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Бондаренко С. А. Аналітична оцінка динаміки інноваційної діяльності промислових підприємств Одеської області  

для виявлення можливостей екологізації регіону
Метою статті є аналітична оцінка динаміки інноваційної діяльності промислових підприємств Одеської області для виявлення можливостей 
екологізації регіону. Проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності та інноваційної активності промислових підприємств Одеської об-
ласті, що дало можливість виявити основні проблеми та ключові перешкоди на шляху  впровадження екологічних інновацій для екологізації ре-
гіону. Установлено, що основною проблемою є невиважена політика фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств. Крім того, 
державний менеджмент знаходиться у критичному стані щодо здатності регулювання інноваційної діяльності у сфері природокористування. 
Зазначено, що в Одеському регіоні не працюють механізми стимулювання еколого-інноваційної діяльності, тому на промислових підприємствах 
екологічні інновації майже не впроваджуються. Обґрунтовано актуальність доповнення регіональної політики дієвими мотиваційними механіз-
мами для забезпечення реалізації концепції екологічно-сталого розвитку на рівні суб’єктів реального сектора економіки. Запропоновано основні 
напрямки реалізації політики для забезпечення процесу екологізації регіону.
Ключові слова: екологізація регіону, екологічні інновації, інноваційна діяльність, інноваційна активність промислових підприємств, державне 
управління, еколого-інноваційна діяльність, державна екологічна інноваційна політика, регіон.
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Бондаренко С. А. Аналитическая оценка динамики инновационной 

деятельности промышленных предприятий Одесской области  
для выявления возможностей экологизации региона

Целью статьи является аналитическая оценка динамики инноваци-
онной деятельности промышленных предприятий Одесской области 
для выявления возможностей экологизации региона. Проанализирова-
но современное состояние инновационной деятельности и инноваци-
онной активности промышленных предприятий Одесской области, 
что позволило выявить основные проблемы и ключевые препятствия 
на пути внедрения экологических инноваций для экологизации региона. 
Установлено, что основной проблемой является невзвешенная поли-
тика финансирования инновационной деятельности промышленных 
предприятий. Кроме того, государственный менеджмент находится 
в критическом состоянии относительно способности регулирования 
инновационной деятельности в сфере природопользования. Указано, 
что в Одесском регионе не работают механизмы стимулирования 
эколого-инновационной деятельности, поэтому на промышленных 
предприятиях экологические инновации почти не внедряются. Обо-
снована актуальность дополнения региональной политики действен-
ными мотивационными механизмами для обеспечения реализации 
концепции экологически устойчивого развития на уровне субъектов 
реального сектора экономики. Предложены основные направления ре-
ализации политики для обеспечения процесса экологизации региона.
Ключевые слова: экологизация региона, экологические инновации, инно-
вационная деятельность, инновационная активность промышленных 
предприятий, государственное управление, эколого-инновационная 
деятельность, государственная экологическая инновационная поли-
тика, регион.
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Bondarenko S. A. Analytical Estimation of Dynamics of Innovation 
Activities of Industrial Enterprises in the Odessa Region to Identify 

Opportunities for Ecologization of the Region
The article is aimed at an analytical estimation of dynamics of innovation 
activities of industrial enterprises of Odessa region to identify opportunities 
for ecologization of the region. The current state of innovation activity and 
innovation activeness of industrial enterprises in the Odessa region has been 
analyzed, which allowed to identify the main problems and key obstacles 
to implementing environmental innovation for ecologization of the region. 
It has been determined that the main problem is the undeliberate policy of 
financing the innovation activities of industrial enterprises. In addition, State 
governance remains in critical condition regarding the ability of regulating 
the innovation activities in the sphere of environmental management. It has 
been specified that the mechanisms for stimulating the environmental inno-
vation are not effective in the Odessa region, that's why environmental inno-
vation at the industrial enterprises are scarcely implemented. The relevance 
of supplement of the regional policy with effective incentive mechanisms to 
ensure the implementation of the conception of environmentally sustainable 
development at the level of entities of the real sector of economy has been 
substantiated. The main directions for implementing the policy to ensure the 
ecologization process in the region have been proposed.
Key words: ecologization of region, environmental innovations, innovation 
activity, innovation activities of industrial enterprises, governance, environ-
mental-innovation activity, State environmental innovation policy, region.
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В умовах сьогодення розвиток будь-якої економіч-
ної системи має спиратися на інноваційну плат-
форму. Населення зацікавлене в підвищенні рівня 

якості життя, одним із критеріїв якого є екологічність. 
Підприємництво у своєму розвитку на перший план 
ставить отримання прибутку, наносячи інколи значних 
збитків екологічному середовищу своїми виробничи-
ми відходами. Тому цілком зрозуміло, що проблемами 
забезпечення екологічно сталого розвитку території 
має перейматися держава, стимулюючи виробників до 
впровадження екологічних інновацій різної спрямова-
ності. Проте для впровадження такого роду інновацій 
на підприємствах мають сформуватися відповідні умо-
ви. Це, у першу чергу, таке ринкове середовище, в умо-
вах якого для підприємців стане нормою дотримання 
правил екологічності. Оскільки ринкове середовище не 
здатне до саморегуляції процесу екологізації, то на рівні 
держави необхідно розробити дієві механізми стиму-
лювання учасників ринкових відносин для просування 
екологічних інновацій і закріпити правила у відповідних 
нормативно-правових актах.

Головна вимога до екологічних інновацій – резуль-
тат роботи повинен бути цілісним, тобто реалізація ін-
новаційного типу розвитку повинна бути пов’язана з 
вирішенням соціо-економіко-екологічних проблем і 
сприяти екологізації економіки. Безперечно, екологічні 
інновації, будучи кумулятивним і нелінійним систем-
ним процесом, передбачають зміни в техніці, технології, 
управлінні, правовій системі. При цьому їх результати 
спрямовані на попередження і зменшення негативного 
впливу на довкілля. Тому підприємства мають володіти 
відповідним інноваційним потенціалом, тобто реаль-
ними можливостями для впровадження екологічних 
інновацій. Екологізація має стати, поряд з інновацій-
но направленим вектором розвитку, пріоритетом для 
підприємства. У цьому сенсі актуальним є встанов-
лення ефективного правового регулювання відносин 
у напрямку інновацій в екологічній сфері, економіко-
організаційного реформування системи управління 
інноваційним розвитком на різних рівнях. Важливим у 
процесі реформування системи регіонального управлін-
ня та розбудови місцевого самоврядування стає ство-
рення системи управління екологізацією інноваційного 
розвитку, забезпечення її функціонування відповідними 
дієвими механізмами для втілення в реалюністі взаємо-
дію держави та суспільства, а також взаємодію з різни-
ми елементами соціальної системи.

Проте на сьогодні в Україні не сформовано інстру-
ментарію управління екологічними інноваціями, не роз-
роблено дієвих механізмів регулювання та державного 
стимулювання інноваційних розробок в природокори-
стуванні. 

Проблемними питаннями є виявлення і врахуван-
ня специфіки території (області, регіону). У цьому сенсі 
регіональна політика здатна стати активним фактором 
реалізації концепції екологічно сталого розвитку на рів-
ні суб’єктів реального сектора економіки.

Концептуальні засади регулювання інноваційного 
розвитку економічних систем різного рівня з урахуван-
ням його екологічної складової досліджувалися такими 

науковцями, як Александров І. О., Балацький О. Ф., Бук - 
ринський Б. В., Мельник Л. Г., Туниця Ю. Ю., Харіч- 
ков С. К., Хвесик М. А., Хлобистов Є. В. та інші. Однак, 
незважаючи на достатньо глибокі та вагомі наукові здо-
бутки, проблема формування комплексного підходу до 
регулювання екологізації як основи забезпечення ста-
лого розвитку регіону досі залишається невирішеною.

З огляду на вищесказане, актуальним є аналітична 
оцінка реальних можливостей промислових підприємств 
Одеської області до процесу екологізації регіону. У дано-
му викладенні поняття регіон і область є тотожними.

Метою роботи є аналітична оцінка динаміки інно-
ваційної діяльності промислових підприємств Одеської 
області для виявлення можливостей екологізації регіо-
ну. Для її досягнення поставлено такі завдання: визна-
чити сутність категорії «екологізація регіону»; проана-
лізувати динаміку інноваційної діяльності промислових 
підприємств Одеської області для виявлення основних 
перешкод і можливостей екологізації регіону; система-
тизувати та вдосконалити науково-методичні підходи до 
вибору напрямів екологізації Одеського регіону на осно-
ві виявлених тенденцій інноваційної діяльності промис-
лових підприємств; розробити та науково обґрунтувати 
методичний підхід щодо державного регулювання та 
стимулювання впровадження екологічних інновацій на 
промислових підприємствах за умови децентралізації.

Імперативом соціально-економічногорозвитку регіо-
нів є технологічний фактор. Сучасні глобалізаційні 
та інтеграційні процеси формують новітні чинни-

ки, які визначають конкурентоспроможність регіону, 
впливають на ефективність економіки, забезпечують 
економіко-екологічну безпеку та зростання соціально-
економічного добробуту, а також забезпечують сталий 
розвиток у перспективі. У вітчизняній літературі для ха-
рактеристики рівня розвитку інновацій у промислово-
сті застосовується сегментація видів промислового ви-
робництва за технологічними укладами [1]. У даний час 
у розвинених країнах домінують технології 5-го укладу 
і формуються технології 6-го технологічного укладу. 
Структурні зміни в економіці цих країн виражаються в 
прискореному розвитку секторів економіки, що виро-
бляють складну машинотехнічну й наукомістку продук-
цію і в яких додана вартість лише в обмежених розмірах 
включає необроблену сировину або малокваліфіковану 
працю (машинобудування, інформатика, електроніка, 
біотехнологія та ін.).

В Україні спостерігаються значні диспропорції в 
промисловому розвитку і, у першу чергу, вони відстежу-
ються в розрізі інновацій. 

За оцінками експертів, в Україні близько 60 % об-
сягів виробленої продукції належить до 3-го і 35 % – до 
4-го укладів, характерними рисами яких є випереджаль-
ний розвиток електроенергетики і використання нафти 
як головного енергоносія. Частка ж продукції вищих 
технологічних укладів в економіці країни складає 4 % – 
для 5-го і 0,1 % – для 6-го [2]. Це – переважно традиційні 
галузі добувної та обробної промисловості. Досліджен-
ня рівня економічного розвитку виробництва та дина-
міки технологічних зрушень у структурі промислового 
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комплексу регіонів України виявили, що лідерами ви-
ступають лише ті регіони, де поєднані промисловість 
з науково-технологічною сферою (м. Київ, Харківська, 
Дніпропетровська, Львівська, Донецька та Одеська об-
ласті), вони – найбільш інвестиційно-привабливі та кон  - 
курентоспроможні. 

У промисловості Одеської області зосереджено 
значний виробничий і науково-технічний потенціал (на-
укоємні галузі машинобудування, інтегрований у світове 
виробництво потенціал хімічного виробництва, сучасні 
потужності харчової, легкої промисловості). 

Пріоритетні галузі промислового виробництва 
Одеської області за період 2008 – 2013 рр. були пред-
ставлені таким чином: харчова промисловість – до 28 % 
загального обсягу реалізованої продукції; хімічна та 
наф тохімічна промисловість – 22 %, машинобудування – 
до 7 %, виробництво готових металевих виробів – 4 %.

На поточний період розклад дещо змінився. Так, 
за даними експрес-аналізу Одеської області, за січень 
2015 р. підприємствами промислового комплексу ре-
алізовано продукції (робіт, послуг) на суму 3,1 млрд 
грн. Найбільше реалізовано продукції підприємствами 
хімічної промисловості (34,6 % до загального обсягу), 
харчової промисловості (27,0 %), постачання електро-
енергії, газу, пари та кондиційованого повітря (25,7 %), 
машинобудування (3,9 %). Для забезпечення прориву на 
світовий ринок Україні необхідно стимулювати прове-
дення наукових досліджень, що направлені на розробку 
і впровадження інноваційних продуктів, що відносяться 
до 5-го і 6-го технологічних укладів. Це пов’язано, на-
самперед, із технологічною революцією і тотальною 
переорієнтацією галузей і підприємств на енергозбері-
гаючі технології, утилізацію відходів і багаторазову пе-
реробку природних ресурсів.

Oснoвними пoказниками, щo надають мoжливість 
oцінити рівень пoширення іннoвацій в екoлo-
гічній галузі, є ствoрення і викoристання нoвітніх 

технoлoгій промисловими підприємствами регіону. Для 
тoгo, щoб зрoбити виснoвки прo рівень іннoваційнoї 
діяльнoсті в Одеській oбласті, неoбхіднo рoзглянути 
іннoваційну активність прoмислoвих підприємств та 
результати впрoвадження інновацій (рис. 1, рис. 2).

Як видно з рис. 1, за досліджуваний період кіль-
кість промислових підприємств в Украї ні значно скоро-
тилася (на 600 од., або на 5,7 %). Починаючи з 2013 р., така 
тенденція стала ще більш вираженою. При цьому спо-
стерігається значне зменшення кількості інноваційно-
активних промислових підприємств як у межах України 
(на 43 од., або на 2,4 % скоротилось у 2013 р. у порівнянні 
з 2012 р., а у 2014 р. – ще на 106 од., або на 6,2 %), так і 
по Одеській області (на 14 од., або на 16,9 % скоротилася 
у 2013 р. у порівнянні з 2012 р., а у 2014 р. – ще на 2 од., 
або на 2,9 %). 

На рис. 2 інноваційна активність представлена у 
процентному вимірі. 

Так, найбільший відсoтoк впрoвадження ін нo - 
ва ційних технoлoгій на підприємствах oбласті спo-
стерігався у 2012 р. (14 %). Далі цей показник знижу-
ється (9,8 % – у 2014 р.). Інноваційна активність галузей 
промисловості у розрізі технологічних укладів за остан-
ні шість років майже не змінилася: більш активною 
стала інноваційна діяльність у галузі сектора середніх 
технологій; зросла інноваційна активність металургії та 
обробки металу у секторі низьких технологій. В Україні 
на тлі загального зниження інноваційної активно сті у 
промисловості протягом 2008 – 2014 рр. більш іннова-
ційно активними були підприємства, що належать до 
4-го технологічного укладу. Аналіз виробничого сектора 
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 Рис. 1. Динаміка кількості промислових підприємств Одеського регіону, що займалися інноваційною діяльністю,  
за період 2010 – 2014 рр.

Джерело: Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/; Сайт Головного 
управління статистики в Одеській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://od.ukrstat.gov.ua/
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свідчить, що 34,4 % інноваційно активних підприємств 
України за статистичною звітністю – це підприєм-
ства оптової торгівлі з нетехнологічними інноваціями.  
У розвинутих країнах Заходу інноваційною діяльністю 
займається 50 – 60 % загальної кількості підприємств. 
На сьогодні в країнах Європейського Союзу (ЄС) пито-
ма вага підприємств, що займаються інноваційною ді-
яльністю, становить близько 53 %. Найбільша кількість 
інноваційних підприємств серед країн ЄС знаходиться у 
Німеччині (79,3 %), найменша – у Болгарії (27,1 % до за-
гальної кількості підприємств) [2]. Таку ж тенденцію до 
зниження в останні роки має і показник впровадження-
нових маловідходних, ресурсозберігаючих процесів, як 
це видно з рис. 3.

Бачимо, що динаміка впровадження інновацій 
на промислових підприємствах Одеської області має 
схильність до зниження. Протягом досліджуваного пе-
ріоду обсяг впровадження інноваційних видів продукції 
на промислових підприємствах Одеської області значно 

перевищував обсяг впровадження нових технологічних 
процесів. Частка маловідходних, ресурсозберігаючих 
і безвідходних технологічних процесів у впроваджен-
ні нових технологічних процесів перевищувала частку 
нових видів техніки у впровадженні інноваційних видів 
продукції. При цьому виробництво нових або вдоско-
налення існуючих засобів виробництва (інноваційних 
екологічних технологій), які ґрунтуються на результатах 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 
і є запорукою еколого-інноваційного розвитку економі-
ки, впроваджувалися мало. Це дає мoжливість зрoбити 
виснoвoк, щo на даний час промислові підприємства не 
є зацікавленими у впрoвадженні екoлoгічних іннoвацій. 
Тобто в Одеській області не працюють механізми стиму-
лювання підприємств до екологізації свого виробництва 
і впровадження екологічних інновацій. Поки що основні 
витрати підприємств в інноваційної сфері припадають 
на придбання машин та обладнання, проведенню дослі-
джень надається значно менше уваги (табл. 1). 
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Рис. 2. Динаміка іннoваційної активності прoмислoвих підприємств Одеської області за період 2000 – 2014 рр.
Джерело: Сайт Головного управління статистики в Одеській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://od.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 3. Впровадження інновацій на промислових підприємствах Одеської області за період 2000 – 2014 рр.
Джерело: Сайт Головного управління статистики в Одеській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://od.ukrstat.gov.ua/
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таблиця 1

Витрати інноваційної діяльності промислових підприємств Одеської області за період 2000 – 2014 рр.
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внутрішні 
НДР

зовнішні 
НДР

млн 
грн % млн 

грн % млн 
грн % млн 

грн % млн 
грн % млн 

грн % млн 
грн % млн 

грн %

2000 3,1 100 1,4 45,2 Х Х – 0,3 9,7 1,2 38,7 0,2 6,5

2008 272,5 100 22,6 8,3 12,8 4,7 9,9 3,6 – Х 246,5 90,5 3,3 1,2

2009 189,7 100 11,6 6,1 9,7 5,1 1,9 1,0 0,2 0,1 Х 176,9 93,3 1,0 0,5

2010 157,0 100 2,4 1,6 2,3 1,5 0,1 0,1 0,7 0,4 Х 148,8 94,8 5,1 3,2

2011 172,5 100 4,4 2,6 4,3 2,5 0,1 0,1 0,03 0,0 Х 166,7 96,6 1,3 0,8

2012 1497,4 100 26,3 1,8 4,6 0,3 21,7 1,4 1,6 0,1 Х 1460,5 97,5 8,9 0,6

2013 91,0 100 4,4 4,8 4,0 4,4 0,4 0,4 0,02 0,0 Х 85,5 93,9 1,2 1,3

2014 323,9 100 1,0 0,3 0,7 0,2 0,3 0,1 0,002 0,0 Х 321,5 99,3 1,5 0,4

примітки: 1 – з 2007 р. сума внутрішніх та зовнішніх НДР; 2 – з 2007 р. придбання інших зовнішніх знань; 3 – з 2007 р. показник віднесено 
до інших витрат; 4 – з 2007 р. придбання машин, обладнання та програмного забезпечення.

Джерело: Сайт Головного управління статистики в Одеській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://od.ukrstat.gov.ua/

У структурі витрат промислових підприємств 
Одеської області на інноваційну діяльність частка 
витрат на придбання машин, обладнання та про-

грамного забезпечення складає більше 90 %. У 2014 р. 
на придбання машин та обладнання витратилося 99,3 %, 
при цьому на дослідження та розробки та на придбання 
нових технологій – зовсім мізерні частки. Другу позицію 
займають нетехнологічні (маркетингові та організаційні) 
витрати, які можна вважати умовно інноваційними. Тоб-
то, інноваційний розвиток промислових підприємств 
Одеської області ґрунтується не на науково-дослідних 
розробках, а на придбанні закордонного обладнання та 
нетехнологічних інноваціях. За таких умов складно вес-
ти мову про екологічні інновації, особливо технологічні.

Доля витрат на інноваційну діяльність промисло-
вих підприємств Одеської області в загальному обсязі 
таких витрат в Україні за 2010 – 2014 рр. представлено 
на рис. 4.

У загальному обсязі фінансування інноваційної 
діяльності на промислових підприємствах України під-
приємствам Одеської області відводиться незначний 
відсоток (2,0 % – у 2010 р., 1,2 % – у 2011 р., найбільше 
значення – 13,0% – у 2012 р., найменше значення – 1 % – 
у 2013 р., 4,2 % – у 2014 р.).

Першочерговими проблемами розвитку іннова-
ційної діяльності в Україні є недостатність фінансуван-
ня, неспроможність держави підтримувати дані проце-

си. У табл. 2 розглянуто основні джерела фінансуван-
ня інноваційної діяльності промислових підприємств 
України та Одеської області. 

Аналіз даних за весь досліджуваний період (2010 – 
2014 рр.) свідчить, що фінансування інноваційної діяль-
ності на промислових підприємствах Одеської області 
відбувалося в основному за власні кошти (68,5 % – у 2010 р.,  
85,6 % – у 2011 р., найменше значення – 9,1 % – у 2012 р., 
96,9 % – у 2013 р., найбільше значення – 98,9 % – у 2014 р.). 
У 2012 р. відбулося значне фінансування іноземними 
інвесторами на суму 600,0 млн грн (40,1 %) і за рахунок 
кредитів на суму 757,1 млн грн (50,6 %). Інші джерела фі-
нансування (кошти держбюджету, місцевих бюджетів, 
інші кошти) є дуже незначними. Фінансування з поза-
бюджетних фондів та вітчизняних інвесторів взагалі 
відсутнє. У 2014 р. із державного і місцевих бюджетів 
кошти для Одеської області взагалі не виділялись.

Досвід і світoва практика свідчать, щo імплемен-
тація ефективнoї іннoваційнoї екoлoгічнoї пoлітики 
в регіoні немoжлива без комплексної підтримки її на 
державнoму рівні. Дані аналізу свідчать про кризову 
неспроможність державного менеджменту регулювати 
інноваційну діяльність промислових підприємств. Це і 
є причиною того, що Україна нині входить до групи кра-
їн, які знаходяться у «початковій» стадії розвитку, коли 
джерелами конкурентоспроможності є або сировина, 
або дешева, некваліфікована робоча сила. За таких умов 

http://www.business-inform.net
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Рис. 4. Доля витрат на інноваційну діяльність промислових підприємств Одеської області в загальному обсязі витрат  
по Україні за 2010 – 2014 рр., %

Джерело: розраховано на основі даних сайту Головного управління статистики в Одеській області [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://od.ukrstat.gov.ua/
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таблиця 2

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України за період 2010 – 2014 рр.

показник, млн грн 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Загальна сума витрат на інноваційну 
діяльність промислових підприємств 
України, млн грн / %

8045,5/100 14333,9/100 11480,6/100 9562,6/100 7695,9/100

по Одеській області / % від загального 
обсягу по Україні 157,0/2,0 172,5/1,2 1497,4/13,0 91,1/0,9 323,9/4,2

з них:  
за рахунок власних коштів, млн грн / % 4775,2/59,4 7585,6/52,9 7335,9/63,9 6973,4/72,9 6540,3/85,0

по Одеській області 107,5/68,5 147,5/85,6 135,9/9,1 88,3/96,9 320,6/98,9

з державного бюджету, млн грн/% 87,0/1,1 149,2/1,0 224,3/2,0 24,7/0,3 344,1/4,5

по Одеській області 2,1/1,3 – – – –

з місцевих бюджетів 5,7/0,1 12,3/0,1 17,6/0,1 157,7/1,6 –

по Одеській області 1,0/0,6 0,2/0,1 0,6/0,0 1,5/1,6 –

за рахунок коштів позабюджетних фондів – – 0,02/0,0 2,1/0,0 –

по Одеській області – – – – –

за рахунок коштів вітчизняних інвесторів 31,0/0,4 45,4/0,3 154,5/1,3 123,7/1,3 –

по Одеській області – – – – –

за рахунок коштів іноземних інвесторів 2411,4 56,9 994,8/8,7 1253,2/13,1 138,7/1,8

по Одеській області 42,9/27,3 – 600,0/40,1 – –

за рахунок кредитів – – 2407,8/21,0 630,2/6,6 –

по Одеській області 3,5/2,2 24,7/14,3 757,1/50,6 1,2/1,3 –

інших джерел, млн грн / % 735,2/9,0 6484,6/45,3 345,8/3,0 397,6/4,2 672,8/8,7

по Одеській області – – 3,7/0,2 – 3,3/1,1

Одеська область може перейти в групу депресивних ре-
гіонів, хоча потенціал для інноваційного розвитку до-
сить високий.

Основним складнощами, які притаманні майже 
всім регіонам України, є: 1) низька купівельна спро-
можність населення, що значно погіршує внутрішній 
попит; 2) ефект периферійності від центру (міграційні 
процеси обумовлюють відтік людського капіталу, роз-
поділ фінансування по остатковому принципу і т. п.); 
3) ресурсна спрямованість економіки країни. Для роз-
витку інноваційної діяльності регіону необхідна наяв-

ність: 1) відповідних виробничих потужностей; 2) висо-
котехнологічних виробництв; 3) висококваліфікованих 
кадрів; 4) доступ до дешевих ресурсів [3]. 

Федулова Л. І. [4] визначає такі обмеження, що 
стримують інноваційний розвиток регіонів в Україні – 
компетенції, необхідні для розбудови економіки знань, 
обмежені й скорочуються: 1) скорочення винахідниць-
кої активності в регіонах через відсутність державної 
політики у сфері управління інтелектуальною власніс-
тю; 2) низький рівень прямих іноземних інвестицій, що 
обмежує перспективи поширення технологій; 3) під-
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приємства з іноземною участю є основним офіційним 
каналом передачі технологій; 4) регіони демонструють 
наявність підприємницького потенціалу, але його ре-
зультативне використання вимагає подальшого вдоско-
налення бізнес-середовища, тому що існування систем-
них бар’єрів суттєво обмежує рівень інноваційної актив-
ності; 5) хоча обробна промисловість відіграє важливу 
роль в економічній системі більшості регіонів, у ній 
домінують традиційні сектори з обмеженими можливо-
стями для швидких оригінальних інновацій; 6) нестача 
фінансування й високий рівень конкуренції, що харак-
терне для більшості державних підприємств, керівники 
яких не завжди правильно розуміють, у які напрями на 
ринку їм варто інвестувати і як здійснювати модерніза-
цію свого бізнесу.

Важливого значення набуває інноваційна діяль-
ність як основа сталого розвитку регіону. Осо-
бливо це актуально і необхідно для процесів еко-

логізації економіки, виділення екологічно-інноваційної 
діяльності як стратегічного пріоритету, яка представляє 
собою цільову діяльність по впровадженню в життя но-
вацій і нововведень екологічної направленості. 

Екологічні інновації є кінцевим продуктом еколо го- 
інноваційної діяльності по створенню, використанню 
і впровадженню у виробництво еколого орієнтованого 
нововведення, що реалізуються у вигляді екологічних 
товарів (виробів або послуг), технологій їх виробництва, 
методів управління на всіх стадіях виробництва і збуту 
товарів, що сприяють розвитку і підвищенню соціально-
економічної ефективності функціонування суб’єктів 
господарювання, забезпечують ресурсно-екологічну 
безпеку, мінімізацію впливу на навколишнє середовище 
і охорону навколишнього середовища.

Процес екологізації пов’язаний з переходом до 
«зеленої» економіки, спрямованої на зниження ризиків 
і збіднення навколишнього середовища, особлива роль 
при цьому надається екологічним інноваціям, які пред-
ставляють собою результат творчої діяльності, спрямо-
ваної на розробку, створення та впровадження ново-
введень у вигляді нової продукції, технологій, методів, 
форм організації виробництва, що безпосередньо або 
опосередковано сприяє зниженню екодеструктивного 
впливу виробництва та споживання на навколишнє се-
редовище та вирішенню екологічних проблем. 

Процес екологізації економіки має бути систем-
ним, регульованим, інтегрованим в ринкове середо-
вище. Тому бізнес-спільнота може бути природним і 
ефективним партнером і союзником органів держав-
ного управління, науки та громадськості в досягненні 
поставлених цілей. Це випливає з формальних і нефор-
мальних взаємодій між різними суб’єктами екосистеми. 
При цьому підприємства є основними носіями техноло-
гічного знан ня та ноу-хау, а також первинними агентами 
у пошуках інновацій.

Проте інноваційна діяльність в межах системи 
(місцевої, регіональної або національної) також зале-
жить від виконання іншими суб’єктами (наприклад, 
університетами і дослідними центрами) рамкових умов 
(зокрема норм і правил). Крім того, інтенсивність і 

якість взаємодії цих суб’єктів є ключовим чинником, що 
визначає продуктивність системи.

Технології, які дозволяють ефективно вирішувати 
екологічні проблеми, які є комплексними і до-
сить складними, вимагають не тільки інновацій-

них інженерних ідей, а й інноваційних підходів в управ-
лінні та організації життя суспільства. Саме на такий 
підхід має орієнтуватися екологічна політика України 
як на національному, так і на регіональному рівні. Тому 
для розуміння місця сучасних екологічних інновацій у 
розвитку економіки регіонів України слід враховувати 
як науково-технологічні, так і адміністративні («управ-
лінські») інноваційні рішення.

В економічній науці екологічно спрямований ін-
новаційний розвиток в цілому розглядається як процес 
господарювання, що ґрунтується на безперервному по-
шуку і використанні нових способів та сфер реалізації 
потенціалу національної економіки, регіону та підпри-
ємства в мінливих умовах зовнішнього середовища, 
які спрямовані на досягнення позитивних зрушень, 
пов’язаних з впровадженням екоінновацій, та сприяють 
зростанню соціального та еколого-економічного ефекту.
Тобто це процес неухильного і послідовного створення, 
впровадження та поширення екологічних інновацій, які 
сприяють задоволенню існуючих та потенційних потреб 
споживачів та суспільства в цілому, без загрози вичер-
пання потенціалу інтегрального ресурсу та можливості 
забезпечення інтересів та потреб майбутніх поколінь у 
довгостроковій перспективі.

За визначенням Прокопенко О. В., екологізація 
інно ваційного розвитку – це зміни у соціо-еколого-еко - 
номічній системі, що відбуваються в результаті неухиль-
ного і послідовного створення, впровадження та поши-
рення екоінновацій в усіх сферах діяльності, які спрямо-
вані на підвищення екоконструктивного та зменшення 
екодеструктивного вливу на навколишнє природне се-
редовище, спряють зростанню її соціальної та еколого-
економічної ефективності та забезпечують її сталий 
розвиток [5].

Процес екологізації регіону, в загальному розу-
мінні, представляє собою послідовне впровадження 
нової техніки і технології, нових форм організації ви-
робництва, прийняття управлінських та інших рішень, 
які дають змогу підвищити ефективність використання 
природних ресурсів регіону з одночасним збереженням 
природного середовища та його поліпшенням на різних 
рівнях управління. 

Звичайно ж, як і будь-який процес, який впливає 
на розвиток суспільства, екологізація неможлива без 
належного управління на усіх етапах, зокрема держав-
ного управління природокористуванням та процесами-
екологізації. Організаційно управління природокорис-
туванням здійснюється за допомогою територіального 
та відомчого принципів. Територіально принцип по-
ширюється на всіх користувачів природи та природних 
ресурсів, усі об’єкти природи у межах держави в цілому 
або певної адміністративної одиниці. Відомче управлін-
ня поширюється на певний об’єкт природи: воду, землю, 
ліс, атмосферу [6, 7].
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Державне регулювання природокористування в 
Україні здійснюється комплексом заходів нормативно-
правового, адміністративно-організаційногота еконо-
мічного характеру, сукупність яких формує екологічну 
політику держави. 

Державна екологічна політика функціонує на трьох 
рівнях – національному, регіональному та локальному. 
На першому рівні розробляється методологічне, норма-
тивне та правове забезпечення; проводяться екологічна 
експертиза та екологічний аудит; відбувається держав-
ний контроль за дотриманням законодавства, здійсню-
ються моніторингові дослідження; розповсюджуються 
екологічні знання. На другому, регіональному, рівні від-
бувається регулювання використання природних ресур-
сів регіонального значення; розробка цільових проектів 
та програм. На третьому рівні здійснюється регулюван-
ня природокористування окремих підприємств чи інших 
об’єктів (родовищ, кар’єрів, свердловин тощо) [8].

Враховуючи курс держави на децентралізацію 
управління, акцент в системі планового управ-
ління раціональним природокористуванням ро-

биться на територіальний підхід. Урядом України підго-
товлено та затверджено Концепцію реформи місцевого 
самоврядування. Планується зміна діючої моделі систе-
ми територіальної організації влади, наближення її до 
європейських засад і стандартів, зокрема приведення 
у відповідність до Європейської хартії місцевого само-
врядування.

Державна екологічна інноваційна політика перед-
бачає політику, спрямовану на вивчення, розробку та 
впровадження інновацій, зорієнтованих на досягнення 
належного рівня екологічної безпеки, виходячи з кон-
цепції сталого розвитку.

Безпосередніми виконавцями завдань, які пов’я за-
ні із впровадженням на практиці екологічних інновацій, 
є місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого са-
моврядування регіону. Їх діяльність полягає у створенні 
умов для стимулювання та спрямування дій суб’єктів 
підприємницької діяльності різних форм власності від-
повідно до виділених пріоритетів та завдань.

Процес інноваційного розвитку повинен бути 
системним і охоплювати всі сфери, у тому числі й сис-
тему управління територіальним розвитком, основним 
елементом якої є інноваційні програми. Oснoвними 
прoблемами в реалізації вказаних прoграм та кoнцепцій 
є недoстатність фінансування, зoкрема [9]:

1) недoстатня збалансoваність різних джерел фі-
нансування oхoрoни дoвкілля, у результаті чoгo фінан-
сування прирoдooхoрoнних захoдів частo здійснюється 
без належнoї кooрдинації;

2) відсутність oрганізаційних структур державнoгo 
управління фoндами oхoрoни навкoлишньoгo при-
рoднoгo середoвища – на даний мoмент кoштами ре-
гіo нальних (місцевих) фoндів oхoрoни навкoлишньoгo 
прирoднoгo середoвища управляють місцеві ради, не 
маючи для цьoгo відпoвідних oрганізаційних управлін-
ських структур;

3) викoристання кoштів фoндів oхoрoни навкo-
лишньoгo прирoднoгo середoвища тільки у фoрмі без-

пoвoрoтнoї фінансoвoї дoпoмoги (грантів). Така фoрма 
фінансування не стимулює дo ефективнoгo викoристання 
кoштів.

Таким чином, предметом еколого-економічного 
управління в інноваційній сфері є діяльність суб’єктів 
природокористування і природоохоронної діяльності, 
яка повинна бути офіційно визнаною і підкріпленою 
відповідними документами. 

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз динаміки інноваційної діяль-

ності промислових підприємств Одеської області по-
казав, що основними перешкодами екологізації регіо-
ну є невиважена політика фінансування інноваційної 
діяльності промислового сектора економіки. На фоні 
відсутності державних джерел фінансування необхід-
но запропонувати альтернативні джерела. Основними 
напрямками екологізації в Одеській області є харчова 
промисловість, хімічна, машинобудування – це ті галу-
зі, де важливо впровадження технологічних інновацій. 
Інші нетехнологічні галузі потребують також виваженої 
державної політики щодо стимулювання впровадження 
екологічних інновацій різних напрямків.

Таким чином, проведене дослідження дає змогу 
стверджувати, що на сьогоднішній день екологізація ре-
гіону є проблемою, для вирішення якої необхідно комп-
лексно вирішувати проблеми державного менеджменту 
на усіх рівнях управління у сфері інноваційної діяльно-
сті промислових підприємств.

По-перше, потребує нагального вирішення про-
блема розроблення відповідної системи і механізмів мо-
тивації сталого розвитку регіонів на рівні усіх учасників 
ринкових відносин.

По-друге, задекларований урядом курс на децен-
тралізацію вимагає комплексного підходу до створення 
належної законодавчої бази у сфері еколого-інноваційної 
діяльності та реформування виконавчої діяльності на 
рівні центральних та регіональних органів влади.

При цьому основні положення мають відобража-
тися у вигляді направленої політики, стратегії розвитку 
територіально-господарських систем, регіонів, держави 
та реалізовуватися в таких напрямках:
 дотримання рівня екологічної безпеки і вимог 

природоохоронного законодавства;
 продовження гармонізації законодавчо-норма-

тивної бази та її використання у всіх галузях 
економіки, екології, соціальної сфери, ліцензу-
вання, екологічних менеджменту, аудиту, нор-
мування, сертифікації, страхування;

 мотиваційні заходи щодо раціоналізації вико-
ристання природних ресурсів з урахуванням їх 
функцій, значення, вартості якприродного ка-
піталу держави;

 створення фондів підтримки еколого-іннова-
ційної діяльності (фундаментальних досліджень, 
інноваційнихпрограм, підтримки бізнесу);

 систематизації та створення єдиної бази еко-
лого-інвестиційних проектів;

 розробки запровадження в практику прийнят-
тя управлінських рішень в інвестиційній сфері 
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«порогових» значень індикаторів еколого-інве-
стиційної безпеки тощо;

 забезпечення реалізації інноваційних програм, 
проектів щодо запобігання і кризових ситуацій 
у виробничій сфері та у вирішенні питань регі-
онального управління і природоохоронної ді-
яльності;

 систематизації та узгодження всіх систем моні-
торингу щодо збору, обробки, та забезпечення 
обмінуінформацією еколого-економічного ха-
рактеру;

 доповнення та модернізація існуючих систем 
підготовки і перепідготовки фахівців.

Виділені напрямки екологізації регіону можуть 
бути покладеними в основу розробки концепції еколого-
інноваційного розвитку та формування комплексно-
го економіко-організаційного механізму регулювання 
еколого-інноваційного розвитку промислового підпри-
ємства, що і буде предметом подальших розробок.       
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