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ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ЯК УМОВА СТІЙКОГО 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

В наш час активно дискутується проблема формування моделі 

розвитку економіки, яка в повній мірі враховувала б необхідність 

вирішення екологічних проблем. 

Концепція «стійкого» розвитку, яка запропонована Організа-

цією Об’єднаних Націй як альтернатива сучасній стратегії техно-

генного зростання, може бути визначена як концепція екологічно 

орієнтованого зростання економіки. Вона в умовах ринкового гос-

подарства та загострення конкуренції передбачає скорочення при-

родоохоронних витрат у виробництві, зниження споживання при-

родного палива і одночасно забезпечення енергетичної безпеки, 
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тобто зниження залежності від країн, що постачають енергетичні 

ресурси. Поступово створюються умови для розвитку нових рин-

ків – ринків новітніх екологічно чистих технологій. Виникає та ро-

звивається «екологічний бізнес»: розробка нових технологій, про-

дуктів, послуг, організаційних інновацій.  

Для підприємств необхідність вирішення екологічних про-

блем в значній мірі стимулює інноваційні процеси в цілому − тех-

нічне переозброєння виробництва, модернізація обладнання.  

У міру старіння основних фондів зростає частка витрат, необхід-

них для очищення, в загальній вартості продукції, стає нерентабе-

льним установка сучасного природоохоронного обладнання на те-

хнологічних лініях застарілого типу. До того ж необхідність при-

родоохоронних заходів сприяє процесу зростання концентрації ви-

робництва, так як при цьому скорочується рівень витрат по очи-

щенню на одиницю продукції. Завдання полягає в тому, щоб при-

вести у відповідність соціально-економічну ефективність і інте-

реси підприємств з точки зору впровадження заходів щодо попе-

редження шкідливих впливів виробництва. При цьому рішення 

проблеми виявлення ефективності екологізації виробництва пе-

редбачає, зокрема, узгодження екологічних, соціальних та еконо-

мічних критеріїв при обґрунтуванні вибору нової технології, впро-

вадження тих чи інших інноваційних моделей. Одним з найважли-

віших критеріїв впровадження нових технологій є їх екологічне 

вдосконалення в порівнянні з технологіями, що раніше застосову-

валися (зокрема, скорочення шкідливих викидів на одиницю про-

дукції). Але ступінь екологічної чистоти моделі нової техніки мо-

жна розглядати абстрактно, поза масштабів її галузевого або лока-

льного поширення. У зв'язку з цим одним з найважливіших етапів 

процедури прийняття рішень для досягнення максимальної ефек-

тивності екологічних витрат (або, точніше, витрат на впрова-

дження екологічно удосконаленої техніки) є оцінка всього обсягу 

забруднення, яке може викликати використання нової техніки в на-

родному господарстві, регіоні, територіально-виробничому ком-

плексі протягом усього прогнозованого терміну її служби. 

[1. с. 209-210]. Інноваційна діяльність є одним із головних засобів 

забезпечення конкурентоспроможності національних економік і 

окремих підприємств, її ефективність доведена досвідом 
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економічно розвинених країн, і вона є безальтернативною для Ук-

раїни. Загострення екологічних проблем, які постали врівень із со-

ціально-економічними, диктує необхідність екологічної спрямова-

ності інноваційного розвитку економіки. Для його забезпечення 

необхідний достатній рівень мотивації екологізації інноваційної 

діяльності підприємств різних галузей економіки і суспільства в 

цілому. Формування соціально-економічної мотивації екологізації 

інноваційної діяльності набуває особливої важливості для розви-

тку сфери охорони навколишнього середовища і забезпечення еко-

логічної безпеки в момент загострення соціально-економічної і 

екологічної криз, яке має місце сьогодні. Їх загострення також зу-

мовлює потребує підвищення еколого-економічної ефективності 

процесу екологізації інноваційної діяльності. З огляду на важли-

вість для сучасного суспільства мотивування екологізації іннова-

ційної діяльності підприємств, безумовно, актуальною проблемою 

є формування системи ефективних мотиваційних заходів на дер-

жавному рівні. На рівні підприємств,що впроваджує інновації ва-

жливими є дослідження споживчої мотивації на ринку екологічних 

інновацій і формування ефективних заходів щодо її коригування. 

Необхідною передумовою екологізації виробництва стає усу-

нення можливості погіршення екологічного стану країни при зрос-

танні суспільного виробництва. Екологічні інновації є лише однією з 

цілей створення нових технологій, тому виникає проблема виділення 

витрат екологічного призначення при їх впровадженні. [2.с.68].  

Стратегія стійкого розвитку одночасно передбачає вдоскона-

лення системи природоохоронного регулювання в напрямку про-

ведення більш жорсткої екологічної політики. Це зумовлює прий-

няття нових стандартів як у відношенні якості навколишнього се-

редовища так і норм підприємницької поведінки, які вимагають від 

фірм здійснювати торгові угоди або інвестиції тільки з підприємс-

твами, які мають низькі показники забруднення природного сере-

довища. Значні інвестиції, які направляються в екологічні іннова-

ції, перетворюються в одну з ключових ланок інноваційної полі-

тики держави.  
Список бібліографічних посилань 



Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Харків, 2020 

135 

1. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, 

механізм розробки та комерціалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2010. 

394 с.  

2. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / за ред. В. О. Василенка. 

Київ : ЦУЛ ; Фенікс, 2013. 440 с.  

Одержано 24.04.2020 



УДК 352/354-043.5(477) 

Ярослав Володимирович Журавель, 
кандидат юридичних наук, доцент, 
декан юридичного факультету 
Академії праці, соціальних відносин і туризму  

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ 
ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ 

ВЛАДИ 

Однією з найгостріших проблем, які існують сьогодні в Укра-

їні, – є забезпечення та захист прав людини. Для того, щоб забез-

печити кожному можливість повною мірою реалізувати свої права, 

насамперед потрібно створити найсприятливіші умови, за яких 

така реалізація буде можливою. Статтею 3 Конституції України 

передбачено: «Права і свободи людини та їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави, є головним її обов’яз-

ком» [1]. Утім, як слушно зазначає Л.В. Тацій, головне питання 

стосовно засобів досягнення цієї мети наразі не вирішене, адже ви-

знання державою свого обов’язку «не знімає питання про вдоско-

налення процедур і механізмів, покликаних захищати права та сво-

боди громадян, про створення розвиненої системи гарантій, за до-

помогою яких реалізується це завдання» [2, с. 26]. Тобто жоден ор-

ган державної влади не може забезпечити належні умови і засоби 

реалізації прав і свобод людини без дієвого законодавства у право-

захисній сфері та належної взаємодії з іншими органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, інститутами грома-

дянського суспільства. 

Організаційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина виступає стабілізатором правоохоронних 
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