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Метою статті є аналіз основних проблем, пов’язаних з екологічними аспектами виробничої діяльності підприємств чорної металургії, визначення 
пріоритетних напрямів та інструментів регулювання процесів екологізації металургійного виробництва в Україні у контексті необхідності за-
безпечення сталого розвитку галузі. У статті проаналізовано еколого-економічні наслідки виробничої діяльності підприємств чорної металургії 
у  сфері викидів забруднюючих речовин, скидання забруднених вод, а також поводження з відходами. Доведено зростання частки галузі в загально-
му показнику скидання неочищених вод і викидів діоксиду вуглецю. Зроблено висновок про існуючу нераціональну структуру капітальних інвестицій 
на охорону довкілля, де частка поточних витрат на утримання природоохоронних об’єктів перевищує 50 %. Обґрунтовано необхідність реалізації 
комплексної промислової політики в галузі, що включатиме максимальну підтримку впровадження інноваційних проектів та одночасне посилення 
відповідальності галузевих підприємств за порушення екологічного законодавства.
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металлургии Украины
Целью статьи является анализ основных проблем, связанных с эко-
логическими аспектами производственной деятельности предприя-
тий черной металлургии, определение приоритетных направлений, 
а также инструментов регулирования процессов экологизации ме-
таллургического производства в Украине в контексте необходимо-
сти обеспечения устойчивого развития отрасли. В статье проана-
лизированы эколого-экономические последствия производственной 
деятельности предприятий черной металлургии в сфере выбросов 
загрязняющих веществ, сброса загрязненных вод, а также обращения 
с отходами. Доказано увеличение удельного веса отрасли в общем по-
казателе сброса неочищенных вод и выбросов оксида углерода. Сде-
лан вывод о нерациональной структуре отраслевых капитальных 
инвестиций в охрану окружающей среды, где удельный вес текущих 
затрат на содержание природоохранных объектов превышает 50 %. 
Исходя из этого, аргументирована необходимость реализации ком-
плексной промышленной политики по вопросу экологизации отрасли 
за счет комбинированного использования налоговых инструментов.
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The article aims to analyze the primary issues linked to the environmental 
aspects of industrial activities of iron and steel enterprises, to identify the 
priority areas and tools used for regulation of the processes of greening of 
the metallurgical production in Ukraine within the context of the necessity 
of ensuring a sustainable development of the industry. The article analyzes 
environmental and economic effects of the industrial activities of iron and 
steel enterprises in terms of pollutant emission, dumping of polluted water, 
as well as waste handling. The study proved that the share of the industry 
in the overall index of dumping of untreated water and carbon oxide emis-
sion has grown. The study concludes that there currently exists a non-rational 
structure of capital investment in environmental protection, where the share 
of current spending on maintenance of environmental facilities exceeds 50%. 
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Вступ. В умовах переходу національної економіки 
до сталого розвитку поряд з енергоефективністю та со-
ціальною сферою важливого значення набуває проблема 
забезпечення екологічної безпеки та збереження довкілля. 
В умовах України ця проблема викликана високими по-
казники забруднення повітряного та водного басейнів, по-
гіршенням якості земельного фонду, висхідною динамікою 
росту захворюваності серед населення. Значною мірою на 
цьому позначається діяльність металургійних підприємств, 
що пов’язана з викидами в атмосферу шкідливих речовин 
і сполук, а також скиданням забруднених вод. 

Метою даного дослідження є аналіз основних про-
блем, пов’язаних з екологічними аспектами виробничої ді-
яльності підприємств чорної металургії, визначення пріо-
ритетних напрямів та інструментів регулювання процесів 
екологізації металургійного виробництва в Україні у кон-
тексті необхідності забезпечення сталого розвитку галузі.

Питання екологізації вітчизняного промислового ви-
робництва розглядали у своїх роботах В. Геєць [1, с.  115 – 
118; 2, с. 132 – 133], М. Якубовський, М. Завгородня,  
О. Зарудна, П. Купчак, Р. Подолець, Б. Серебренніков, О. Дя-
чук, М. Чепелєв [3, с. 25 – 44], Н. Гахович [4, с. 779 – 791; 5,  
с. 141 – 154; 12, с. 521 – 536], Ю. Кіндзерський [6, с. 170 – 
172], Л. Тимощик [7], В. Точилін і В. Венгер [8; 9, с. 545],  
В. Нікіфорова, Ю. Коновалов, В. Ляшенко, В. Вишневський 
та ін. [10], О. Амоша та ін. [11], Я. Жаліло та ін. [13; 16],  
О. Собкевич та С. Воробйов [14 – 15], К. Денисов [17].

Вітчизняна чорна металургія відіграє важливу роль 
у соціально-економічному розвитку країни загалом, а осо-
бливо це стосується окремих регіонів, що розташовані на 
Південному Сході України. Мова йде про Дніпропетров-
ську, Донецьку, Запорізьку та Луганську області. Поряд із 
цим, виробнича діяльність галузі пов’язана з негативними 
наслідками для екології указаних регіонів, а також техно-
генного навантаження на навколишнє середовище.

З аналізу табл. 1 можна побачити, що рівень викидів 
забруднюючих речовин від металургійного виробництва 
прямо залежить від обсягів виробництва галузевої продук-
ції. Особливо це стосується випуску продукції за допомо-
гою кисневих конверторів, електросталеплавильних печей 
та прокатних станів. Вітчизняна металургія протягом три-
валого часу перебуває на етапі відтворювального, а подеку-
ди екстенсивного, розвитку. 

Динаміка випуску продукції, показники енерго-
споживання чи рівень забруднення довкілля пояснюється 
лише ступенем завантаженості виробничих потужностей. 
За роки незалежності не відбулося суттєвих структурних 
зрушень у виробничо-технологічній діяльності галузі, що є 
характерним також і для динаміки оплати праці.

Разом з тим, наведені в табл. 1 дані свідчать про висо-
ку динаміку викидів від роботи мартенівських печей, агло-
мераційних установок, а також процесу плавлення чавуну 
та відливання чушок. Саме вони, разом з кисневим конвер-
тером, є найбільшими забруднювачами довкілля у розрізі 
виробничих процесів чорної металургії (рис.1).

З рис.1 видно, що на згадані нами виробничі процеси 
припадає 94 % усіх викидів забруднюючих речовин від ді-
яльності галузевих підприємств. Зауважимо, що викорис-
тання агломераційних і конвертерних установок несе у собі 
економічну вигоду за рахунок низького споживання при-

родного газу. Але екологічні наслідки застосування поді-
бних технологій наносять значно більші збитки та зводять 
нанівець будь-які переваги (табл. 2). 

Металургійні підприємства входять до числа най-
більших забруднювачів навколишнього середовища в Укра-
їні, особливо це стосується викидів діоксину вуглецю та 
скидання неочищених забруднених вод. Це наносить еко-
номічні збитки через порушення стану повітряного басей-
ну та погіршення якості земельних ресурсів. Щодо остан-
ніх, то їхня вільна кількість поступово скорочується через 
необхідність розташування там місць зберігання відходів 
виробничої діяльності.

Саме тому, з точки зору концепції сталого розви-
тку, необхідним є пошук шляхів збалансованого розвитку 
галузі в напрямку економічних, екологічних і соціальних 
зрушень. Попередній досвід державного регулювання ін-
новаційного розвитку галузевих підприємств, у т. ч. за 
екологічним напрямком, не можна однозначно оцінити 
з точки зору його ефективності. Надання пільг позитивно 
вплинуло на фінансові та соціально-економічні показники 
діяльності галузі, але екологічний аспект не відчув на собі 
жодних змін. Позитивний вплив податкових пільг лише за-
безпечив відтворювальне зростання в галузі, але не заклав 
фундаменту для наздоганяючого розвитку. Про якісь зру-
шення в напрямку випереджального чи сталого розвитку 
взагалі не може йти мови.

Відтак маємо констатувати системну відсталість 
вітчизняної чорної металургії в питаннях екологізації, 
зумовлену передусім відсутністю структурних зрушень 
у виробничо-технологічній діяльності. На нашу думку, 
джерелом забезпечення структурних зрушень у чорній 
металургії має стати промислова політика, спрямована на 
кардинальний злам існуючої ситуації в питанні природо-
охоронної діяльності галузевих підприємств. Структурні 
зрушення мають забезпечити переведення виробничих 

Таблиця 1

Індекси окремих показників виробничої діяльності 
металургійної галузі України (відсотків до попереднього 

року)

Показник 2011 2012 2013

Обсяг виробництва

випуск металургійної 
продукції 111,0 96,4 94,7

Викиди забруднюючих речовин у середньому  
одним підприємством

завантаження доменної печі 103,9 91,2 71,1

плавлення чавуну та 
відливання чушок 94,1 90,0 108,5

мартенівська піч 136,3 92,3 135,2

кисневий конвертер 91,7 105,7 97,1

електрична піч 112,9 95,8 93,5

прокатний стан 109,8 91,3 93,2

агломераційна установка 100,5 108,5 114,1

Складено та розраховано автором за: [18, с. 95; 19, с. 28; 20,  
с. 21; 21, с. 33; 22, с. 36]
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процесів у галузі на сучасні стандарти охорони довкілля, 
раціональне використання природних ресурсів, насампе-
ред паливно-енергетичних, що несе в собі також економіч-
ний ефект. Не менш важливою є зміна підходів до пробле-
ми утилізації та поводження з відходами, що передбачає 
максимальну переробку для отримання нової сировини чи 
джерел енергії. 

Під промисловою політикою ми розуміємо комплекс 
заходів економічної політики держави, який враховує стра-
тегічні орієнтири інноваційного розвитку на засадах ефек-
тивного використання податкового та тарифного інстру-
ментарію активізації структурних зрушень, що дозволяє 

забезпечити новий рівень участі країни в міжнародному 
поділі праці [17]. Далі розглянемо податкові інструмен-
ти регулювання прискореної екологізації металургійних 
підприємств. Перед тим визначимо, які інструменти під-
тримки промислових підприємств можуть бути викорис-
танні з  огляду на ті зобов’язання, які Україна прийняла на 
себе  у  рамках СОТ.

Угода СОТ про субсидії і компенсаційні заходи ви-
значає три групи субсидій (тобто інструментів промисло-
вої політики), що можуть надаватися державою чи від іме-
ні держави на користь промислових підприємств. Такими 
є «заборонені», «обмежені у застосуванні», «дозволені» 

Рис. 1. Структура викидів забруднюючих речовин підприємствами чорної металургії України за 2013 рік [22, с. 36]

агломераційна 
установка 75%

плавлення чавуну та 
відливання чушок 8%

завантаження 
доменної печі 3%

мартенівськая піч 3%

кисневий конвертер 8%

електрична піч 1%

прокатний стан 2%

Таблиця 2

Окремі показники екологічної діяльності металургійної галузі України 

Показник 2011 2012 2013

викиди забруднюючих речовин, тис. т 1102,3 1015,8 1004,6

викиди діоксиду вуглецю, тис. т 64073,1 59188,1 60520,6

відведено зворотних забруднених вод, млн м3 519,0 505,0 457,0

    у т. ч. без  очищення, млн м3 88,0 85,0 80,0

Утворено відходів, тис. т 59470,0 58967,0 60380,3

Складено автором за: [20, с. 31, с. 67; 21, с. 43, с. 79; 22, с. 46, с. 81, с. 98]

Рис. 2. Частка металургійної галузі у загальному показнику забруднення довкілля в Україні,  
розраховано за: [20, с. 31, с. 67; 21, с. 43, с. 79; 22, с. 46, с. 81, с. 98]
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[23]. Розглянемо «обмежені у застосуванні» та «дозволені» 
субсидії як такі, що можуть потенційно бути застосовані 
в  Україні. 

«Обмежені у застосуванні» включають субсидіюван-
ня експортного товару на рівні, що перевищує 5 % його вар-
тості; покриття виробничих збитків окремих галузей; пря-
ме списання урядом заборгованості підприємствам. Пряме 
списання податкових боргів (пені, штрафів) галузевим під-
приємствам мало місце в Україні протягом 1999 – 2001 рр. 
на приблизну суму 387,1 млн грн [24]. Саме таке списання 
стало однією з підстав для відкриття проти України низки 
антидемпінгових розслідувань на світових ринках метало-
продукції.

«Дозволені» субсидії включають допомогу в науково-
дослідній діяльності, допомогу неблагополучним регіонам, 
сприяння прискореній адаптації виробничих потужностей 
до сучасних вимог із охорони навколишнього середовища, 
які регламентуються відповідними законами та / або нор-
мативними актами. Кожен вид допомоги має певні обмеж-
увальні рамки, зокрема по адаптації виробничих потужнос-
тей вони складають не більше 20 % загальних витрат на неї, 
обладнання має працювати до того не менше двох років, 
допомога повинна мати горизонтальний характер [23]. 

Разом з тим, допомозі в прискореній адаптації має 
передувати запровадження сучасних екологічних стандар-
тів, що передбачено Угодою про асоціацію з ЄС. Особли-
вості їх запровадження розглянуто В. Венгером у роботі 
[3, с. 28  – 29]. Не менш важливим є перегляд принципів 
вітчизняного екологічного оподаткування, особливо що 
стосується викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами забруднення; скидів за-
бруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; роз-
міщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) 
відходів як вторинної сировини, що розміщуються на влас-
них територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання) [25].

Слушною є думка Н. Гахович [12, с. 535] щодо необхід-
ності удосконалення екологічного оподаткування за прин-
ципами «природокористувач платить» та «забруднювач 
платить». Одним з елементів такого переходу має стати пе-
регляд чинних ставок екологічного податку з обов’язковим 
попереднім моделюванням його впливу на фінансову ста-
більність металургійних підприємств. Власники металур-
гійних заводів мають сплачувати реальну ціну за нанесення 
збитків довкіллю (табл. 3).

Підвищення рівня екологічного оподаткування має 
відбуватися одночасно із розширенням програм підтримки 

Таблиця 3

екологічні платежі металургійних підприємств України (млн грн)

Вид платежу

2011 р. 2012 р. 2013р.

Пред’яв-
лено

Сплаче-
но

Пред’яв-
лено

Сплаче-
но

Пред’яв-
лено

Сплаче-
но

Усього 279,2 255,5 247,0 258,5 355,2 329,4

у т. ч.

екологічний податок 277,3 254,1 244,6 254,3 348,7 328,6

штрафні санкції за порушення природоохоронно-
го законодавства 1,9 1,4 2,3 4,2 6,5 0,8

Складено за: [20, с. 176 – 178; 21, с. 219 – 221; 22, с. 209 – 212]

розробки та реалізації інноваційних проектів у галузі. Такі 
програми покликані компенсувати фінансові втрати під-
приємств внаслідок посилення податкового навантажен-
ня. Під програмами підтримки слід першочергово розуміти 
системні заходи з енергозбереження, що автоматично по-
зитивно впливатиме на цінову конкурентоспроможність 
вітчизняної металопродукції. Проекти екологічних інно-
вацій мають охоплювати заходи, спрямовані на зменшення 
обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу, ски-
дання забруднених (а головним чином неочищених) вод, 
а  також утилізацію та переробку відходів виробництва. Не 
менш важливим є адаптація до європейських стандартів, 
сертифікація та акредитація виробничих процесів у відпо-
відності до найкращих світових практик.

Перспективним інструментом фінансового регулю-
вання інноваційного розвитку екологічної діяльності ме-
талургійних підприємств є відшкодування державою кре-
диторської заборгованості з податку на додану вартість. 
Цільовим призначенням використання відшкодованого 

податку має стати реалізація проектів екологізації вироб-
ництва. Тобто має бути реалізований один із принципів 
Бюджетного кодексу – програмно-цільовий метод вико-
ристання коштів [26].

У попередніх роботах [17; 27 – 30] нами було обґрун-
товано можливість відшкодування ПДВ для металургійних 
підприємств виключно на покриття витрат із реалізації 
інноваційних проектів. При цьому було розроблено два 
альтернативні, але не взаємовиключні варіанти – покрит-
тя витрат із придбання, монтажу та запуску імпортного 
обладнання чи технологій або фінансування аналогічних 
витрат на вітчизняні аналоги. По кожному із розроблених 
варіантів було визначено переваги та недоліки, але все ж 
таки зроблено висновок про необхідність приділення біль-
шої уваги національній продукції [17].

Проведений аналіз показав цілковиту відповідність 
такого інструменту регулювання інноваційного розвитку 
металургійної галузі вимогам СОТ [23], що робить можли-
вим його реалізацію без ймовірності застосування контр-



76 Проблеми економіки № 1, 2015

економіка та управління національним господарством

заходів. Умовою для реалізації подібних проектів було ви-
значено розробку та затвердження порядку відшкодування 
витрат на інновації, врегулювання відносин держави, біз-
несу та науково-дослідного сектора, забезпечення стабіль-
них джерел фінансування бюджетних витрат.

Запропоновані підходи до фінансування іннова-
ційних проектів в царині екологізації виробничої ді-

яльності металургійних підприємств створять умови 
для інтенсивного нарощування капітальних інвестицій 
у природоохоронну діяльність (рис. 3). Такі інвестиції 
матимуть економічний ефект, який проявлятиметься че-
рез оптимізацію витрат на оплату екологічних платежів 
у майбутньому за рахунок зниження рівня забруднення 
довкілля.    

Рис. 3. Витрати металургійних підприємств на капітальні інвестиції та охорону навколишнього середовища  
(без екологічних платежів) [18, с. 190; 20, с. 171; 21, с. 214; 22, с. 205]
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На даному етапі частка екологічних інвестицій у  за-
гальному показнику капітальних вкладень металургійних 
підприємств знаходиться на рівні 28 – 33 %. Проте, еко-
логічні інвестиції більше ніж на половину формуються 
за рахунок поточних витрат на охорону навколишнього 
середовища. Іншими словами – це підтримка в робочому 
стані об’єктів природоохоронного призначення [22, с. 223]. 
Частка капітальних інвестицій (без капітального ремонту 
основних засобів) у загальному показнику витрат на еко-
логію складає 42 %, хоча саме від них залежить рівень еко-
логізації виробництва.

У подальшому, за умови практичного застосування 
наведених нами вище інструментів, вирішення потребува-
тиме питання класифікації таких інвестицій за характером 
джерела фінансування – бюджетний, власні кошти підпри-
ємств чи змішана форма. Попереднє врегулювання питань 
класифікації дозволить об’єктивно відобразити такі витра-
ти у статистичній та бюджетній звітності.        

Висновки. Екологізація виробничої діяльності 
підприємств чорної металургії України на даний час має 
стратегічне значення для забезпечення переходу націо-
нальної економіки на етап сталого розвитку. Існуючий рі-
вень техногенного навантаження та забруднення довкіл-
ля призводить до деградації земельних і водних ресурсів, 
створюючи загрозу фізичним умовам життя української 
нації. 

Вирішення питання полягає в реалізації промислової 
політики регулювання процесів прискореної екологізації 
в галузі за рахунок посилення податкової відповідальнос-
ті забруднювачів довкілля, а також підтримки у реалізації 
профільних інноваційних проектів. Побудована за прин-
ципом «жорстка відповідальність / максимальна підтримка 
інновацій» система дозволить забезпечити структурні зру-
шення в чорній металургії, що неодмінно позначатиметься 
на рівні соціально-економічного розвитку України.  
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