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AS AN INNOVATION TOOLS OF RUNNING BUSINESS

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено сутнісну характеристику екологічного 

франчайзингу та екологічного аутсорсингу. Систематизовано 
переваги їх використання для підприємницьких організацій. 
Розкрито взаємозв’язок між екологічними інноваціями і реалі-
зацією інноваційних проектів. Обґрунтовано зв’язок екологіч-
ного франчайзингу та екологічного аутсорсингу з бізнес-плану-
ванням і реалізацією екологічних інновацій.

Ключові слова: екологічний франчайзинг, екологічний 
аутсорсинг, бізнес-планування, екологічна інновація, адміні-
стрування діяльності.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлена сущностная характеристика эко-

логического франчайзинга и экологического аутсорсинга. Си-
стематизированы преимущества их использования для пред-
принимательских организаций. Раскрыта взаимосвязь между 
экологическими инновациями и реализацией инновационных 
проектов. Обоснована связь экологического франчайзинга и 
экологического аутсорсинга с бизнес-планированием и реали-
зацией экологических инноваций.

Ключевые слова: экологический франчайзинг, экологиче-
ский аутсорсинг, бизнес-планирование, экологическая иннова-
ция, администрирование деятельности.

ANNOTATION
The article gives substantial characteristics of ecological fran-

chising and ecological outsourcing. The advantages of their use 
by entrepreneurial organizations are systemized. The correlation 
between ecological l innovations and realization of innovation pro-
jects is revealed. The relation of ecological franchising and eco-
logical outsourcing with planning and implementation of ecological 
innovations is substantiated.

Key words: ecological franchising, ecological outsourcing, 
business planning, ecological innovation, administration of activ-
ities.

Постановка проблеми. Важливість охорони 
навколишнього природного середовища, раці-
онального використання природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки держави, 
регіонів, виробничих об’єктів, населення обу-
мовлює потребу активізації таких процесів, як 
забезпечення сталого еколого-економічного роз-
витку, реалізація інноваційних проектів роз-
витку територій, використання інноваційних 
інструментів ведення бізнесу. Цього можна 
досягти шляхом використання екологічного 
франчайзингу й екологічного аутсорсингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз публікацій з питань регулювання еко-

логічних франчайзингових відносин показав, 
що вони стали предметом досліджень вітчиз-
няних і зарубіжних учених, а саме Н. Андрєє-
вої, А. Золотова, І. Ілляшенко, В. Козловцевої, 
Е. Наркевич, Т. Перги. В частині досліджень з 
питань аутсорсингу вкажемо на істотні наукові 
доробки таких авторів, як, зокрема, Б. Ані-
кін, О. Білоус, Ж-Л. Бравар, І. Заводовська, 
Д. Михайлов, Т. Перга. Загалом же ми пого-
джуємося з думкою М. Бабія, який зазначає, 
що «в Україні, на жаль, бракує фундаменталь-
них методологічних досліджень із проблеми 
аутсорсингу <...> Переважна більшість статей, 
авторами яких здебільшого є експерти консал-
тингових чи аутсорсингових компаній, мають 
практично-прикладний характер. У більшості 
випадків ці праці спрямовані на те, щоб поді-
литися досвідом застосування аутсорсингу в 
рамках окремого аутсорсинг-проекту чи кон-
кретного підприємства» [1, с. 54].

Мета статті полягає у розкритті сутності еко-
логічного франчайзингу і екологічного аутсор-
сингу, систематизації переваг їх використання 
для підприємницьких організацій, обґрунту-
ванні зв’язку екологічного франчайзингу та 
екологічного аутсорсингу з бізнес-плануванням 
і реалізацією екологічних інновацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Навколишнє природне середовище є визначаль-
ною силою, що зумовлює (детермінує) розвиток 
людства. Незважаючи на те, що з низки причин 
(наприклад, активний розвиток науково-техніч-
ного прогресу) роль цієї теорії сьогодні зменшу-
ється, це не виключає того, що географічний 
чинник відіграє далеко не останню роль поряд з 
економічним, соціальним, технологічним фак-
торами.

Більше того, як зазначає С. Валентей, 
«навколишнє середовище складається з трьох 
компонентів <…> Найшвидшими темпами роз-
вивається техносфера (роки), далі соціосфера 
(десятиріччя), і, нарешті, для зміни природного 
середовища потрібні століття. Звідси, за пев-
ного спрощення, випливає, що історія людства ЕК
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є зміною техносфери і соціального середовища 
за практичної незмінності природної складо-
вої» [2]. Однак відрив техно- і соціосфери може 
зумовити «відрив» цих складових навколиш-
нього середовища від природного базису і до 
руйнації екосистеми. Тому заходи щодо охо-
рони довкілля і раціонального використання 
природних ресурсів підвищать роль і значення 
екологічного потенціалу для забезпечення еко-
номічного зростання та досягнення економіч-
ного розвитку суспільства.

І. Ілляшенко вважає, що «для гарантування 
екологічної безпеки необхідні значні фінансові 
витрати, непосильні для сучасної нестабільної 
економіки України. У зв’язку з цим, не виклю-
чаючи деякої частки інвестування за рахунок 
бюджетних коштів, слід орієнтуватися на рин-
кові джерела фінансування. Це визначає осо-
бливу актуальність створення певних умов для 
розвитку бізнесу в специфічній сфері – еколо-
гії, в тому числі, на основі залучення інозем-
ного, а також національного приватного капі-
талу. Однією з зазначених умов є активізація 
ділової активності за допомогою механізму 
франчайзингу. Його можна визначити як сис-
тему договірних відносин між великою фірмою 
(«франчайзером») і її малим партнером («фран-
чайзі») з кооперації в галузі збуту та виробни-
цтва товарів і послуг» [3].

Експерти одноголосно оцінюють світовий 
ринок екологічних товарів та послуг як досить 
ємний (як мінімум 500 млрд. дол. США) та 
один із найбільш динамічних. Згідно з приблиз-
ними оцінками його щорічний приріст складає 

5%, а в окремих країнах темпи приросту про-
гнозуються ще більш високими. Наприклад, у 
країнах Балтії – до 8% на рік, у Канаді – 10% 
на рік протягом наступних п’яти років. Ринок 
екологічних послуг у країнах Східної Європи, 
включаючи СНД, оцінюється приблизно в 
20 млрд. дол. США, а його середнє зростання 
дорівнює 1%. Згідно з прогнозами ряду експер-
тів у першій половині ХХІ ст. до 40% світового 
виробництва складуть продукція та технології, 
які пов’язані з екологією та енергетикою [4, с. 22].

Наведені інформаційні дані є свідченням 
існування передумов і потенційних можливос-
тей розширення асортименту послуг, пропози-
ція яких матиме місце у перспективі. Одним з 
інструментів надання таких послуг має стати 
екологічний франчайзинг.

Екологічний франчайзинг – це:
– забезпечення максимального зростання 

споживання, розширення споживацького 
вибору та споживацької задоволеності, мак-
симальне зростання якості життя, підтримка 
сталого, збалансованого розвитку територій, 
збереження високої якості навколишнього 
середовища;

– система, що забезпечує сталий розвиток 
на основі поширення екологічно збалансова-
них видів виробництва та розподілення в умо-
вах появи нових екологічних потреб (напри-
клад, потреб в екологічній безпеці); має сенс 
підкреслити, що він є результатом стратегіч-
ного планування природокористування, вміння 
передбачати екологічні наслідки тих чи інших 
господарських рішень [5].

Рис. 1. Види екологічного франчайзингу залежно від напряму його здійснення
Джерело: сформовано за даними [6]

Екологічний франчайзинг

Виробничий франчайзинг
ґрунтується на загальних для сторін 
цілях: поділ праці та спеціалізація 
виробництва; підвищення обсягу 
виробництва та розширення 
екологоорієнтованої виробничої 
програми; забезпечення економічності й 
екологічності виробництва; збільшення 
гнучкості виробництва і збуту 
відповідно до екологічних вимог ринку; 
освоєння виробництва нових екологічно 
чистих і безпечних товарів залежно від 
зростаючого попиту на них.

Екологічний франчайзинг товару
є продажем товарів, які вироблені 

франчайзером і мають товарний знак з 
екологічним маркуванням.

Сервісний франчайзинг,
націлюючись на високий рівень обслуговування 
споживачів і в результаті спільної екологічної 
політики, яка проводиться франчайзером і франчайзі, 
уможливлює оперативне інформування споживача про 
те, «яка кількість і якість екологічних послуг йому 
може бути гарантована за певний період часу на 
підприємствах певної торгової марки. 
Поінформованість економить час споживачів на 
пошук і задоволення своїх екологічних потреб, а 
очікувана якість обслуговування робить, крім усього 
іншого, позитивний емоційний вплив, що підвищує 
ймовірність повторних звернень до франчайзі.

Екологічний франчайзинг бізнес-формату
разом з усіма правами франчайзер передає франчайзі 
розроблену ним технологію організації і ведення 
бізнесу. Франчайзі повністю ідентифікується з 
франчайзером і стає частиною загальної 
корпоративної системи.
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Сутність екологічного франчайзингу розкри-
вається через ведення бізнесу.

Екологічний франчайзинг залежно від 
напряму може бути таких чотирьох видів: еко-
логічний франчайзинг товару, виробничий, сер-
вісний та бізнес-формату (рис. 1).

Реалізація механізму франчайзингу має бути 
пов’язана з бізнес-плануванням організації, 
оскільки «головна риса бізнес-плану полягає в 
тому, що він є базою системи, яка буде забезпе-
чувати реалізацію напрямів, обраних для функ-
ціонування організації. Він визначає становище 
підприємства, статус його підрозділів, обґрун-
товує і показує існуючі стратегічні цілі та оці-
нює шанси на успіх і подальший ефективний 
розвиток» [7, с. 15].

Підтвердженням вказаного вище є теза про 
те, що «екологічний бізнес сьогодні – це той 
сектор економіки, який вирішує дві основні 
задачі: усунення негативних наслідків мину-
лого та просування технологій майбутнього; 
при цьому створить умови для повноцінного 
життя і збереже природне середовище» [3].

Більше того, використання механізму фран-
чайзингу повинно бути пов’язано з бізнес-пла-
нуванням інноваційних проектів, оскільки:

– однією з цілей бізнес-плану є вивчення 
перспектив розвитку майбутнього ринку збуту, 
що уможливлює вироблення тієї продукції або 
послуги, яка буде користуватися попитом у 
споживачів (наприклад, виробництво продук-
ції і послуг, які задовольнятимуть екологічні 
потреби (продукція – потребу в екологічній 
чистоті (екологічно чиста продукція), послуга – 
потребу в екологічній безпеці);

– попри спрямованість бізнес-плану на 
внутрішніх користувачів, його націленість на 
зовнішніх споживачів вимагає ознайомлення 
різних представників ділового світу із сутністю 
та основними аспектами реалізації конкретної 
підприємницької ідеї; інформування зовніш-
нього інвестора та інших зацікавлених сторін 
про технічні, маркетингові, організаційно-еко-
номічні, екологічні та інші переваги інновацій-
ного проекту;

– бізнес-планування інноваційного проекту 
з урахуванням екологічної компоненти змен-
шує ймовірність виникнення множини зовніш-
ніх і внутрішніх загроз для екологічної безпеки 
регіону і окремої організації.

Зовнішні загрози для регіону і окремих орга-
нізацій систематизуємо таким чином.

По-перше, загрози руйнування природних 
систем. Так, будівництво промислових об’єктів 
формує ризик руйнування екосистем, меліора-
тивні роботи – ризик зміни екосистем.

По-друге, загрози для здоров’я населення. 
Наприклад, виробництво нової продукції може 
зумовити ризик зростання рівнів захворюва-
ності і смертності.

По-третє, техногенні загрози для кон-
кретного промислового підприємства. Вони є 
наслідком реалізації науково-технічних рішень 

у виробничій сфері та сфері послуг, що супро-
воджується нераціональним використанням 
природних ресурсів, помилками в проектно-
технічній документації, порушенням техноло-
гії виробництва, правил експлуатації машин, 
устаткування і обладнання, техніки безпеки. 
Усе це формує ризик аварій і катастроф на 
виробництві.

По-четверте, загрози у природокористуванні 
(наслідком звичайного природокористування 
може стати ризик недопоставки природних 
ресурсів, нераціонального використання при-
родних ресурсів – ризик швидкого вичерпання 
природних ресурсів, неналежного поводження з 
природними ресурсами – ризик погіршення їх 
якості, виснаження природних ресурсів).

Внутрішні загрози екологічній безпеці 
організації формують перш за все застосову-
вані технології (переважно застарілі) та інші 
організаційні підсистеми, наприклад, вироб-
нича (через нераціональне використання при-
родних ресурсів, неефективний технологічний 
процес); кадрова (через недієвий менеджмент, 
недосконалі технології регламентування діяль-
ності персоналу (перелік використовуваних 
технологій слід доповнювати застосуванням 
технологій менеджменту екологічних знань, 
інноваційного розвитку підсистеми персо-
налу); підсистема організаційної культури 
(через непокладення в основу менеджменту 
організацій принципів екологічного менедж-
менту, соціально відповідального екологоорі-
єнтованого управління).

Усвідомлення організаціями важливості 
дотримання екологічних стандартів у процесі 
господарської діяльності зумовить (мало б зумо-
вити) створення екологічних інновацій, фор-
мування інноваційних проектів екологічного 
спрямування, їх бізнес-планування.

Екологічні інновації представляють вироб-
ництво, наміри або експлуатацію благ, послуги, 
організаційну структуру або методи ведення біз-
несу, які поширюються на виробників і спожи-
вачів протягом життєвого циклу з відповідним 
зниженням екологічних ризиків, забруднення 
та негативного впливу на процеси природоко-
ристування порівняно з відповідними альтерна-
тивами [8].

Вкажемо на те, що існує специфічний, нео-
днозначний взаємозв’язок між екологічними 
інноваціями і реалізацією інноваційних проек-
тів (табл. 1).

По-перше, практика використання нових еко-
логоорієнтованих технологій і проектів (напри-
клад, енергозберігаючих) засвідчила немож-
ливість ефективного розв’язання екологічних 
проблем через низьку активність суб’єктів гос-
подарювання щодо їх впровадження. Це обумов-
лює потребу переміщення акцентів у викорис-
танні методів захисту довкілля на застосування 
адміністративних (наприклад, системи санкцій, 
системи стандартів) і, особливо, правових мето-
дів та інструментів.
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Так, реалізація енергозберігаючих проектів, 
вимагаючи значних фінансових ресурсів, здій-
снюється через механізм спільного фінансу-
вання цих проектів, внаслідок чого виникають 
такі проблеми, які вимагають чіткого законо-
давчого врегулювання:

– суб’єкти спільного фінансування проектів, 
попри спільну мету – раціоналізацію енергоспо-
живання, – переслідують власні цілі (причому, 
чим більша економічна влада і вплив у суб’єкта, 
тим на більшу частину доходу він «претендує»);

– вони мають різний ступінь впливу на 
процеси еколого-економічного регулювання 
(окремі суб’єкти, наприклад, можуть визначати 
інституціональні умови розподілу додаткового 
доходу від реалізації проекту).

Виникнення цих проблем унеможливлює 
повноцінну реалізацію інтересів усіх учасників 
спільного фінансування проекту і, відповідно, 
отримання еколого-економічного і соціального 
ефекту від впровадження самого проекту; недо-
сконалість мотиваційного механізму забезпе-
чення участі окремих суб’єктів у екологоорієн-
тованих проектах.

Для цього держава, використовуючи інстру-
менти правового регулювання, повинна визна-
чити рамки впливу усіх суб’єктів на процес 
розподілу отриманого доходу за паралельного 
забезпечення їх економічних інтересів, обґрун-
тувати доцільність залучення державних 
коштів на здійснення проектів тощо.

По-друге, використання екологічних іннова-
цій в одній галузі зумовлює зміни в інших галу-
зях (наприклад, реалізація проектів з енергоз-
береження передбачає і потребує використання 
нових (альтернативних) джерел енергії; впро-
вадження екологічного менеджменту вимагає 
проведення змін у виробничій, маркетинговій, 
збутовій діяльності підприємства).

По-третє, поширення екологічних інновацій 
на всі сфери життя суспільства обумовлює їх 
тісний взаємозв’язок з процесами виробництва 
і споживання продукції і послуг.

По-четверте, реалізація екологічних інно-
вацій супроводжується виникненням подвій-
них екстерналій (ефектів). Так, з одного боку, 
суб’єкт, який реалізує інновацію, створює еко-
номічні, соціальні й екологічні вигоди для сус-
пільства. З іншого боку, витрати, завдяки яким 
досягається ця вигода, несе сам суб’єкт.

Здебільшого така ситуація формує нега-
тивну мотивацію суб’єктів щодо інвестування 
екологічних проектів. Це вимагає покладення 
в основу діяльності щодо фінансування інно-
ваційно-інвестиційних проектів екологічного 
спрямування принципу «суспільство платить» 
(так само, як в основі діяльності, яка забруднює 
довкілля, повинен лежати принцип «забрудню-
вач платить», а не принцип «споживач платить»).

Водночас це певною мірою свідчить про 
низьку екологічну свідомість, непослідовність в 
екологічній діяльності, непокладення в основу 
управління економічними процесами на усіх 
рівнях, зокрема в основу підприємницької 
діяльності, принципів екологічного менедж-
менту (екологічної свідомості; вирішення еко-
логічних проблем і запобігання виникненню 
нових; стратегічної цілеспрямованості).

Так, суб’єкт, реалізуючи екологічну іннова-
цію, не тільки створює економічні, соціальні 
й екологічні вигоди для суспільства, несе зна-
чні витрати, але й отримує власні переваги у 
вигляді:

– економії ресурсів завдяки раціоналізації 
споживання сировини, води, енергії;

– виходу на новий рівень технологічного 
розвитку завдяки оновленню виробничих про-
цесів та появі інноваційних продуктів;

– зміцнення конкурентних позицій завдяки 
здобуттю іміджу екологічно чистого підприєм-
ства, яке здійснює соціально відповідальну еко-
логічно орієнтовану діяльність тощо.

Підтвердженням цього, наприклад, є 
«хіміко-фармацевтичний завод ПАТ «Концерн 
Стирол», який ще з 2001 року припинив ски-
дання стічних вод у водні ресурси Донбасу, 
використовуючи безстічний цикл водокористу-
вання, та значно зменшив викиди в атмосферне 
повітря, впровадивши новітні очисні споруди. 
За три останні роки підприємство вклало в при-
родоохоронні проекти понад 30 млн. доларів. 
Європейський банк реконструкції та розвитку 
визнав, що природоохоронна діяльність кон-
церну цілком відповідає вимогам європейських 
норм, а за деякими параметрами характеризу-
ється жорсткішими вимогами, ніж у Данії, де 
діють найсуворіші в Європі природоохоронні 
закони» [9].

Інноваційним інструментом ведення біз-
несу та управління господарською діяльністю є 

Таблиця 1
Позиції, що є свідченням специфічності, неоднозначності взаємозв’язку  

між екологічними інноваціями і реалізацією інноваційних проектів
№ 
з/п Назва

1 Використання екологічних інновацій не завжди є інструментом ефективного розв’язання екологіч-
них проблем через низьку активність суб’єктів господарювання щодо їх впровадження.

2 Використання екологічних інновацій в одній галузі зумовлює зміни в інших галузях.

3 Поширення екологічних інновацій на всі сфери життя суспільства обумовлює їх тісний 
взаємозв’язок з процесами виробництва і споживання продукції і послуг.

4 Реалізація екологічних інновацій супроводжується виникненням подвійних екстерналій (ефектів).
Джерело: сформовано самостійно
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аутсорсинг. Також він є новою послугою, що 
з’явилась на вітчизняному екологічному ринку 
й може бути ефективно використана організаці-
ями в системах їх менеджменту.

В найбільш вживаному значенні під аутсор-
сингом (у пер. з англ. “outsourcing” – «викорис-
тання зовнішнього ресурсу») розуміють процес 
виведення традиційних для компанії (чи запла-
нованих до самостійного виконання) функцій 
(найчастіше допоміжних) за межі підприємства 
[10, с. 86].

Т. Перга вважає, що серед нових послуг, які 
останнім часом з’явилися на вітчизняному еко-
логічному ринку й можуть бути надзвичайно 
ефективно використані в механізмах менедж-
менту, на особливу увагу заслуговує екологіч-
ний аутсорсинг. Його сутність полягає в повній 
або частковій передачі функцій адміністрування 
природокористування та екологічної звітності 
особам, які не працюють на підприємстві та є 
спеціалістами в цій сфері. Фактично йдеться 
про користування послугами сторонніх спеці-
алістів-професіоналів замість введення власної 
штатної одиниці – еколога. До послуг еколо-
гічного аутсорсингу входять консультування 
з питань природокористування, складання та 
узгодження щоквартальних розрахунків пла-
тежів за негативну дію на навколишнє середо-
вище, ведення природоохоронної документації. 
Екологічний аутсорсинг є одним з різновидів 
екологічного консалтингу, який є досить ефек-
тивним для малого і середнього бізнесу, адже 
він допомагає розв’язувати проблеми підпри-
ємств (чи уникати їх) не лише якісно, але й 
оперативно, а також без значних матеріальних 
витрат [5].

В результаті використання екологічного аут-
сорсингу організації (підприємства, установи) 
можуть отримати такі переваги (рис. 2).

Підтвердженням існування переваг від впро-
вадження аутсорсингу загалом є дані опиту-
вання топ-менеджерів західних компаній, які 
вказали на такі основні переваги: зниження 
витрат – 79%, концентрація на профільному біз-
несу – 75%, підвищення якості послуг – 70%, 
підвищення конкурентоспроможності – 67%, 
оптимізація бізнес-процесів – 72% [11, с. 77].

Отримані організаціями (підприємствами, 
установами) від використання екологічного аут-
сорсингу переваги можуть охоплювати:

1) використання високопрофесійного досвіду 
сторонніх організацій (в частині ведення біз-
несу, адміністрування роботи щодо захисту 
довкілля, управління базами знань, виконання 
окремих функцій, наприклад, дозвільних (отри-
мання дозволу на викиди в атмосферу));

2) зниження собівартості функцій, переданих 
аутсорсеру (суб’єкту, який надає функції), через 
здешевлення виконуваних ним функцій внаслі-
док спеціалізації у вузькій предметній області, 
а також завдяки ефекту, який досягається під 
час здійснення однотипних операцій одночасно 
для великої кількості клієнтів (наприклад, опе-
рацій, пов’язаних із проведенням екологічного 
аудиту); причому, як зазначається у праці [12], 
«на аутсорсинг можуть передаватися будь-які 
функції та бізнес-процеси, а компанія залишає 
тільки ті, які створюють максимальну цінність 
продукту»;

3) акцентування уваги на веденні бізнесу, 
виконанні загальних функцій менеджменту, 
не розпорошуючи увагу і зусилля на виконанні 
специфічних функцій (наприклад, щодо адміні-
стративного обслуговування природоохоронної 
діяльності підприємства);

4) покращення практики ведення підприєм-
ницької діяльності (наприклад, завдяки корис-
туванню послугами центрів обробки даних для 

Рис. 2. Переваги використання організаціями аутсорсингу
Джерело: сформовано самостійно

Переваги використання екологічного аутсорсингу

застосування високопрофесійного досвіду сторонніх організацій
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акцентування уваги на веденні бізнесу
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покращення практики ведення підприємницької діяльності

забезпечення прозорості адміністрування організацією
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економія ресурсів (фінансових, кадрових)
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забезпечення відновлення та безперервності 
бізнесу стосовно небезпечних і безперервних 
виробництв; доступу до передових технологій 
та перспективних розробок у вигляді техніч-
ної та наукової бази аутсорсера; управлінню 
базами знань, які ляжуть в основу підтримки 
прийняття рішень);

5) підвищення трудової активності персо-
налу (наприклад, через проектування і супро-
від автоматизованих бізнес-систем, пов’язаних 
із формуванням та використанням соціальних 
пакетів для працівників, зайнятих на шкідли-
вих виробництвах);

6) забезпечення прозорості адміністрування 
організацією (зокрема, адміністрування її при-
родоохоронної діяльності), що створить значну 
перевагу для бізнесу, оскільки підвищення опе-
ративності й забезпечення прозорості адміні-
стрування є одним із «золотих правил» конку-
рентоспроможності;

7) залучення інвестицій, збільшення інвес-
тиційної привабливості організації; наприклад, 
автори праці [13, с. 28] вважають, що «в Україні 
найбільш перспективним напрямом залучення 
інвестицій є створення інституціональних умов 
для повноцінного впровадження принципів 
аутсорсингу в аграрну сферу, а саме: довго-
строковість контракту; наявність бізнес-про-
цесу; вивільнення функцій цілком і повністю; 
підвищення якості відданого на аутсорсинг 
бізнес-процесу при одночасному зниженні (або 
збереженні) рівня витрат»; принципи ж дов-
гостроковості контракту, підвищення якості 
бізнес-процесу за паралельного зниження (або 
збереження на тому ж рівні) витрат, покладені 
в основу діяльності організації сфери агропро-
мисловго виробництва, збільшують її інвести-
ційну привабливість і, відповідно, створюють 
передумови для залучення інвестицій;

8) економія ресурсів (завдяки відмові від 
додаткового залучення кадрового ресурсу 
(наприклад, штатного еколога) для виконання 
певних функцій (наприклад, адміністрування 
природоохоронної діяльності підприємства), що 
охоплює економію фінансових коштів як на утри-
манні персоналу, так і на виконанні функцій).

Так, адміністрування природоохоронної 
діяльності підприємства може:

1) в частині охорони атмосферного повітря 
включати інвентаризацію викидів забрудню-
ючих речовин; розробку дозволу на викиди 
(зокрема, формування звіту про інвентаризацію 
джерел викидів і документів, що обґрунтову-
ють обсяги викидів); розробку паспортів ГОУ 
(газоочисної установки) тощо;

2) в частині спецводокористування – роз-
робку спецдозволу на користування надрами; 
паспорту свердловини; проектів гранично 
допустимих скидів тощо;

3) в частині поводження з відходами – кон-
сультаційний супровід щодо отримання акта 
обстеження місць тимчасового зберігання від-
ходів; розробку звіту про інвентаризацію відхо-

дів і паспортів на відходи (реєстрової карти); 
підготовку декларації про утворення відходів 
тощо;

4) в частині здійснення екобухгалтерії – адмі-
ністративний супровід екологічного податку 
(його розрахунок з урахуванням фактичних 
параметрів роботи підприємства; складання 
екологічної статистичної звітності тощо).

Висновки. Отже, екологічні франчайзинг і 
аутсорсинг дадуть змогу:

– змінити відносини в системі «суб’єкт гос-
подарювання – навколишнє природне серед-
овище»;

– забезпечити конкурентоспроможність 
суб’єктів господарювання (наприклад, завдяки 
впровадженню підприємницьких ідей через 
використання франчайзингу під час бізнес-пла-
нування інноваційних проектів, аутсорсингу 
під час адміністрування природоохоронної 
діяльності організації).
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