
95www.economy.in.ua

Економiка та держава № 2/2015

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обмеженість у ресурсному забезпеченні, неста�

більність середовища функціонування, загострення кон�
куренції, зростання рівня невизначеності є характерним
в сучасних умовах діяльності підприємств, що обумов�
лює необхідність пошуку інноваційних можливостей
розвитку як у напрямі розширення та удосконалення
діяльності, так і забезпечення економії та оптимізації
витрат. Одним з напрямів стійкого розвитку є впровад�
ження екологічних інновацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням вивчення екологічних інновацій як ефек�
тивного методу управління будь�яким підприємством
сьогодні займаються багато науковців та вчених. Серед
них О.Я. Савчук [3], Т.В. Кузнєцова [4], Т.В. Касьянен�
ко [8], Н.В. Войчук [2], В.М. Хобта [5], О.Ю. Руднєва [5],
О.В. Прокопенко [8] та інші. Однак питання соціально�
економічного розвитку підприємства на основі еколо�
гічних інновацій досі залишається відкритим та потре�
бує детального дослідження.
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У статті визначено сутність та особливості еко�інновацій, особливості соціально�економічного роз�

витку для промислових підприємств за умов використання екологічних інновацій. Запропоновано мето�

дичний підхід до визначення потреби підприємства у впровадженні еко�інновацій. Проведено дослід�

ження за допомогою "методу парних порівнянь" по Т.Сааті для вибору оптимального шляху екологізації

виробництва.

The article outlines the nature and characteristics of eco�innovations and features of the socio�economic

development for industrial companies using an environmental innovation. The methodical approach to determine

the needs of the enterprise in the implementation of eco�innovation. A study using the "method of paired

comparisons" on T.Saati to choose the best way of greening production.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є виявлення особливостей соці�

ально�економічного розвитку підприємств на засадах
еко�інновацій та обгрунтування напрямів їх застосуван�
ня. Окреслена мета обумовила такі завдання: визначи�
ти сутність понять "еко�інновації" та "соціально�еконо�
мічний розвиток" та їх роль для розвитку промислових
підприємств; визначити ефективні напрями впроваджен�
ня екологічних інновацій на промислових підприєм�
ствах; запропонувати методичний підхід до визначення
потреби промислового підприємства у впровадженні
еко�інновацій та виявити оптимальний шлях екологізації
виробництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідження особливостей соціально�економічного

розвитку підприємств є актуальним сьогодні, тому що
ефективне функціонування підприємств в сучасних умо�
вах можливе лише за умов своєчасного реагування на
зміни, які відбуваються в зовнішньому середовищі, ана�
лізу стану ринку, удосконалення систем управління
підприємством.
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Організаційно�економічний механізм слід розгляда�
ти як сукупність організаційних та економічних важелів,
які справляють вплив на економічні й організаційні па�
раметри системи управління підприємством, що сприяє
формуванню та посиленню організаційно�економічно�
го потенціалу, отриманню конкурентних переваг та
ефективності діяльності підприємства в цілому [10, с. 3].
Таким чином, для ефективного функціонування орган�
ізаційно�енономічного механізму в сучасних умовах гос�
подарювання, підприємству необхідно переходити на
шлях екологічно�інноваційного розвитку.

Перехід до еколого�інноваційного розвитку є осно�
вою для переходу економіки до економічного зростан�
ня та забезпечення економічної незалежності країни.
Важливим фактором у формуванні екологічно�зорієн�
тованої економіки є впровадження екологічних інно�
вацій.

Термін "екологічні інновації" має багато трактувань
різними авторами. Розглядаючи цей термін в контексті
економічного розвитку підприємства, було обрано ви�
користати наступне визначення екологічних інновацій:
"виробництво, асиміляція або експлуатація продукту,
процесу виробництва, обслуговування, управління або
бізнес�методу, що є новими для підприємства (розроб�
лення або прийняття його), і внаслідок чого, протягом
всього свого життєвого циклу, скорочується екологіч�
ний ризик, забруднення та інших негативних наслідків

використання ресурсів, порівняно з відповідними аль�
тернативами" [1, с. 120].

За такого визначення, екологічні інновації відпові�
дають дуже різному набору новацій, оскільки процеси
або продукти, які ефективніше використовують ресур�
си та (або) менше забруднюють навколишнє середови�
ще, є екологічною інновацією. Отже, це визначення
охоплює всі інновації, які дають змогу підприємству
зменшувати, поступово або різко, його негативний
вплив на навколишнє середовище завдяки новим про�
дуктам, процесам, послугам або методам [3, c. 107].

Екологічні інновації співвідносяться зі всіма форма�
ми інноваційних процесів — технологічних та нетехно�
логічних, нових продуктів та послуг й нових методів ве�
дення бізнесу, які створюються для формування і роз�
витку оновлених можливостей для бізнесу і приносять
користь навколишньому природному середовищу шля�
хом запобігання або зменшення їх негативного впливу
на останнє, чи за рахунок оптимізації використання
власне природних ресурсів, а також тісно пов'язані з
розвитком і використанням екологічних технологій, а
також з концепцією екологічної ефективності та еко�
логічної індустрії [2, с. 12].

Оскільки екологічні інновації досить широке понят�
тя, то існує безліч підходів до їх класифікації. Проана�
лізувавши різні підходи, розглянемо наступну класифі�
кацію еко�інновацій (табл. 1).
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Таблиця 1. Класифікація еко(інновацій у широкому значенні

Складено автором на основі [3].

Таблиця 2. Система показників екологічності виробничих процесів

Складено автором на основі [5] та фінансової звітності підприємства [6; 7].
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Радикальні інновації відкривають принципово нові
практичні можливості для задоволення тих чи інших по�
треб і вносять якісні зміни у способи діяльності люди�
ни.

Модифікаційний тип інновацій позначається на
вдосконаленні наявних технічних засобів і на їх адап�
тації до мінливих вимог [3, с. 109].

Визначивши суть поняття "екологічні інновації",
розглянемо основні напрями їх впровадження на про�
мислових підприємствах [4, с. 176]:

— орієнтація на причинний характер дій, який пе�
редбачає подолання під час здійснення інноваційних
процесів причин, а не наслідків;

— розмежування відповідальності, яке визначає ад�
ресність та ступінь відповідальності суб'єктів екодист�
руктивної дії;

— формування мотиваційного інструментарію,
адекватного існуючим соціально�економічним умовам;

— максимізація ефективності, яка передбачає досяг�
нення цілей з екологізації з мінімальними витратами і
отриманням максимальної віддачі інвестиційних засобів.

Неабияка роль в управлінні екологічно спрямова�

ним інноваційним розвитком належить визначен�
ню ефективності запроваджуваних методів,
інструментів, стратегій, підходів. Крім того, еко�
логічно спрямований інноваційний розвиток тісно
пов'язаний із соціально�економічною політикою
держави, яка через систему методів стимулюван�
ня і регулювання здійснює управління формуван�
ням соціально�орієнтованої ринкової економіки
[8].

Перейдемо до визначення потреби промисло�
вого підприємства у впровадженні екологічних
інновацій. Для цього необхідно розрахувати сис�
тему показників екологічності виробничих про�
цесів промислового підприємства, яка відображе�
на у вигляді таблиці (табл. 2).

Проаналізувавши отримані результати щодо
показників екологічності промислового підприє�
мства можна зробити висновки про те, що всі вони

є досить високими, особливої уваги заслуговують по�
казники споживання енергетичних (0,9798) та матері�
альних (0,9433) ресурсів. Це вказує на необхідність про�
вадження екологічних інновацій для зменшення енер�
гоємності та матеріалоємності виробництва та збільшен�
ня його екологічності.

Визначивши потребу підприємства у впровадженні
екологічних інновацій, необхідно обрати метод вдоско�
налення підприємства. Вибір шляху екологізації вироб�
ництва проведено за допомогою "методу парних по�
рівнянь" по Т. Сааті [9, с. 43—50]. Для цього викорис�
таємо такі критерії аналізу як екологічність, витрати на
впровадження, зменшення собівартості продукції, от�
римання преференцій.

Для першого критерію матриця парних порівнянь
виглядає наступним чином, як наведено на рисунку 1.

Для критерію "витрати на впровадження" матриця
матиме такий вигляд, як наведено на рисунку 2.

Матриця критерію "зменшення собівартості про�
дукції" виглядає наступним чином (рис. 3).

Останнім критерієм матричної оцінки є "отримання
преференцій". Матриця цього критерію виглядатиме
наступним чином, як наведено на рисунку 4.

Провівши матричний аналіз обраних методів щодо
екологізації промислового підприємства та проаналізу�
вавши отримані результати можна дійти висновку про
те, що найкращою технологією впровадження є техно�
логія №1 — використання альтернативної енергетики
на підприємстві.

За результатами проведеного аналітичного дослід�
ження, можна виділити низку програм, які зможуть

 1) 35%

 2) 20%

 3)10%

      
 1 2 3 6 0,545 
 0,5 1 0,67 2,17 0,197 
 0,33 1,5 1 2,83 0,257 

    11 1 
Рис. 1. Матриця парних порівнянь екологічних технологій за критерієм "екологічність"

1) 

2) 

3)  

      
 1 0,5 3 4,5 0,409 
 2 1 1,5 4,5 0,409 
 0,33 0,67 1 2 0,182 

    11 1 
Рис. 2. Матриця парних порівнянь екологічних технологій

за критерієм "витрати на впровадження"

  1) 17%

2) 6% 

3) 9% 

      
 1 2 3 6 0,545 
 0,5 1 1,5 3 0,273 
 0,33 0,67 1 2 0,182 

    11 1 
Рис. 3. Матриця парних порівнянь екологічних технологій

за критерієм "зменшення собівартості продукції"

      
 1 2 3 6 0,545 
 0,5 1 0,67 2,17 0,197 
 0,33 1,5 1 2,83 0,257 

    11 1 

Рис. 4. Матриця парних порівнянь екологічних технологій
за критерієм "отримання преференцій"

Таблиця 3. Екологічні програми, які сприятимуть соціально(економічному розвитку підприємств

Складено автором на основі [11; 12; 13].
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ефективно функціонувати, на нашу думку, в сучасних
умовах розвитку підприємств (табл. 3).

Застосування таких програм дозволить підпри�
ємству бути соціально відповідальною та екологічно
спрямованою організацією, що є необхідними умовами
для ефективного функціонування підприємства в сучас�
них умовах ринку.

ВИСНОВКИ
Аналізуючи вищевикладений матеріал можна зро�

бити висновок про те що, еколого�інноваційний розви�
ток промислового підприємства може здійснюватися
різними шляхами, а саме: впровадженням раціонально�
го природокористування та екологічних нововведень у
промисловість.
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