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6.1 Проблеми використання результатів ОЖЦ в управлінській практиці 

 

Результати, що отримані під час ОЖЦ мають слугувати основою для прийняття 

управлінських рішень. Разом із тим, на практиці виникає багато різних обмежень / труднощів, 

які супроводжують процес прийняття рішень, побудований на ОЖЦ.  

До проблем, які сповільнюють або перешкоджають використанню результатів ОЖЦ в 

практиці управління можна віднести (Dong et al., 2018; Pryshlakivsky & Searcy, 2021):  

• суб’єктивність; 

• особливості організаційної культури та стилю менеджменту; 

• невизначеність;  

• надмірна складність пропонованих методів;  

• намагання бізнесу застосовувати прості рішення; 

• втрата стратегічного бачення за спрощенням ОЖЦ; 

• складнощі врахування екологічних аспектів під час прийняття рішень, 

тобто складнощі у перебудові та трансформації існуючих систем підтримки та 

прийняття рішень; 

• ускладнена інтеграція ОЖЦ з традиційними методами прийняття рішень;  

• недостатнє розуміння та сприйняття стейкхолдерами;  

• низька обізнаність населення (споживачів) щодо екологічних аспектів та 

їх значущості; 

• недостатня монетизація екологічних аспектів. 

Слід також вказати й на проблему розуміння, інтерпретації та сприйняття результатів 

ОЖЦ – її вирішення можна, принаймні спрощено, розглядати в контексті вдосконалення 

візуалізації та презентації результатів дослідження, добору адекватних засобів презентації 

результатів (Hollberg et al., 2021).  

Окрім того, навіть в організаціях, що позитивно налаштовані щодо застосування ОЖЦ 

для обґрунтування управлінських рішень, може виникати ряд проблем, викликаних 

нереалізованими очікуваннями різних сторін. Приклади таких проблем наведено у табл. 6.1. 

 

 

 

 

Таблиця 6.1 – Проблеми в організаціях при використанні результатів ОЖЦ 

 

Бажана ціль Компроміси / обмеження 

Проведення 

спрощеної ОЖЦ 

(streamlined LCA) 

потрібно менше ресурсів; обмежено малими проектами; 

обмежена застосовність; вузьке бачення; обмежена сфера 

дослідження; застосовується для аналізу сценаріїв; мала 
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кількість змінних, високий рівень невизначеності, значна 

кількість припущень, що можуть бути помилковими; 

Використання 

ОЖЦ в політиці 

складно досягти компромісу; брак компетенцій у 

публічному секторі; значна невизначеність; макрорівень; робота 

зі сценаріями, які можуть бути також і занадто 

зарегульованими; 

Використання 

глобальних ОЖЦ 

макрорівень, складнощі у донесенні та отриманні 

інформації через значну кількість різних учасників; труднощі в 

інтерпретації та розумінні спільних глобальних ефектів; 

складнощі в агрегуванні  

Здійснення 

сталої стратегічної 

ОЖЦ 

залучення значної кількості факторів, що діють 

одночасно; комплексність досліджуваних систем; неможливість 

точного й однозначного віднесення рішень до сталих чи 

несталих, а отже – й порівнювати їх; складнощі вироблення 

стратегії за результатами ОЖЦ;  

Застосування 

при прийнятті 

стратегічних рішень 

залежить від раціональності процедур та політичної 

поведінки; простір рішень залежить від внутрішньої політики; 

потрібні гарні знання зовнішнього середовища; результати 

ОЖЦ складно трансформувати у стратегію безпосередньо; 

Досягнення 

цілей спрощення або 

комплексності  

спрощення загрожує отриманням нерелевантних даних 

для систем більшого масштабу; комплексність – потребує 

взаємодії багатьох учасників, додаткових досліджень; 

Врахування 

невизначеності 

(майбутнє) 

ускладнює прийняття рішень на макрорівні та в рамках 

розробки політики; зменшує очікувану цінність дослідження; 

Зменшення 

невизначеності 

(дані) 

проблеми щодо розподілу та розширення дослідження; 

вимірювання невизначеності є недооціненим та потребує 

значних ресурсів та часу; 

Вагомість 

атрибутивної ОЖЦ 

порівняно з 

результатною 

атрибутивні оцінки є обмеженими за глибиною 

дослідження, але є надійним способом ідентифікації проблем; 

результатні оцінки вимагають більшої кількості ресурсів; різні 

підходи до процедур розподілу призводять до різниці в 

отриманих даних; використовуються для оцінок екологічних 

сценаріїв розвитку політики та використання енергії; 

Розширення 

сфери ОЖЦ 

потребує залучення значної кількості учасників; 

необхідні комбіновані методи та різноманітні компетенції; 

Отримання 

раціональних та 

зрозумілих рішень 

переоцінка раціональності у поведінці різних учасників; 

значна роль інтуїції та особистих вподобань при прийнятті 

рішень; потребує мінімізації нерелевантних даних, підвищення 

знань про саму систему; раціональність у здійсненні процедур 

може сприяти отриманню кращих рішень; 

Джерело: адаптовано за (Pryshlakivsky & Searcy, 2021) 

 

Вирішення проблем, пов’язаних із використанням ОЖЦ в прийнятті рішень (De 

Benedetto & Klemeš, 2009; Dong et al., 2018; Hollberg et al., 2021; Pryshlakivsky & Searcy, 2021):  

1) спрощення ОЖЦ; 

2) поширення практик ОЖЦ через, передусім, результуючий ОЖЦ – оскільки він 

дозволяє визначити майбутні наслідки рішень; 

3) віднайдення можливостей комбінування ОЖЦ та інших методів прийняття рішень;  

4) знаходження оптимальних засобів візуалізації та представлення результатів оцінки, 

спрощення сприйняття цих результатів;  
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5) засоби візуалізації мають відповідати цілям та задачам ОЖЦ, аудиторії, на яку вони 

розраховані;  

6) включення ОЖЦ як складової стратегічного планування через поєднання результатів 

ОЖЦ та інструментарію стратегічного планування (cтратегічних карт екологічного стану, 

наприклад);  

7) поєднання результатів ОЖЦ з оцінками витрат.  

 

6.2 Використання результатів ОЖЦ для прийняття управлінських рішень в 

бізнесі 

 

Головним призначенням ОЖЦ є підтримка прийняття рішень щодо розвитку та 

вдосконалення продуктів, стратегічного планування, розробки політичних рішень та змін у 

законодавстві, маркетингу та інше. 

Такі рішення можуть здійснюватися на різних рівнях та охоплювати такі заходи (Табл. 

6.2) 

Таблиця 6.2 – Заходи щодо систем різного масштабу за результатами ОЖЦ 

Рівень 

прийняття рішень 

Можливості застосування результатів ОЖЦ 

Мікрорівень Визначення екологічних ключових показників 

результативності (Key Environmental Performance Indicators, 

KEPI) 

Визначення критичних точок та вузьких місць 

конкретного продукту 

Екодизайн, дизайн для рециклінгу 

Порівняння екологічного профілю конкретних товарів та 

послуг 

Порівняння показників конкретних продуктів із 

середніми показниками в рамках групи продуктів 

Розробка критеріїв екомаркування І типу на основі ОЖЦ 

Макрорівень Прогнозування та аналіз екологічного впливу технологій, 

стратегій в сфері ресурсів; відповідний розвиток політики 

Дослідження продуктових груп 

Ідентифікація продуктових груп з найбільшим 

екологічним впливом / потенціалом 

Моніторинг екологічного впливу нації, галузі (сектора), 

продукту 

Джерело: (European Commission, 2010) 

 

Розглядаючи можливі заходи для бізнесу, можна наголосити на таких рекомендаціях за 

результатами ОЖЦ:  

• визначення конкретних сфер для вдосконалення продуктів (окремих процесів, 

окремих потоків), виходячи з їх частки у загальному впливові та оцінок потенціалу для 

вдосконалення. Зокрема, приклад використання ОЖЦ для цілей еко-дизайну можна 

розглянути у (Kamalakkannan & Kulatungaс, 2021); 

• визначення пріоритетності одного продукту над іншим, за умови порівнянності 

їх функцій; 

• визначення наявності / відсутності значимих відмінностей між групами 

продуктів, що виконують однакові функції; 

• зміна постачальника, виходячи з потреби мінімізації негативного екологічного 

впливу; 

• консультування споживачів щодо мінімізації екологічного впливу процесів 

споживання конкретного продукту; 
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• стимулювання інновацій, розвитку певних технологій через політичні заходи, 

податки або інвестиції в дослідження (European Commission, 2010). 

Оскільки методологія та практики СОЖЦ стають дедалі все більш поширеними і є 

важливими з точки зору формулювання стратегії у сфері соціальної відповідальності бізнесу, 

коротко окреслимо можливості використання ОЖЦ в прийнятті рішень: 

• підтримка компанії у розробці стратегії для вдосконалення соціальної політики; 

• підтримка багатостороннього процесу прийняття рішень, в якому залучені різні 

стейкхолдери з різним рівнем знань; 

• управління соціальними ризиками на основі оцінки гарячих точок; 

• забезпечення кращого структурування, більшого рівня довіри та достовірності 

даних в оцінці матеріального ланцюга постачань; 

• підтримка розкриття нефінансової інформації (UNEP, 2020).  

СОЖЦ має фокусуватись на вивченні потенціалу для вдосконалення, а результати – 

ідентифікувати стадії ЖЦ, де такі вдосконалення є найбільш критичними. Результати СОЖЦ 

можуть бути використані для мотивування учасників ланцюга поставок вдосконалювати свою 

діяльність з точки зору соціального впливу, для прийняття рішень щодо інвестування та 

розміщення виробництв, для знаходження оптимальних рішень через пошук компромісів, 

розуміння системи та соціальних аспектів її функціонування. Зрештою, результати СОЖЦ є 

основою для дій, що сьогодні отримали назву «Соціальні хендпрінти (Social Handprints)». Це 

– результати змін у поведінці компаній, які створюють позитивні наслідки чи вплив (зміни, 

що зменшують соціальний слід або ж створюють додаткові позитивні соціальні впливи)  

(UNEP, 2020). 

Головними сферами застосування ОЖЦ є прийняття рішень про стратегії розвитку 

(приклад використання карти створення цінності разом з результатами ОЖЦ для 

обґрунтування стратегічних рішень наведено у (Salvador et al., 2021), продуктове портфоліо, 

технологічні рішення, модернізацію. ОЖЦ, з іншого боку, є невід’ємним елементом 

екоінновацій, екологічного менеджменту та екомаркування.  

Вироблення стратегічних рішень щодо забезпечення відповідності принципам сталого 

розвитку продукту / послуги / організації вимагає врахування всього ЖЦ, а отже – й 

проведення відповідних оцінок. Це дасть змогу виробити оптимальні рішення з системних 

позицій, уникнути ефекту перенесення впливу (leakage) на інші ділянки ланцюга постачань.   

Використання результатів ОЖЦ в екомаркуванні. Перш за все, слід зазначити, що 

відповідно до стандартів з екомаркування ISO 14021, 14024, 14025 оцінка та інформування про 

екологічні аспекти товару / послуги / організації є невідємною складовою процесу 

підтвердження відповідності та отримання екологічних позначок товару (екомаркування). 

ОЖЦ на початку виступав як інструмент оцінювання та прийняття рішень, але сьогодні вже 

стає інструментом комунікації – проведення ОЖЦ вже є свідченням високих стандартів 

компанії. В ЄС оцінка екологічного сліду (як процедура ОЖЦ) за методологією Європейської 

Комісії, є інструментом зовнішніх комунікацій і також елементом тендерної документації в 

публічних закупівлях. В ЄС в рамках програми зелених публічних закупівель, інструменти 

прийняття рішень, побудовані на ОЖЦ, всіляко заохочуються та стимулюються (European, 

2021). Також у бізнес-середовищі все більше зростає увага до екологічного звітування та 

екодекларацій. ОЖЦ тут також є стартовою позицію – для ідентифікації та обліку екологічних 

аспектів.  

Результати ОЖЦ використовуються для порівняння різних продуктів (з точки зору 

впливу на довкілля). Наприклад, у дослідженні (López Gómez & Escobar, 2022) автори 

емпірично довели, що пластикові пакети багаторазового використання є досить гарною 

альтернативою серед інших варіантів. Адже повторне використання та рециклінг виявилось 

більш екологічно дружнім ніж компостування, захоронення чи спалювання (López Gómez & 

Escobar, 2022). 

У дослідженні (Santillán-Saldivar et al., 2022) вивчається питання не лише екологічного 

впливу, а й соціально-економічного значення металів, використаних у виробництві Li-on 
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батарейок, з точки зору вичерпання ресурсів. Вченими встановлено, що мідь та нікель мають 

суттєвий екологічний вплив, але кобальт – соціально-економічний (дефіцитність ресурсу), 

хоча в екологічному аспекті він займає досить невелику частку екологічного сліду. Тим самим, 

завдяки ОЖЦ має місце не лише екологічна модернізація, а й трансформація технологічних 

рішень з точки зору економіки. 

Результати екологічної оцінки ЖЦ, поєднані з оцінками витрат вздовж ЖЦ, 

використовуються для обґрунтування рішень щодо дизайну будівель (Domjan et al., 2022). У 

будівництві ОЖЦ становить основу також для прийняття рішень щодо матеріалів (Pamu et al., 

2022) та пошуку можливостей подовження життя будівель через повторне використання (або 

ж рециклінг) (Larsen et al., 2022) задля розвитку циркулярної економіки. Результати ОЖЦ у 

дослідженні (Ben-Alon et al., 2021) засвідчили, що при використані натуральних матеріалів у 

будівництві, енергопотреби скорочуються на 27-73% залежно від кліматичної зони (Ben-Alon 

et al., 2021). ОЖЦ дає можливість кількісно представити екологічний вплив, пов'язаний з 

будівництвом та обрати найоптимальніший варіант серед різних альтернатив (Sartori et al., 

2021). 

Зрештою, рішення компанії, засновані на результатах ОЖЦ, мають такі позитивні 

ефекти: 

• створення привабливого іміджу та поліпшення репутації, підвищення ринкової 

конкурентоспроможності через екологічні декларації продукту та вуглецеві маркування; 

• досягнення тіснішої кооперації із постачальниками та споживачами відносно 

продуктових ризиків, розробки та маркетингу; 

• покращення відносин з владою, екологічними групами, з партнерами; 

• покращення іміджу компанії для акціонерів та споживачів. 

 

6.3 Практична імплементація результатів ОЖЦ у публічному управлінні 

 

В публічному управлінні ОЖЦ може бути застосована на кожній стадії політичного 

циклу: 

• визначення проблеми в політиці – визначення найнагальніших питань / сфер 

втручання (через ОЖЦ); 

• формулювання політики – визначення (формулювання) складових та специфіки 

політики; 

• оцінка впливу політики – порівняння складових (специфіки); 

• впровадження політики – контроль відповідності; 

• оцінка політики – ефективність політики (European Commission, 2010). 

В сфері публічного управління менеджери потребують та можуть ефективно 

використовувати ОЖЦ задля:  

- збирання базової інформації про екологічний вплив для ринково-орієнтованої 

політики та стимулювання інноваційного дизайну продуктів; 

- розуміння тенденцій розвитку продуктових ланцюгів постачання та місць, де потрібні 

та можуть бути реалізовані зміни; 

- розробки ресурсних стратегій, таких як оптимальне управління відходами; 

- кращого інформування споживачів через використання схем маркування та 

застосування Зелених схем публічних закупівель. 

Зрештою, сьогодні ОЖЦ є фундаментальною для розвитку екологічної політики в 

усьому світі. В ЄС – лежить в основі значної кількості політик: Інтегрованої продуктової 

політики, Плану дій щодо Сталого споживання та виробництва, сталої промислової політики; 

Зелених публічних закупівель; Політики екологічного маркування в ЄС; Схеми 

екоменеджменту та екоаудиту в ЄС; Екодизайну та ін.; Тематичної стратегії щодо 

попередження утворення та рециклінгу відходів, Тематичної стратегії щодо сталого 

використання природних ресурсів; Основою Плану дій щодо Еко-інновацій та екологічних 

технологій ЄС.  
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ОЖЦ стає все більш затребуваним для прийняття рішень із розвитку громад на 

локальному рівні.  

Так, у дослідженні (Vilaça et al., 2022) вивчається різниця між особистими 

електричними автомобілями та електричними автомобілями у спільному використанні в 

центральних регіонах Португалії. Оцінка життєвого циклу дала змогу встановити, що спільне 

використання автомобілей призводить до 42 % скорочення екологічного впливу, порівняно з 

системою приватного транспорту. Найбільший потенціал до скорочення виявлено щодо 

токсичності для людини, екотоксичності для морської та прісної води, дефіцитності 

мінеральних ресурсів (Vilaça et al., 2022). 

ОЖЦ може бути використаний для визначення найкращої (найбільш еко-ефективної) 

конфігурації системи поводження з відходами у місті з точки зору впливу на довкілля. 

Зокрема, для ілюстрації екологічних переваг системи попередження утворення відходів, 

порівняно з системами, де більша увага приділена рециклінгу та повторному використанню 

(Llatas et al., 2021). Власне, ОЖЦ забезпечує комплексне представлення екологічних витрат 

(як показано у дослідженні (Salemdeeb et al., 2022), пов’язаних із відходами, тим самим 

сприяючи поширенню ідеї та практик циркулярної економіки (Salemdeeb et al., 2022). 

ОЖЦ може сформувати належну інформаційну базу для прийняття рішень щодо 

розвитку територіальних систем, агропродовольчих систем – через т. звану територіальну 

ОЖЦ (ТОЖЦ, TLCA) (Borghino et al., 2021). ТОЖЦ є інструментом оцінки екологічного 

впливу сільськогосподарської діяльності та дає можливість оцінити можливі стратегічні 

альтернативи щодо сільськогосподарських активностей (Borghino et al., 2021). 

 

6.4 Перспективи подальших досліджень в сфері ОЖЦ та її  практичного 

впровадження 

 

Наразі відбувається активний подальший розвиток методології ОЖЦ: через порівняння 

існуючих моделей ОЖЦ (Anshassi et al., 2021), розробку інтеграційних моделей (Sala, 2021; 

Domjan et al., 2022), розвиток та розширення рамок і предмету дослідження (Borghino et al., 

2021), вдосконалення методології ОЖЦ (Santillán-Saldivar et al., 2022). Вчені сьогодні все 

більше схиляються до думки, що інтегрована модель ОЖЦ – яка поєднує оцінки екологічних, 

соціальних аспектів та витрат – може стати засобом для порівняння різних альтернатив та 

знаходження рішень, які б найкраще відповідали цілям сталого розвитку, дозволяючи 

виявляти найпроблемніші місця та знаходити можливі компроміси (Sala, 2021). 

Очікується, що у найближчому майбутньому зелені закупівлі та сталі практики у 

будівництві стануть локомотивами розвитку (сформують основний попит) ОЖЦ, 

запускаючи ефект «доміно». Останне залежить від швидкості та повноти реагування 

фінансових інституцій: чим швидше вони включать ОЖЦ у власні моделі оцінювання 

кредитоспроможності, тим швидшим буде поширення практик ОЖЦ в інших сферах.  
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