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приятий железнодорожного транспорта позволит 
избежать существующих угроз и воспользоваться 
имеющимися возможностями, что значительно сни-
жает как временные, так и материальные затраты 
и значительно повысит эффективность работы пред-
приятий.
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Вступ та постановка проблеми. Розвиток суб’єктів 
господарювання в сучасних умовах супроводжується 
посиленням впливу на навколишнє середовище, що 
потребує кардинальних змін у практиці управління 
підприємствами. Об’єктивна необхідність форму-
вання концептуально нових підходів до еколого-еко-
номічного управління компаніями зумовлена також 
інтеграцією України у світовий економічний простір, 
змінами у міжнародних зобов'язаннях нашої держави 

щодо захисту природного середовища та забезпеченні 
екологічної безпеки, які випливають із положень 
ратифікованих конвенцій та угод з подальшим їх 
дотриманням у внутрішньому законодавстві [1, с. 1].

Як стверджує А.А. Садєков, екологізація госпо-
дарської діяльності стає найважливішою умовою 
переходу економіки на принципи сталого розви-
тку. Економічні цілі у сталому розвитку можливо 
досягнути тільки при переході до нового типу гос-
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подарського розвитку, під час якого забезпечується 
здатність економічно ефективних господарських сис-
тем до інтеграції по вертикалі і горизонталі в сис-
темі «економіка-природа». При цьому враховується 
транснаціональний обмін екологічними ресурсами 
[2, с. 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематиці еколого-економічного управління та еко-
логізації діяльності підприємств присвячено багато 
наукових праць українських та зарубіжних учених, 
серед яких роботи І.О. Александрова, Б. Данили-
шина, С.І. Дорогунцова, С.М. Ілляшенка, Д.Г. Мату-
кової, Л.Г. Мельника, А.А. Садекова, А.В. Степа-
ненка та багатьох інших.

Екологічним аспектам функціонування вітчиз-
няних газотранспортних підприємств присвячені 
праці О.М. Адаменка, Я.О. Адаменка, О.Ю. Бер-
лінг, В.В. Дмитрик, І.Ч. Лещенко, О.М. Ман-
дрика, В.Г. Маслюченко, С.О. Сторчак, О. Шепеля, 
Л.Є. Шкіци та інших. Науковий доробок зазначе-
них авторів акцентує увагу на раціональному вико-
ристанні природного газу та вторинних енергетич-
них ресурсів під час транспортування газу, обліку 
та аналізі екологічних витрат, визначенні збитку 
від викиду шкідливих речовин в атмосферу. Нато-
мість концепція екологічної спрямованості розви-
тку вітчизняних газотранспортних підприємств, що 
передбачає гармонізацію їхніх економічних та соці-
альних інтересів потребує подальших досліджень.

Метою роботи є поглиблення теоретичних під-
ходів та розгляд практичних аспектів забезпечення 
екологічної спрямованості розвитку вітчизняних 
газотранспортних підприємств.

Результати досліджень. Нині діяльність вітчиз-
няних газотранспортних підприємств також супро-
воджується низкою еколого-економічних проблем, 
що зумовлює врахування екологічного фактора у 
формуванні стратегії їх розвитку. Зазначимо, що 
І.О. Александров визначає еколого-економічні про-
блеми діяльності підприємств як конфлікт між гло-
бальним характером екологічної кризи, з одного 
боку, і недосконалістю існуючих механізмів під-
тримки екологічної безпеки підприємств – з іншого. 
Автор вважає, що у реальних умовах мета вироб-
ничо-господарської діяльності підприємства пови-
нна відповідати екологічним вимогам суспільства та 
Концепції сталого розвитку України, яка розроблена 
відповідно до рішення Всесвітньої конференції ООН 
з навколишнього середовища і розвитку і передбачає 
інтеграцію економічного зростання та екологічного 
імперативу [3, с. 63].

Щодо екологічних проблем, які виникають у про-
цесі транспортування природного газу, то у дослі-
дженнях І.Ч. Лещенко, О.М. Адаменко, Я.О. Ада-
менко, Л.Є. Шкіци та ін. доведено, що об’єкти 
газового комплексу істотно впливають на всі компо-
ненти природного середовища на кожній стадії жит-
тєвого циклу, а характер екологічних впливів, їхні 
форми та інтенсивність змінюються відповідно до 
основних етапів функціонування цих об’єктів. Еко-
логічний вплив на повітряний басейн проявляється у 
вигляді летючих викидів, які охоплюють усю газову 
інфраструктуру. Майже 95% викидів становлять 
газоподібні речовини, основними з яких є діоксид 
вуглецю CO2, метан CH4, закис азоту N2O, оксиди 
азоту NOx, оксид вуглецю CO, неметанові леткі орга-
нічні сполуки (НМЛОС). Автори вважають потенцій-
ним джерелом небезпеки розгалужену систему магі-
стральних та інших трубопроводів, зокрема, тільки 
щорічно виникає до 1,5 тис. аварійних ситуацій, які 

супроводжуються аварійними викидами газу, нафти, 
нафтопродуктів та інших небезпечних для довкілля 
речовин [4, с. 4; 5, с. 285-286].

У продовження думки зауважимо, що О.Ю. Бер-
лінг у своїх дослідженнях стверджує, що через 
моральне старіння, недосконалість конструкції 
та технологічного циклу компресорні станції над-
звичайно енерговитратні і є потужним джерелом 
забруднення навколишнього середовища. Зокрема, 
вирішення проблем розроблення та впровадження 
енергозберігаючих і ресурсозберігаючих техноло-
гій та обладнання нерозривно пов’язано з питан-
ням охорони навколишнього середовища. Підви-
щення ефективності використання природного газу 
на компресорних станціях впровадженням енерге-
тичніших і екологічно ефективніших газоперека-
чувальних агрегатів, скороченням і використанням 
горючих вторинних енергетичних ресурсів, модер-
нізацією камер згорання агрегатів, ефективного 
використання їх теплових вторинних енергетичних 
ресурсів в утилізаційних теплообмінниках і паро-
газових установках поряд з підвищенням якості 
ремонтів енерготехнологічного обладнання комп-
ресорних станцій, а також оптимізація режимів 
роботи газотранспортної системи дають змогу зни-
зити її негативну дію на навколишнє середовище 
і отримати значну економію паливно-енергетичних 
ресурсів [6, с. 77].

Розвиток вітчизняних газотранспортних підпри-
ємств відбувається під впливом державної еколо-
гічної політики, що регламентує екологічні обме-
ження. Зокрема, в ПАТ «Укртрансгаз» приділяється 
постійна увага екологічному забезпеченню виробни-
цтва: діють лабораторні комплекси щодо визначення 
якості викидів в атмосферу від стаціонарних та пере-
сувних джерел, скидів стічних вод. Вимоги щодо 
введення в експлуатацію та модернізації обладнання 
обов‘язково включають в себе природоохоронну скла-
дову, проводиться відомча екологічна експертиза про-
ектних матеріалів. Діяльність ПАТ «Укртрансгаз» 
сертифікована на систему управління навколишнім 
середовищем у сфері надання послуг з транспорту-
вання трубопроводами природного газу, інженерних 
послуг в галузі газопостачання відповідно до вимог 
ДСТУ ISO 14001. Проте, незважаючи на наявність 
значної кількості державних програм і концепцій, 
спрямованих на зменшення руйнуючого впливу на 
довкілля, їх практична реалізація залишається на 
низькому рівні.

Нині основним економічним механізмом держав-
ного регулювання природоохоронної діяльності про-
мислових підприємств є стягнення плати за забруд-
нення навколишнього природного середовища. 
У свою чергу екологічні зобов’язання підприємств 
представлені системою платежів за освоєння, видо-
буток та користування природними ресурсами, а 
також за негативний вплив на навколишнє природне 
середовище. Д.Г. Матукова вважає, що основним 
недоліком системи державного регулювання приро-
доохоронної діяльності підприємств є низький рівень 
екологічних витрат, що не дозволяє відшкодувати 
їхній негативний вплив на навколишнє природне 
середовище. У цілому, частка екологічних витрат у 
собівартості реалізованої продукції коливається на 
рівні 2,5% [7, с. 8].

За результатами проведеного аналізу галузе-
вої політики, законодавчих актів, програм і планів 
міністерства було розроблено рекомендації, спрямо-
вані на вдосконалення енергетичного законодавства 
у сфері екології:
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 • забезпечення системної та обов’язкової інте-
грації екологічної політики до документів, програм 
галузевого розвитку; 

• встановлення законодавчо обов’язковим ураху-
вання майбутнього впливу на довкілля на етапі пла-
нування політик, планів і програм розвитку (страте-
гічна екологічна оцінка);

• запровадження процедури оцінки впливу на 
довкілля на всіх стадіях інвестиційного проекту;

• створення ефективних механізмів економічного 
регулювання у природоохоронній діяльності, який 
демонстрував би помітний стимулюючий вплив на 
суб’єкти господарювання та забезпечував відшко-
дування збитків, завданих довкіллю в результаті 
забруднення;

• розвиток екологічного аудиту та впровадження 
систем екологічного управління;

• запровадження механізмів корпоративної соці-
альної відповідальності;

• визначення екологічних ризиків господарської 
діяльності (у тому числі екологічно небезпечних 
об’єктів) [8].

Зокрема, вирішення екологічних проблем функці-
онування газотранспортних підприємств О. Шепель 
вбачає у такому:

- впровадження системи екологічного моні-
торингу за об’єктами комплексу (від родовищ і 
трубопроводів до сховищ і об’єктів використання 
газу);

- організація постійного екологічного аудиту на 
об’єктах газотранспортної системи;

- розробка екологічних паспортів на найбільш 
еконебезпечних об’єктах;

- вдосконалення природоохоронного законодав-
ства у сфері екологічної безпеки газотранспортної 
мережі [9].

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна 
сформулювати такі основні напрями реалізації еко-

Таблиця 1
Класифікація принципів екологічної спрямованості розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств

Принцип Ознака Опис

Управління екологічною 
підтримкою розвитку 

підприємства

Процесно-орієнтоване
Поліпшення екологічної ефективності через підвищення про-
дуктивності ресурсів і ефективності використання енергії шля-
хом впровадження енергозберігаючих технології 

Організаційно-орієнтоване Поліпшення ланцюжка поставок і внутрішніх бізнес-процесів 
через використання систематичних механізмів екологізації

Стратегічна орієнтація та 
конфігурація

Пасивна Впровадження екологічних програм тільки у відповідь на зна-
чний зовнішній тиск

Реактивна

Планування і впровадження кращих «зелених» програм, які 
привели б до зниження негативного впливу процесів, що про-
тікають на підприємстві, та продукції, яка виготовляється, на 
навколишнє середовище 

Інтегрована
Інтеграція екологічних проблем в усі бізнес-процеси та стра-
тегію розвитку підприємства, з високим рівнем підтримки та 
участі працівників, які сприяють екологізації виробництва 

Фокусування на 
корпоративній підтримці

Внутрішнє фокусування 
(ризик ослаблення 
структури)

Фокус на дотримання законодавчих і інших зовнішніх стан-
дартів щодо навколишнього середовища через мінімізацію 
ризиків.

Зовнішнє фокусування 
(узаконення стратегії)

Фокус на зовнішніх відносинах, отримання ліцензій на здій-
снення діяльності та використання природних ресурсів.

Консервативність 
(ефективність стратегії)

Зосередження на екологічній ефективності та чистому вироб-
ництві

Цілісне традиційне 
бачення (перспективне 
бачення «ззовні-
всередину»)

Фокус «зовні - всередину »,формування стратегія базується 
на основі ринкових можливостях, коли результати підтримки 
призводять до ринкових переваг для бізнесу

Цілісне систематичне 
бачення (перспективне 
бачення «навиворіт»)

Поєднання цілісного традиційного бачення з стратегією «нави-
воріт». Формування стратегії базується на перегляді ринкового 
інтерфейсу, підтримки ресурсного підходу та забезпечення ста-
лого розвиту підприємства

Обґрунтування поетапних 
стратегічних можливостей

Профілактика забруднення Фокус на контролі і запобіганні викидів та відходів з метою 
поліпшення бізнес-процесів

Якість продукції Використання аналізу життєвого циклу, з метою підсилення еко-
логічного впливу на розробку продукту та виконання операцій

Чисті технології Інвестування в розвиток нових екологічно чистих технологій

Стійкість бачення
Роль (підтримка) підприємства відображається в розвитку 
виробництва продукції і сервісних послуг, що ґрунтується на 
компетенції підприємства та існуючих стратегіях

Безперервність дій 
(п’ять типів поведінки 

підприємства)

Початківець Визнання необхідності екологічного управління 

Борець з вогнем За необхідне вважається вирішувати екологічні проблеми в 
міру їх виникнення

Стурбований громадянин Екологічне управління вважається доцільною функцією

Прагматик Екологічне управління вважається як важлива бізнес-функція

Проактивіст Екологічне управління є пріоритетним пунктом у стратегії роз-
витку та частиною діяльності

Конкурентоспроможність
Забезпечення 
конкурентоспроможності

Зосередження на будь-якому лідерстві (витрати або диференці-
ювання тощо)

Фокусування зусиль Фокусування на організації процесів та/чи продукції/послугах

Розроблено автором на основі джерела: [12, с. 37-38]
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лого-орієнтованої стратегії розвитку вітчизняних 
газотранспортних підприємств:

1. Формування ефективного механізму відпові-
дальності за збереження природних ресурсів та охо-
рони навколишнього середовища та механізму моти-
вації підприємств до раціонального використання 
природних ресурсів.

2. Гармонізація економічних, екологічних та 
соціальних інтересів ПАТ «Укртрансгаз»: поєд-
нання економічних інтересів товариства з еколого-
соціальними потребами суспільства щодо раціональ-
ного використання природних ресурсів та надійного 
забезпечення природним газом.

3. Запровадження ефективного екологічного 
менеджменту, зокрема впровадження і підтримки 
ефективної системи екологічного менеджменту, що 
ґрунтується на вимогах міжнародних стандартів 
ISO 9001, 14001, 50001 та OHSAS 18001, забезпе-
чення прагнення працівників до самовдосконалення 
та постійного розвитку своїх професійних якостей у 
сфері екологічної культури, освіти, свідомості.

4. Застосування найкращих сучасних технологій 
для забезпечення екологічно збалансованого при-
родокористування, підвищення енергоефективності 
виробництва, технічного переоснащення на основі 
інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсоз-
берігаючих технологій, маловідходних, безвідходних 
та екологічно безпечних технологічних процесів.

5. Принцип превентивних заходів: пріоритет 
надається запобіганню шкоди до її виникнення 
або на початковій стадії, а не усуненню її наслід-
ків постфактум та включає: аналіз та оцінку еко-
логічних ризиків; екологічний аудит; екологічну 
експертизу та страхування об’єктів та ризиків; 
дотримання технологічних регламентів, карт, 
режимів, які забезпечують найменше забруднення 
атмосфери; запобігання витокам газу на всіх тех-
нологічних стадіях виробничих процесів; надійну 
та ефективну роботу очисних споруд; заборону 
на спалювання усіх видів відходів без організації 
очистки викидних газів.

6. Підвищення рівня екологічної освіти, куль-
тури та інформованості працівників тощо [сформо-
вано авторами на основі джерел 10, с. 42-43; 11].

На завершення наших досліджень пропонуємо 
класифікацію принципів екологічної спрямованості 
розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств 
(табл. 1).

Висновки. Таким чином, нині запровадження 
ефективної екологічної політики та розробка еколо-

гічно-орієнтованої стратегії розвитку вітчизняних 
газотранспортних підприємств є необхідною та без-
альтернативною передумовою забезпечення їх стій-
кого функціонування та подальшого розвитку.
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