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ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Досліджено розвиток теоретичних та практичних засад  формування та 

функціонування екологічного підприємництва. Систематизовано та уза-

гальнено науково-методичні підходи до забезпечення конкурентоспромо-

жності підприємств з урахуванням екологічного фактора. 

 

Исследовано развитие теоретических и практических основ формирова-

ния и функционирования экологического предпринимательства. Систе-

матизированы и обобщены научно-методические подходы к обеспечению 

конкурентоспособности предприятий с учетом экологического фактора. 

 

Investigated the development of theoretical and practical principles of 

formation and functioning of ecological environmental business. Systematized 

and generalized scientific and methodological approaches to ensuring the 

competitiveness of enterprises subject to environmental factors. 

 

Вступ. Одним з базових положень ринкової економіки є прямий зв’язок ус-

піху вирішення екологічних проблем з підприємницькою активністю і ініціати-

вою, зокрема таким видом господарської діяльності як екологічне підприємни-

цтво, покликане на відновлення та відтворення якості екологічного стану до-

вкілля.  

Аналіз останніх досліджень.    Вагомий внесок у вирішення проблем орга-

нізації науково обґрунтованої ефективної діяльності суб’єктів екологічного пі-
дприємництва внесли: Базилевич В.Д., Веклич О.О., Вальтер Д., Гринів Л.С., 

Коренюк П.І., Кислий В.М., Купалова Г.І., Лук’янчикова О.В., Мельник Л.Г., 

Навроцький В.М., в економічній літературі проблеми зв’язку екологічних фак-

торів та конкурентних переваг досліджували О.Ф. Балацький, П.В. Барна,  

А.Ю. Жулавський, Є.В. Лапін, Л.Г. Мельник, Є.А. Позаченюк, О. Сиромятни-

кова, В.П. Фещенко та ін.  

Проблеми оцінки взаємозв’язку результативності екологізації підприємни-

цької діяльності та конкурентоспроможності у виробничій сфері досліджували 

такі науковці як Барна П.В., Бондар Т.В., Дименко Р.А., Драган О.І.,                  
Кислий В.М., Лісовська Л.С., Прокопенко О.В., Смоленюк А.П., Фещенко В.П. 

Методика досліджень. Потреба у дослідженні стану та особливостей роз-
витку екологічного підприємництва, як необхідної умови та важливої складо-
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вої подальшого соціально-економічного та екологічного розвитку суспільства в 

Україні, зумовлена невизначеністю чинним законодавством понять «екологіч-

не підприємництво», «екологічна корисність товару, робіт та послуги», «діяль-

ність суб’єкта екологічного підприємництва», видів діяльності, що належать до 

даного виду підприємництва. Не уточнені параметри оцінки ефективності дія-

льності та не розроблено механізм реалізації стимулів та покарань у разі здійс-

нення неефективного, без належного екологічно-економічного результату дія-

льності екологічного підприємництва.  

Оскільки екологічний фактор є складовою формування конкурентних пере-

ваг суб’єкта господарювання і забезпечення конкурентоспроможності,  як фак-

тор стабільності на ринку і чинник концепції «сталого розвитку»,  тому дослі-
дження особливостей формування конкурентних переваг в процесі становлен-

ня складових екологічного підприємництва у виробничій сфері,  вимагає сис-

темності аналітичних оцінок стану та перспектив розвитку його секторів в 

Україні.  
Постановка завдання полягає в об’єктивній необхідності подальшого роз-

витку теоретичних основ та науково-методичних підходів до забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств виробничої сфери за рахунок досягнен-

ня екологічних переваг у контексті сталого розвитку, як суб’єктів екологічного 

підприємництва. 

Результати дослідження. Розвиток екологічно орієнтованого бізнесу є од-

ним із перспективних шляхів покращення екологічного стану, вирішення про-

блем раціонального використання природних ресурсів та підвищення добробу-

ту громадян в Україні. Він відіграє все більшу роль в економіці розвинутих 

країн світу.  

По суті підприємництво покликане втілити в життя концепцію сталого роз-
витку шляхом формування та розвитку ринку екологічних товарів, робіт та по-

слуг та здійснення інших економічних, організаційних заходів, які дозволять 

досягти узгодження економічних та екологічних інтересів і потреб суспільства. 

За визначенням Європейської комісії ЄС, екологічне підприємництво – це 

виробництво товарів та надання послуг по вимірюванню, попередженню, об-

меженню або усуненню екологічної шкоди, ліквідації відходів та зниженню рі-
вня шуму, а також екологічно чисті технології, застосування яких мінімізує ви-

користання сировини та забруднення довкілля.  

Науково-практична база напрацювала такі визначення екологічного підпри-

ємництва («зелений» бізнес): галузь економіки країни, що полягає як у безпо-

середній участі в реалізації природоохоронних і ресурсозберігаючих програм 

різного рівня, так і в механізмі компенсації збитків та втрат, понесених внаслі-
док техногенних і природних надзвичайних ситуацій, а також під час ліквідації 
їх наслідків [1]; достатньо специфічна сфера господарської діяльності, спрямо-

вана на вирішення комплексних проблем за різними напрямками – економіч-

ним, екологічним і соціальним [2] тощо.  
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Властивості атрибутів екологічного підприємництва задаються його озна-

ками: домінування частки екологічної корисності в загальної корисності това-

ру; задоволення екологічних потреб (з позиції споживачів); отримання доходу 

від «реалізації» екологічної корисності (з позиції підприємців); ресурси еколо-

гічної системи розглядаються як фактори, що впливають на потреби спожива-

чів. 

Отже, екологічне підприємництво трактують як форму підприємницької ді-
яльності, спрямовану на задоволення еколого-економічних потреб за рахунок 

продуктів, у загальній корисності яких визначальне значення має екологічна 

корисність, при цьому компоненти екологічної системи переважно розгляда-

ються як фактори, що визначають еколого-економічні потреби. 

Роль екологічного підприємництва визначається функцією, яку воно вико-

нує по відношенню до існування і розвитку екологічної, соціальної та економі-
чної систем в процесі формування його конкурентоспроможності. Важливою 

передумовою процесу забезпечення конкурентоспроможності підприємництва, 

його концептуальним ядром є конкурентний потенціал, тобто здатність отри-

мувати прибуток на основі формування системи створення цінності, яка посту-

пово нарощується у процесі виробництва, сфері розподілу та споживання про-

дукції у довгостроковому періоді [3]. 

Система формування та реалізації екологічних конкурентних переваг є ба-

гаторівневою та комплексною, окреме підприємство є не самодостатньою сис-

темою забезпечення конкурентоспроможності у рамках концепції сталого роз-
витку, оскільки є відкритою системою, як стверджують Кислий В.М. та  Бон-

дар Т.В. [4].  

Конкурентоспроможність з урахуванням екологічного фактора є потенцій-

ною і реальною здатністю підприємства до комплексного оновлення виробни-

цтва, адаптації до зовнішніх факторів з метою зменшення негативного впливу 

на навколишнє природне середовище і забезпечення основи та потенціалу для 

майбутнього економічного розвитку на засадах сталого розвитку. Передбача-

ється екологізація ланцюгів створення цінностей, логістичних ланцюгів та ета-

пів життєвого циклу виробів і відповідно випуск екологічно чистої продукції та 

забезпечення еколого-економічної ефективності діяльності підприємства. 

Передумовою одночасного вирішення екологічних і економічних проблем 

сучасної України є розвиток та впровадження інновацій з високим ступенем 

екологічності та економічної ефективності. В Україні екологічне підприємниц-

тво як сегмент національного ринку сформувалося у 1988 –1990 рр., але найбі-
льшої активності досягло в останні роки. Поки що цей сегмент невеликий і 
включає у себе виробництво очисного обладнання, впровадження ресурсозбе-

рігаючих безвідходних технологій, використання відновлюваних джерел енер-

гії. 
Таким чином, екологізація економіки та екологізація інноваційної діяльнос-

ті є складовими загальної системи екологізації,  відтоді екологізація виробниц-

тва та споживання є складовими кожної з них. 
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Екологізація інноваційної діяльності містить значну частину елементів еко-

логізації економіки, проте виходить за її межі в плані забезпечення екологізації 
специфічних інноваційних елементів, а саме екологічних переваг підприємства. 

Екологічна перевага підприємства, це система сформованого економіко-

соціально-екологічного потенціалу тотожного місії підприємства, що сприяє 

досягненню екологічно орієнтованого виробництва та інших цілей, сприяє зро-

станню іміджу та конкурентоспроможності підприємства, зростання соціально-

економічного розвитку в динамічному ринковому середовищі в довгостроко-

вому періоді. 
Спираючись на існуючі підходи до розуміння поняття екологізації підприє-

мництва та враховуючи специфіку екологізації інноваційної складової еконо-

міки, сформульовано визначення екологізації інноваційної діяльності як ком-

плексного, системного та динамічного процесу екологічного удосконалення 

інноваційної діяльності, спрямованого на підвищення рівня екологічності інно-

вацій. Мотивація сталого інноваційного розвитку підприємства за пріоритетом  

екологічної корисності продукції характеризується показниками оцінки еколо-

гоекономічного рівня екологізації інноваційного підприємництва [5] ( табли-

ця).  

Таблиця  

Система показників оцінки еколого-економічного рівня екологізації  
інноваційного підприємництва 

Група  

показників 

Характеристика індикаторів групи Показники індикаторів 

групи 

Вхідні  
показники 

характеризують ступінь розвитку 

інтелектуального потенціалу еко-

логічних інновацій та показники, 

які дозволяють оцінити масштаби 

інвестування в розвиток екологіч-

но орієнтованого інноваційного 

підприємництва та відображають 

процеси впровадження екологіч-

них інновацій 

характеризують ступінь 

розвитку інтелектуального 

потенціалу екологічних 

інновацій 

 відображають масштаби 

інвестування екологічно 

орієнтованого інновацій-

ного підприємництва 

Вихідні 
показники 

відображають сферу забезпечення 

розвитку й функціонування підп-

риємництва та розкривають ре-

зультативність впроваджених за-

ходів, щодо імплементації еколо-

гічної складової в процес іннова-

ційного підприємництва 

 

показники забезпечення 

 

 

 

 

показники реагування 

З цих позицій під системою показників еколого-економічного рівня еко-

логізації інноваційного підприємництва (ЕЕРЕІП), Сапун Л. В. пропонує ро-

зуміти [6, С. 84] «групу взаємопов’язаних між собою показників, згрупованих 

за ідентифікаційними ознаками, що дозволяють оцінити процеси формування 
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інтелектуального потенціалу екологічних інновацій, забезпечують визначен-

ня та уточнення основних якісних характеристик екологічного розвитку ін-

новаційного підприємництва та вказують на «проблемні місця» процесу роз-
робки та розвитку екологічно орієнтованого інноваційного підприємництва, з 
метою прийняття ефективних управлінських рішень в цій сфері».  

Міжнародна практика пропонує різні інструменти, що використовуються 

для оцінки ступеня використання навколишнього середовища людиною, зок-

рема показники розвитку, як міра визначення кількості, якості або цінності 
чого-небудь та інструменту для моніторингу сталого розвитку. Одним з таких 

показників є екологічний ранець [7], відомий як баласт речовин, і використо-

вується для проведення оцінки впливу виробничих процесів на навколишнє 

середовище. Він призначений для визначення негативного впливу  на навко-

лишнє середовище, що відбуваються у всьому ланцюжку виробництва про-

дукції, товарів та надання послуг. 
Екологічний ранець розраховується шляхом підсумовування загальної кі-

лькості матеріалу (в кг), пов’язаних безпосередньо чи опосередковано, для 

конкретного продукту (від народження до моменту, коли продукт готовий до 

використання) шляхом вирахування з ваги самого продукту. Проміжні витра-

ти (або приховані) це матеріали отримані з навколишнього середовища і ви-

добуті з відповідної сировини, але зайва, і відразу ж після поділу розгляда-

ються як відходи, прямі витрати безпосередньо використовуються у вироб-

ництві або наданні послуг і представляють масу кінцевого продукту. Величи-

на екологічного ранця визначається наступним чином: 

 

                                   ER = MI - W,                                                  (1) 

де ER – екологічний ранець (англ. material ballast або ecological rucksack), кг; 
MI – вага матеріалів, що використовуються для виробництва продуктів (пос-

луг) ( матеріаломісткість), кг; W – вага продукту, кг. 
Матеріаломісткість розраховують за формулою 

 

                                      MI = Σ (Mi х MIT),                                             (2) 

 

де Мі – маса матеріалу, кг; MIT – рівень матеріалоспоживання; і – певний вид 

матеріалу. 

Слід зазначити, що матеріаломісткість і матеріалоспоживання, хоча й 

близькі за значенням, різняться між собою, оскільки характеризують витрати 

матеріалів, в тому числі природних ресурсів. Однак матеріаломісткість відо-

бражає витрати матеріалів (у тому числі й природних ресурсів) на виробниц-

тво одиниці продукції, а матеріалоспоживання показує витрати природних 

ресурсів при використанні виробничої продукції, отже їх значення не збіга-

ються на рівні окремого підприємства або галузі. 
Рівень матеріалоспоживання (MIT англ. rucksack factor) ставка на одини-

цю матеріалу (англ. material intensisty), показує «зелений багаж» окремих ма-
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теріалів, електроенергії і транспорту. Так, показники матеріалоспоживання 

розраховані для різних матеріалів і опубліковані Вуппертальским інститутом 

клімату, довкілля та енергетики (англ. Wuppertal Institute for Climate, 

Environment and Energy) [8]. Цей показник згрупований для п’яти категорій, 

так що стає можливим окремо розрахувати внесок землі, води і повітря, а зе-

мля, як ресурс, розділений на три окремі категорії: біотичні і абіотичні ресур-

си та землекористування. 

Використання матеріального баласту, як індикатора, який оцінює ступінь 

використання природного середовища людиною має багато переваг і недолі-
ків. Його основна перевага – він дозволяє кількісно визначити потенційний 

вплив продукту на навколишнє середовище. Крім того, він дає можливість 

порівняти між собою вплив конкретних товарів і послуг та альтернативних 

товарів і послуг. У випадку, коли відоме значення різних критеріїв екологіч-

ного ранця, підприємство може прагнути до скорочення  найбільшого елеме-

нту, таким чином, здійснювати захист природних ресурсів. Отримана інфор-

мація може бути використана для прийняття рішення про можливість засто-

сувати замінник, тобто інноваційні продукти і процеси.  

Використання матеріального баласту як показника екологічності продукту 

та потенційного резерву інноваційних рішень проблеми має деякі недоліки. 

Основним є те, що інформація про використані матеріали подається у кількі-
сному виразі, тобто увага зосереджується на їх кількісних змінах, а не якіс-

них. Таким чином, для обчислення значення баласту матеріалів або «зеленого 

ранця» необхідно сформувати значні обсяги даних, що впливає на трудоміст-

кість розрахунків даного показника. 

Висновки та пропозиції. Загострення екологічних проблем, які постали 

врівень із соціально-економічними, диктує необхідність екологічної спрямо-

ваності інноваційного розвитку конкурентоспроможної економіки. Для за-

безпечення цього процесу необхідний достатній рівень мотивації екологізації 
інноваційної діяльності підприємств різних галузей економіки і суспільства в 

цілому, які підтверджені законодавчо.  

Комплексний, системний та динамічний процес екологічного удоскона-

лення діяльності, спрямованого на підвищення рівня екологічності інновацій, 

є запорукою впровадження екологічного менеджменту на підприємстві для 

отримання екологічних переваг і забезпечення конкурентоспроможності ви-

робництва.  

Наукове економічно обґрунтоване визначення понять, пов’язаних із реалі-
зацією засобів екологічного підприємництва та з’ясування стимулюючих 

умов та мотивації розвитку екологічного підприємництва у виробничій сфері 
полягає у розробці системи його показників-індикаторів. Пропонується сис-

тему показників еколого-економічного рівня екологізації інноваційного підп-

риємництва доповнити показником, який в міжнародній практиці використо-

вується для проведення оцінки впливу виробничих процесів на навколишнє 
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середовище, а саме «екологічний ранець». Доцільно такі показники визнача-

ти для інноваційно-привабливих високотехнологічних виробництв певного 

регіону, оскільки їх розрахунок вимагає координації дій усіх елементів регіо-

нальної мережі центрів обміну технології.  
 
1. Екологічне підприємництво: навч. посіб. / В. Я. Шевчук , Ю. М. Саталкін, В. М. На-

вроцький та ін. – К. : Мета, 2001. – 191 с. 2. Смоленюк А. П. Розвиток еколого-

інноваційного підприємництва [Електронний ресурс] / А. П. Смоленюк // Інноваційна 

економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – С.15-22. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2009_3/15.pdf. 3. Купалова Г. І. 
Екологічне підприємництво як невід’ємна складова сталого розвитку України /                  

Г. І. Купалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевчен-

ка. – 2011– №26. – С. 35-39. 4. Екологічне управління : підручник  [Електронний ре-

сурс] / В. Я. Шевчук,  Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К. : Либідь, 2004. –  

432 с. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17173. 5. Нагір- 

на Л. В. Теоретико-методологічні підходи формування конкурентних переваг підпри-

ємства / Л. В. Нагірна // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 

Вип. 251: в V т.– Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Т. IV. –С. 881 – 888. 6. Сапун Л. В. 

Розробка системи показників оцінки еколого-економічного рівні екологізації іннова-

ційного підприємства [Текст] / Л. В. Сапун // Екологічний менеджмент у загальній си-

стемі управління: тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської наукової конфере-

нції (Суми, 20-21 квітня 2010 року) / відп. за вип. О. М. Теліженко. – Суми : СумДУ, 

2010. – Ч. 2. – С. 83-86. 7. Проблеми управління інноваційним підприємництвом еко-

логічного спрямування : монографія / за заг. ред. О. В. Прокопенко.– Суми : ВТД 

«Університетська книга», 2007. – 512 с. 8. Ritthoff M. Calculating MIPS: Resorce 

productivity of Products and Services Wuppertal Institute for Climate, Environment and 

Energy / M. Ritthoff. – Wuppertal,  2002. 

 

 
Рецензент: д.е.н., професор Лазаришина І. Д. (НУВГП) 

 


