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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ  
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

СLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL STRATEGY  
FOR A CONSTRYCTION COMPANY
У статті досліджено класифікацію екологічних стратегій будівельного підприємства. Проведено ви-

вчення основних наукових підходів та оцінку класифікації екологічних стратегій до зазначеної проблема-
тики, що формує високу актуальність досліджень у цій сфері. Визначено, що вивчення основних наукових 
підходів до класифікації екологічних стратегій суб’єктів галузевого розвитку дало змогу пересвідчитися, 
що серед науковців в узагальнюючому вигляді існує два напрями поділу таких стратегій. Ураховуючи на-
укові погляди дослідження на задану проблематику, сформульовано авторський підхід, який орієнтований 
на класифікацію екологічних стратегій будівельного підприємства. Наукова новизна полягає у тому, що 
вперше запропоновано використання екологічних стратегій балансування екологізації з економічними, 
ринковими інтересами підприємства, створено комплексну систематизацію видів стратегій досліджува-
ної категорії, що враховує широкий спектр напрямів за даною сферою. Представлена класифікація може 
бути використана для ідентифікації екологічних стратегій сучасних будівельних підприємств у рамках 
методичного та теоретичного обґрунтування досліджуваної проблематики.

Ключові слова: будівельна галузь, навколишнє екологічне середовище, екологічна стратегія, систе-
матизація екологічних стратегій, сталий екологічний розвиток, конкуренція, управління, виробництво. 

В статье исследована классификация экологических стратегий строительного предприятия. Про-
ведено изучение основных научных подходов и оценка классификации экологических стратегий по ука-
занной проблематике, что формирует высокую актуальность исследований в этой сфере. Изучение ос-
новных научных подходов к классификации экологических стратегий субъектов отраслевого развития 
позволило убедиться, что среди ученых в обобщающем виде существует два направления разделения 
таких стратегий. Учитывая научные взгляды исследования на заданную проблематику, сформулирован 
авторский подход, ориентированный на классификацию экологической стратегии строительного пред-
приятия. Научная новизна заключается в том, что впервые предложено использование экологических 
стратегий балансировки экологизации с экономическими, рыночными интересами предприятия, создана 
комплексная систематизация видов стратегий исследуемой категории, учитывающая широкий спектр 
направлений данной сферы. Представленная классификация может быть использована для идентифика-
ции экологических стратегий современных строительных предприятий в рамках методического и тео-
ретического обоснования исследуемой проблематики.

Ключевые слова: строительная отрасль, окружающая экологическая среда, экологическая стра-
тегия, систематизация экологических стратегий, устойчивое экологическое развитие, конкуренция, 
управление, производство.

The construction industry is one of those that cause significant environmental changes in the environment, but in 
turn can provide innovative energy-saving methods, approaches to the use of products (buildings, structures). It is 
relevant to study the classification of types of possible environmental strategies that exist in the practice of manag-
ing the subjects of the industry. The article explores the classification of environmental strategies of a construction 
company. The basic scientific approaches and assessment of the classification of environmental strategies to the 
mentioned issues were carried out, which makes the research relevant in this field highly relevant. The study of the 
basic scientific approaches to the classification of environmental strategies of the subjects of sectoral development 
has made it possible to see that there are two ways of dividing such strategies among scientists in a generalized 
form. In particular, depending on the traditional economic and market essential features and taking into account the 
traditional economic, market and environment-oriented essential features of the functioning of economic entities. 
Considering that in the course of the research no fundamentally opposite views on these issues were revealed, we 
conclude that the classification of types of strategies of this category is more optimal because it allows to take into 
account the economic, market and environmental interests of the subjects of the industry. In view of this, on the 
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basis of the systematization of the existing scientific views, a classification of ecological strategies of enterprises 
of the construction industry was developed and presented, which takes into account the main essential features of 
greening at the present stage of development, provides a guideline for balancing the environmental, market and 
economic interests of the subjects.The scientific novelty of the presented classification is that for the first time the 
use of ecological strategies of balancing greening with the economic, market interests of the enterprise is proposed, 
a complex systematization of types of strategies of the studied category is created, taking into account a wide range 
of directions in this field. The presented classification can be used for the purpose of identification of environmental 
strategies of modern construction enterprises, within the methodological and theoretical substantiation of the inves-
tigated problems.

Keywords: construction industry, environment environmental strategy, environmental strategy, systematization 
of environmental strategies, sustainable environmental development, competition, management, production.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливиминауковими чи практичними 
завданнями. Будівельна галузь є однією з тих, які 
зумовлюють суттєві екологічні зміни навколишньо-
го середовища, але, своєю чергою, можуть забез-
печувати застосування інноваційних енергозберіга-
ючих методів, підходів до використання продукції 
(будівель, споруд). Зважаючи на це, актуальним 
є вивчення класифікації видів можливих еколо-
гічних стратегій, які існують у практиці управління 
суб’єктами галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язанняданої проблеми 
і на які спирається автор. Розв’язанню проблем 
вивчення класифікації екологічних стратегій бу-
дівельного підприємства присвячено наукові до-
слідження таких науковців, як: В.О. Василенко, 
О.О. Волошенко, О.В. Латишева, А.І. Мартієнко, 
Н.І. Хумарова, Л.А. Мочалова, М.Г. Мурашевський, 
Д. Хікман, Н.В. Пахомова, К.К. Ріхтер, М.О. Петру-
шін, О.В. Єрохіна, О.Ю. Попова, Т.В. Герасимен-
ко, М.Г. Свєтуньков, В.П. Смолькін, І.Г. Смирнов, 
А.В. Степаненко, З.Є. Шершньова. Науковцями зро-
блено вагомий внесок у розвиток екологічної стра-
тегії України. Більшість наукових праць присвячена 
розв’язанню цієї проблеми на рівні країни. 

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є дослідження класифікації 
екологічної стратегії будівельного підприємства та 
пропозиція авторського підходу до визначення цієї 
категорії.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуваннямотриманих наукових резуль-
татів. Спробуємо систематизувати та охарактеризу-
вати зазначений перелік указаних видів стратегій на 
підставі вивчення наукових поглядів на досліджува-
ну проблематику.

По-перше, можна виокремити науковий підхід, 
пов’язаний із систематизацією екологічних стратегій 
підприємства залежно від традиційних економічних 
та ринкових сутнісних ознак. Як свідчать матеріали 
наукових праць, автори систематизують екологіч-
ні стратегії підприємств за певними типологічними 
ознаками, зумовленими характеристиками розвитку 
економічних суб’єктів та ринкового простору. Зокре-
ма, відповідно до положень наукових джерел, указа-
ні ознаки визначаються залежно від: характеру дій 
суб’єкта в ринковому просторі або його поведінки 
щодо управління екологічною стратегією (оборонної 
та наступальної з відповідними підвидами [7], пасив-
ної, активно-пасивної (компліментарної), активної 

(наступальної) [5]; функціонального призначення, ці-
льових орієнтирів, джерел фінансування, маркетин-
гового простору, стадій розвитку (згідно з відповід-
ними стадіями життєвого циклу розвитку продукції, 
підприємства), засобів забезпечення конкурентних 
позицій; ступеню глобалізації, принципів формуван-
ня, строків реалізації, рівня управління тощо [2; 13].

У рамках указаного першого наукового підходу 
слід виділити класифікацію, представлену з огля-
ду на поведінку підприємницької структури щодо 
управління екологічною стратегією (поведінкову 
стратегію), визначену О. Поповою та Т. Герасимен-
ко [9, с. 41]. Як стверджують автори, серед основних 
типів екологічних стратегій підприємств можна виді-
лити, зокрема: 

1) Активні (ініціативні) екологічні стратегії, які ха-
рактеризуються достатньою, іноді високою екологіч-
ною відповідальністю суб’єктів господарювання за 
вплив на навколишнє природне середовище. Слід 
відзначити, що широке застосування на практиці ак-
тивні екологічні стратегії мають у країнах із розвине-
ною економікою, у тому числі це стосується підпри-
ємств будівельної галузі. 

2) Пасивні (компенсаційні, захисні) екологічні 
стратегії, зумовлені низькою екологічною відпові-
дальністю з боку підприємств, використанням ме-
ханізмів захисту навколишнього середовища від 
наслідків власної господарської діяльності відповід-
но до чинних вимог, що регламентуються на рівні 
держави (наддержавних органів). Як відзначають 
О. Попова та Т. Герасименко [9, с. 41], такі стратегії 
характерні для країн із низьким економічним рівнем 
розвитку, високим рівнем екологічної безпеки з боку 
національних промислових виробництв, неефектив-
ними підходами з боку держави до забезпечення 
захисту навколишнього природного середовища від 
зовнішніх забруднень та втручань тощо. 

3) Перехідні (компромісні) екологічні стратегії, 
що вирізняються середнім рівнем екологічної від-
повідальності з боку підприємств промисловості. 
Вказані види екологічних стратегій переважно впро-
ваджуються суб’єктами господарювання в країнах із 
перехідною економікою. 

О. Попова та Т. Герасименко [9, с. 41] зазнача-
ють, що до країн, які використовують даний вид еко-
логічних стратегій, належить і Україна. Зважаючи на 
вищезазначене, наведені авторами перелік та кла-
сифікація видів екологічних стратегій підприємств є 
такими, що дають змогу визначити основні напрями 
розвитку суб’єктів за досліджуваним напрямом. Да-
ний підхід, на нашу думку, також дає змогу оцінити 
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загальні стратегічні екологічні орієнтири підприєм-
ницьких структур будівельної галузі на рівні різних 
економічних систем (розвиненої, перехідної, з низь-
ким ступенем розвитку).

По-друге, заслуговує на розгляд другий науковий 
підхід, у рамках якого види екологічних стратегій 
систематизуються на рівні врахування традиційних 
економічних, ринкових та екологічно орієнтованих 
сутнісних ознак функціонування суб’єктів господар-
ської діяльності. Використання вказаного підходу, на 
нашу думку, відповідає сутнісній ознаці балансуван-
ня еколого-економічних інтересів суб’єкта промисло-
вого виробництва.

У рамках другого наукового підходу можна про-
аналізувати класифікацію видів екологічних страте-
гії та їх характеристики, представлених у досліджен-
ні М. Петрушина та О. Єрохіної [8, с. 88]. Згідно з 
твердженням авторів, вказана категорія стратегій 
може бути представлена такими, що сформульовані 
в рамках:

1) економічних та ринкових сутнісних ознак 
функціонування суб’єктів господарської діяльності.

2) екологічних сутнісних ознак функціонування 
суб’єктів господарської діяльності.

Необхідно підкреслити комплексність, систем-
ність, ґрунтовність підходу М. Петрушина та О. Єро-
хіної [8, с. 88] до класифікації основних видів еколо-
гічних стратегії підприємств промисловості. У рамках 
вказаного переліку видів екологічних стратегій здій-
снено акцент як на загальних економічних, ринкових, 
так і на екологічних аспектах та інтересах суб’єкта 
господарювання. 

У контексті другого наукового підходу, пов’язаного 
з урахуванням традиційних економічних, ринкових 
та екологічно орієнтованих сутнісних ознак функціо-
нування підприємств галузі, можна розглянути пере-
лік видів екологічних стратегій, представлений у по-
ложеннях матеріалів дослідження О. Латишевої [3]. 
Авторка пропонує класифікувати екологічні стратегії 
підприємства за:

1) економічними та ринковими сутнісними озна-
ками функціонування підприємств, у тому числі: кон-
курентними позиціями (перевагами) суб’єктів галузі; 
рівнями стратегічного управління підприємств; за 
функціональними напрямами екологізації; за харак-
тером цільової спрямованості. О. Латишева [3] ви-
значає цільову, комплексну та інтегровану екологічні 
стратегії; за характером призначення; за ступенем 
глобалізації екологічних напрямів розвитку; за ха-
рактером поведінки з боку зовнішніх агентів впливу. 
На нашу думку, вказані види екологічних стратегій 
не можна з упевненістю назвати окремим видом. 
Категоризація за вказаними видами, наведеними ав-
торкою, може бути актуальною переважно на етапі 
здійснення певних трансформацій;

2) екологічними сутнісними ознаками функціону-
вання суб’єктів господарювання, а саме за характе-
ром дії на навколишнє природне середовище. Даний 
вид екологічний стратегій, на нашу думку, схожий із 
поділом екологічних стратегій за ризиками, наве-
деним у класифікації М. Петрушина та О. Єрохіної 
[8, с. 88]; залежно від характеру врахування еколо-
гічних вимог авторка пропонує виділяти активні та 

пасивні екологічні стратегії; залежно від рівня ста-
лого екологічного розвитку підприємства дослідни-
ця пропонує виділяти різні виді інноваційних еколо-
гічних стратегій підприємства, які носять так званий 
«проривний» потенціал. У рамках екологічних стра-
тегій зазначеної категорії авторка виокремлює, зо-
крема, стратегію екологічної достатності, стратегію 
рециклювання [11] та стратегію дематеріалізації 
[4, с. 120; 16], стратегію екологічної справедливості 
та екологічної ефективності [6], екологічну страте-
гію кооперації, екологічну стратегію «чисте виробни-
цтво» [2].

Слід відзначити, що О. Волошенко [2] виділяє 
схожий з О. Латишевою [3] перелік інноваційних 
екологічних стратегій підприємства, що свідчить 
про комплексність класифікації згідно із зазначе-
ним напрямом дослідження. Наведена класифікація 
екологічних стратегій підприємств галузі, подана 
О. Латишевою [3], враховує широкий спектр сутніс-
них ознак за вказаним напрямом розвитку, за якими 
систематизуються стратегії даного типу, акцентує 
увагу як на економічних, ринкових, так і на екологіч-
них стратегіях. 

У положеннях наукового дослідження М. Свє-
тунькова та В. Смолькіна [10, с. 14] представлене 
визначення переліку видів екологічних стратегій 
підприємства, створене в розрізі другого наукового 
підходу. Потрібно відзначити, що авторський під-
хід схожий із баченням указаної проблематики, 
представленим О. Латишевою [3], М. Петрушиним, 
О. Єрохіною [8, с. 88]. Певною відмінністю класифі-
кації М. Свєтунькова та В. Смолькіна [10, с. 14] є, на 
нашу думку, скороченість підвидів указаних стратегій 
та обмежені характеристики основних видів.

Заслуговує на увагу вивчення класифікації еколо-
го-економічних стратегій підприємства, сформульо-
ваної А. Степаненко [12] в контексті другого науко-
вого підходу. Автор зазначає, що його класифікація 
створена на підставі таких ознак (критеріїв): функ-
ціонального призначення; сфери формування еко-
логічних стратегій; особливостей та характеристик 
об’єктів стратегічного управління. У рамках указаних 
ознак автором виокремлюється низка еколого-еко-
номічних стратегій, серед яких – біфуркаційні стра-
тегії. Зазначена стратегія характеризується високим 
рівнем інноваційності: стратегії екологічної іннова-
ційності та екологічної ефективності; екологічні тех-
нологічні стратегії; міжнародні екологічні стратегії; 
стратегії екологічної модернізації; адаптаційні еколо-
гічні стратегії. Можемо констатувати, що представле-
ний А. Степаненко [12] перелік екологічних стратегій 
більшою мірою відноситься до складу інноваційних, 
окрім адаптаційних, пов’язаних з орієнтиром підпри-
ємств на дотримання чинних вимог та норм екологіч-
ного законодавства.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даномунапрямку. Вивчення 
основних наукових підходів до класифікації еколо-
гічних стратегій суб’єктів галузевого розвитку дало 
змогу пересвідчитися, що серед науковців в узагаль-
нюючому вигляді існує два напрями поділу таких 
стратегій. Зважаючи на те, що в процесі досліджен-
ня не виявлено кардинально протилежних поглядів 
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на вказану проблематику, доходимо висновку, що 
класифікація видів стратегій даної категорії є більш 
оптимальною, оскільки дає змогу враховувати еко-
номічні, ринкові та екологічні інтереси суб’єктів галу-
зі. З огляду на це, на підставі систематизації існую-
чих наукових поглядів розроблено та представлено 
класифікацію екологічних стратегій підприємств бу-
дівельної галузі, яка враховує основні сутнісні ознаки 
екологізації на сучасному етапі розвитку, передбачає 
орієнтир на балансування екологічних, ринкових та 
економічних інтересів суб’єктів (табл. 1).

Наукова новизна представленої класифікації по-
лягає у тому, що вперше запропоноване використан-
ня екологічних стратегій балансування екологізації з 
економічними, ринковими інтересами підприємства, 
створено комплексну систематизацію видів страте-
гій досліджуваної категорії, що враховує широкий 
спектр напрямів за даною сферою. Представлена 
класифікація може бути використана для ідентифі-
кації екологічних стратегій сучасних будівельних під-
приємств у рамках методичного та теоретичного об-
ґрунтування досліджуваної проблематики.

Таблиця 1
Класифікація екологічних стратегій підприємств будівельної галузі 

№ 
п/п

Класифікаційна ознака 
екологічної стратегії (екологізації) 

будівельного підприємства
Вид екологічної стратегії будівельного підприємства

1 За локальністю або інтегрованістю 
екологічних елементів стратегічного 
управління

Локальні екологічні стратегії.
Інтегровані екологічні стратегії

2 За джерелами фінансування 
екологічних заходів

Екологічна стратегія, що фінансується за рахунок власного капіталу.
Екологічна стратегія, що фінансується за рахунок коштів державного 
бюджету різних рівнів.
Екологічна стратегія, що фінансується за рахунок державно-
приватного партнерства.
Екологічна стратегія, що фінансується за рахунок коштів міжнародних 
організацій, інших держав за відповідними програмами підтримки 
(для країн перехідної економіки, для ліквідації наслідків певних 
надзвичайних ситуацій тощо)

3 Залежно від рівня економічної 
окупності (економічної ефективності) 
та ринкової цінності впровадження 
екологізації

Окупні екологічні стратегії, у тому числі прибуткові (високоприбуткові, 
середньоприбуткові, низькоприбуткові).
Неокупні екологічні стратегії.
Екологічні стратегії, пов’язані з виникненням ринкових (конкурентних) 
переваг.
Екологічні стратегії, не пов’язані з виникненням ринкових 
(конкурентних) переваг

4 За характером екологізації Нормативні екологічні стратегії.
Інноваційні (ініціативні) екологічні стратегії різних видів залежно від 
широкого спектру цільових орієнтирів.
Змішані екологічні стратегії (використання нормативних підходів та 
часткове застосування інноваційних підходів)

5 За ступенем участі у розробленні 
екологічних стратегій

Екологічні стратегії, розроблені власними силами підприємства.
Екологічні розробки, створені на підставі використання інших 
підходів з урахуванням галузевої специфіки

6 За ступенем впливу на навколишнє 
природне середовище

Екологічні стратегії, пов’язані з високим рівнем впливу на навколишнє 
природне середовище.
Екологічні стратегії, пов’язані із середнім рівнем впливу на 
навколишнє природне середовище.
Екологічні стратегії, пов’язані з низьким рівнем впливу на навколишнє 
природне середовище.
Екологічні стратегії, пов’язані з невизначеним рівнем впливу на 
навколишнє природне середовище

7 Залежно від функціональних 
напрямів екологізації

Екологічні стратегії, пов’язані з виробничими, процесними рішеннями.
Екологічні стратегії, пов’язані з рішенням у сфері продукції (послуг).
Екологічні стратегії, пов’язані з управлінням певними об’єктами 
(сферами) управління.
Комплексні екологічні стратегії

8 Залежно від балансування 
екологізації з економічними, 
ринковими інтересами підприємства 
(авторська розробка)

Екологічні стратегії, що передбачають динамічні зміни досягнення 
цілей екологізації (окрім нормативних параметрів) залежно від 
неочікуваних економічних, ринкових коливань.
Екологічні стратегії, що не передбачають динамічні зміни досягнення 
цілей екологізації (окрім нормативних параметрів) залежно від 
неочікуваних економічних, ринкових коливань 

Джерело: складено автором за [2; 3; 8, с. 88; 9, с. 41; 10, с. 14; 12]
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