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ЕКОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЗАСІБ СТАЛОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Сьогодні Україна є однією з найбільш забруднених та екологічно проблемних регіонів. 

Протягом усіх останніх років питання забезпечення екологічної безпеки в Україні багато 

обговорювалося, але насправді не вирішувалось на рівні державного керівництва. Згідно з 

дослідженнями українських вчених, найбільшу шкоду навколишньому середовищу завдають 

транспорт, промисловість, енергетика та сільське господарство. Тому питання впровадження 

природоощадних технологій у цих сферах життя є особливо важливим. 

Загострення проблем екологічного характеру, погіршення стану навколишнього 

середовища та природних ресурсів тривають в Україні навіть не одне десятиліття. Всьому 

виною те, що Україна не здійснює послідовно єдиної державної екологічної політики, не 

впроваджує принципи раціонального природокористування та не мінімізує негативний вплив 

на довкілля при здійсненні техногенної діяльності. 

Наука і практика нововведень мають великі можливості поступової гармонізації 

виробничої діяльності людини до природного середовища в рамках сталого розвитку. Одним 

із інструментів, що сприяє впровадженню європейських стандартів в економіку 

регіонального природокористування, визнано екологічні інновації як засіб сталого, 

безпечного та збалансованого розвитку в конкурентному середовищі. 

Екологічні інновації – це результат діяльності, спрямованої на розробку, створення та 

впровадження нововведень у вигляді нових продуктів, технологічних методів, форм 

організації виробництва та інших, що прямо чи опосередковано зменшило б 

екодеструктивний вплив виробництва та споживання на навколишнє середовище та 

вирішило б проблеми екологічного характеру. 

Інновації найчастіше набувають форми інноваційних проєктів, що своєю чергою 

охоплюють весь цикл від появи інновації до її практичної реалізації на ринку. Еко-

інноваційні проєкти слід розуміти як великі інноваційні проєкти (програми), які прямо чи 

опосередковано вирішують національні, галузеві, регіональні та бізнес-екологічні проблеми. 

Особливістю еко-інноваційних проєктів у порівнянні зі звичайними інноваційними 

проєктами в більшості випадків є їх низька економічна ефективність, поряд із високою 

екологічною ефективністю. 

До цього часу в Україні не сформувалося ефективного інструментарію управління 

екологічними інноваціями, не знайдено комплексу дієвих механізмів регулювання та 

державного стимулювання екологічних інновацій. 

Необхідність вдосконалення системи управління процесу екологізації інноваційного 

розвитку обумовлена недостатньо активним державним впливом у сферах розробки та 

впровадження інноваційних механізмів природокористування та охорони середовища із 

залученням екологічних інновацій. 
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