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Згідно статистичних даних, в Україні в різних галузях промисловості, 
щорічно впроваджується біля 1400 – 1500 нових технологічних процесів, 
освоюється порядку 15 – 16 тис. найменувань продукції. Однак, тільки кожний 
третій із технологічних процесів, що застосовуються є ресурсоощадливим і 
екологічно безпечним [1]. Тому особливу актуальність набувають проблеми 
екологічної та еколого-економічної оцінки технологічних рішень [2-5].  

Як було виявлено в ході дослідження екологічний рівень технології (ЕРТ) 
знаходиться в залежності від критеріїв її ресурсоємності, ступеня забруднення 
навколишнього середовища та екологічних параметрів продукції, що вироблена з 
використанням розглянутої технології. 

 

ЕРТ = f (Крес, Кзабр, Кпрод)       (1) 

 

де  Крес – критерії ресурсоємності технології; 
Кзабр – критерії питомого забруднюючого впливу шкідливих викидів (скидів), 

що передбачені технологією; 
Кпрод – екологічні критерії виробленої продукції; 
У свою чергу часткові показники, що формують критерій ресурсоємності, на 

нашу думку можна представити трьома коефіцієнтами, що враховують три 
основні напрямки використання ресурсів: 

1) коефіцієнт споживання виробничих природних ресурсів; 
2) коефіцієнт споживання енергетичних природних ресурсів; 
3) коефіцієнт споживання допоміжних природних ресурсів. 
У якості бази приведення можна використовувати показник обсягу  продукції, 

що випускається. При цьому коефіцієнти розглянуті вище, у загальному вигляді, 
можна розрахувати за допомогою відповідних формул. Наприклад, коефіцієнт 
споживання виробничих природних ресурсів на нашу думку можна визначити 
наступним способом: 
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де Qi – обсяги споживання i-го виробничого природного ресурсу за звітний 
період (рік, місяць); 

QiПовт – обсяги повторного використанні i-го виробничого природного 
ресурсу; 

Рi – оцінка одиниці i-го виробничого природного ресурсу, у балах; 
N – обсяг виробленої продукції за звітний період, в натуральному вираженні.  
 

Критерій питомого забруднюючого впливу, на наш погляд, повинен 
враховувати п'ять типів забруднення. У процесі дослідження було визначено, що 
для більшості сучасних виробництв в основному властиві забруднення 
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повітряного середовища, водного басейну, розміщення твердих відходів у ґрунті, 
а також, теплове і шумове забруднення. У якості бази приведення тут також 
пропонується прийняти одиницю найменування виробленої за допомогою даної 
технології продукції. Приміром, коефіцієнт забруднення повітряного середовища 
можна визначити наступним способом: 
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де Ui – маса викидів i-тої речовини-забруднювача в навколишнє середовище, 
у натуральному виразі; 

Аi – показник відносної агресивності речовини-забруднювача, що 
викидається; 

N – обсяг продукції, що випускається, у натуральному вираженні. 
 

Вплив технології на екологічні параметри виробленої продукції можна 
оцінити шляхом визначення коефіцієнта екологічної безпеки продукції. У 
загальному вигляді коефіцієнт екологічної безпеки визначається по кожному з 
видів продукції і будується на відношенні концентрацій значень екологічно 
небезпечних і шкідливих речовин в одиниці маси або об'єму продукції до розміру 
гранично припустимих концентрацій даних речовин. 

При цьому, для приведення у порівняний ряд, розглянутих вище часткових 
показників, у якості бази порівняння повинна бути прийнята еталонна технологія. 
Думки різних авторів із приводу вибору такої бази порівняння розходяться. Одні 
вважають, що для еталона необхідно використовувати об'єкти, що мають 
найкращі показники серед об'єктів даної спрямованості. Інші в ролі еталона 
бачать такі об'єкти, значення показників яких рівні середнім арифметичним 
значенням показників у досліджуваній сукупності або нормативним [6].  

На наш погляд, у даному випадку в якості еталона для показників 
ресурсоємності за еталонні необхідно брати технології, що забезпечують 
мінімальні обсяги споживання природних ресурсів на одиницю продукції, а в 
якості еталонних по показниках забруднення та екологічної безпеки продукції 
повинні бути прийняті технологічні рішення, що дозволяють досягти рівня 
відповідності стандартам на забруднення навколишнього середовища. Еколого-

економічні показники таких технологій і необхідно приймати за базові. 
У нашій ситуації, на підставі приведених вище формул розрахунку часткових 

показників, у якості еталонних приймаються технології в який значення 
чисельника  мin. Тоді для довільної технології, можна визначити коефіцієнт 
екологічного рівня за формулою: 
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де Кi.етал – показники еталонної технології, що відповідають частковим 
коефіцієнтам ресурсоємності і питомого забруднення, які розглядалися вище; 

Кi. – значення відповідного показника i – тої технології; 
wi – значимість відповідного показника технології. 
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Слід зазначити, що в запропонованому інструментарії визначення ЕРТ 
маються на увазі технології в чистому виді, тобто їх вплив на навколишнє 
середовище розглядається без врахування застосування додаткових очисних 
споруд, проведення природоохоронних заходів.  

Нами були розраховані значення ЕРТ для технологій ливарного виробництва, 
що є найбільш екологічно небезпечним серед усіх виробничих машинобудівних 
виробництв. У результаті аналізу було виявлено, що ступінь впливу ливарного 
виробництва на навколишнє середовище залежить від способу плавлення металу. 
У таблиці 1 приведені різні технології плавлення металу в ливарному виробництві 
і відповідні їм значення екологічного рівня. 

Таблиця 1 - Екологічний рівень ливарних технологій 

Найменування технології ЕРТ 

1. Литво із плавленням у коксових відкритих вагранках 0,43 

2. Литво із плавленням у коксових напівзакритих вагранках 0,79 

3. Литво із плавленням у коксових закритих вагранках 0,92 

4. Литво із плавленням у коксогазових вагранках 0,62 

5. Литво із плавленням у газових вагранках 0,85 

6. Литво із плавленням в індукційних печах 0,99 

7. Литво із плавленням у електродугових печах 1,17 

8. Штампування рідких сплавів 0,81 

Значення ЕРТ менше 1 означає, що технологія в "чистому виді" тобто без 
застосування додаткових природоохоронних заходів не задовольняє вимогам 
захисту навколишнього середовища, а значення ЕРТ більше 1 означає що 
технологія має запас екологічної міцності, тобто має мінімальні рівні споживання 
природних ресурсів і забруднює навколишнє середовище менше припустимих 
нормативів. 

Оцінка технологій шляхом визначення їх екологічного рівня, є тільки одним – 

екологічним "боком медалі". Інший бік – економічний являє собою розрахунок 
економічних витрат, безпосередньо або побічно пов'язаних із досягненням даного 
екологічного рівня технології. 

Сучасна наука про природокористування має у своєму розпорядженні 
значний арсенал економічних інструментів і способів впливу на суб'єктів 
господарювання, що спрямовані на стимулювання природоохоронної діяльності. 
Аналізуючи весь спектр застосовуваних фінансово-економічних інструментів 
природокористування можна виділити дві основні групи:  

а) інструменти, що примушують до дотримання природоохоронних 
стандартів. До них відносяться екологічні податки, платежі і збори за забруднення 
навколишнього середовища, штрафи, інші фіскальні заходи; 

б) інструменти, що стимулюють природоохоронну діяльність підприємств. 
Сюди можна віднести податкові пільги і знижки, податкові кредити, пільгові 
банківські кредити, різні види екологічних субсидій, виплати з природоохоронних 
фондів, тощо. 

Застосування інструментів першої і другої груп передбачає рух фінансових 
коштів, тобто виникнення додаткових грошових потоків між підприємством і 
державою або іншими підприємствами, які необхідно враховувати в процесі 
проведення економічного обґрунтування технологічних рішень.  

Тому, на нашу думку, повну оцінку технологічним рішенням можна дати 
визначив їх еколого-економічний рівень (ЕЕРТ). 
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На відміну від запропонованих нами раніше методичних підходів по 
визначенню ЕРТ, що виражається у вигляді інтегрального коефіцієнта, ЕЕРТ 
повинен являти собою загальну суму екологічних витрат інвестора, що 
вимірюється в грошових одиницях. Для визначення ЕЕРТ, необхідно брати до 
уваги наступні потенційно можливі витрати інвестора: 

1) витрати на придбання природних ресурсів до яких, наприклад, можуть 
входити платежі за споживання води, кисню, плата за землю і т.д.; 

2) превентивні витрати на здійснення природоохоронних заходів з метою 
досягнення прийнятного рівня викидів шкідливих речовин, утворених в процесі 
експлуатації різних технологій;  

3) поточні виплати пов'язані із забрудненням навколишнього середовища 
(платежі за забруднення), розміри яких визначаються в залежності від діючих 
нормативів плати за викиди, скиди, розміщення в якості відходів по кожному з 
речовин-забруднювачів; 

4) превентивні витрати на проведення заходів із метою забезпечення 
екологічної безпеки виробленої продукції; 

5) виплата штрафів, компенсацій заподіяного збитку, інші платежі як у 
бюджети різних рівнів, позабюджетні фонди, так і суб'єктам підприємницької 
діяльності, населенню, що постраждало від забруднення навколишнього 
середовища, внаслідок застосування на підприємстві технології що розглядається. 

Слід зазначити, що в даному випадку до додаткових інвестиційних 
(капітальних) екологічних витрат будуть відноситися превентивні (попереджуючі) 
витрати на проведення природоохоронних заходів (придбання 
природоохоронного устаткування, будівництво додаткових очисних споруд, 
створення додаткових екологічних підрозділів і т.д.). Інші типи витрат розглянуті 
вище можна віднести до поточних екологічних витрат. 

Розмір ЕЕРТ буде залежати від розміру ЕРТ. Технології, що мають більш 
високий екологічний рівень, і отже в меншому ступені впливають на забруднення 
навколишнього середовища, потребують і менших обсягів вищерозглянутих 
витрат. Тому, для підвищення ефективності процедури альтернативного відбору 
технологічних рішень у рамках стратегічного довгострокового планування, з 
врахуванням екологічних чинників, необхідно створення баз даних, що 
включають у себе функціональні залежності величин ЕЕРТ від величин ЕРТ. Чим 
більша кількість із наявного на сьогоднішній день спектру технологій ввійде в 
такі бази даних, тим більш ефективним буде процес прийняття технологічних 
рішень, тому що при цьому максимально будуть враховані можливі екологічні 
витрати. 

На наш погляд, залежність ЕЕРТ від ЕРТ на якісному рівні можна 
представити у вигляді наступного графіка (рисунок 1). На даному графіку можна 
виділити кілька специфічних зон. Так, технологічні процеси, екологічні 
характеристики яких не відповідають мінімально припустимій величині будуть 
потрапляти в зону I що розташована зліва від вертикальної осі CD. При цьому 
витрати, що формують ЕЕРТ для них будуть складатися з платежів за 
природокористування в рамках лімітів (на графіку відповідають відрізку 0В на 
вертикальній осі), а також витрат, пов'язаних з платежами за перевищення лімітів, 
здійсненням додаткових природоохоронних заходів і т.п. 

 



V Міжнародна науково-практична конференція 

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 

20-22 жовтня 2021 року, м. Шостка 

147 

 
 

У зоні II будуть знаходитися технології, для яких екологічні параметри 
перевершують (у позитивний бік) мінімально припустимі критерії. Для них розмір 
платежів за природокористування буде значно менше і додаткові 
природоохоронні витрати практично відсутні. Необхідно підкреслити, що крива 
залежності тільки асимптотично наближається до осі ЕРТ. Це пояснюється тим, 
що сучасні технічні можливості не дозволяють досягти 100% відсутності викидів 
шкідливих речовин, до того ж без застосування додаткових природоохоронних 
заходів. 

Практичне застосування розглянутих нами науково-методичних підходів  
свідчить, що вони як еколого-економічний інструмент можуть бути успішно 
використані з метою сучасної оцінки різних технологічних рішень. Перша 
апробація підтверджує можливість наступного їх застосування в різних галузях 
економіки держави, наприклад, таких як хімічна, переробна промисловість, 
металургія, машинобудування, сільське господарство і т.д., що безсумнівно буде 
сприяти підвищенню екологізації виробничого процесу в даних галузях та 
реалізації принципу сталого розвитку в Україні в цілому. 
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Рисунок 1 – Графік залежності ЕЕРТ від ЕРТ (на якісному рівні) 
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