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Як відомо, всі процеси еколого-економічної взаємодії на національному рівні 

зумовлені дією екологічного чинника насамперед на мікроекономічному рівні. Тому 
важливим є здійснення оцінки впливу екологічних факторів на параметри фінансово-
інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання. 

Екологоорієнтований розвиток надає підприємству такі переваги:  
1) економія коштів на підставі збереження ресурсів;  
2) економія коштів на підставі зниження обсягів відходів;  
3)скорочення часу на отримання дозволів і зменшення кількості робіт, 

пов'язаних з отриманням ліцензій;  
4) зменшення витрат на покриття ризиків екологічних платежів;  
5) поліпшення ринкового потенціалу;  
6)поліпшення іміджу підприємства як роботодавця;  
7) підвищення загального іміджу;  
8) зростання вартості нематеріальних активів підприємства та його вартості в 

цілому.  
Однак екологоорієнтована діяльність підприємства або не впливає на його 

фінансові результати, або впливає негативно (підвищуючи собівартість і ціну 
виробленої продукції). Через це необхідно використовувати екоголого-економічні 
показники, з метою:  

- вивчення дії екологічного чинника на кінцеві результати виробничо-
господарської роботи;  

- загальної, комплексної і деталізованої характеристики екологічного впливу 
підприємств на навколишнє середовище в часі [1, c.180];  

- регулювання природокористування на основі ретельного обліку екологічного 
чинника при приватизації державного майна, ціноутворенні, маркетингових 
дослідженнях, розробці бізнес-планів і т. д.  

Систему екоголого-економічних показників доцільно використовувати і при 
створенні інформаційних систем, призначених для дослідження і регулювання еколого-
економічних проблем виробництва.  

Отже, враховуючи те, що екологічні фактори мають значний вплив на показники 
і ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств, механізми 
екологоорієнтованого розвитку є одними з найважливіших інструментів переходу 
сучасних підприємств на інноваційний шлях розвитку. Тобто, необхідною умовою 
конкурентного, фінансово стійкого та інвестиційно привабливого підприємництва в 
довгостроковій перспективі є узгодження завдань екологічної та економічної 
ефективності його діяльності. 
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