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АНАЛІЗ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ 
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ANALYSIS AND CHARACTERIZATION  
OF THE ENVIRONMENTAL STRATEGY  

OF A CONSTRUCTION COMPANY

У статті проведено дослідження, націлене на аналіз та характеристику екологічних стратегій 
будівельних підприємств Дніпропетровської області. Було здійснено оцінку стратегічного управ-
ління екологічною діяльністю будівельних підприємств Дніпропетровської області. та ідентифіка-
цію рівня розроблення, відповідності стану прогнозування та впровадження екологічних стратегій 
будівельних підприємств регіону. Дослідження стану прогнозування та впровадження екологіч-
ної стратегії будівельного підприємства передбачало використання методичного забезпечення, 
заснованого на використанні методів порівняльного аналізу, системного підходу, індексного та 
нормативного. Аналіз дав змогу встановити, що всі досліджувані підприємства регіону мало уваги 
приділяють оновленню основних засобів та нематеріальних активів, що зумовлює зростання 
обсягу негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Ключові слова: екологічна стратегія, стратегічне управління, екологізація, будівельна галузь, 
будівельне підприємство, викиди, забруднення, норматив, відходи. 

В статье проведено исследование, нацеленное на анализ и характеристику экологических 
стратегий строительных предприятий Днепропетровской области. Была проведена оценка стра-
тегического управления экологической деятельностью строительных предприятий Днепропе-
тровской области и идентификация уровня разработки, соответствия состояния прогнозирова-
ния и внедрения экологических стратегий строительных предприятий региона. Исследование 
состояния прогнозирования и внедрения экологической стратегии строительного предприятия 
предусматривало использование методического обеспечения, основанного на использовании 
метода сравнительного анализа, системного подхода, индексного и нормативного. Анализ позво-
лил установить, что все исследуемые предприятия региона мало внимания уделяют обновлению 
основных средств и нематериальных активов, что обусловливает рост объема негативного воз-
действия на окружающую среду.

Ключевые слова: экологическая стратегия, стратегическое управление, экологизация, строи-
тельная отрасль, строительное предприятие, выбросы, загрязнение, норматив, отходы.

The article is devoted to the research aimed at the analysis and characterization of environmental 
strategies of construction enterprises of Dnipropetrovsk region. The strategic management of ecologi-
cal activity of construction enterprises of Dnipropetrovsk region was evaluated. and identification of the 
level of development, compliance with the state of forecasting and implementation of environmental 
strategies of construction companies in the region. The study of the forecasting and implementation of 
the environmental strategy of the construction company involved the use of methodological support 
based on the use of the method of comparative analysis (regarding the level of implementation of cer-
tain aspects of environmental strategy), the method of systematic approach, index method, regulatory 
method. The analysis of the pattern of greening of small and medium-sized construction enterprises of 
Dnipropetrovsk region during 2015–2017р. showed that all the mentioned subjects of the industry com-
ply with the normative requirements for negative impact on the environment, this aspect of environ-
mental management meets both planned and actual principles of strategy implementation. A tendency 
has been identified related to the use of industry entities that declare and implement environmental 
aspects of functioning, an integrated environmental strategy, which takes into account the balance of 
economic, market and environmental interests of the construction company. Only medium-sized con-
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struction companies in the region use a mixed approach to greening, in which the strategic program 
substantiates at the level of directions and forecasts, the mechanism of implementation of mandatory 
regulatory requirements and norms, innovative environmental solutions in certain areas of manage-
ment, including in certain areas production of construction products. The analysis revealed that all the 
surveyed enterprises in the region paid little attention to the renewal of fixed assets and intangible 
assets, which led to an increase in the amount of negative impact on the environment.

Key words: environmental strategy, strategic management, greening, construction industry, con-
struction company, emissions, pollution, standard, waste. 

Постановка проблеми. Характеристика та 
оцінка екологічних стратегій будівельних під-
приємств певного регіону дають можливість 
проаналізувати картину екологізації вказаного 
сектору економіки території на сучасному 
етапі. За допомогою інформації щодо страте-
гічного управління екологічними параметрами 
на підприємствах будівельної галузі можна 
визначити рівень негативного впливу останньої 
на забруднення навколишнього природного 
середовища. Вивчення зазначеної проблема-
тики дасть змогу встановити стан стратегічного 
управління екологічними параметрами діяль-
ності, визначити ключові характеристики та 
тип екологічних стратегій будівельних підпри-
ємств на прикладі суб’єктів Дніпропетровської 
області. Виявлені оціночні характеристики 
щодо стану управління екологічними стратегі-
ями будівельних підприємств регіону можуть 
бути використані для подальших емпіричних 
досліджень за вказаним напрямом. Зважаючи 
на вищевказане, тема статті є важливою та 
актуальною на сучасному етапі розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблеми методичного обґрун-
тування створення екологічних стратегій 
підприємств здійснювали В. Вахлакова [2], 
Ю. Білявська [1], О. Попова, Т. Герасименко [6], 
Н. Хумарова [10], Н. Вєтрова [3] тощо. Вивчен-
ням питань екологізації виробництв займа-
лись О. Латишева [5], В. Хобта, О. Руднєва [9], 
М. Свєтуньков, В. Смолькін [8] тощо. Незважа-
ючи на наявність науково-методичних розро-
бок за вказаним напрямом, відсутні комплексні 
емпіричні дослідження щодо стану та характе-
ристик екологічних стратегій будівельних під-
приємств.

Мета статті. Метою дослідження є аналіз та 
характеристика екологічних стратегій будівель-
них підприємств Дніпропетровської області. 
Для досягнення вказаної мети було встанов-
лено такі завдання, як: 

1) оцінка стратегічного управління екологіч-
ною діяльністю будівельних підприємств Дні-
пропетровської обл.;

2) ідентифікація рівня розроблення, відпо-
відності стану прогнозування та впровадження 
екологічних стратегій будівельних підприємств 
Дніпропетровської обл.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Встановлено, що на нинішньому етапі осно-
вними операторами будівельної галузі Дніпро-
петровської обл. є середні та малі суб’єкти під-
приємницької діяльності, великі підприємства 
не відіграють визначальної ролі в цій сфері в 
регіоні. Серед наявних суб’єктів галузі регіону 
визначальним критерієм вибору досліджува-
них підприємств була наявність у останніх влас-
ної екологічної стратегії та відкритість інформа-
ційних даних щодо функціонування, реалізації 
стратегії тощо.

Дослідження стану прогнозування та впро-
вадження екологічної стратегії будівельного 
підприємства буде здійснюватися із викорис-
танням методичного забезпечення, заснова-
ного на використанні методу порівняльного 
аналізу (щодо рівня реалізації визначених 
аспектів екологічної стратегії), методу систем-
ного підходу, індексного методу, норматив-
ного методу. Висновки, які будуть отримані за 
результатами аналізу, дозволять створити істо-
ріографію екологізації будівельної галузі Дні-
пропетровської обл. за період 2015–2017 рр., 
дадуть підстави для подальшого виявлення 
проблемних аспектів екологічного розвитку 
підприємств цієї сфери та розроблення опти-
мізаційних шляхів. Вихідними даними для 
дослідження є корпоративна та фінансова 
звітність ПрАТ «НВО «Созидатель» (м. Дніпро) 
(за матеріалами [4]), ПрАТ «IНТЕРКОРН КОРН 
ПРОСЕССIНГ IНДАСТРI» (м. Дніпро) (за матері-
алами [ПрАТ «IНТЕРКОРН] [7]). 

У табл. 1 наведено оцінку стратегічного 
управління екологічною діяльністю будівель-
ного підприємства ПрАТ «НВО «Созидатель» 
(м. Дніпро) за 2015–2017 рр. Відповідно до 
результатів розрахунків (табл. 1) можемо кон-
статувати, що:

1) впродовж досліджуваного періоду під-
приємство демонструє зростання обсягів 
чистого доходу від збуту будівельної про-
дукції, але темпи росту за 2016–2017 рр. ста-
новили 27,63%, а в 2015–2016 рр. – 95,62%. 
Отже, вказаний показник свідчить про вико-
ристання стабілізаційного підходу до управ-
ління збутом, оскільки, незважаючи на зрос-
тання, темпи останнього суттєво падають. 
Темпи росту обсягу чистого доходу від реа-
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Таблиця 1
Оцінка стратегічного управління екологічною діяльністю будівельного підприємства  

ПрАТ «НВО «Созидатель» (м. Дніпро) за 2015–2017 рр. 

№ 
п/п Показник

Значення
2015 р. 2016 р. 2017 р.

1 2 3 4 5
1 Загальні економічні 

показники:
1.1 Показник обсягу чистого 

доходу від реалізації 
будівельної продукції 
(послуг), тис. грн., в т.ч.:

37215 72799 92916

1.1.1 Показник обсягу чистого 
доходу від реалізації 
будівельної продукції 
(послуг), що має 
інноваційно-екологічні 
характеристики, тис. грн.,

18213 38543 47014

1.2 Собівартість реалізованої 
будівельної продукції 
(послуг), тис. грн., в т.ч.:

36871 72646 87150

1.2.1 Собівартість реалізованої 
будівельної продукції 
(послуг), що має 
інноваційно-екологічні 
характеристики), тис. грн.

16118 36185 42554

1.3 Валовий прибуток від 
реалізації будівельної 
продукції (послуг), 
тис. грн., в т.ч.:

344 153 5766

1.3.1 Валовий прибуток від 
реалізації будівельної 
продукції (послуг), що має 
інноваційно-екологічні 
характеристики, тис. грн.

2095 2358 4460

1.4 Валова рентабельність 
реалізованої будівельної 
продукції (послуг), %, в т.ч.: 

0,924 0,210 6,206

1.4.1 Валова рентабельність 
реалізованої будівельної 
продукції (послуг), 
що має інноваційно-
екологічні характеристики 
(рентабельність витрат 
екологізації), %

11,50 6,12 9,49

2 Показники ефективності 
використання 
основних засобів, що 
використовуються 
для впровадження 
екологізації.:

   

частка основних засобів, 
задіяних в екологізації, % 54 52 49

коефіцієнт оновлення 
основних засобів даної 
категорії

0 0 0

рентабельність основних 
засобів даної категорії, % 8,597 10,630 21,554
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лізації будівельної продукції (послуг), що 
має інноваційно-екологічні характеристики 
мають пряму залежність із змінами показ-
ника чистого доходу від реалізації будівель-
ної продукції за вказаний період. До категорії 
будівельної продукції (послуг), що має інно-
ваційно-екологічні характеристики в ПрАТ 
«НВО «Созидатель» (м. Дніпро) за три роки 
можна віднести житлову будівельну продук-
цію, що має характеристики енергозбере-
ження (стіни);

2) висока собівартість реалізації будівель-
ної продукції всіх категорій (особливо тієї, яка 
не відноситься до групи, що має інноваційно-
екологічні характеристики) в 2015–2016 рр. 

зумовила низький рівень валового прибутку, 
відповідно, низьку валову рентабельність 
(0,924% в 2015 р., 0,21% в 2016 р.). Щодо буді-
вельної продукції, що має інноваційно-еко-
логічні характеристики, слід відмітити значно 
вищу валову рентабельність (11,5% в 2015 р., 
6,12% в 2016 р.), пов’язану з більш високими 
ціновими параметрами. 

У 2017 р. зросла валова рентабельність за 
всіма видами будівельної продукції завдяки 
оптимізації та коригуванню стратегічних підхо-
дів до ціноутворення (6,206% – щодо загальної 
будівельної продукції, 9,49% – щодо будівель-
ної продукції, що має що має інноваційно-еко-
логічні характеристики);

1 2 3 4 5
3 Показники ефективності 

використання 
нематеріальних активів 
(технологій), що 
використовуються для 
впровадження екологізації:

   

частка нематеріальних 
активів, задіяних в 
екологізації, %

48 43 40

коефіцієнт оновлення 
нематеріальних активів 
даної категорії

0 0 0

рентабельність 
нематеріальних активів 
даної категорії, %

2852,67 3448,88 7012,58

4 Показники виробництва 
будівельної продукції 
(обсяги виробництва), 
в т.ч.:

36524 72047 87034

4.1 Показники виробни-цтва 
будівельної продукції 
(послуг), що має 
інноваційно-екологічні 
характер-ристики (обсяги 
виробництва), тис. грн.

18124 36031 42336

5 Показники інноваційного 
розвитку (обсяги витрат на 
інновації), тис. грн., в т.ч.:

0 0 0

5.1 Обсяги витрат на інновації 
в сфері екологізації вироб-
ництва, тис. грн.

0 0 0

6 Екологічні параметри 
виробництва будівельної 
продукції (послуг) (за 
внутрішньофірмовими 
даними)

Негативний 
вплив на навко-
лишнє природне 
середовище зна-
ходиться на рівні 
нижче норматив-
ного. Управління 
відходами ефек-
тивне, але не 
використовуються 
інноваційні методи

Негативний 
вплив на навко-
лишнє природне 
середовище зна-
ходиться на рівні 
нижче норматив-
ного. Управління 
відходами ефек-
тивне, але не 
використовуються 
інноваційні методи

Негативний 
вплив на навко-
лишнє природне 
середовище зна-
ходиться на рівні 
нижче норматив-
ного. Управління 
відходами ефек-
тивне, але не 
використовуються 
інноваційні методи
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Продовження табл. 1

№ 
п/п Показник

Абсолютне відхилення, +/- Відносне відхилення, +/-
у 2016 р. 

порівняно з 
2015 р.

у 2017 р. 
порівняно з 

2016 р.

у 2016 р. 
порівняно з 

2015 р.

у 2017 р. 
порівняно з 

2016 р.
1 2 3 4 5 6
1 Загальні економічні 

показники:
1.1 Показник обсягу чистого 

доходу від реалізації 
будівельної продукції 
(послуг), тис. грн., в т.ч.:

35584 20117 95,62 27,63

1.1.1 Показник обсягу чистого 
доходу від реалізації 
будівельної продукції 
(послуг), що має інноваційно-
екологічні характеристики, 
тис. грн.,

20330 8471 111,62 21,98

1.2 Собівартість реалізованої 
будівельної продукції 
(послуг), тис. грн., в т.ч.:

35775 14504 97,03 19,97

1.2.1 Собівартість реалізованої 
будівельної продукції 
(послуг), що має інноваційно-
екологічні характеристики), 
тис. грн.

20067 6369 124,50 17,60

1.3 Валовий прибуток від 
реалізації будівельної 
продукції (послуг), тис. грн., 
в т.ч.:

-191 5613 -55,52 3668,63

1.3.1 Валовий прибуток від 
реалізації будівельної 
продукції (послуг), що має 
інноваційно-екологічні 
характер-ристикки, тис. грн.

263 2102 12,55 89,14

1.4 Валова рентабельність 
реалізованої будівельної 
продукції (послуг), %, в т.ч.: 

-0,71 6,00

1.4.1 Валова рентабельність 
реалізованої будівельної 
продукції (послуг), 
що має інноваційно-
екологічні характеристики 
(рентабельність витрат 
екологізації), %

-5,38 3,37

2 Показники ефективності 
використан-ня основних 
засобів, що використо-
вуються для впровадження 
екологізації.:
частка основних засобів, 
задіяних в екологізації, % -2,00 -3,00

коефіцієнт оновлення 
основних засобів даної 
категорії

0,00 0,00

рентабельність основних 
засобів даної категорії, % 2,03 10,92
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1 2 3 4 5 6
3 Показники ефективності 

використання нематеріальних 
активів (технологій), що 
використовуються для 
впровадження екологізації:
частка нематеріальних 
активів, задіяних в 
екологізації, %

-5,00 -3,00

коефіцієнт оновлення 
нематеріальних активів даної 
категорії

0,00 0,00

рентабельність 
нематеріальних активів даної 
категорії, %

596,21 3563,70

4 Показники виробництва 
будівельної продукції (обсяги 
виробництва), в т.ч.:

35523 14987 97,26 20,80

4.1 Показники виробництва 
будівельної продукції 
(послуг), що має інноваційно-
екологічні характеристики 
(обсяги виробництва), тис. 
грн.

17907 6305 98,80 17,50

5 Показники інноваційного 
розвитку (обсяги витрат на 
інновації), тис. грн., в т.ч.:

0 0 0,00 0,00

5.1 Обсяги витрат на інновації 
в сфері екологізації 
виробництва, тис. грн.

0 0 0,00 0,00

6 Екологічні параметри 
виробництва будівельної 
продукції (послуг) (за 
внутрішньофірмовими 
даними)

Фактичний рівень від 
граничного нормативу 
за забруднюючими 
атмосферне повітря 
викидами від вироблення 
будівельної продукції мав 
тенденцію до зростання. 
Рівень акустичного впливу 
від будівельних робіт 
на житлових територіях 
зростає, але нижчий 
нормативного. Забруднення 
водних ресурсів відсутнє.

Фактичний рівень від 
граничного нормативу 
за забруднюючими 
атмосферне повітря 
викидами від вироблення 
будівельної продукції мав 
тенденцію до зростання. 
Рівень акустичного впливу 
від будівельних робіт 
на житлових територіях 
зростає, але нижчий 
нормативного. Забруднення 
водних ресурсів відсутнє.

Джерело: складено за матеріалами [4]

3) впродовж досліджуваного періоду зростала 
рентабельність основних засобів та нематеріаль-
них активів, задіяних у виробництві будівельної 
продукції, що має що має інноваційно-екологічні 
характеристики. При цьому, було відсутнє онов-
лення цих активів, що, в свою чергу свідчить про 
ріст їх зносу, який може в перспективі вплинути 
на погіршення виробничого процесу;

4) обсяги виробництва будівельної про-
дукції (послуг), що має інноваційно-екологічні 
характеристики в складі загальної будівельної 
продукції зростали, але змінювались прямо 
пропорційно зростанню чистого доходу. 
Зокрема, відмічено орієнтир на скорочення 
темпів зростання;

5) незважаючи на виробництво та реалізацію 
будівельної продукції (послуг), що має іннова-
ційно-екологічні характеристики на підприємстві 
були відсутні витрати на інновації в сфері еко-
логізації виробництва, як і на інновації в цілому. 
Відповідно, окрім витрат собівартості реалізації 
будівельної продукції (послуг), що має іннова-
ційно-екологічні характеристики, підприємство 
не здійснювало інших витрат екологічного харак-
теру і не здійснювало інших заходів екологізації;

6) екологічні параметри виробництва буді-
вельної продукції (послуг) показали, що: 
негативний вплив на навколишнє природне 
середовище знаходиться на рівні нижче нор-
мативного; управління відходами ефективне, 
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Таблиця 2
Ідентифікація рівня розробки, відповідності стану прогнозування та впровадження екологічної 

стратегії будівельного підприємства ПрАТ «НВО «Созидатель» (м. Дніпро) за 2015–2017 рр.
№ 

п/п Оціночний показник 2015 р. 2016 р. 2017 р.

1 2 3 4 5

1

Відповідність стану 
прогнозування 
та впровадження 
екологічної стратегії 
будівельного підпри-
ємства (% реалізації)

100 % (щодо страте-
гічного управління 
розробкою, вироб-
ництвом, реалізацією 
будівельної продукції 
(послуг), що має інно-
ваційно-екологічні 
характеристики)

100 % (щодо страте-
гічного управління 
розробкою, вироб-
ництвом, реалізацією 
будівельної продукції 
(послуг), що має інно-
ваційно-екологічні 
характеристики)

100 % (щодо страте-
гічного управління 
розробкою, вироб-
ництвом, реалізацією 
будівельної продукції 
(послуг), що має інно-
ваційно-екологічні 
характеристики)

2

Локальність або інте-
грованість екологіч-
них елементів страте-
гічного управління

Інтегрована еколо-
гічна стратегія, врахо-
вується баланс еконо-
мічних, ринкових та 
екологічних інтересів 
будівельного підпри-
ємства

Інтегрована еколо-
гічна стратегія, врахо-
вується баланс еконо-
мічних, ринкових та 
екологічних інтересів 
будівельного підпри-
ємства

Інтегрована еколо-
гічна стратегія, врахо-
вується баланс еконо-
мічних, ринкових та 
екологічних інтересів 
будівельного підпри-
ємства

3

Характер екологізації 
(нормативний, інно-
ваційний, змішаний 
підхід)

Змішаний підхід, 
підприємство дотри-
мується екологічних 
нормативів і здійснює 
розробку, виробни-
цтво та реалізацію 
частки будівельної 
продукції, що має 
інноваційно-еколо-
гічні характеристики

Змішаний підхід, 
підприємство дотри-
мується екологічних 
нормативів і здійснює 
розробку, виробни-
цтво та реалізацію 
частки будівельної 
продукції, що має 
інноваційно-еколо-
гічні характеристики

Змішаний підхід, 
підприємство дотри-
мується екологічних 
нормативів і здійснює 
розробку, виробни-
цтво та реалізацію 
частки будівельної 
продукції, що має 
інноваційно-еколо-
гічні характеристики

4

Залежно від визна-
чення в екологічній 
стратегії пріоритет-
ності екологічних 
проблем, пов’язаних 
з виробництвом буді-
вельної продукції, її 
експлуатацією

Комплексна еколо-
гічна стратегія (не 
тільки формальна, 
декларативна)

Комплексна еколо-
гічна стратегія (не 
тільки формальна, 
декларативна)

Комплексна еколо-
гічна стратегія (не 
тільки формальна, 
декларативна)

5

Залежно від обґрун-
тування суміщення 
(інтеграції) еколо-
гічних напрямків з 
виробничими, орга-
нізаційними, фінан-
сово-економічними

Реалістична, досяжна, 
якісна екологічна 
стратегія

Реалістична, досяжна, 
якісна екологічна 
стратегія

Реалістична, досяжна, 
якісна екологічна 
стратегія

Джерело: складено за матеріалами [4], табл. 1

але не використовуються інноваційні методи; 
фактичний рівень від граничного нормативу 
за забруднюючими атмосферне повітря вики-
дами від вироблення будівельної продукції 
мав тенденцію до зростання; рівень акустич-
ного впливу від будівельних робіт на житлових 
територіях зростає, але нижчий нормативного; 
забруднення водних ресурсів відсутнє.

У табл. 2 наведено ідентифікацію рівня роз-
роблення, відповідності стану прогнозування 
та впровадження екологічної стратегії будівель-
ного підприємства ПрАТ «НВО «Созидатель» 
(м. Дніпро) за 2015–2017 рр. 

Дослідження результатів, що характери-
зують вказаний напрямок оцінки (табл. 3), 
дозволяє констатувати наступне: 1) впродовж 
2015-2017 рр. у будівельного підприємства 
ПрАТ «НВО «Созидатель» (м. Дніпро) відміча-
ється 100% відповідності стану прогнозування 
та впровадження екологічної стратегії (це сто-
сується стратегічного управління розробкою, 
виробництвом, реалізацією будівельної про-
дукції (послуг), що має інноваційно-екологічні 
характеристики); 2) за 2015–2017 рр. підпри-
ємство прогнозувало та реалізовувало інте-
гровану екологічну стратегію, враховується 
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Таблиця 3
Оцінка стратегічного управління екологічною діяльністю будівельного підприємства  

ПрАТ «IНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССIНГ IНДАСТРI» (м. Дніпро) за 2015–2017 рр. 
№ 

п/п Показник
Значення

2015 р. 2016 р. 2017 р.
1 Загальні економічні показники:

1.1 Показник обсягу чистого доходу від реалізації 
будівельної продукції (послуг), тис. грн., в т.ч.: 468915 477435 493471

1.1.1
Показник обсягу чистого доходу від реалізації 
будівельної продукції (послуг), що має інноваційно-
екологічні характеристики, тис. грн.,

259564 264536 273112

1.2 Собівартість реалізованої будівельної продукції 
(послуг), тис. грн., в т.ч.: 373616 393823 413651

1.2.1
Собівартість реалізованої будівельної продукції 
(послуг), що має інноваційно-екологічні 
характеристики), тис. грн.

209157 215371 225464

1.3 Валовий прибуток від реалізації будівельної 
продукції (послуг), тис. грн., в т.ч.: 95299 83612 79820

1.3.1
Валовий прибуток від реалізації будівельної 
продукції (послуг), що має інноваційно-екологічні 
характеристики, тис. грн.

50407 49165 47648

1.4 Валова рентабельність реалізованої будівельної 
продукції (послуг), %, в т.ч.: 20,32 17,51 16,18

1.4.1

Валова рентабельність реалізованої будівельної 
продукції (послуг), що має інноваційно-екологічні 
характеристики (рентабельність витрат 
екологізації), %

19,42 18,59 17,45

2
Показники ефективності використання основних 
засобів, що використовуються для впровадження 
екологізації.:

   

частка основних засобів, задіяних в екологізації, % 48,5 47 46
коефіцієнт оновлення основних засобів даної 
категорії 0 0 0

рентабельність основних засобів даної категорії, % 45,795 46,440 47,559

3
Показники ефективності використання 
нематеріальних активів (технологій), що 
використовуються для впровадження екологізації:

   

частка нематеріальних активів, задіяних в 
екологізації, % 40 38 36

коефіцієнт оновлення нематеріальних активів даної 
категорії 0 0 0

рентабельність нематеріальних активів даної 
категорії, % 12716,20 14375,73 13561,02

4 Показники виробництва будівельної продукції 
(обсяги виробництва), в т.ч.: 354119 362050 403224

4.1
Показники виробництва будівельної продукції 
(послуг), що має інноваційно-екологічні 
характеристики (обсяги виробництва), тис. грн.

201447 208418 219342

5 Показники інноваційного розвитку (обся-ги витрат 
на інновації), тис. грн., в т.ч.: 0 0 0

5.1 Обсяги витрат на інновації в сфері екологізації 
виробництва, тис. грн. 0 0 0

6

Екологічні параметри виробництва будівельної 
продукції (послуг) (за внутрішньофірмовими 
даними)

Негативний вплив на навколишнє 
природне середовище знаходиться 
на рівні нижче нормативного. Управ-
ління відходами ефективне, але 
не використовуються інноваційні 
методи
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Продовження табл. 3

№ 
п/п Показник

Абсолютне 
відхилення, +/-

Відносне  
відхилення, +/-

у 2016 р. 
порівняно 

з 2015 р.

у 2017 р. 
порівняно 

з 2016 р.

у 2016 р. 
порівняно 

з 2015 р.

у 2017 р. 
порівняно 

з 2016 р.
1 2 3 4 5 6
1 Загальні економічні показники:

1.1 Показник обсягу чистого доходу від 
реалізації будівельної продукції (послуг), 
тис. грн., в т.ч.:

8520 16036 1,82 3,36

1.1.1 Показник обсягу чистого доходу 
від реалізації будівельної продукції 
(послуг), що має інноваційно-екологічні 
характеристики, тис. грн.,

4972 8576 1,92 3,24

1.2 Собівартість реалізованої будівельної 
продукції (послуг), тис. грн., в т.ч.: 20207 19828 5,41 5,03

1.2.1 Собівартість реалізованої будівельної 
продукції (послуг), що має інноваційно-
екологічні характеристики), тис. грн.

6214 10093 2,97 4,69

1.3 Валовий прибуток від реалізації 
будівельної продукції (послуг), тис. грн., 
в т.ч.:

-11687 -3792 -12,26 -4,54

1.3.1 Валовий прибуток від реалізації 
будівельної продукції (послуг), що має 
інноваційно-екологічні характеристики, 
тис. грн.

-1242 -1517 -2,46 -3,09

1.4 Валова рентабельність реалізованої 
будівельної продукції (послуг), %, в т.ч.: -2,81 -1,34

1.4.1 Валова рентабельність реалізованої 
будівельної продукції (послуг), що має 
інноваційно-екологічні характеристики 
(рентабельність витрат екологізації), %

-0,83 -1,14

2 Показники ефективності використання 
основних засобів, що використовуються 
для впровадження екологізації.:
частка основних засобів, задіяних в 
екологізації, % -1,50 -1,00

коефіцієнт оновлення основних засобів 
даної категорії 0,00 0,00

рентабельність основних засобів даної 
категорії, % 0,64 1,12

3 Показники ефективності використання 
нематеріальних активів (технологій), що 
використовуються для впровадження 
екологізації:
частка нематеріальних активів, задіяних 
в екологізації, % -2,00 -2,00

коефіцієнт оновлення нематеріальних 
активів даної категорії 0,00 0,00

рентабельність нематеріальних активів 
даної категорії, % 1659,54 -814,71

4 Показники виробництва будівельної 
продукції (обсяги виробництва), в т.ч.: 7931 41174 2,24 11,37

4.1 Показники виробництва будівельної 
продукції (послуг), що має інноваційно-
екологічні характеристики (обсяги 
виробництва), тис. грн.

6971 10924 3,46 5,24
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1 2 3 4 5 6
5 Показники інноваційного розвитку 

(обсяги витрат на інновації), тис. грн., в 
т.ч.:

0 0 0,00 0,00

5.1 Обсяги витрат на інновації в сфері 
екологізації виробництва, тис. грн. 0 0 0,00 0,00

6 Екологічні параметри виробництва 
будівельної продукції (послуг) (за 
внутрішньофірмовими даними)

Фактичний рівень від 
граничного нормативу 
за забруднюючими 
атмосферне повітря 
викидами від виро-
блення будівельної 
продукції мав тен-
денцію до зростання. 
Рівень акустичного 
впливу від будівель-
них робіт на житлових 
територіях зростає, 
але нижчий норма-
тивного. Забруднення 
водних ресурсів від-
сутнє.

Фактичний рівень від 
граничного нормативу 
за забруднюючими 
атмосферне повітря 
викидами від виро-
блення будівельної 
продукції мав тен-
денцію до зростання. 
Рівень акустичного 
впливу від будівель-
них робіт на житлових 
територіях зростає, 
але нижчий норма-
тивного. Забруднення 
водних ресурсів від-
сутнє.

Джерело: складено за матеріалами [7]

баланс економічних, ринкових та екологічних 
інтересів будівельного підприємства; 3) впро-
довж трьох років підприємство прогнозувало 
та впроваджувало змішаний підхід екологіза-
ції, дотримувалось екологічних нормативів і 
здійснювало розробку, виробництво та реа-
лізацію частки будівельної продукції, що має 
інноваційно-екологічні характеристики; 4) на 
плановому та реалізаційному рівні відміча-
ється комплексна (не тільки формальна, декла-
ративна), реалістична, досяжна, якісна еколо-
гічна стратегія.

В табл. 9 представлено оцінку стратегіч-
ного управління екологічною діяльністю буді-
вельного підприємства ПрАТ «IНТЕРКОРН 
КОРН ПРОСЕССIНГ IНДАСТРI» (м. Дніпро) за 
2015–2017 рр. Згідно з результатами розрахун-
ків (табл. 4) можемо констатувати таке:

1) за 2015–2017 рр. підприємство демонструє 
зростання обсягів чистого доходу від збуту 
будівельної продукції. Темпи росту обсягу 
чистого доходу від реалізації будівельної про-
дукції (послуг), що має інноваційно-екологічні 
характеристики мають пряму залежність із змі-
нами показника чистого доходу від реалізації 
будівельної продукції за вказаний період (збіль-
шення у 2015–2016 рр. на 1,92%, у 2016–2017 рр. – 
на 3,24%). 

Категорія будівельної продукції (послуг), 
що має інноваційно-екологічні характерис-
тики, в ПрАТ «IНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССIНГ 
IНДАСТРI» (м. Дніпро) за три роки була пред-
ставлена житловою будівельною продукцією, 
яка має характеристики енергозбереження 
(стіни);

2) висока собівартість реалізації будівельної 
продукції всіх категорій в 2015–2017 рр. обумо-
вила скорочення валового прибутку, ця ж ситу-
ація стосується валового прибутку від реалізації 
будівельної продукції (послуг), що має іннова-
ційно-екологічні характеристики (скорочення 
у 2015–2016 рр. на 2,46%, у 2016–2017 рр. – на 
3,09%). Високі витрати виробництва пов’язані з 
ростом цін на певні види будівельних матеріа-
лів, в тому числі тих, що використовуються для 
виробництва продукції, що має інноваційно-
екологічні характеристики. Вказані фактори 
обумовили скорочення темпів зростання вало-
вої рентабельності, яка хоча і є прийнятною, 
демонструє певне скорочення; 3) за вказаний 
період зростала рентабельність основних засо-
бів, задіяних у виробництві будівельної про-
дукції, що має що має інноваційно-екологічні 
характеристики. При цьому, було відсутнє 
оновлення цих активів, що, в свою чергу свід-
чить про ріст їх зносу, який може в перспективі 
вплинути на погіршення виробничого процесу. 
Стосовно рентабельності нематеріальних акти-
вів слід відмітити її високе значення, але існу-
вання тенденцій до скорочення через скоро-
чення валового прибутку;

4) обсяги виробництва будівельної продукції 
(послуг), що має інноваційно-екологічні харак-
теристики в складі загальної будівельної про-
дукції зростали, але змінювались прямо пропо-
рційно зростанню чистого доходу;

5) хоча підприємством і здійснювало вироб-
ництво та реалізацію будівельної продукції 
(послуг), що має інноваційно-екологічні харак-
теристики, відмічено відсутність витрат на інно-



166

ВИПУСК № 5(73), 2019

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ

Таблиця 4
Ідентифікація рівня розробки, відповідності стану прогнозування  
та впровадження екологічної стратегії будівельного підприємства  

ПрАТ «IНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССIНГ IНДАСТРI» (м. Дніпро) за 2015–2017 рр.
№ 

п/п Оціночний показник 2015 р. 2016 р. 2017 р.

1 Відповідність стану 
прогнозування 
та впровадження 
екологічної стратегії 
будівельного підпри-
ємства (% реалізації)

100 % (щодо страте-
гічного управління 
розробкою, вироб-
ництвом, реалізацією 
будівельної продукції 
(послуг), що має інно-
ваційно-екологічні 
характеристики)

100 % (щодо страте-
гічного управління 
розробкою, вироб-
ництвом, реалізацією 
будівельної продукції 
(послуг), що має інно-
ваційно-екологічні 
характеристики)

100 % (щодо страте-
гічного управління 
розробкою, вироб-
ництвом, реалізацією 
будівельної продукції 
(послуг), що має інно-
ваційно-екологічні 
характеристики)

2 Локальність або інте-
грованість екологіч-
них елементів страте-
гічного управління

Інтегрована еко-
логічна стратегія, 
враховується баланс 
економічних, ринко-
вих та екологічних 
інтересів будівель-
ного підприємства

Інтегрована еко-
логічна стратегія, 
враховується баланс 
економічних, ринко-
вих та екологічних 
інтересів будівель-
ного підприємства

Інтегрована еко-
логічна стратегія, 
враховується баланс 
економічних, ринко-
вих та екологічних 
інтересів будівель-
ного підприємства

3 Характер екологізації 
(нормативний, інно-
ваційний, змішаний 
підхід)

Змішаний підхід, 
підприємство дотри-
мується екологіч-
них нормативів і 
здійснює розробку, 
виробництво та 
реалізацію частки 
будівельної про-
дукції, що має інно-
ваційно-екологічні 
характеристики

Змішаний підхід, 
підприємство дотри-
мується екологіч-
них нормативів і 
здійснює розробку, 
виробництво та 
реалізацію частки 
будівельної про-
дукції, що має інно-
ваційно-екологічні 
характеристики

Змішаний підхід, 
підприємство дотри-
мується екологіч-
них нормативів і 
здійснює розробку, 
виробництво та 
реалізацію частки 
будівельної про-
дукції, що має інно-
ваційно-екологічні 
характеристики

4 Залежно від визна-
чення в екологічній 
стратегії пріоритет-
ності екологічних 
проблем, пов’язаних 
з виробництвом буді-
вельної продукції, її 
експлуатацією

Комплексна еколо-
гічна стратегія (не 
тільки формальна, 
декларативна)

Комплексна еколо-
гічна стратегія (не 
тільки формальна, 
декларативна)

Комплексна еколо-
гічна стратегія (не 
тільки формальна, 
декларативна)

5 Залежно від обґрун-
тування суміщення 
(інтеграції) еколо-
гічних напрямків з 
виробничими, орга-
нізаційними, фінан-
сово-економічними

Реалістична, 
досяжна, якісна еко-
логічна стратегія

Реалістична, 
досяжна, якісна еко-
логічна стратегія

Реалістична, 
досяжна, якісна еко-
логічна стратегія

Джерело: складено за матеріалами [7], даними табл. 4

вації в сфері екологізації виробництва, як і на 
інновації в цілому. Отже, окрім витрат собівар-
тості реалізації будівельної продукції (послуг), 
що має інноваційно-екологічні характеристики, 
підприємство не здійснювало інших витрат еко-
логічного характеру і не впроваджувало інших 
заходів екологізації;

6) екологічні параметри виробництва 
будівельної продукції (послуг) свідчать, що: 
негативний вплив на навколишнє природне 
середовище знаходиться на рівні нижче нор-
мативного; управління відходами ефективне, 

але не використовуються інноваційні методи; 
фактичний рівень від граничного нормативу 
за забруднюючими атмосферне повітря вики-
дами від вироблення будівельної продукції 
мав тенденцію до зростання; рівень акустич-
ного впливу від будівельних робіт на житлових 
територіях зростає, але нижчий нормативного; 
забруднення водних ресурсів відсутнє.

В табл. 4 наведено ідентифікацію рівня 
розробки, відповідності стану прогнозування 
та впровадження екологічної стратегії буді-
вельного підприємства ПрАТ «IНТЕРКОРН 
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КОРН ПРОСЕССIНГ IНДАСТРI» (м. Дніпро) за 
2015–2017 рр. Аналіз результатів, що характе-
ризують вказаний напрямок оцінки (табл. 4), 
дозволяє констатувати наступне: 1) впродовж 
2015–2017 рр. у будівельного підприємства ПрАТ 
«IНТЕРКОРН КОРН ПРОСЕССIНГ IНДАСТРI» 
(м. Дніпро) відмічається 100% відповідності 
стану прогнозування та впровадження еколо-
гічної стратегії (вказане стосується стратегіч-
ного управління розробкою, виробництвом, 
реалізацією будівельної продукції (послуг), що 
має інноваційно-екологічні характеристики); 

2) за 2015–2017 рр. підприємство прогнозу-
вало та реалізовувало інтегровану екологічну 
стратегію, враховується баланс економічних, 
ринкових та екологічних інтересів будівельного 
підприємства; 3) за вказаний період підприєм-
ство прогнозувало та впроваджувало змішаний 
підхід екологізації, дотримувалось екологічних 
нормативів і здійснювало розробку, вироб-
ництво та реалізацію частки будівельної про-
дукції, що має інноваційно-екологічні характе-
ристики; 4) на прогнозному та реалізаційному 
рівні відмічається комплексна (не тільки фор-
мальна, декларативна), реалістична, досяжна, 
якісна екологічна стратегія.

Висновки. Дослідження картини екологі-
зації малих та середніх будівельних підпри-
ємств Дніпропетровської області впродовж 

2015–2017 рр. показало, що всі вказані суб’єкти 
галузі дотримуються нормативних вимог щодо 
негативного впливу на навколишнє природне 
середовище, цей аспект екологічного управ-
ління відповідає як плановим, так і фактичним 
засадам впровадження стратегії. Виявлено тен-
денцію, пов’язану із використанням суб’єктами 
галузі, що декларують та реалізують екологічні 
аспекти функціонування, інтегрованої еко-
логічної стратегії, в рамках якої враховується 
баланс економічних, ринкових та екологічних 
інтересів будівельного підприємства. Тільки 
середні будівельні підприємства регіону вико-
ристовують змішаний підхід до екологізації, в 
межах якого в стратегічній програмі обґрун-
товується на рівні напрямів та прогнозних 
показників, механізму реалізації використання 
обов’язкових нормативних вимог та норм, 
інноваційних екологічних рішень за певними 
сферами управління, в тому числі за певними 
напрямами виробництва будівельної продукції. 
Вказане пов’язане з більш високим потенціа-
лом, потужностями вказаних суб’єктів галузі. 
Аналіз дав змогу встановити, що всі досліджу-
вані підприємства регіону мало уваги приділя-
ють оновленню основних засобів та нематері-
альних активів, що зумовлює зростання обсягу 
негативного впливу на навколишнє природне 
середовище.
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