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Методологія  дослідження.  Результати  отримані  за  рахунок  застосування  методів:

економічного  аналізу  –  при  визначенні  тенденцій  капітальних  та  загальних  поточних

витрат на охорону навколишнього природного середовища,  а також поточних витрат на

охорону атмосферного повітря у місті;  кореляційно-регресійного аналізу – для еколого-

економічної  оцінки  впливу діяльності  промислових підприємств  на  стан  атмосферного

повітря, математичної статистики – для прогнозування обсягу викидів шкідливих речовин

в атмосферне повітря м. Дніпродзержинськ. 

Результати. Проаналізовано динаміку природоохоронних витрат, які спрямовуються

на захист атмосферного повітря. Встановлено, що між обсягом капітальних інвестицій та

обсягом  викидів  шкідливих  речовин  відсутня  кореляційна  залежність,  а  зростання

поточних витрат на охорону повітря не призводить до зниження викидів від стаціонарних

джерел забруднення.

Встановлено, що зниження інвестиційної активності промислових підприємств при

оновленні та модернізації основних засобів природоохоронного призначення в кризових

економічних умовах не сприяє виконанню програм виходу міста з екологічної кризи. Тому

необхідно як на державному, так і на муніципальному рівні підтримувати впровадження на

промислових підприємствах міста інноваційних екологічних технологій та стандартів.

Показано, що прогнозування шкідливих викидів у повітряний басейн міста повинно

здійснюватися  з  урахуванням  економічних  показників  діяльності  підприємств-

забруднювачів і  саме до них на муніципальному рівні доцільно застосовувати економічні

важелі  для  стимулювання  зниження  екодеструктивного  впливу  на  стан  атмосферного

повітря у місті.

Новизна. Здійснено  прогнозування  шкідливих викидів у повітряний басейн міста

Дніпродзержинськ на підставі встановлення залежності рівня забруднення атмосферного

повітря  від  обсягів  виробництва  товарної  продукції  основними  промисловими

підприємствами-забруднювачами з урахуванням довірчого інтервалу.

Практична значущість.  Запропоновані орієнтири управління розвитком міста, що

зазнає  суттєвий  екодеструктивний  вплив  промислових  підприємств,  можуть  бути



враховані в практичній діяльності природоохоронних органів для досягнення  екологічних

пріоритетів розвитку.

Ключові слова: промислові підприємства-забруднювачі, обсяги виробництва, рівень
забруднення  атмосферного  повітря,  фактори,  прогнозування,  оцінювання,  економіко-
екологічні показники, економічні важелі.
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