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Анотація. В статті розглядається удосконалення 
механізму та важелів впливу інновацій на забезпечення 
ефективності діяльності виробничого підприємства. 
Актуалізується важливість інновацій для забезпечення 
конкурентоспроможності виробничого підприємства. 
Запропоновано власне бачення терміну «інновації». 
Розглянуто існуючі класифікації інновацій в залежності 
від характеру їх застосування в еколого-економічній сфері. 
Запропоновано загальні визначення оцінки ефективності 
економічної діяльності суб’єктів господарювання. 

В роботі визначено можливі ефекти від впровадження 
інновацій і їх вплив на екологічну, економічну та соціальні 
сфери підприємства. Виявлено бар'єри сталого розвитку 
підприємства, які виникають при розробці, впровадженні 
та використанні інновацій.  На рівні підприємства описано 
напрямки впливу інновацій на екологічні та економічні 
аспекти розвитку. Досліджено основні складові технічних 
та екологічних інновацій. 

Ключові слова: екологія; економіка; система, 
еколого-економічна система; екологічні інновації; технічні 
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1. Постановка проблеми. 
 

В умовах формування ринкових відносин все більшої актуальності набувають 
еколого-економічні процеси, що постійно розвиваються на підприємстві. Зміни у цій 
сфері стають найважливішим індикатором життєздатності сучасних суб’єктів 
господарювання. Тому, щоб відповідати потребам і вимогам  Євроінтеграційного 
процесу, потрібно забезпечити інноваційність в розвитку підприємства. Основною 
метою інновацій, в цих умовах повинно бути забезпечення конкурентоспроможності 
продукції, товарів та послуг і охорона навколишнього середовища. Власне ці та інші 
обставини обумовлюють потребу більш детально розглянути характер впливу 
інновацій на екологічні та економічні аспекти забезпечення ефективності діяльності 
виробничого підприємства. 

 

2. Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
 

Питання впровадження інновацій, як один із методів забезпечення 
збалансованого розвитку підприємства є досить складним і потребує постійного 
вивчення та пошуку ефективних методів раціонального його застосування. Вивченням 
даної проблеми займається багато вчених та молодих науковців. Серед них значний 
вклад у вивчення цього питання внесли: Кобушко Я. В., Дзядикевич Ю. В., Любезна І. В., 
Прокопенко О. В., Родіонов О. В., Мельник Л. М. та багато інших. Серед зарубіжних 
учених значним є вклад Й. Шумпетера, Б. Твісса, П. Друкера, Е. Денісона та інших 
науковців. 

 

3. Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
 

Незважаючи на великий інтерес до представленої теми варто зазначити, що 
теоретичні й методичні аспекти аналізу впливу інновацій на екологічні та економічні 
показники розвитку виробничого підприємства залишаються маловивченими. 

Власне ці та інші обставини обумовили актуальність та своєчасність окресленої 
проблеми. 

 

4. Постановка завдання. 
 

Метою роботи є удосконалення важелів впливу інновацій на забезпечення 
ефективної діяльності виробничого підприємства та обґрунтування інноваційних засад 
впливу на еколого-економічний розвиток виробничих підприємств. 

Відповідною до мети є постановка таких завдань: 
- дослідити визначення поняття «інновація» та його існуючі класифікації; 
- визначити можливі ефекти від впровадження інновацій на підприємстві; 
- проаналізувати основні бар’єри сталого розвитку підприємства; 
- запропонувати напрямки удосконалення інноваційних важелів впливу на 

забезпечення ефективності діяльності в еколого-економічній сфері. 
 

5. Виклад основного матеріалу. 
 

Сучасний етап економічного розвитку, що характеризується глибокими 
якісними перетвореннями у виробничій структурі, посиленням ринкової конкуренції, 
ускладненням зовнішньо- та внутрішньо- економічних умов, швидкими змінами 
людського та екологічного чинника, зобов'язує організації/фірми все більше 
приділяти увагу інтенсивному розвитку виробництва, впровадженню інноваційних 
технологій. 

Якщо в перші роки Української незалежності, в умовах початкового розвитку 
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ринкової економіки споживач задовольнявся кількістю товару, то тепер його все 
більше і більше цікавить відповідність продукції, робіт і послуг міжнародним якісним, 
естетичним і екологічним стандартам. 

Тим часом якісно-естетичні та екологічні параметри вітчизняного товару і 
послуг залишають бажати кращого. Перш за все, це пов'язано з використанням 
застарілого або несучасного обладнання, відсталих технологій, неякісної сировини. Все 
це разом викликано відсутністю інноваційних інвестицій в промислове виробництво і 
соціально-екологічну сферу. 

Аналізуючи зв’язок інновацій та конкурентоспроможності підприємства, 
М. Портер зазначив, що вони обумовлюють здатність організації підтримувати 
стабільно сильні позиції на розвиненому конкурентному ринку [5]. 

Етимологічно термін «інновація» має латинське походження, є іменником від 
innovare — у перекладі «оновлювати» або «змінювати», складається з частки in — 
«into»— «в» + novus — «новий». 

Як науковий термін слово «інновація» вперше введено Й. Шумпетером у працях 
«Теорія економічного розвитку» (1912), як нова функція виробництва, «нова 
комбінація» [9]. При цьому під інновацією він мав на увазі зміну з метою впровадження 
й використання нових видів споживчих товарів, нових виробничих, транспортних 
засобів, ринків і форм організації в промисловості. Згідно Й. Шумпетеру, інновація є 
головним джерелом прибутку, а він є результатом впровадження новацій: без розвитку 
немає прибутку, без прибутку немає розвитку. 

У сучасній економічній літературі немає єдиного підходу до визначення поняття 
«інновації». В принципі, термін «інновації» можна трактувати по-різному. 
Проаналізувавши безліч визначень можна зробити висновок, що інновація в 
загальному вигляді - це актуальність. Ми переживаємо небачені зміни. В результаті, те 
що допомагало організації досягти успіху в минулому, потенційно може бути причиною 
невдач у майбутньому. Компанії повинні адаптуватися та розвиватися, щоб 
задовольнити постійно мінливі потреби своїх клієнтів. 

На основі цього під інноваціями в еколого-економічному розумінні ми 
пропонуємо створення нових технічних і технологічних ідей, підходів, методів, які 
будуть відповідати вимогам конкурентного середовища, забезпечуючи не тільки 
економічну, але і екологічну і соціальну ефективність діяльності виробничого 
підприємства. 

Для встановлення значущості того чи іншого інноваційного продукту, 
виявлення ступеня його впливу на конкурентоспроможність бізнесу, а також для 
порівняльної кількісної та якісної оцінки важливе значення має класифікація інновацій 
по ряду основних ознак. 

В. Г. Воронкова поділяє інновації за об’єктом інноваційної діяльності: 
продуктові, маркетингові, технічні, технологічні, організаційні, соціальні, 
комплексні [2]. Дещо розширеною, залежно від характеру застосування, є класифікація 
інновацій А. А. Пересади, який окрім розглянутих раніше розглядає такі їх види: 
товарні (розробка нової продукції), технологічні (впровадження нового способу 
виробництва), маркетингові (знаходження нових постачальників сировини чи 
напівфабрикатів), соціальні (здійснення змін, що сприяють підвищенню життєвого 
рівня населення), ринкові (освоєння нових ринків збуту товарів), управлінські (зміни в 
управлінській структурі), екологічні (реалізація заходів, що сприяють покращанню 
захисту довкілля) [4]. 

С. М. Ілляшенко, не вказуючи „предмету”, поділяє інновації лише „за сферами 
діяльності (характером застосування)” на: виробничі, технологічні, маркетингові, 
екологічні, соціальні а також правові, при цьому автор зазначає, що подану ним 
класифікацію можна продовжити [3]. 
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Аналізуючи дані класифікації бачимо що введення інновацій на підприємстві 
буде мати вплив на усі сторони діяльності. Більш детально зупинимося на ефекті який 
вносять інновації на еколого-економічні аспекти розвитку підприємства. 

Згідно з дослідженнями, найбільш значною групою в складі інновацій з позиції 
сталого розвитку є група економічних інновацій. Ці інновації складаються з двох 
підгруп. Перша - технологічні, в результаті яких відбувається створення нового 
продукту або технології. Вони сприяють підвищенню ефективності національної 
економіки та створюють передумови для сталого розвитку. Друга - маркетингові 
інновації, організаційні інновації, а також фінансові інновації. Ці види інновацій в 
цілому мають позитивний вплив на сталий розвиток соціально-економічних систем. 

У зв'язку з назріваючою екологічною кризою в усьому світі особливої 
актуальності в умовах сталого розвитку світової економіки набувають екологічні 
інновації, які можна визначити як нові технології, спрямовані на збереження 
екологічних ресурсів планети. 

Система ринкової економіки, в силу орієнтації на інноваційну модель, 
передбачає перегляд великої кількості традиційних уявлень щодо еколого-
економічних закономірностей розвитку підприємства. У цій ситуації важливо 
усвідомлення органами влади об'єктивної необхідності постійного оновлення змісту їх 
діяльності. Адже, в іншому випадку, дуже важким стає вирішення питань виживання 
суб'єктів господарювання в конкурентному ринковому середовищі. 

У загальному, кажучи про оцінку ефективності економічної діяльності, можна 
розглядати такі визначення: 

- визначення результативності, ефективності та оптимальності економічної 
діяльності; 

- визначення ефективності різних видів економічної діяльності (в нашому 
випадку - різних інноваційних кластерів); 

- визначення ефективності окремих суб'єктів, стадій або етапів економічної 
діяльності. 

Підприємству необхідно удосконалювати важелі впливу інновацій на 
забезпечення ефективності діяльності. Інноваційний потенціал базується на 
інтелектуальному, науково-технічному, виробничому, матеріальному і фінансовому 
потенціалах. Від стану інноваційного потенціалу залежить фінансове становище 
підприємства а також рівень екологічного впливу на оточуюче середовище. 

Загалом інновації по-різному впливають на розвиток підприємства. Так, 
технологічні інновації забезпечують економічну ефективність економіки країни і 
найчастіше сприяють виведенню економіки з кризових ситуацій. Екологічні інновації 
невіддільні від раціонального природокористування, яке мається на увазі при 
модернізації економіки. А соціальні інновації сприяють усуненню проблем формування 
громадянського суспільства. Здатність до інновацій стає ключовим компонентом 
конкурентоспроможності сучасної організації, а також одним з найважливіших 
факторів її стійкості. 

Ефекти від впровадження інновацій, на рівні підприємства представлені у 
таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Ефекти від впровадження інновацій, на рівні підприємства 
Сфера впливу Ефект 

Економіка • зниження собівартості продукції за рахунок впровадження нових технологій; 
• приріст чистого прибутку і рентабельності; 
• зростання рівня конкурентоспроможності організації / підприємства; 
• підвищення якості продукції/послуг. 

Екологія • конкурентна перевага 
Соціальна сфера • позитивна суспільна думка; 

• імідж підприємства; 
• конкурентна перевага. 

Примітка: Розроблено автором. 
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Представлені в табл. 1 ефекти частково є індикаторами сталого розвитку 
соціально-економічних систем. Привабливість розробки, впровадження та 
використання інновацій залежить від кількості одержуваних ефектів. 

Однак виникають проблеми, що створюють бар'єри сталого розвитку соціально-
економічних систем при розробці, впровадженні та використанні інновацій. На рівні 
підприємства: 

 недосконалість законодавчої бази, що регулює інноваційну діяльність; 
 висока вартість зберігаючих технологій при впровадженні екологічних 

інновацій; 
 висока вартість реалізації інновацій внаслідок високих поточних витрат; 
 дефіцит власних фінансових ресурсів; 
 зношеність основних фондів; 
 відсутність економічного ефекту від соціальних інновацій; 
 тривалий період окупності ряду екологічних і економічних інновацій; 
 відсутність/нестача кваліфікованих кадрів (інноваційних менеджерів); 
 високий рівень інноваційних та підприємницьких ризиків. 
Представлені проблеми є серйозною загрозою для здійснення інноваційної 

діяльності і перешкоджають розвитку економіки в цілому. Незважаючи на проблеми, 
що виникають, можливість створення, поширення, стимулювання і використання 
інновацій для забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем вельми 
вірогідна. Інновації забезпечують стійкі конкурентні переваги для будь-якого рівня 
сталого розвитку і, як наслідок, високий рівень конкурентоспроможності держави, 
регіону і організації/підприємства. 

Вплив інноваційних принципів розвитку у вирішенні екологічних проблем 
проявляється насамперед у тому, що модернізація технологічної бази виробництва 
створює необхідні технічні та інші умови для його екологізації в різних напрямках. 
Напрямки, що впливають на стан навколишнього середовища як безпосередньо, так і 
опосередковано представлено на рисунку 1. 

 

 

ІННОВАЦІЇ 

Екологічні інновації Технологічні інновації 
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середовище 

 
 

Рис. 1. Напрямки впливу інновацій на стан еколого-економічних показників 
діяльності підприємства 
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6. Висновки та пропозиції. 
 

Таким чином удосконалення інноваційних важелів впливу на забезпечення 

ефективності діяльності в еколого-економічній сфері повинно включати технологічні 

інновації, які супроводжуються підвищенням ефективності виробництва, розширенням 

асортименту і поліпшенням якості вироблених товарів і послуг або використовуваних 

при цьому технологій, зміною моделей і поколінь техніки, технологічних укладів і 

технологічних способів виробництва. Дані заходи мають на меті узгодження 

економічного розвитку з вимогами охорони навколишнього середовища; 

Проведене нами дослідження показало, що екологічні інновації включають: 

 Екологічну реструктуризацію і екологічну модернізацію виробництва, що 

передбачає зміну галузевої структури за рахунок зниження попиту на продукцію 

екологічно брудних виробництв або шляхом модернізації підприємств - споживачів 

подібної продукції; 

 Розробку та використання природоохоронних технологій (зокрема, більш 

широке використання технологій утилізації відходів різного роду, повторної 

переробки ресурсів після їх обробки, рекультивації порушених земель і ін.); 

 Формування екологічних вимог до розробки технологій, впровадження в 

практику екологічного регулювання системи так званих «нових існуючих технологій» 

(НСТ), що відповідає сучасним і економічним та екологічним стандартам і нормативам, 

і яка повинна виступати стимулом для активізації інноваційної діяльності; 

 Впровадження систем екологічного менеджменту на промислових 

підприємствах; 

 Екологічний маркетинг, сприяє швидкому розвитку технологій і процесів, що 

знижують вплив на навколишнє середовище, а також прискореному формуванню 

ринку екологічних благ, який вимагає відповідного розвитку маркетингових засобів 

управління; 

 Екологічну сертифікацію, підтверджуючу відповідність характеристик 

виробленого продукту стандартам в галузі охорони навколишнього середовища. 

Реалізація названих важелів інноваційного розвитку дозволить не тільки 

істотно поліпшити екологічну ситуацію, а й підвищити конкурентоспроможність 

вітчизняних підприємств на світових ринках за рахунок поліпшення екологічних 

параметрів їх продукції. Однак практичне втілення в життя даних напрямків 

стикається з великими труднощами, пов'язаними насамперед з необхідністю 

створення такого механізму, який в першу чергу дозволяв би стимулювати 

підприємців здійснювати перехід на нові ресурсозберігаючі та екологічно орієнтовані 

технології, впровадження яких приносило б відчутну економічну та екологічну вигоду. 

У наших умовах такий інноваційний механізм поки не сформувався, тому починати 

треба практично з нуля, вміло поєднуючи як стимули, так і санкції по відношенню до 

екологічної безвідповідальності бізнесменів. 

Оскільки, інноваційна діяльність відіграє провідну роль у забезпеченні сталого 

розвитку підприємства, тобто вона спрямована на забезпечення економічної та 

соціальної вигоди, а також екологічної безпеки роботи підприємства. Промисловому 

підприємству доцільно враховувати еколого-економічні аспекти для того, щоб мати 

можливість адекватно і своєчасно реагувати на зміну зовнішнього або внутрішнього 

середовища. Для того, щоб промислове підприємство досягло стійкого розвитку, 

необхідно вдосконалювати процес управління його діяльністю. 
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Abstract. Improvement of the innovations mechanism and levers of influence on ensuring 
the production enterprise operational efficiency is taken into consideration in the article. The 
importance of innovations for providing the production enterprise competitiveness is making 
actual. An own view of the term “innovations” was suggested. The existing classifications of 
innovations depending on their specific use in ecological and economic sphere were considered. 
Some general definitions of efficiency estimation of the economic entities activity were 
suggested.  

Some possible results after innovations introduction and their impact on ecological, 
economical and social spheres of an enterprise have been determined in the paper. Some 
obstacles in the enterprise’s sustainable development were found which appeared at the 
development, introduction and application of innovations. Some directions of innovations impact 
on ecological and economical aspects of the development were described in case of an enterprise. 
Main components of technical and ecological innovations have been studied. 

Key words: ecology; economy; system, ecological and economic system; ecological 
innovations; technical innovations. 
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