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Розглянуті методичні підходи щодо оцінки ефективності витрат на
природоохоронну діяльність промислових підприємств. Виявлені їх переваги та
недоліки, а також визначена необхідність розробки методики оцінки комплексної
ефективності природоохоронної діяльності та витрат на неї для окремого
промислового підприємства.
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У звязку з підвищенням вимог щодо екологічності виробництва, перед вітчизняними промислови-
ми підприємствами гостро повстала проблема визначення ефективності витрат на природоохоронну
діяльність, бо ця ефективність впливає як на природоохоронні, так і на фінансові результати діяльності
підприємств. На разі в літературі, яка стосується природоохоронної діяльності промислових підприємств,
ефективність витрат на неї частіше отожнюється з економічною ефективністю та визначається за допо-
могою народогосподарського методу, який мало враховує вигоди окремого підприємства від здійснення
витрат на природоохоронну діяльність. Не існує інтегрального показника, який би враховував комплек-
сну соціо-еколого-економічну ефективність витрат на природоохоронну діяльність підприємства. Тому
аналіз методичних підходів щодо оцінки витрат на природоохоронну діяльність промислових підприє-
мства та пов?язаних з ними проблемних питань є актуальним.

Дослідженню ефективності витрат на природоохоронну діяльність промислових підприємств при-
сячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема Сахаєва В. Г., Щербицького Б. В.
[10], В. В. Глухова, Лісочкіної Т. В. [4], Дьоміної Т. А. [5], Москаленка О. П. [7], Арустамова Е. А. [1],
Пахомової Н. В., А. Ендреса, К. Ріхтера [9] та ін. Однак, різні точки зору, представлені в цих працях,
породжують все більше спірних питань і виявляють певні суперечності, які потребують вирішення.

Метою даної статті є виявлення особливостей методичних підходів щодо оцінки ефективності вит-
рат на природоохоронну діяльність промислових підприємств. Завданнями статті є:

- виявлення переваг та недоліків сновних методичних підходів щодо оцінки витрат на природоохо-
ронну діяльність промислових підприємств ;

- визначення необхідності розробки методики оцінки комплексної ефективності природоохоронної
діяльності та витрат на неї для окремого промислового підприємства.
Для будь-якого промислового підприємства актуальною є проблема визначення оптимальної ве-

личини вкладень в охорону навколишнього середовища та їх ефективності, оскільки капітал, що вкла-
дається у цю сферу, практично не дає економічної віддачі підприємству. Аналіз витрат на природоохо-
ронну діяльність проводиться за допомогою загальних та часних показників [4, 5]. Загальним показни-
ком є показник економічної ефективності витрат на природоохоронну діяльність.

В якості часних можуть застосовуватися такі показники, як частка капітальних витрат на природо-
охоронні заходи в загальному об’ємі капітальних витрат підприємства; частка поточних витрат на при-
родоохоронні заходи в загальному об’ємі поточних витрат підприємства; показники сукупності витрат
на природоохоронну діяльність.

Як правило, для обґрунтування економічно доцільних масштабів і черговості вкладень в природо-
охоронні заходи, при розподілі капітальних вкладень між природоохоронними заходами використову-
ються показники економічної ефективності, які є результативністю минулого періоду.

На нашу думку, є сенс зупинитися на сутності самого поняття «ефективність». Згідно з визначенням,
яке надається Азріліяном А. М. [6], ефективність у загальному сенсі (від лат. effectus – дія) – це здатність
приносити ефект, в той час як ефект – це дія, результат будь-чого. Борисов А. Б. стверджує, що ефек-
тивність – це результативність процесу, операції, проекту, що визначається як відношення ефекту,резуль-
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тату до витрат, які обумовили його отримання, а ефект, в свою чергу, - це досягнутий результат в його
матеріальному, грошовому, соціальному вираженні [2].

В цілому комплекс природоохоронних заходів в межах природоохоронної діяльності промислового
підприємства має забезпечувати досягнення таких цілей для забезпечення його сталого розвитку:

1) дотримання нормативних вимог щодо якості довкілля, що відповідають інтересам здоров’я людей
та охорони середовища з урахуванням перспективних змін, зумовлених розвитком виробництва та
демографічними зрушеннями (еколого-соціальні цілі);

2) одержання максимального економічного ефекту у національній економіці від поліпшення стану
довкілля, заощадження та більш повного використання природних ресурсів (економічні цілі) [11].
У багатьох джерелах [4, 5, 11] ефективність природоохоронних заходів визначається шляхом зістав-

лення витрат на їх реалізацію з результатом у грошовому еквіваленті, що досягається завдяки цим захо-
дам. Але слід зазначити, що реалізація природоохоронних заходів в діяльності промислового підприєм-
ства та витрат на них не варто ототожнювати тільки з економічною ефективністю, так як вони мають
ще й екологічні, соціально-економічні та соціальні ефективності. Характеристику цих ефективностей
надано у табл. 1.

Таблиця 1
Ефективності, які досягаються при здійсненні природоохоронної діяльності промислового

підприємства
Екологічна

ефективність
Соціально-економічна

ефективність
Соціальна

ефективність Економічна ефективність

- зменшення негативного
впливу та поліпшення
стану довкілля;
-зниження обсягів
надходжень забруднень у
середовище;
- збільшення кількості та
поліпшення якості
придатних до
використання природних
ресурсів (лісових,
земельних, водних)

- підвищення рівня
життя населення;
- підвищення
ефективності
суспільного
виробництва;
- збільшення
національного багатства
країни

- поліпшення фізичного
розвитку населення;
- скорочення
захворювань;
- поліпшення умов праці
та відпочинку;
- підтримка екологічної
рівноваги, включаючи
збереження генетичного
фонду;
- збереження естетичної
цінності природних та
антропогенних
ландшафтів, пам’яток
природи, заповідних зон
тощо

- запобігання чи економія втрат
природних ресурсів;
- запобігання чи економія втрат
живої або опредметненої праці в
виробничій і невиробничій
сферах народного господарства,
а також у сфері особистого
споживання, що досягаються
завдяки здійсненню
природоохоронних заходів

Слід відмітити, що соціальна та екологічна ефективність надаються у грошовому еквіваленті та час-
тково відбиваються в економічному ефекті природоохоронних заходів в межах природоохоронної діяль-
ності підприємства [3].

У складі результатів природоохоронної діяльності дослідниками враховуються і різною мірою дета-
лізуються дві групи: перша – це економічні вигоди підприємства, що реалізує природоохоронні заходи в
її межах, друга група – економічні, соціальні та екологічні вигоди інших підприємств, населення, які
також надаються в вартісних показниках.

Для обґрунтування природоохоронної діяльності підприємства та витрат на неї і відбору з них
найбільш ефективних в даний час використовуються різні показники ефективності природоохоронної
діяльності. Визначення ефективності природоохоронної діяльності та витрат на неї у багатьох наукових
джерелах [4, 5, 7, 9] зводиться лише до розрахунку її економічної ефективності. Можна виділити два
основних підходи до розрахунку показників ефективності природоохоронної діяльності та витрат на неї.
Основу першого підходу складають показники, рекомендовані «Временной типовой методикой опре-
деления экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки эко-
номического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды» [3], зат-
вердженою в 1986 роц, а також їх уточнені варіанти, пропоновані різними вченими. Дана методика
передбачає розрахунок загальної та порівняльної економічної ефективності природоохоронної діяльності
без врахування чинника часу. Другий підхід заснований на використанні дисконтованих потоків витрат
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і чистих доходів від реалізації природоохоронних заходів в межах природоохоронної діяльності. Розгля-
немо більш докладно показники ефективності витрат на природоохоронну діяльність, запропоновані
кожним з підходів.

«Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления при-
родоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству
загрязнением окружающей среды» при економічному обґрунтуванні систем природоохоронних заходів
в межах природоохоронної діяльності підприємства використовує народногосподарський підхід, при
якому досягається якомога повніший обхват усіх позитивних та негативних соціально-економічних
наслідків різних варіантів природоохоронних заходів в межах природоохоронної діяльності підприєм-
ства в різних сферах національної економіки як у найближчій, так і віддаленій перспективі; якомога
повніший обхват витрат, пов’язаних зі здійсненням природоохоронної діяльності підприємства; ураху-
вання фактора часу при оцінці витрат та результатів природоохоронних витрат; міжгалузевий підхід к
обґрунтуванню природоохоронної діяльності підприємств з урахуванням необхідності економії витрат
на поліпшення стану довкілля та більш ефективного використання природних ресурсів. Ця методика
надає економічне обґрунтування природоохоронної діяльності підприємства шляхом зіставлення її еко-
номічних результатів з необхідними для її здійснення витратами за допомогою показників загальної та
порівняльної ефективності природоохоронних витрат та чистого економічного ефекту природоохорон-
ної діяльності.

Аналіз методик оцінки ефективності витрат на природоохоронну діяльність, запропонованих вче-
ними, такими як Глухов В. В., Лісочкіна Т. В. [4], Дьоміна Т. А. [5], Москаленко О. П. [7], Арустамов Е. А.
[1], Сахаєв В. Г., Щербицький Б. В. [10] та ін., показав, що всі вони ґрунтуються на витратному методі
оцінки ефективності природоохоронної діяльності, представленому у «Временной типовой методике
определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки
экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды», за яким
ефективність природоохоронної діяльності підприємства визначається на основі використання мину-
лих даних. У всіх проаналізованих методиках результати від природоохоронної діяльності та витрат на
неї враховуються тільки через економічні (вартісні) показники, не беручи до уваги нематеріальні вигоди,
які отримує підприємство, довкілля, населення, інші підприємства тощо, тим самим занижуючи ефек-
тивність та необґрунтовано зменшуючи привабливість природоохоронної діяльності для підприємства.

Після проведення аналізу методик вчених щодо оцінки ефективності витрат на природоохоронну
діяльність підприємств було виявлено, що всі вони уточнюють загальноприйняті показники ефектив-
ності цих витрат, наведені у «Временной типовой методике определения экономической эффективно-
сти осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого
народному хозяйству загрязнением окружающей среды». Тому доцільним вважається надати базові ти-
пові показники для визначення ефективності природоохоронної діяльності промислових підприємств
згідно цієї методики (табл. 2).

Як додаткові до показників загальної економічної ефективності витрат на природоохоронну діяльність
використовуються показники екологічної та соціальної ефективності. Екологічна ефективність визна-
чається шляхом віднесення величин екологічних результатів до витрат, що їх викликали. Екологічні ре-
зультати розраховуються як різниця показників негативної дії на навколишнє середовище і різниці показ-
ників стану навколишнього середовища до і після проведення природоохоронних заходів в межах при-
родоохоронної діяльності підприємства. Соціальна ефективність витрат на природоохоронну діяльність
визначається відношенням натуральних показників, що виражають соціальні результати, до витрат, які
необхідні для їх отримання [11].

До показників соціальної ефективності витрат на природоохоронну діяльність промислових
підприємств відносяться запобігання втрат чистої продукції за час хвороби трудящих, зайнятих в мате-
ріальному виробництві (Ечп), скорочення суми виплат з фондів соціального страхування за період
тимчасової чи постійної непрацездатності людям, що занедужали в умовах забруднення навколиш-
нього середовища (Ес), скорочення витрат у сфері охорони здоров’я на лікування трудящих від хво-
роб, викликаних забрудненням довкілля (Еоз) [11].
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Екологічний і соціальний результати і відповідні показники ефективності використовуються
для розрахунку ефективності витрат на природоохоронну діяльність, результат яких не має безпосе-
реднього грошового еквіваленту (запобігання скороченню генетичного фонду некультивованих тва-
рин і рослин, збереження естетичної цінності природних ландшафтів, пам’яток природи тощо).
Проте їх застосування обмежується неможливістю виведення відповідного інтегрального показни-
ка ефективності витрат на природоохоронну діяльність підприємства.

Передбачені «Временной типовой методикой определения экономической эффективности осу-
ществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого на-
родному хозяйству загрязнением окружающей среды» показники ефективності витрат на природо-
охоронну діяльність підприємства вимагають внесення деяких змін і доповнень у зв’язку з економ-
ічною ситуацією, що змінилася. Крім того, при достатньо високій складності визначення вони не
забезпечують достатньо високої точності результатів з таких причин:

1) більшість соціальних та екологічних результатів можуть переводитися в вартісні показники
тільки побічно або не враховуватися взагалі;

2) ці показники не враховують усі можливі наслідки природоохоронної діяльності, більшість яких
можуть виявлятися через тривалий проміжок часу;

3) показники не враховують зміни вартості грошей у часі.
Другу групу показників визначення ефективності витрат на природоохоронну діяльність, які

дещо досконаліші за першу групу, утворюють показники, що використовуються в загальній прак-
тиці обґрунтуванні інвестиційних проектів в ринковій економіці: чиста поточна вартість (NPV),
рентабельність інвестицій (PI), внутрішня норма прибутковості (IRR) та ін. Ці показники засновані
на розрахунку дисконтованих грошових потоків витрат та результатів. Друга група показників ефек-
тивності витрат на природоохоронну діяльність підприємства також потребує певного корегуван-
ня для віддзеркалення специфічних її особливостей.

Основний недолік даної системи показників, що визначається практично всіма дослідниками,
зокрема Н. Пахомовою, А. Ендресом та К. Ріхтером [9], полягає у тому, що традиційна процедура
дисконтування для природоохоронних проектів занижує як можливий у віддаленій перспективі
значний збиток природному середовищу, так і позитивні ефекти від природоохоронної діяльності у
далекому майбутньому. Особливо несприятливі наслідки застосування стандартної процедури дис-
контування для довгострокових природоохоронних проектів. Велике значення для вибору і прий-
няття природоохоронних проектних рішень має норма дисконту: чим вона вища, тим більші резуль-
тати присвоюють нинішні покоління і тим більший тягар накладається на майбутні покоління (Па-
хомова). Один із можливих шляхів подолання даного недоліку – застосування разом із нормою
дисконту соціальною норми тимчасової переваги. На практиці в багатьох країнах виходять з необ-
хідності нормативного завдання норми дисконтування для природоохоронних проектів. Так, в США
рекомендовані норми дисконту складають від 2 до 10%. У Росії при оцінці довготривалих природо-
охоронних проектів пропонована норма дисконту складає від 2 до 3%, по середньострокових інве-
стиціях – від 8 до 12% [9]. Одним із завдань аналізу ефективності витрат на природоохоронну
діяльність підприємства є передусім визначення об’єму, напрямків та джерел їх фінансування, а
також оцінка оптимальності визначених об’ємів та напрямків витрачання. На необхідність дослід-
жень в даному напрямі вказують А. Воробйов [8], Т. Дьоміна [5], Н. Пахомова, А. Ендрес, К. Ріхтер [9].

ВИСНОВКИ

На підставі проведених досліджень можно зробити такі висновки. Усі розглянуті методики виз-
начення ефективності природоохоронної діяльності підприємства та витрат на неї мають багато
недоліків: по-перше, вони розраховуються на підставі результатів минулого періоду, констатуючи
певні ефекти природоохоронної діяльності; по-друге, практично всі вони трактують ефективність
природоохоронної діяльності підприємства тільки з економічної точки зору, ігноруючи такі важливі
її види, як соціальна та екологічна; по-третє, пропоновані методики або засновані на застарілому
підході до визначення ефективності, що не відповідає вимогам сучасності, або залежать від вдалого
та правильного вичленення необхідних показників, тобто їм притаманна значна похибка; по-чет-
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верте, показники ефективності не враховують усі можливі наслідки природоохоронної діяльності,
більшість яких можуть виявлятися через тривалий проміжок часу; по-п’яте, розглянуті показники
ефективності природоохоронної діяльності не дають змогу підприємству управляти витратами на
природоохоронну діяльність у реальному часі, враховуючи динамічність зовнішнього середовища
та вимоги з його боку, а також інтереси та можливості безпосередньо підприємства.

Отримані результати будуть використані у подальших дослідженнях для розробки методики оц-
інки комплексної ефективності природоохоронної діяльності підприємства та витрат на неї, яка б
усувала перелічені недоліки.
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