускна здатність по даній фракції 

200 т/год, що виключає роботу двох дробарок одночасно, продуктивність однієї 

лінії – 135 т/год). 

Економічне обґрунтування плану з виробництва щебеню із розкривних порід 

кар'єрів Криворізького басейну: 

1. Капітальні витрати. Згідно з робочим проектом АТ 

«Уралмеханобрінжиніринг», капітальні витрати на будівництво лінії з 

виробництва щебеню становитимуть 2 млн дол. США, у тому числі вартість 

основних виробничих засобів – 1,9 млн дол. США, вартість оборотних засобів – 1 

млн дол. США. Питомі капітальні витрати дорівнюватимуть 4 дол. США/т. 

2. Експлуатаційні витрати і собівартість продукції. Відповідно до 

прийнятого в даній роботі технічного рішення річні експлуатаційні витрати на 

виробництво щебеню становитимуть 1 млн дол. США, собівартість 1 т щебеню – 

4,33  дол. США. Витрати по окремих елементах витрат визначали методом 

прямого рахунку і методом аналогії. 

3. Техніко-економічні показники виробництва продукції. З урахуванням 

ринкових цін і планового нормативу прибутку, середня ціна 1 т щебеню по 

фракціях (з ПДВ) становить 10 дол. США за 1 т. 

Валовий дохід становитиме 3,9 млн дол. США, валовий прибуток – 2, 2 млн 

дол. США за річного обсягу виробництва щебеню 388,8 млн т та 8-годинного 

робочого дня. 

4. Показники ефективності природоохоронного заходу. Добування щебеню 

зі скельних порід згідно з проектним рішенням дозволить скоротити річний обсяг 

розміщення відходів V класу небезпеки на 388 800 т. 

4.3. Економічний ефект. Загальний економічний ефект від виробництва 

продукції з відходів виробництва (без урахування капітальних вкладень) 

визначається сумою річного чистого прибутку та річною величиною 

амортизаційних відрахувань. Чистий прибуток від виробництва продукції з 

відходів розраховують як різницю між валовою виручкою, повною собівартістю і 

сумою податків (податок на майно, податок на прибуток, ПДВ). 
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Таким чином, загальний економічний ефект від реалізації розглянутого 

природоохоронного заходу протягом 10-річного терміну становитиме 20,04 млн 

дол. США, що дасть можливість зменшити обсяг відходів на 3,9 млн т. 

Технологія використання відходів рудовиробництва може бути застосована на 

всіх гірничо-збагачувальних підприємствах Криворізького залізорудного 

басейну. 

 Поряд із цим на Полтавському ГЗК протягом останніх років практично 

реалізовано низку заходів з модернізації виробництва, що дало позитивний ефект 

у підвищенні рівня ефективності виробництва та зниження негативного впливу 

на природне середовище. Використання зазначених технологічних рішень 

поліпшить результати виробництва й на інших гірничо-збагачувальних 

комбінатах України, зокрема Криворізького залізорудного басейну. У 2008–2009 

рр. Державна екологічна інспекція України провела комплексну перевірку 

підприємства на виконання вимог природоохоронного законодавства. За 

результатами перевірки робота екологічної служби комбінату оцінена як 

найкраща серед підприємств гірничо видобувної галузі країни. Перевірка, яка 

була здійснена Державною екологічною інспекцією в Полтавській області 

навесні 2009 року, оцінила природоохоронну діяльність підприємства як кращу 

серед великих підприємств області. 

Розробка проекту ВАТ "Полтавський ГЗК" розпочалася у 2000 р. з 

прийняття рішення про початок великомасштабної модернізації виробництва 

окатків і залізорудного концентрату. За результатами вищенаведених заходів 

були виконані: реконструкція ущільнення завантажувальної частини трубчатих 

печей № 1–4 з монтуванням ущільнення "SUPERDEAL", що забезпечило 

зниження питомих витрат електричної енергії та природного газу при 

виробництві окатків; дробарки КМДТ замінено на дробарки Hydrocone H-4000 та 

Hydrocone H-6800, КСДТ – на Superior S-4000, що зменшило питомі витрати 

електричної енергії при виробництві залізорудного концентрату. Реалізація 

описаних заходів дала можливість скоротити питомі витрати електричної енергії 

при виробництві окатків і залізорудного концентрату та знизити споживання 
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електричної енергії з Об'єднаної енергетичної системи України (далі – ОЕСУ) 

при виробництві продукції, також витрати природного газу при виробництві 

окатків. Із зменшенням споживання електроенергії з ОЕСУ будуть знижені 

витрати палива на виробництво електроенергії і відповідно об’єм викидів 

парникових газів на енергетичних підприємствах України. Із скороченням витрат 

природного газу при виробництві окатків зменшаться викиди парникових газів. 

З огляду на можливість залучення коштів для модернізації виробництва за 

рахунок Кіотських механізмів, у 2000 р. керівництво ВАТ "Полтавський ГЗК" 

ініціювало виконання спільного проекту "Реалізація комплексу 

енергозберігаючих заходів на ВАТ "Полтавський ГЗК". За відсутності діяльності 

за проектом спільного впровадження, базовий сценарій для ВАТ "Полтавський 

ГЗК" полягав у підтриманні існуючого на початок 2000 р. технологічного 

обладнання та великовантажних самоскидів у належному стані. При цьому 

питомі витрати енергоресурсів при транспортуванні гірської маси та при 

виробництві окатків і залізорудного концентрату залишилися б сталими на рівні 

1999 року та, як наслідок, не було б забезпечення зменшення викидів парникових 

газів у атмосферне повітря. Діяльність щодо виконання проекту спрямована на 

поліпшення енергоефективності підприємства відповідно до реалізації трьох 

підпроектів: 

1. Скорочення питомих витрат дизельного палива при транспортуванні 

гірської маси. Модернізація парку великовантажних самоскидів передбачає 

закупівлю нових самоскидів із прогресивними технічними характеристиками 

(двигуни стандарту "ЄВРО-5" та "ЄВРО-8") порівняно з тими, що 

використовувались за базовим сценарієм із двигунами стандарту "ЄВРО-2" та 

"ЄВРО-3". Скорочення викидів парникових газів розраховується за показником 

зменшення питомої витрати дизельного палива при перевезенні гірської маси 

внаслідок проведення запланованих заходів. Очікуване зменшення питомої 

витрати дизельного палива при перевезенні гірської маси після виконання 

зазначених заходів становить 26 г/ткм. 
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2. Модернізація виробництва залізорудного концентрату. Цей підпроект 

дасть змогу зменшити питомі витрати електричної енергії на тону виробленого 

залізорудного концентрату за рахунок виконання наступних заходів з 

модернізації: 

- заміна дробарок КМДТ на дробарки Hydrocone H-4000 та Hydrocone H-

6800; 

- заміна дробарок КСДТ на дробарки Superior S-4000; 

- зміна технологічної схеми виробництва залізорудного концентрату з 

тристадійного на двостадійне подрібнення шляхом встановлення дробарок 

"Barmac В-9100". 

3. Модернізація виробництва окатків. Запропонований підпроект дозволить 

зменшити питомі витрати електричної енергії та природного газу з розрахунку на 

1 т вироблених окатків виконанням таких заходів з модернізації: 

- реконструкція ущільнення завантажувальної частини трубчатих печей з 

встановленням ущільнення "SUPERDEAL"; 

- реконструкція роликових грохотів дільниць огрудкування технологічних 

ліній;  

- модернізація паливної системи трубчатих печей № 1–4 шляхом заміни 

існуючого газового пальника на газовий пальник фірми "Unitherm Cemcon" 

(Австрія). 

Реалізація вищеперелічених заходів вимагає значних фінансових ресурсів та 

тривалого часу. Проте порівняно з діючими екологічними програмами на 

підприємствах, реалізація кожного із них дасть відчутний ефект, а деякі з них 

забезпечать не тільки окупність інвестицій та зменшення антропогенного 

навантаження на довкілля, але і значні прибутки в майбутньому. 

Розрахункові дані динаміки скорочення споживання електроенергії та 

природного газу на виробництво 1 т залізорудного концентрату та окатків 

містять рис. 3.6 та 3.7. 
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Рис. 3.6. Прогноз питомих витрат електроенергії на виробництво 

залізорудного концентрату на Полтавському ГЗК після модернізації виробничої 

лінії на 20015-2020 рр. 

 

Рис. 3.7. Проектний графік скорочення витрат природного газу на 

виробництво обкотишів на Полтавському ГЗК на 20015-2020 рр. 

Запровадження описаних вище заходів з модернізації на Південному ГЗК (м. 

Кривий Ріг) забезпечить підвищенню енерго-ефективності (див. рис. 3.7). 
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При виконанні розрахунків нами використано дані звітності та статистики 

щодо виробництва залізорудного концентрату та агломерату, а також ринкової 

вартості обладнання та поточного рівня цін на енергоносії (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Розрахунок ефективності інвестиційних програм з енергозбереження на 

ПАТ Південний ГЗК за фактичними даними 2012 р.  

Показники Од. виміру  

Інвестиційні витрати на програму з економії 

електроенергії млн грн 

2917,

2 

Інвестиційні витрати на програму з економії 

природного газу млн грн 201,8 

Обсяг виробництва:   

Концентрат млн т 9,2 

Агломерат млн т 2,0 

Ціна:   

Електроенергія грн/кВт
.
год 1,13 

природний газ грн/тис.м
3
 4596 

Рівень економії на 1 т продукції   

Концентрат кВт
.
год/т 18 

Обкотиші м
3
/т 13 

Монетизація економії    

Концентрат 

млн 

грн/рік 

187,8

7 

Обкотиші 

млн 

грн/рік 0,31 

Рівень економічної ефективності інвестиційної програми  

Концентрат % 6,4% 

Обкотиші % 0,2% 

 

Слід зазначити, що Південному ГЗК не налагоджено виробництво 

обкотишів, а лише агломерату. Тому розрахунки відображають трансформацію 

виробничих потужностей агломерату у виробництво обкотишів, як на 

Полтавському ГЗК. За умови збереження нинішнього рівня цін на 
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електроенергію та обсягу виробництва 2013 року, реалізація інвестиційної 

програми з модернізації виробництва залізорудного концентрату буде 

рентабельною, а нова лінія з виробництва обкотишів – нерентабельною. 

Таким чином, реалізація екологічної програми з модернізації виробництва 

залізорудного концентрату забезпечить рентабельність, а також позитивно 

вплине на екологічну складову. 

Отже, наведені результати розрахунків використання досвіду проведення 

енергозберігаючих та екологічних заходів на Полтавському ГЗК на базі 

Південного ГЗК показують, що економічно виправданою є реалізація заходів із 

модернізації виробництва залізорудного концентрату за умови залучення коштів 

під 6,4% річних, заміни дробарок КМДТ на дробарки Hydrocone H-4000 та 

Hydrocone H-6800 і Superior S-4000. 

Проте при реалізації інвестиційної програми щодо виробництва окатків на 

Південному ГЗК, зважаючи на високу вартість газу в собівартості виробництва та 

недостатню ефективність нових печей, рівень рентабельності становить лише 

0,2% річних. 

Таким чином, проведені нами дослідження можливих шляхів підвищення 

економіко-екологічної ефективності гірничо-збагачувальних підприємств 

України знайшли достатнє обґрунтування при модернізації виробництва ГЗК 

шляхом налагодження виробництва кубоподібного щебеню, яка, за умови 

збереження рівня цін, курсу долара США та обсягу реалізації щебеню на 

базовому рівні, забезпечить рівень виробничої рентабельності проекту 110,2% 

річних. Проте зазначені заходи не набудуть масового характеру через обмежений 

попит на щебінь і рівень конкуренції. Всі досліджені нами ГЗК Криворізького 

залізорудного басейну можуть провести модернізацію виробництва 

залізорудного концентрату за умови залучення фінансування вартістю не більше 

6,4%. 
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Висновки до розділу 3 

Запропоновано систему комплексного екологічного моніторингу, 

удосконалено систему інформаційного забезпечення аналізу та прийняття рішень 

на гірничо-збагачувальних підприємствах, обґрунтовано програму заходів із 

підвищення економіко-екологічної ефективності ГЗК України. 

Сформовано методичні засади проведення екологічного моніторингу впливу 

виробничої діяльності виробництва ГЗК на довкілля, які запропоновані для 

впровадження на гірничо-збагачувальних підприємствах. Обґрунтовано, що 

здійснення економіко-екологічного моніторингу має здійснюватися на основі 

спостереження за двома основними групами показників: вилучення і віддачі. 

Основними етапами проведення моніторингу виділено такі: спостереження, 

заміри, збір інформації, аналіз та прогнозування, формування заходів зі зниження 

забруднення довкілля. 

Система екологічного моніторингу впливу виробничої діяльності 

залізорудного виробництва на довкілля покликана контролювати екологічну 

ситуацію на залізорудних гірничо-збагачувальних підприємствах та оперативно 

вживати необхідних заходів у потенційних надзвичайних ситуаціях. 

Впровадження методики комплексного економіко-екологічного моніторингу 

впливу виробничої діяльності залізорудного виробництва на довкілля, що 

включає перелік показників та об’єктів екомоніторингу, порядок здійснення 

систематизації, обробки зібраних даних, аналізу та прогнозування, а також 

формування заходів зі зниження забруднення навколишнього середовища, що 

дозволить забезпечити проведення ефективного комплексного екомоніторингу 

впливу виробничої діяльності залізорудного виробництва на довкілля.  

Запропоновано схему проведення екологічного моніторингу на підприємствах 

галузі, яка передбачає три основні компоненти: спостереження, заміри, збір 

інформації; аналіз інформації та прогнозування; формування заходів зі зниження 

забруднення довкілля. 

Вивчення комплексу вже реалізованих заходів спрямованих на підвищення 

економіко-екологічної ефективності ГЗК України та країн СНД дозволили 
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сформувати програму заходів із підвищення економіко-екологічної ефективності 

ГЗК України шляхом впровадження нових технологій, що дозволить зменшити 

негативний вплив на довкілля та збільшить економічну ефективність 

виробництва. Так, здійснені розрахунки використання досвіду проведення 

енергозберігаючих та екологічних заходів на Полтавському ГЗК на базі 

Південного ГЗК показують, що економічно виправданим є реалізація заходів із 

модернізації виробництва залізорудного концентрату за умови залучення 

капіталу на рівні 6,4 відсотків річних, з метою заміни дробарок типу КМДТ на 

дробарки типу Hydrocone H-4000, H-6800 та Superior S-4000. Таким чином, 

реалізація екологічної програми з модернізації виробництва залізорудного 

концентрату забезпечить рентабельність, а також позитивно вплине на 

екологічну складову. 

Реалізація інвестпрограми щодо виробництва обкотишів на Південному ГЗК, 

через велику частку природного газу у собівартості виробництва та недостатню 

ефективність нових печей є недоцільною, оскільки рівень рентабельності таких 

заходів становить лише 0,2 відсотка річних, що звісно ставить під сумнів такий 

вид модернізації виробництва на інших підприємствах України (див. табл.2).  

Проведені нами дослідження можливих шляхів підвищення економіко-

екологічної ефективності гірничо-збагачувальних підприємств України знайшли 

достатнє обґрунтування реалізації модернізація виробництва ГЗК шляхом 

налагодження виробництва кубоподібного щебеню, яка за умови збереження 

рівня обсягу реалізації щебеню на базовому рівні забезпечить рівень виробничої 

рентабельності проекту 110,2% річних. Проте, зазначені заходи не можуть 

носити масштабний характер через обмежений попит на щебінь та високій рівень 

насиченості ринку, через велику кількість традиційних виробництв щебеню в 

України. Але, всі досліджувані нами ГЗК Криворізького залізорудного басейну 

можуть провести модернізацію виробництва залізорудного концентрату за умови 

залучення фінансування. 

Основні результати розділу 2 опубліковані у наукових працях [166, 161, 160, 

165, 167, 170] 
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ВИСНОВКИ 

Результатом дослідження є розробка теоретичних засад та вирішення науково-

практичних завдань щодо удосконалення теоретико-методичних основ  і 

розроблення  практичних  рекомендацій із підвищення економіко-екологічної 

ефективності виробництва на гірничо-збагачувальних підприємствах в умовах 

інтеграції в європейський економічний простір. У результаті проведеного 

дослідження сформульовані такі висновки: 

 

1.  Актуальність проблеми економіко-екологічної ефективності виробництва 

на ГЗК пояснюється стратегічною важливістю галузі для економіки України, в якій 

залишаються невирішеними низка проблем:  нераціональне споживання природних 

і енергоресурсів, використанням застарілого обладнання та технологій, утворення 

значних обсягів викидів забруднюючих речовин та відходів. Підвищення 

економіко-екологічної ефективності виробництва ГЗК, зниження негативного 

впливу на довкілля та підвищення конкурентоспроможності підприємств на 

внутрішньому і зовнішніх ринках можливо шляхом забезпечення інноваційного 

розвитку, використання енергозберігаючих технологій, впровадження екологічного 

менеджменту, аудиту та моніторингу. 

2.  Під терміном економіко-екологічна ефективність виробництва ГЗК слід 

розуміти якісну характеристику результатів управлінської діяльності, що базується 

на принципах сталого розвитку, а також використанні інноваційних технологій які 

забезпечать максимально повне використання всіх ресурсів підприємства з 

мінімальним техногенним впливом на довкілля. Такий підхід дозволяє розкрити 

сутність економіко-екологічної ефективності виробництва на ГЗК, та розробити 

базові підходи до формування методики її оцінки. 

3. Для об’єктивного аналізу особливостей функціонування гірничо-

збагачувальних підприємств України при обранні стратегії еколого-орієнтованого 

розвитку, а також для здійснення диверсифікованого управління доцільно 

удосконалити класифікацію видів економіко-екологічної ефективності за рахунок 

введення додаткових ознак: соціально-технологічний ефект, характер руху 
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капіталу, структурний рівень, вектор і рівень розповсюдження ефекту, темпоральна 

ознака (врахування часу та причинно-наслідкових зв’язків), рівень біфуркаційної 

стійкості, еколого-економічного результату.  

4.   Розробка сучасних методичних та  організаційних засад побудови системи 

інформаційного забезпечення дасть можливість приймати зважені економіко-

екологічні рішення за рахунок складання інформаційно-аналітичної схеми 

збирання, зберігання, обробки та вивчення інформації про діяльність підприємства 

як відкритої системи, що дозволить планувати, нормувати, контролювати та 

досліджувати функціонування виробничої, техніко-технологічної і фінансової 

підсистем гірничо-збагачувальних підприємств у нерозривному зв’язку з 

екологічною підсистемою. Це полегшить визначення рівня їх стійкості, забезпечить 

умови для збалансування  економічних, екологічних та суспільних інтересів. 

5.  Використання авторського методичного підходу до розрахунку 

інтегрального показника ефективності надало можливість здійснити комплексну 

оцінку та ранжування гірничо-збагачувальних підприємств за рівнем економіко-

екологічної ефективності. Це дає змогу врахувати економічні та екологічні 

чинники виробництва на основі груп показників, визначити лідерів та аутсайдерів 

галузі, оцінити динаміку їх розвитку та здійснювати диверсифіковане управління їх 

природоохоронною діяльністю. 

 6.  Результати дослідження показали тенденцію до стійкого зниження 

інтегрального показника економіко-екологічної ефективності виробництва на 

гірничо-збагачувальних підприємствах у 2008−2013 рр. Здійснено ранжування  

гірничо-збагачувальних підприємств за цим показником та виділено кращі з них: 

Північний ГЗК та Інгулецький ГЗК із середнім значенням інтегрального показника 

більше 0,3, і слабші з  інтегральним показником у межах (0,1−0,25) – Центральний, 

Полтавський ГЗК, Новокриворізький.  Найвищі показники ефективності досягнуто 

на Інгулецькому та Північному ГЗК за рахунок  успішного еколого-орієнтованого 

управління та ефективної організації системи екологічного менеджменту.  

7.  Моделювання та прогнозування залежності обсягів викидів речовин в 

атмосферу від суми виділених коштів для їх скорочення показало, що зі 
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збільшенням інвестованих коштів їх екологічна ефективність зменшується. 

Оптимальний обсяг інвестицій галузі для реалізації заходів по скороченню викидів 

в атмосферу і зниження негативного впливу гірничо-збагачувальних підприємств 

на довкілля склав 300 млн. грн.  

8.  Для проведення систематичного контролю та спостереження за станом 

екологічної ситуації та рівня економічної ефективності природоохоронних заходів 

розроблено методику комплексного економіко-екологічного моніторингу впливу 

виробничої діяльності залізорудного виробництва на довкілля, що включає в себе 

перелік показників та об’єктів екомоніторингу, порядок систематизації, обробки 

зібраних даних, аналізу та прогнозування, а також формування заходів щодо 

зниження забруднення навколишнього середовища. Це дозволить забезпечити 

еколого-орієнтоване управління та контроль за здійсненням екологічних заходів 

підприємства. 

9. Запропоновано удосконалення існуючої системи інформаційного 

забезпечення шляхом створення реєстрів екологічних аспектів, стану робочих 

місць, дозвільної документації через перетворення руху потоків облікової 

екологічної інформації. Впровадження цих заходів дозволить планувати, 

нормувати, контролювати й аналізувати функціонування виробничої, техніко-

технологічної та фінансової підсистем підприємств гірничо-збагачувального 

комплексу в нерозривному зв’язку з його екологічною підсистемою, полегшить 

визначення рівня їх стійкості; забезпечить умови для паритетності пріоритетів 

основної господарської і природоохоронної діяльності.  

10. Реалізація запропонованої Програми заходів із підвищення економіко-

екологічної ефективності гірничо-збагачувальних підприємств сприятиме 

скороченню енергетичних витрат, розширенню переробки відходів виробництва та 

зниженню негативного впливу на довкілля, що дозволить скоротити річний обсяг 

розміщення відходів V класу небезпеки кожним підприємством на 388,9 тис. т 

шляхом рециклінгу відходів, а також зменшити витрати електроенергії на 

18 кВт/год на 1 т залізорудного концентрату, що дозволяє підприємствам галузі 
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скоротити  споживання  електроенергії до 1,2 млдр. кВт/год в рік, та викиди 

двоокису вуглецю на 0,9 млрд. кг в рік. 
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Додаток А 

 

Джерела інформації про екологічну діяльність гірничо-збагачувальних 

підприємств 

 

ПОКАЗНИК  
одиниця 

виміру 
джерело даних 

Сумарні викиди забруднювальних  речовин та 

парникових газів від підприємства   

Всього по підприємству (без урахування 

діоксиду вуглецю)  т.тонн 

 № 2-ТП 

(повітря) 

 (річна) 

Крім того, діоксид вуглецю  т.тонн 

 № 2-ТП 

(повітря) 

 (річна) 

Заходи, спрямовані на зменшення викидів 

забруднювальних речовин та парникових 

газів у повітря    

Фактично витрачено з початку виконання 

заходу тис.грн. 

 № 2-ТП 

(повітря) 

 (річна) 

Зменшення викидів забруднювальних 

речовин та парникових газів в атмосферне 

повітря після впровадження заходу, фактичне т.тонн/рік 

 № 2-ТП 

(повітря) 

 (річна) 

Екологічні витрати тис.грн.   

Витрати на охорону навколишнього 

природного середовища* тис.грн. 

№ 1-екологічні 

витрати 

Фактично сплачено екологічного податку тис.грн. 

№ 1-екологічні 

витрати 

Фактично сплачено штрафних санкцій за 

порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища  тис.грн. 

№ 1-екологічні 

витрати 
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Додаток Б 

Система показників Інтегральної оцінки еколого-економічної ефективності 

діяльності ГЗК 

Де, id - ваговий коефіцієнт групи визначений методом Делфі 

Показники 

Стимулятор/ 

дестимулятор 

Показники ефективності використання ресурсів id =0,18 

Матеріаломісткість продукції - 

Енергомісткість - 

Продуктивність праці + 

Трудомісткість  + 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів + 

Показники ефективності використання основних засобів 
 id =0,15  

Віддача основних засобів  + 

Озброєність праці основними засобами + 

Коефіцієнт зносу виробничого обладнання - 

Коефіцієнт оновлення ОЗ + 

Рентабельність виробничих ОЗ + 

Фінансові результати id =0,38  

Рентабельність виробництва продукції за собівартістю реалізації + 

Рентабельність реалізації продукції + 

Рентабельність активів + 

Рентабельність капіталу + 

Рентабельність капітальних вкладень (прибуток / НА) + 

Співвідношення адміністративних витрат і собівартості реалізованої 

продукції  - 

Співвідношення витрат на збут і собівартості реалізованої продукції  - 

Екологічні показники  id =0,29  

Обсяг викидів забруднюючих  речовин на 1 т. продукції - 

Екологічні витрати на 1 т викидів + 

Частка екологічних витрат в с/в продукції  - 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища на 1 т 

продукції + 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища на 1 т викидів + 

Відношення витрат на охорону навколишнього природного середовища до 

вартості основних засобів + 

Витрати на заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря на 1 т. продукції + 

Рівень екологічних витрат підприємства - 

Відношення екологічного податку та штрафів до виручки від реалізації 

продукції - 
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Додаток В 

 

Кореляційна матриця для основних виробничих показників Криворізького 

гірничо-збагачувального комплексу 

 

Продуктив- 

ність праці 

Кількість 

працівник

ів 

Серед

ня 

зарпла

та 

Обсяг 

промислової 

продукції 

Капіталь

ні 

інвестиці

ї 

Продуктив-

ність праці 1.00 -0.91 0.99 0.83 0.96 

Кількість 

працівників -0.91 1.00 -0.90 -0.54 -0.86 

Середня 

зарплата 0.99 -0.90 1.00 0.83 0.95 

Обсяг пром. 

продукції 0.83 -0.54 0.83 1.00 0.80 

Капітальні 

інвестиції 0.96 -0.86 0.95 0.80 1.00 

 

Статистичні характеристики множинної регресійної моделі 

продуктивності праці 

Fkp tkr ta2 ta1 ta0 

4.26 2.26 4.34 2.27 4.24 

  а2 а1 А0 

 A= 0.0880 -0.0071 1398.536 

 M= 0.0203 0.0032 329.937 

 R
2
= 0.944 71.880  

 F= 75.71 9  

 S= 

782308

.5 46500.8  

 

 



 

 

 

в

 

Концептуальна схема моделювання основних виробничих та фінансових показників діяльності Криворізького 

гірничозбагачувального комбінату 

Моделювання основних виробничих та фінансових показників діяльності      

Криворізького гірничозбагачувального комбінату 
 Модель динаміки 

персоналу П = П(t) 
Модель динаміки 
екологічних інвестицій 

Ieco=I(t) 

Модель динаміки 
капітальних інвестицій 

Icap=I(t) 

Модель 

продуктивності праці   

P = P(П,Icap) 

Модель валовоо 
виробництва    W = P x 

П 

Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз 



 

 

   

 

 

 

Концептуальна схема моделювання залежності обсягу викидів забруднюючих 

речовин від виробничих та фінансових показників діяльності Криворізького 

гірничозбагачувального комплексу 

 

Моделювання залежності обсягу забруднюючих 

викидів від виробничих та фінансових показників 
 

 Модель обсягу 

викидів СО2  

V1 = f(W) 

Модель обсягу викидів 

інших забруднюючих  

речовин V2 = f(W, Ieco) 

Прогноз Прогноз 
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Додаток Г 

 

Таблиця 1 

Динаміка показників екологічної ефективності Центрального  

гірничо-збагачувального комбінату м. Кривий Ріг 

Основні показники 

Од. 

виміру 

До  

впровад-

ження 

Після 

впровад-

ження 

Використання матеріалів на 1 т 

продукції т -5 -8 

Витрати електроенергії на 1 т 

продукції кВт 3,2 -9 

Витрати пально-мастильних 

матеріалів т 3,2 -8 

Витрати газу на 1 т продукції м. куб 5 -7 

Обсяги викидів СО2 на 1 т т 3 -4 

Відходів на 1 т продукції  

(в середньому) т -1 5 

Кількість екологічних інцидентів од. 0 0 

Кількість аварій з екологічними 

наслідками од. 0 0 

Частка рециклізованих відходів % 3,2 5 

Інвестиції в охорону довкілля на 1 т 

млн 

грн 12,8 15 

Кількість поданих позовів од. 0 0 

Рекультивовано земель га 5 7 

Джерело: розраховано автором за даними. 
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Таблиця 2 

Вплив системи екологічного менеджменту ISO 1400 на основні показники 

ефективності діяльності гірничо-збагачувальних підприємств, % 

Показники запровадження 

ISO 140000 

У серед- 

ньому за  

3 роки 

до 

впровад- 

ження 

Рік  

впровад-

ження 

У серед- 

ньому за 

3 роки 

після 

впровад-

ження 

1 2 3 4 

Інгулецький ГЗК, 2005 р. (t) 

Рентабельність активів, % 1,0 1,0 9,3 

Відношення екологічних витрат до 

обсягу реалізації 21,1 20,2 20,9 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 58,0 72,5 54,9 

Центральний ГЗК, 2005 р. (t) 

Рентабельність активів, % 25,7 29,6 15,3 

Відношення екологічних витрат до 

обсягу реалізації 0,3 0,5 3,8 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 30,4 23,8 34,7 

Північний ГЗК, 2005 р. (t) 

Рентабельність активів, % 25,5 44,5 19,6 

Відношення екологічних витрат до 

обсягу реалізації 6,2 5,6 7,8 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 26,2 18,2 35,4 

Південний ГЗК, 2006 р. (t) 

Рентабельність активів, % 1,3 0,2 21,3 

Відношення екологічних витрат до 

обсягу реалізації 17,3 5,6 3,3 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 88,2 105,1 49,8 

Матеріаломісткість реалізованої продукції 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 5,7 11,6 13,2 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 1,4 2,3 3,6 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 51,2 49,0 45,3 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 

Арселорміттал Кривий Ріг, 2005 р. (t) 

Рентабельність активів, % 30,9 22,8 27,7 

Відношення екологічних витрат до 

обсягу реалізації 1,1 1,3 1,5 

Матеріаломісткість реалізованої 

продукції 59,0 59,8 51,1 

Джерело: складено автором  
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Додаток Д 

Основні технологічні процеси, на які поширюється екологічний 

моніторинг: 
1. вскриття і підготовка родовища корисних копалин;      

2. видобувні (очисні) роботи; 

3. первинна переробка мінеральної сировини; 

4. транспортування і складування корисних копалин у межах гірничого відводу; 

5. розміщення розкривних (вміщуючих) порід і відходів переробки мінеральної сировини; 

6. захоронення у надрах шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод; 

7. дегазація та осушення родовищ корисних копалин; 

8. геологорозвідувальні роботи; 

9. здійснення заходів щодо забезпечення стійкості гірничих виробок, безпеки 

гідротехнічних споруд та охорони підроблюваних об'єктів поверхні; 

10. будівництво та експлуатація підземних об'єктів, не пов'язаних з видобуванням корисних 

копалин; 

11. рекультивація порушених гірничими роботами земель; 

12. ліквідація (консервація) гірничого підприємства; 

13. ведення господарської діяльності в зонах санітарної і гірничо-санітарної охорони 

родовищ підземних вод, а також корисних копалин, віднесених до категорії 

лікувальних. 

14. До основних функцій екологічного моніторингу відносимо: 
15. спостереження за стійкістю уступів кар'єрів і укосів відвалів, огороджувальних дамб 

накопичувачів промислових відходів; 

16. спостереження за станом підземних гірничих виробок, включаючи свердловини, і 

ведення робіт по закладці виробленого простору; 

17. спостереження за будівлями, спорудами і природними об'єктами; 

18. спостереження за станом масиву гірських порід у зоні впливу гірничих робіт; 

19. спостереження за станом гідротехнічних споруд; 

20. спостереження за витрачанням, рівнем і складом підземних вод при веденні 

водозабірних робіт ; 

21. спостереження за забрудненням, в результаті користування надрами, атмосфери, 

поверхневих вод і геологічного середовища, включаючи підземні води; 

22. спостереження за дотриманням встановленого режиму в зонах санітарної і гірничо-

санітарної охорони родовищ підземних вод, а також корисних копалин, віднесених до 

категорії лікувальних; 

23. спостереження за забудовою площ залягання корисних копалин; 

24. спостереження за станом лісового фонду в зоні шкідливого впливу гірничих робіт; 

25. спостереження за лавино - , селе- , і зсувонебезпечними ділянками; 

26. облік руху запасів корисних копалин і втрат при їх видобутку та первинної переробки; 

27. облік утворення, накопичення та використання розкривних і вміщуючих порід, відходів 

переробки мінеральної сировини; 

28. облік скидів дренажних вод і викидів забруднюючих речовин у навколишнє 

середовище; 

29. облік порушених (деградованих, забруднених) і рекультивованих (відновлених) земель; 

30. експертні оцінки і прогнозування шкідливого впливу гірничих робіт на довкілля, рівня 

раціонального і комплексного використання запасів корисних копалин і забезпечення 

охорони надр. 
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Додаток Е 

Структура  нормативного регулювання природоохоронної діяльності гірничо-

збагачувальних підприємств  
Группа 

нормативних 

документів 

Вид 

нормативних 

документів 

Функції, що виконуються 

 

Складові групи 

МІЖНАРОДНИЙ АБО КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

1. 

Міжнародні 

документи 

екологічної 

політики 

(добровільні 

для 

виконання) 

Угоди, 

протоколи, 

стратегії, 

конвенції та 

ін. 

Регулювання аспектів 

природоохоронної та 

підприємницької діяльності на 

міжнародному рівні 

Формування міжнародних торгово-

економічних відносин та ринку 

екологічних товарів та послуг 

Сприяння підвищенню екологічної 

свідомості та культури 

Порядок денний на ХХІ століття 

Кіотський протокол із змін клімату 

Протокол про стратегічну екологічну 

оцінку 

Бізнес-хартія Міжнародної Торгової 

Палати 

Оргуська Конвенція тощо 

2. 

Міжнародні 

документи з 

екологічного 

менеджменту 

(добровільні 

для 

виконання) 

Стандарти у 

сфері 

екологічного 

менеджменту 

Визначення єдиних правил та вимог 

щодо побудови систем менеджменту 

на підприємствах 

ISO 14001:2006 

EMAS:2001 

ISO 19011:2002 та ін. 

Стандарти у 

суміжних 

сферах 

менеджменту 

(якості, 

охорони 

праці, 

соціальної 

відповідально

сті) 

Забезпечення міжнародної співпраці 

Надання можливості розвитку та 

сертифікації інтегрованих систем 

екологічного менеджменту 

ISO 9001:2000 

ISO 10015:1999 

OHSAS 18001:1999 

SA 8001-2001 та ін. 

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ (НАЦІОНАЛЬНИЙ) РІВЕНЬ 

1. Основні 

закони та 

правила 

(обов'язкові 

для 

виконання) 

Загальні 

нормативно-

правові акти: 

закони, 

укази, 

постанови, 

розпоряджен

ня тощо 

Визначення компетенції  

Наділення повноваженнями 

Обмеження поля діяльності 

Визначення напрямів виробничої та 

природоохоронної діяльності 

підприємства 

Конституція України 

ЗУ «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики 

України  на період до 2020 року»  

ЗУ «Про підприємництво» 

Господарський Кодекс України 

ЗУ «Про ціни та ціноутворення»  

ЗУ «Про металобрухт» тощо 

Спеціальні 

нормативно-

правові акти: 

природоохор

онне 

законодавств

о 

Регулювання відносин у сфері 

використання, охорони та 

відтворення ресурсів та умов 

навколишнього середовища 

Визначення мінімальних екологічних 

вимог до діяльності підприємства 

Забезпечення основи для практичної 

реалізації природоохоронної 

діяльності на підприємстві  

Визначення основ організації 

охорони навколишнього природного 

середовища 

Вимоги до збереження та відновлення 

природного стану  атмосферного  

повітря, водних ресурсів, земель, 

надр, лісів  

Вимоги до запобігання  або  

зменшення обсягів    утворення   

відходів,   їх   збирання,   

перевезення,  зберігання тощо 

Забезпечення умов для раціонального 

використання та охорони земель, 

ЗУ «Про охорону навколишнього 

природного середовища» 

ЗУ «Про охорону атмосферного 

повітря» 

ЗУ «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя 

населення» 

ЗУ «Про відходи» 

ЗУ «Про екологічну експертизу» 

ЗУ «Про екологічний аудит» 

ЗУ «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки»  

ЗУ «Про енергозбереження»  

ЗУ «Про природно-заповідний фонд 

України»  

«Земельний кодекс України»  

«Кодекс України про надра»   

«Водний кодекс України»  

ЗУ «Про питну воду та питне 

водопостачання»  

ЗУ «Про охорону земель»  

ЗУ «Про метрологію та метрологічну 
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надр, вод та  їх   діяльність»  

Постанови КМУ, ВРУ; Укази 

Президента України; Накази 

Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища, 

Міністерства  
  охороні  від  забруднення, засмічення 

та вичерпання 

екології і природних ресурсів 

України,  Мінекобезпеки, 

Мінпромполітики, Мінекономіки, 

Мінприроди, Державного комітету 

України з промислової безпеки, 

охорони праці і гірського нагляду та 

ін. 

2. Правила та 

норми 

виробничої 

діяльності 

Стандарти 

(нормативи) 

якості 

довкілля 

(обов'язкові 

для 

виконання) 

Регулювання відносин підприємства з 

державними органами та 

економічними партнерами 

Встановлення допустимого рівня 

впливу підприємства на довкілля 

Нормативи ГДВ, ГДК, ГДС 

ДСТУ 4277-2004  

ДСТУ 4276-2004  

ГОСТ 17.5.3.04-83 

ГОСТ 17.5.3.04-84  

ДБН В.1.1-25-2009  

Дозвільна та 

звітна 

екологічна 

документація 

(обов'язкові 

для 

виконання) 

Забезпечення статистичною 

інформацією про екологічний вплив 

підприємства, його продукції та 

послуг 

Встановлення допустимого рівня 

впливу підприємства на довкілля 

Дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

Дозвіл на спеціальне 

водокористування 

2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про 

охорону атмосферного повітря» 

Санітарний паспорт підприємства та 

ін. 

Стандарти у 

сфері 

екологічного 

менеджменту 

(добровільні 

для 

виконання) 

Забезпечення методикою формування 

і розвитку систем екологічного 

менеджменту 

Систематизування природоохоронної 

діяльності підприємства 

Регулювання відносин із 

зацікавленими сторонами  

ДСТУ ISO 14001:2006 

ДСТУ ISO 14015:2005 

ДСТУ ISO 14020:2003 

ДСТУ ISO 14031:2004 

ДСТУ ISO 14040:2004 

ДСТУ ISO 14050:2004 та ін. 

 

Стандарти в 

суміжних 

сферах 

(якості) 

(добровільні 

для 

виконання) 

Забезпечення інструментарієм для 

прийняття екологічно доцільних та 

економічно зважених рішень 

Надання можливості для підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємства 

ДСТУ ISO 9000-2001 

ДСТУ ISO 9001-2001 тощо 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ (ОБЛАСНИЙ, РАЙОННИЙ) РІВЕНЬ 

Заходи, щодо 

практичної 

реалізації 

природо-

охоронної 

діяльності 

Програми, 

рекомендації 

тощо 

Організація ландшафтних заказників 

на порушених територіях 

Зменшення негативного впливу 

викидів в атмосферне повітря, скидів 

у водні об'єкти та. розміщення 

відходів на стан довкілля області. 

«Програма використання порушених 

земель гірничодобувних підприємств 

у якості елементів екологічної мережі 

Криворізького залізорудного та 

Нікопольського марганцеворудного 

басейнів на 2010 – 2014 роки» 

«Програма поліпшення екологічного 

стану Дніпропетровської області за 

рахунок зменшення забруднення 

довкілля основними підприємствами-

забруднювачами на 2006-2015 рр.» 

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ (ВНУТРІШНЬОФІРМОВИЙ) РІВЕНЬ 

Внутришньо-

фірмові 

правила та 

норми 

Документація 

підприємства 

Обов'язкові до виконання 

працівниками підприємств 

Визначення вимог до кваліфікації, 

рівня освіти та моральності 

працівників у природоохоронній 

сфері 

Розподіл обов'язків, повноважень та 

Документи з екологічної політики 

підприємства 

Правила поведінки та посадові 

інструкції працівників, кодекс етики 

Внутрішні процедури в 

природоохоронній сфері (визначення 

екологічних аспектів діяльності 
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відповідальності в природоохоронній 

сфері 

Заохочення до екологічно свідомої 

діяльності 

підприємства, проведення 

внутрішнього екологічного аудиту та 

ін.) 

Установчі документи тощо 

Добровільні для виконання на 

підприємстві 

Інформування про результати 

природоохоронної діяльності 

підприємства та її екологічну 

ефективність 

Документи з екологічної політики 

підприємства 

Відкрита екологічна звітність 
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Додаток  Ж 

 

Структура природоохоронного законодавства ЄС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горизонтальне 

законодавство (8) 

Охорона природи 

(11) 

Цивільна оборона (8) 

Хімічні продукти 

(17) 

Шумове 

забруднення (10) 

Ядерна безпека та захист від 

радіації та зміна клімату (8) 

Якість атмосферного 

повітря (29) 

Стандарти якості навколишнього 

повітря (граничні показники та 

керівні принципи) 

 

Вимоги до контролю якості 

продукції та обробки матеріалів 

 

Моніторинг та обмін інформацією 

 

Промислове забруднення та 

управління ризиками (в т.ч. 

підприємства ГЗК) (15) 

Директива щодо комплексного 

підходу до запобігання та контролю 

забруднень 96/61/ЄEC 

Директива 84/360/ЄEC щодо 

забруднення повітря промисловими 

об’єктами  

Директива 2001/81/ЄC щодо 

національних квот на викиди 

Директива 2001/80/ЄC щодо 

великих агрегатів згоряння 

Директива 96/82/ЄC щодо контролю 

основних небезпек аварійних 

ситуацій з небезпечними 

речовинами Регламент Проекту 

Екологічного менеджменту та 

аудиту Європейського 

Співтовариства (EMAS) № 761/2001 

Регламент Проекту Eco-Label Award 

Європейського Співтовариства № 

1980/2000. 

 

Управління 

відходами (28) 

Специфічні 

відходи 

 

Процеси та 

обладнання 

 

Транспортування

, ввіз та вивіз 

відходів 

 

Захист та управління водними 

ресурсами (12) 

Якість води 

 
Контроль викидів 

 
Моніторинг та звітність 

 
Міжнародне законодавство 

Екологічний «acquis» 
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Додаток З  

 

План заходів щодо гармонізації природоохоронного законодавства України до 

законодавства ЄС  

 

 

 

 

 

 

 

Удосконалення демократичних процесів та забезпечення участі 

громадськості в охороні довкілля 

Аналіз та порівняння законодавства ЄС та існуючого українського 

законодавства у сфері охорони довкілля 

Здійснення систематизації природоохоронного  

законодавства 

облік інкорпорація консолідація 

Розробка національної програми для прийняття еологічних Acquis ЄС 

(NPAA) 

Розробка інвестиційного плану 

Формування інституційного, організаційно-фінансового, економічного та 

інші механізмів впровадження природоохоронного законодавства ЄС 

Використання процесу гармонізації для консолідації екологічного 

законодавства 

Вдосконалення системи фінансування природоохоронних 

заходів 

Запровадження 

економічних методів 

природокористування 

Використання принципу 

«забруднювач платить» 
Звернення до ЄС по 

технічну та фінансову 

допомогу 

Створення «таблиці узгодження» 

План заходів щодо гармонізації природоохоронного законодавства України 

до законодавства ЄС 


