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працівників у відповідності до їх досягнень у трудовій 
діяльності; виконання соціальних гарантій перед праців-
никами, у тому числі на формування соціального пакету; 
навчання, підготовка, підвищення кваліфікації працівни-
ків, утримання об’єктів соціальної інфраструктури тощо);

– створення безпечних для життя і здоров'я праців-
ників умов праці (придбання, експлуатація необоротних 
активів, призначених для охорони праці; захист працівни-
ків від шкідливих факторів виробництва; навчання прави-
лам поведінки з охорони праці та техніки безпеки);

– надання благодійної допомоги незахищеним верствам 
населення, створення проектів, метою яких є вирішення кон-
кретної проблеми, поширеної для цільової громади (напри-
клад, допомога при боротьбі з ВІЛ/СНІД, туберкульозом), 
розробка заходів із захисту довкілля, біорізноманіття. 

Дані заходи дадуть змогу попередити втрати підпри-
ємств у формі штрафів за завдані суспільству збитки, 
податкових платежів за використані ресурси, забруднення 
природних оболонок Землі, створити позитивну репута-
цію та розширити ринки збуту.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию сущности и необходимости применения социальной ответственности 
в отечественном бизнесе. Предложен ряд мероприятий для усовершенствования налоговой системы, возрождения от-
раслей промышленного производства, улучшения качества и безопасности отечественной продукции, улучшения экс-
портно-импортных отношений со странами ЕС. 

Ключевые слова: социальная ответственность, бизнес, рыночная экономика, социальные инициативы, бухгалтер-
ский учёт, экономические результаты, производительность труда.

Summary. Article deals with investigation the essence and necessity of application of social responsibility in our domestic 
business.The system of measures is offered for improving the tax system, revival of industrial sectors, improving the quality and 
safety of domestic products, improvement of export-import relations with EU countries.
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Анотація. У роботі розглянуто основні чинники екологічних проблем Запорізького регіону. Визначено групи еколо-
гічних проблем. Проаналізовано поточні шляхи вирішення екологічних проблем. Розглянуто екологічний стан регіону 
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Вступ та постановка проблеми. Металургійна промис-
ловість є однією з базових галузей сучасного індустріаль-
ного суспільства та належить переважно до III–IV техноло-
гічних укладів. На етапах раннього капіталізму металургійне 
виробництво стало провідним видом діяльності як у техно-
логічному прогресі, так і в економічній діяльності. Воно 
було лідером у технологіях, організації виробництва, оплаті 
праці, організаційно-правових формах виробництва. 

У більшості наукових праць вітчизняних учених 
визначені основні економіко-технічні, потенціалоутворю-
ючі вектори розвитку металургійного виробництва:

- вектор модернізації: вилучення морально та фізично 
застарілих агрегатів та нерентабельних виробництв, 
поліпшення технології виробництва, завершення будів-
ництва та реконструкція незакінчених об’єктів металур-
гійного комплексу; постійне освоєння інноваційних видів 
металопродукції та збільшення випуску продукції з висо-
кою доданою вартістю;

- вектор конкурентоспроможності: зменшення енерго- 
та матеріалоємності продукції, трудових витрат та удо-
сконалення інфраструктури та впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу, агресивна збутова стратегія;

- вектор глобалізації: консолідація (домінування гло-
бальних транснаціональних корпорацій (ТНК), пере-
міщення металургійного виробництва в регіони з більш 
низькою собівартістю.

Екологічний вектор розвитку в діяльності металургій-
них підприємств майже не розглядається.

Внаслідок значної залежності від тенденцій страте-
гічного розвитку світового металоринку і міжнародних 
металургійних компаній та організацій усе більшого зна-
чення набуває екологічна політика підприємств, так як 
недотримання відповідних стандартів може призвести до 
неможливості збуту власної продукції [1, с. 3].

Вітчизняні металургійні компанії, незважаючи на зна-
чне посилення уваги до питань екологічності виробни-
цтва та продукції, відстають від своїх основних конкурен-
тів за темпами зниження обсягів викидів забруднюючих 
речовин, упровадженням відповідних техніки й техно-
логій та формуванням у власників і співробітників під-
приємств відповідального ставлення до проблем охорони 
навколишнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам розвитку різних векторів металургійної промисло-
вості присвячено чимало досліджень науковців та прак-
тиків, зокрема О.І. Амоші, С.С. Аптекаря, К.В. Гумелюк, 

Л.М. Кузьменко, Л.Г. Червової, М.Г. Чумаченка та ін. Але 
поза увагою науковців залишаються питання формування 
регіонального екологічного вектору із сучасними іннова-
ційними механізмами розвитку.

Метою даної роботи є формування інноваційних 
механізмів розвитку регіонального екологічного вектору.

Результати дослідження. Запорізький регіон ста-
більно займає третє-четверте місця серед регіонів країни 
за рівнем забрудненості від стаціонарних джерел забруд-
нення. Питома вага регіону за рівнем забрудненості в 
загальних показниках країни складає 4,8–6,5%. Найбільш 
забрудненим містом є м. Запоріжжя (питома вага забруд-
нення – 38,3–51%) [2, с. 71]. 

Основними чинниками екологічних проблем Запорізь-
кого регіону є:

- несприятлива структура промислового виробництва 
області, орієнтована на розвиток гірничо-металургійного 
та енергетичного комплексу, зі значною концентрацією 
екологічно небезпечних виробництв; 

- висока питома вага застарілих ресурсоємних та енер-
гоємних технологій, недостатній рівень застосування 
інновацій та ресурсозберігаючих технологій;

- інтенсивне використання природних ресурсів про-
тягом багатьох років без урахування об’єктивних законів 
розвитку та відтворення природно-ресурсного потенціалу 
регіону, що призвело до накопичення дисбалансів в еко-
логічній сфері;

- високий ступінь техногенного навантаження на 
область негативно впливає на стан навколишнього при-
родного середовища, призводить до надмірного забруд-
нення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, 
нагромадження у великих кількостях побутових та про-
мислових відходів, у тому числі небезпечних [4, с. 169].

Основні групи екологічних проблем, які можна сфор-
мувати в системі сталого розвитку регіону:

1) стан атмосферного повітря: значні показники щіль-
ності викидів (10,9 т/км2); значні викиди на душу насе-
лення від стаціонарних джерел (116,7 кг на рік, 319 г за 
добу) [5, с. 2];

2) проблеми водних ресурсів: забруднення водних 
об’єктів скидами забруднюючих речовин зі зворотними 
водами промислових підприємств, підприємств житлово-
комунального господарства; порушення гідрологічного та 
гідрохімічного режимів малих рачок області; забруднення 
підземних водоносних горизонтів; підтоплення територій 
регіону, проблема шахтних і кар’єрних вод [5, с. 13];

Таблиця 1
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення, тис. т

Країна/регіон/місто 2010 2011 2012 2013 2014
Україна 4131,6 4374,6 4335,3 4295,1 3190,4
Запорізька область 217,5 229,3 207,6 245,9 206,7
Питома вага області 5,3 5,2 4,8 5,7 6,5
Запоріжжя 109,6 117 92,3 94,1 86,7
Питома вага м. Запоріжжя у Запорізькому регіоні 50,4 51,0 44,5 38,3 41,9

Джерело: складено на основі [3]

Таблиця 2
Викиди від технологічних процесів металургійних підприємств країни та області

Технологічні процеси 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній 
промисловості (Україна) 901680,1 889568,0 638845,9

Технологічні процеси в кольоровій металургії (Україна) 39834,2 34156,1 26562,9
Технологічні процеси металургійних підприємств 
Запорізького регіону 80500 83800 77300

Джерело: складено на основі [3]
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3) земельні ресурси, ліса, надра: активізація екзоген-
них геологічних процесів на узбережжі Азовського моря; 
збільшення порушених та відпрацьованих земель у регі-
оні до 2,94 тис. га (0,1%) [4, с. 37–52].

Основний внесок у забруднення атмосферного пові-
тря м. Запоріжжя та області вносять промислові підпри-
ємства – найбільші забруднювачі, викиди яких становлять 
70–80% від загального валового обсягу викиду забрудню-
ючих речовин. 

Майже 37–45% викидів від загальної кількості забруд-
нюючих речовин по області займають підприємства 
чорної та кольорової металургії. Технологічні процеси 
металургійних підприємств регіону в загальних викидах 
металургії країни складають 6–8%. Найбільше металур-
гійне підприємство –забруднювач атмосферного пові-
тря – ВАТ «Запоріжсталь» [5, с. 7].

Обсяги викидів металургійних підприємств країни та 
Запорізького регіону наведені в табл. 2.

Крім ВАТ «Запоріжсталь» основними металургій-
ними підприємствами забруднювачами є: ПАТ «Запо-
різький завод феросплавів», ПАТ «Запоріжкокс», 
ПАТ «Український графіт», ПАТ «Дніпроспец-
сталь», ДП «Запорізький титаномагнієвий комбінат», 
ПАТ «Запоріжвогнетрив».

Обсяг викидів забруднених речовин металургійних 
підприємств м. Запоріжжя наведено в табл. 3.

Таблиця 3
Стан викидів забруднюючих речовин  

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
основних підприємств-забруднювачів металургійної 

галузі Запорізької області за 2014 р.
№
з/п Назва об’єкту Всього викидів, 

т/рік
1 ВАТ «Запоріжсталь» 59287,87

2 ПАТ «Запорізький завод 
феросплавів» 15709

3 ПАТ «Запоріжкокс» 2996,407
4 ПАТ «Український графіт» 1285
5 ПАТ «Дніпроспецсталь» 682,825

6 ДП «Запорізький 
титаномагнієвий комбінат» 852,819

7 ПАТ «Запоріжвогнетрив» 365
Джерело: складено на основі [4, с. 16]

Основні поточні шляхи вирішення екологічних про-
блем, які здійснюються для покращання екологічного 
стану в регіоні:

1) В Запорізькій області розроблена Обласна комплек-
сна програма охорони довкілля, раціонального викорис-
тання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки, яка затверджена Рішенням Запорізької обласної 
ради від 28.03.2013 р. № 29. 

2) Для поліпшення екологічної ситуації на узбережжі 
Азовського моря до Регіональної цільової програми 
«Питна вода Запорізької області на 2012–2020 роки», 
затвердженої Рішенням Запорізької обласної ради від 
31.05.2012 р. № 10 включені наступні заходи:

- «Зовнішні мережі і споруди водопостачання і кана-
лізації сел. Кирилівка», термін реалізації – 2013–2015 рр.;

- «Реконструкція водопроводу від с. Шелюги до сел. 
Кирилівка», термін реалізації – 2012–2016 рр. [4, с. 24].

Таким чином, трансформація національної економіки 
та забезпечення позитивної динаміки продуктивних сил 
України потребують подальшої оптимізації та поступової 
гармонізації природно-ресурсного, науково-технічного та 

еколого-економічного потенціалів в єдину систему цін-
ностей стратегічних пріоритетів нашої держави.

Упровадження інноваційних механізмів розвитку еко-
логічного вектора металургійних підприємств повинно 
розглядатись виходячи з основних рівнів: держави, галузі 
та окремого підприємства.

На рівні держави необхідно впроваджувати наступні 
заходи:

1) встановлення єдиних правил та вимог щодо еколо-
гічно обґрунтованого господарювання, яке не призводить 
до різких змін природно-ресурсного потенціалу, а підтри-
мує й підвищує продуктивність природних комплексів чи 
окремих об’єктів, облагороджує їх; 

2) забезпечення єдиних вимог господарської діяльності, 
за яких не порушується здатність біосистем до самовідтво-
рення, самоочищення й саморегулювання, розвиваються та 
поширюються рекреаційна, оздоровча, й курортна інфра-
структури, поліпшуються естетичні характеристики ланд-
шафтів, умови проживання загалом; 

3) упровадження єдиних інструментів екологізації 
природоохоронної діяльності (екологічної експертизи, 
екологічного аудиту, екологічного страхування) у контек-
сті забезпечення сталого розвитку регіону [6, с. 42]; 

4) створення гнучкої спеціалізованої системи еколо-
гічного оподаткування.

Необхідно повністю змінити підходи та ставки еколо-
гічного оподаткування відповідно до досвіду країн ЄС. 

Крім фіскальних цілей, екологічні податки покликані 
стимулювати екологічну поведінку платників, що має 
сприяти зменшенню навантаження на довкілля та забезпе-
чувати охорону навколишнього середовища. Європейські 
екологічні податки поділяються на сім груп за сферами 
використання: енергетичні податки (на моторне паливо, 
на енергетичне паливо, на електроенергію); транспортні 
податки (податки на пройдені кілометри, щорічний пода-
ток із власників, акцизи при купівлі автомобіля); плата за 
забруднення (емісія забруднюючих речовин в атмосферу 
і викиди у водні басейни); плата за розміщення відходів 
на звалищах та їх переробку; податки на викиди речовин, 
що призводять до глобальних змін (руйнування озонового 
шару); податок на шумовий вплив; плата за використання 
природних ресурсів;

5) створення ринку екологічних інновацій у галузі 
металургії. Структурно ринок екологічних інновацій 
повинен складатись із первинного ринку, де здійснюється 
обмін проміжних результатів екологічно орієнтованого 
інноваційного процесу в інформаційній формі, а також 
формується їх потенційний економічний ефект, та вто-
ринного ринку, де об’єктом купівлі-продажу є кінцевий 
результат екологічно орієнтованого інноваційного про-
цесу [4, с. 24];

6) створення механізмів державного розвитку іннова-
цій для екологізації.

Основними механізмами можуть бути: надання подат-
кових канікул підприємствам із безвідходним виробни-
цтвом; надання субсидій збитковим підприємствам, які 
не можуть упроваджувати екологічні інновації; підтримка 
створення приватних підприємств, орієнтованих на 
надання соціально-екологічних послуг населенню.

На рівні галузі та підприємства необхідно впроваджу-
вати наступні заходи:

1) впровадження концепції ліквідації наслідків екоде-
структивного впливу за рахунок сумісного фінансування 
роботодавця та робітника екологічних наслідків діяль-
ності підприємства;

2) формування нормативних об’ємів капіталовкладень 
в екологічні інновації та оновлення виробництв; 



133

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

3) створення венчурних дивізіонів найбільших мета-
лургійних компаній; 

4) участь у державних та міжнародних екологічних 
інноваційних проектах, обмін технологіями із залучен-
ням іноземних інвестицій, експорт технологій у рамках 
корпорацій;

5) капіталізація інтелектуального продукту, інвестиції 
в нематеріальні активи з екологічною складовою та ство-
рення умов до запровадження сучасних інновацій. 

Висновки. Металургійна промисловість є однією з 
базових галузей сучасного індустріального суспільства та 
належить переважно до III–IV технологічних укладів.

У більшості наукових праць вітчизняних учених 
визначені основні економіко-технічні, потенціалоутворю-
ючі вектори розвитку металургійного виробництва: век-
тор модернізації, вектор конкурентоспроможності, вектор 
глобалізації. Екологічний вектор розвитку в діяльності 
металургійних підприємств майже не розглядається.

До трійки найбільш забруднених регіонів країни вхо-
дить саме Запорізький регіон. Показники обсягу спожи-
вання, обсягу викидів на одиницю валового регіонального 
продукту, середній показник викидів від стаціонарних 
джерел засвідчують це.

Запорізький регіон стабільно займає третє-четверте 
місця серед регіонів країни за рівнем забрудненості від 
стаціонарних джерел забруднення.

Основними чинниками екологічних проблем Запо-
різького регіону є: несприятлива структура промислового 
виробництва області, висока питома вага застарілих ресур-

соємних та енергоємних технологій, інтенсивне викорис-
тання природних ресурсів протягом багатьох років, висо-
кий ступінь техногенного навантаження на область. 

Основні групи екологічних проблем, які можна сфор-
мувати в системі сталого розвитку регіону: значні викиди 
атмосферного повітря, проблеми водних ресурсів, жахли-
вий стан земельних ресурсів, лісів, надр.

Основний внесок у забруднення атмосферного пові-
тря м. Запоріжжя та області вносять металургійні підпри-
ємства – найбільші забруднювачі, викиди яких становлять 
70–80%.

Необхідно впроваджувати інноваційні механізми роз-
витку екологічного вектора металургійних підприємств: 

- на рівні держави: встановлення єдиних правил та 
вимог щодо екологічно обґрунтованого господарювання; 
забезпечення єдиних вимог господарської діяльності, за 
яких не порушується здатність біосистем до самовід-
творення, самоочищення та саморегулювання; впрова-
дження єдиних інструментів екологізації природоохорон-
ної діяльності; створення гнучкої спеціалізованої системи 
екологічного оподаткування; створення ринку екологіч-
них інновацій у галузі металургії; створення механізмів 
державного розвитку інновацій для екологізації;

- на рівні галузі металургії та окремого підприєм-
ства: участь у державних та міжнародних екологічних 
інноваційних проектах; капіталізація інтелектуального 
продукту; формування нормативних об’ємів капітало-
вкладень в екологічні інновації; впровадження концепції 
ліквідації наслідків екодеструктивного впливу.
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Аннотация. В работе рассмотрены основные факторы экологических проблем Запорожского региона. Определены 
группы экологических проблем. Проанализированы текущие пути решения экологических проблем. Рассмотрено эко-
логическое состояние региона и основные металлургические предприятия-загрязнители. Сформированы инновацион-
ные механизмы экологического вектора металлургических предприятий.

Ключевые слова: инновационные механизмы, экологический вектор, рынок экологических инноваций, налоговые 
экологические льготы, капитализация интеллектуального продукта.

Summary. The article discusses the main factors of environmental problems of Zaporozhye region. The groups of ecologi-
cal problems are determinated. Current solutions of environmental problems are analyzed. The ecological state of the region 
and the major metallurgical enterprises are observed. Innovative mechanisms of ecological vector of metallurgical enterprises 
were formed.

Key words: innovative mechanisms, ecological vector, the market environment of innovation, tax environmental benefits, 
the capitalization of intellectual products.


