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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ 
 

Екодеструктивний вплив на довкілля та порушення його рівноваги 
відбувається протягом деякого часу поступово і має накопичувальний характер. 
Враховуючи, що природне середовище з одного боку є об’єктивною та необхідною 
умовою здійснення господарської діяльності, а з іншого – формується та змінюється 
під її впливом, на увагу заслуговують екологічні аспекти економіки. Саме тому 
використання природних ресурсів має бути раціональним та орієнтованим на їх 
збереження, а відтак і на забезпечення сталого розвитку. 

Дослідження сучасних інструментів математичного моделювання еколого-
економічних процесів є надзвичайно актуальним у сучасних умовах, адже сьогодні 
виникає необхідність пошуку оптимальних механізмів забезпечення сталого 
розвитку та стимулювання зеленої модернізації економіки України. 

За сучасних умов розвитку боротьби зі зміною клімату актуальним питанням є 
пошук дієвої системи моніторингу основних показників екологічного навантаження 
на навколишнє середовище, а також їх достовірної та своєчасної оцінки. Слід 
зазначити, що Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної 
безпеки України, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. виокремлено підходи до визначення 
інтегрального індексу економічної безпеки. Відповідно до вказаного документа, 
інтегральний індекс економічної безпеки складається з 9 середньозважених 
субіндексів (складових економічної безпеки): виробнича безпека; демографічна 
безпека; енергетична безпека; зовнішньоекономічна безпека; інвестиційно-
інноваційна безпека; макроекономічна безпека; продовольча безпека; соціальна 
безпека; фінансова безпека. 

Також у 2021 році Указом Президента України №347/2021 введено у дію 
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.08.2021 р. «Про 
Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року». У Стратегії 
затверджено основні складові економічної безпеки України, а саме фінансову, 
виробничу, зовнішньоекономічну, інвестиційно-інноваційну та макроекономічну. 

Як у першому документі від 2013 року, так і в другому від 2021 року екологічна 
складова загальноекономічної безпеки України взагалі відсутня. Це є серйозною 
прогалиною у вітчизняному законодавстві, адже в умовах сьогодення питання 
охорони навколишнього середовища є одним із ключових і, на нашу думку, 
екологічна безпека є однією із найважливіших індикаторів рівня економічної 
безпеки України, враховуючи аномальний рівень використання стратегічних 
природних ресурсів, які у 2-3 рази і більше перевищує екологічно припустимі межі 
(розораність, зарегульованість річок тощо). 

Незважаючи на важливість своєчасного та достовірного визначення рівня 
екологічної безпеки, нажаль, єдиного підходу до її комплексної оцінки під впливом 
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збільшення антропогенного навантаження на екосистеми в Україні не існує. У статті 
33 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-
XII від 25.06.1991 р. зазначені спеціальні нормативи екологічної безпеки: гранично 
допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих 
хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних і 
біологічних факторів та інші. Екологічні нормативи повинні встановлюватися з 
урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і 
норм, гігієнічних нормативів. 

Зважаючи на значну складність екологічної ситуації та нагальність вирішення 
проблем у цій сфері, вкрай необхідно розробити та запровадити практику оцінки 
рівня екологічного навантаження на навколишнє середовище та екологічної 
безпеки в системі національної безпеки держави шляхом використання 
інтегральної оцінки екологічного навантаження, яка являє собою узагальнення 
певної кількості показників у один комплексний. Набір системи індикаторів 
пропонується обрати виходячи із питань обсягів утворення та поводження із 
відходами в Україні.  

Сутність інтегрального показника полягає в переході від опису об’єкта 
дослідження, який характеризується великою кількістю ознак, до опису меншим 
числом максимально компактних інформаційних показників, які відображають 
найбільш суттєві властивості явища [1]. 

Метою побудови інтегрального показника екологічного навантаження на 
навколишнє середовище є компактний опис деякої якості досліджуваного явища їх 
збереженням основних властивостей структури досліджуваних об’єктів. 

Процедура інтегральної оцінки передбачає використання певних методів. 
Основними вимогами до окремих показників при побудові інтегрального показника 
є те, що вони повинні бути вузько спрямованими, тобто має існувати можливість 
інтерпретації однозначного збільшення або зменшення їх числових значень та 
рангування показників. При побудові інтегрального показника потрібно 
дотримуватись вимог, які випливають з його особливостей. 

Комплексний інтегральний показник екологічного навантаження на 
навколишнє середовище (вплив накопичення та поводження із відходами) 
описується функцією: 

𝐼ЕНвідходи = 𝐹(𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 ), 

де 𝑥  – обсяг утворених відходів, млн т; 
𝑥  – викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря, тис. 
т; 
𝑥  – викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення, тис. т; 
𝑥  – викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел 
забруднення, тис. т; 
𝑥  – кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць 
та об’єктів видалення відходів, од.; 
𝑥  – внесення мінеральних та органічних добрив, тис. т; 
𝑥  – надходження від екологічних податків, млрд грн.; 
𝑥  – капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за 
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видами природоохоронних заходів, млн грн.; 
𝑥  – поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами 
природоохоронних заходів, млн грн.; 
𝑥  – загальне постачання енергії від відновлювальних джерел, тис. т н.е.; 
𝑥  – частка постачання енергії від відновлювальних джерел, %; 
𝑥  – обсяг виробництва (валовий збір) сільськогосподарських культур, млн т.; 
𝑥  – виробництво основних видів продукції тваринництва, млн т. 

Деякі індикатори є стимуляторами (зменшують екологічне навантаження на 
навколишнє середовище), а деякі – дестимуляторами (збільшують екологічне 
навантаження на навколишнє середовище). 

У свої дослідженнях Чіков І.А. зазначає, що особливість побудови моделей з 
латентними показниками полягає в тому, що модель будується на гіпотезі про те, що 
деякий вихідний латентний показник 𝑙  є агрегованим показником множини 
часткових показників {𝑥 , 𝑥 ,… , 𝑥 }, тобто 𝑙 = {𝑥 , 𝑥 ,… , 𝑥 }. Автор зауважує про те, що 
латентні або приховані ознаки проявляються на «поверхні» економічних явищ у 
вигляді множини факторів-симптомів – окремих групових показників та/або 
часткових показників, які відображають різні сторони складних економічних систем. 
Таким чином, певний невідомий критерій, який є узагальним показником сукупності 
факторів-симптомів попереднього рівня ієрархії, може розглядатися як латентна 
характеристика вищого рівня [2, c. 87]. 

За результатами розрахунків за методом ентропії визначаємо інтегральні 
показники екологічного навантаження на навколишнє середовище у 2010-2020 рр., 
врахувавши 13 індикаторів стимуляторів та дестимуляторів екологічного 
навантаження на навколишнє середовище (рис.). 

 
Рис. 1 – Інтегральний показник екологічного навантаження на навколишнє 

середовище, 2010-2020 рр. 
Джерело: власні розрахунки автора 

Відповідно до розрахованих показників інтегрального показника екологічного 
навантаження на навколишнє середовище та отриманої шкали оцінки рівня 
екологічної безпеки можемо зробити наступні висновки: 

- рівень екологічної безпеки в Україні відповідно до обраних для розрахунку 
індикаторів (стимуляторів та дестимуляторів екологічного навантаження) щороку 
погіршується; 
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- протягом 2010-2013 рр. спостерігається найвищий рівень екологічної 
безпеки в Україні – безпека; 

- 2014 та 2015 рр. характеризуються незначним погіршення – підвищення 
інтегрального показника та, як наслідок, зростання екологічного навантаження на 
навколишнє середовище, стан екологічної безпеки у ці роки інтерпретується як 
умовна безпека та виникає ризик настання екологічної небезпеки відповідно; 

- наступні 4 роки – 2016-2019 рр. – показали значне погіршення інтегрального 
показника екологічного навантаження на навколишнє середовище, такий стан 
екологічної безпеки характеризується як небезпечний; 

- у 2020 р. спостерігаємо найвище значення інтегрального показника, що 
свідчить про найгірший стан екологічної безпеки – критичний стан. 

Таким чином, проведена комплексна інтегральна оцінка рівня екологічного 
навантаження на навколишнє середовище дає уявлення про дійсний стан 
екологічної безпеки країни, що формуються за рахунок системи індикаторів, і 
дозволяє здійснювати прогнозування стану небезпеки на перспективу за факторами 
впливу на довкілля, проводити адресне фінансування комплексу заходів щодо 
запобігання поширенню небезпечних природно-техногенних явищ; для 
запобігання виникнення надзвичайних екологічних ситуацій, в першу чергу, 
направляти фінансові ресурси на ділянки з найвищим ступенем екологічної загрози 
і ризику. 

Екологічні проблеми, у тому числі, проблема вичерпаності природних ресурсів, 
становлять новий контекст оптимізації розвитку соціально-економічних систем. 
Постає задача економії не тільки часу живої та уречевленої праці в умовах діючих 
енергетичних констант та зміни цих констант у напрямку їх зменшення, але й 
безпосереднього урахування та мінімізації витрат тієї енергії, яка була акумульована 
в природних ресурсах до процесу виробництва. 

Тому запропонована економіко-математична модель відповідає умовам 
сталого розвитку в його сучасній інтерпретації, орієнтованій, перед усім, на 
необхідність та можливість збереження й відтворення природного середовища 
разом із соціально-економічним прогресом. Використання критерію мінімізації 
соціально-економічної дії дозволяє визначити оптимальну структуру ресурсів для 
сталого економічного розвитку при визначених обмеженнях. Подальші 
дослідження доцільно сконцентрувати на вирішення прикладних організаційних, 
технічних та інформаційних завдань щодо впровадження запропонованої моделі у 
практику управління за принципами сталого економічного розвитку. Головним 
завданням на найближчу перспективу є запобігання збільшенню рівня забруднення 
та виснаженню природних об’єктів. 
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