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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Відповідно до «Глобальних цілей ста-

лого розвитку» екологічна модернізація (ЕМ) національної економіки (НЕ) ви-

знана світовою спільнотою одним із пріоритетних завдань XXI століття. Досяг-

нення їх цільових таргетів потребує створення нової концепції державного ре-

гулювання (ДР) ЕМНЕ. У розвинених країнах світу регуляторні механізми 

ЕМНЕ вже тривалий час є повноцінною складовою системи управління націо-

нальним господарством. Найбільш успішно вони реалізуються в Данії, Нідер-

ландах, Фінляндії, Норвегії, Німеччині через диверсифіковану систему екологі-

чних податків, «зелену» фіскальну реформу, систему субсидій, грантів тощо. У 

Великобританії, США, Японії ДР ЕМНЕ здійснюється переважно через депози-

тно-заставне регулювання, субсидії, позики, податки, збори, штрафи, кредити, 

квоти, методи прискореної амортизації. У Данії, Швеції, Нідерландах, Канаді 

ДР ЕМНЕ сконцентровано передусім на державному субсидіюванні зелених 

технологій. В Україні потенціал переходу до «зеленої» економіки не реалізуєть-

ся повною мірою, що обумовлено недосконалістю інфраструктурного, інститу-

ційного та нормативного середовищ підтримання екоінновацій, а також несис-

темністю заходів ДР ЕМНЕ. Виходячи із цього, формування принципово ново-

го теоретико-методологічного базису запровадження в національному госпо-

дарстві України системи ДР ЕМНЕ, узгодженої за цілями, ресурсами, виконав-

цями та часом з загальною системою ДР НЕ, набуває особливої актуальності. 

Фундаментальні засади ЕМ та впливу екоінновацій на соціально-

економічний розвиток НЕ закладені в працях Д. Аптера (D. Apter), М. Вебера 

(M. Weber), Е. Вайцзекера (E. Ulrich von Weizsäcker), Д. Зоннефельда 

(D. Sonnenfeld), А. Мола (A. Mol), Т. Парсонса (T. Parsons), Й. Хубера (J. Huber) 

та інших. Значні напрацювання щодо шляхів модернізації національного госпо-

дарства на засадах екологізації, формування моделей ДР НЕ мають і вітчизняні 

науковці, зокрема, О. Балацький, В. Боронос, Т. Васильєва, Л. Гриценко, 

І. Губарєва, Л. Жарова, В. Касьяненко, І. Кулясов, М. Макаренко, О. Маслак, 

Л. Мельник, Л. Михайлова, Н. Педченко, М. Петрушенко, Г. Розенберг, 

О. Теліженко, Є. Хлобистов, О. Яницький та ін. 

Водночас аналіз наукового доробку з цієї проблематики засвідчив, що не-

вирішеним залишається ряд теоретичних і прикладних проблем. Так, зокрема, 

подальшого дослідження вимагають методологічний базис ДР ЕМНЕ, вибір ка-

налів ЕМНЕ, через які ДР буде найбільш результативним, підвищення їх ефек-

тивності, формування сприятливого макро- та підприємницького середовищ 

для масштабування екоінновацій, прогнозування макроекономічних зрушень 

залежно від траєкторії ДР ЕМНЕ тощо. Відсутність цілісної концепції ДР 

ЕМНЕ, її теоретична і практична значущість обумовили актуальність дослі-

дження, його мету, завдання та зміст.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота виконана в контексті Основних напрямів фундаментальних дослі-
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джень на 2014–2018 рр. (Постанова Президії НАНУ від 20.12.2013 р. № 179), 

Основних засад державної екологічної політики України на період до 2020 року 

(Закон України від 21.12.2010 р. № 2818-VI), Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року (Постанова КМУ від 06.08.2014 р. № 385). 

Дисертаційна робота безпосередньо пов’язана з тематикою науково-

дослідних робіт Сумського державного університету. Так, зокрема: в межах те-

ми «Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеле-

ної» економіки в умовах інформаційного суспільства» (№ д/р 0115U000684) ро-

зроблено механізми забезпечення «зеленого» зростання НЕ; в межах теми «Фу-

ндаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реаліза-

ції соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» 

(№ д/р 0111U002149) – кластерний підхід до вибору інструментів ДР ЕМНЕ; в 

межах теми «Фундаментальні засади управління екологічно спрямованою дема-

теріалізацією соціально-економічних систем» (№ д/р 0112U006839) – механізм 

оцінювання інтенсивності просування екоінновацій; у межах теми «Розроблен-

ня методологічних та методичних основ оцінки екологічних втрат для форму-

вання еколого-економічної політики в інтересах сталого розвитку» (№ д/р 

0109U004805) – важелі еколого-економічної державної політики; в межах теми 

«Механізми реалізації потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження націо-

нальної економіки в умовах інформаційного суспільства» (№ д/р 0113U001746) 

– підходи до прогнозування ефектів від ДР ЕМНЕ; в межах теми «Фундамента-

льні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку еко-

номічних систем» (№ д/р 0109U008930) – підхід до врахування впливу іннова-

ційного середовища в НЕ на ефективність ДР ЕМНЕ; в межах теми «Розроб-

лення фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-

економічного розвитку в ході Третьої промислової революції» (№ д/р 

0118U003578) – механізм прогнозування макроекономічних зрушень у НЕ під 

впливом ДР ЕМНЕ. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретико-

методологічне обґрунтування, розроблення концептуальних положень та нау-

ково-методичних підходів до ДР ЕМНЕ. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

 узагальнити науково-методологічні підходи до формування системи 

ДР НЕ, виокремити в ній місце ДР екомодернізаційних трансформацій; 

 визначити сутність ЕМНЕ; 

 обґрунтувати концептуальні засади формування системи ДР ЕМНЕ; 

 визначити сутність нішевих екомодернізацій, запропонувати їх типологію 

як підґрунтя для диверсифікації методів та важелів ДР ЕМНЕ; 

 обґрунтувати специфічні принципи ДР ЕМНЕ; 

 розробити методологічне підґрунтя вибору релевантних каналів ДР 

ЕМНЕ, обумовлених загальним рівнем інноваційної активності в країні; 

 розробити методологічні засади оцінювання рівня впливу підприємниць-

кого середовища на вибір каналів ДР ЕМНЕ; 
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 поглибити методичний інструментарій прогнозування зростання частки 

підприємств-екоінноваторів у НЕ в цілому та за окремими галузями як реакції 

на застосування різних типів заходів ДР ЕМНЕ; 

 вдосконалити методологію оцінювання ефективності реалізації заходів 

ДР ЕМНЕ за галузями та окремими технологічними процесами; 

 розробити пробіт-модель оцінювання залежності ефективності ДР ЕМНЕ 

від ресурсної підтримки держави та якості «зеленого» зростання; 

 розробити модель визначення ефективності ДР ЕМНЕ на основі принци-

пу розширеної координації; 

 розробити методичний інструментарій прогнозування динаміки іннова-

ційної активності підприємств щодо запровадження екомодернізаційних змін; 

 зпрогнозувати динаміку ВВП залежно від наявності / відсутності ЕМНЕ, 

ефективності її ДР та рівня залучення різних стейкхолдерів до процесу інвести-

ційного забезпечення. 

Об’єкт дослідження – процес ДР ЕМНЕ. 

Предмет дослідження – економічні відносини, що виникають між стейк-

холдерами різних рівнів в процесі ЕМНЕ. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи 

стали фундаментальні положення сучасної економічної теорії, теорії ДР еконо-

міки, інноватики, концепції сталого розвитку та «зеленого» зростання економі-

ки, наукові праці з питань ЕМ та ДР НЕ. 

У дисертації використано загальні та спеціальні методи наукового дослі-

дження, а саме: логічне узагальнення – при уточненні категоріального апарату; 

телеологічний, функціональний та структурний підходи – під час обґрунтуван-

ня холістичності ДР ЕМНЕ; статистичний аналіз, GAP-аналіз, методи Хольта і 

Харрінгтона – при оцінюванні динаміки макроекономічних зрушень унаслідок 

ДР ЕМНЕ; факторний аналіз та когнітивне моделювання (FCM-аналіз) – під час 

визначення релевантних каналів ДР ЕМНЕ; метод аналізу залежності якісних 

змінних (пробіт-моделювання) – при оцінюванні ймовірності змін у каналах 

ДР ЕМНЕ; компаративний метод, методи нечіткої логіки – під час розроблення 

заходів ДР ЕМНЕ; логістичне та детермінантне моделювання – під час дослі-

дження факторів впливу на ефективність ДР ЕМНЕ; економіко-математичне 

прогнозування – при прогнозуванні динаміки ВВП залежно від екомодерніза-

ційних змін у НЕ. 

Інформаційно-фактологічною базою дослідження є: закони України, нор-

мативні документи Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного ро-

звитку і торгівлі, Міністерства екології та природних ресурсів України; аналі-

тичні дані Державної служби статистики України, Державного агентства з пи-

тань науки, інновацій та інформатизації України, Євростату; звітна інформація 

міжнародних неурядових організацій та науково-дослідних установ; зібрана в 

результаті анкетування та опрацьована автором інформація щодо підприємни-

цького середовища ЕМ; результати наукових досліджень із питань ДР ЕМНЕ.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні наукової 

проблеми щодо розроблення теоретико-методологічних засад формування сис-

теми ДР ЕМНЕ та науково-методичного підґрунтя її забезпечення. 

Найбільш вагомими науковими результатами дослідження є такі:  

вперше: 

 розроблено концептуальні засади формування системи ДР ЕМНЕ з по-

зиції холістичності процесу її організації, що ґрунтується на поєднанні телеоло-

гічного (наскрізна підпорядкованість усієї системи заходів ДР ЕМНЕ спільній 

меті – збільшенню кількісних та якісних параметрів «зеленого» зростання НЕ 

для стимулювання інтенсивного розвитку НЕ), структурного (вибір найбільш 

продуктивних каналів ДР ЕМНЕ, забезпечення їх ефективності з позиції макро- 

та мікросередовища впровадження екоінновацій, диверсифікація заходів 

ДР ЕМНЕ) та функціонального (виконання системою ДР ЕМНЕ ряду специфіч-

них функцій у НЕ, зокрема діагностичної, контролювальної, коригувальної, 

стабілізувальної, стимулювальної та функції мережевої багатоканальної коор-

динації) підходів, які в сукупності забезпечують системну збалансованість роз-

витку НЕ; 

 розроблено методологічне підґрунтя та методичний інструментарій (на 

основі поєднання GAP-аналізу, методу Хольта та тригонометричного аналізу) 

визначення рівня релевантності каналів просування модернізаційних змін зале-

жно від середньозваженого розміру і тренду відхилення розривів прогнозних 

значень індикаторів інтегрального індексу інноваційного розвитку України та 

Європейського Союзу, що дозволило обґрунтувати механізм комбінаторики за-

ходів ДР ЕМНЕ; 

 запропоновано теоретико-методологічні засади застосування інструмен-

тарія когнітивного моделювання для обґрунтування щільності причинно-

наслідкових зв’язків між факторами, що обумовлюють рівень розвитку, стій-

кість, відкритість, сприятливість середовища підтримання екомодернізаційних 

змін із позиції суб’єктів господарювання, що дозволило виявити канали, через 

які реалізація регуляторних впливів стає каталізатором/інгібітором ефективності 

ЕМНЕ; 

 розроблено пробіт-модель оцінювання ймовірності залежності ефектив-

ності впровадження екомодернізаційних трансформацій від ресурсної підтрим-

ки держави та якості «зеленого» зростання НЕ, для вимірювання якої розробле-

но інтегральний індикатор на основі методу Харрінгтона. Це дозволило підтве-

рдити гіпотезу про наявність ланцюгової реакції для мультиплікації нішевих 

екомодернізацій за умови їх цільового державного фінансування та наявності 

системних екопродуктивних зрушень у НЕ в цілому; 

 запропоновано методологію прогнозування інтенсивності макроеконо-

мічних зрушень залежно від якості «зеленого» зростання НЕ, рівня та структу-

ри фінансового забезпечення екомодернізаційних трансформацій (бюджетні 

кошти, приватний капітал, кошти іноземних інвесторів), нелінійності зміни 

ВВП у часі під впливом якісних та кількісних змін у функціонуванні всіх кана-
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лів просування екомодернізацій у НЕ. Це дозволяє побудувати песимістичний 

та оптимістичний прогнозні сценарії динаміки ВВП України залежно від наяв-

ності/відсутності ЕМНЕ, ефективності її ДР та рівня залучення різних стейкхо-

лдерів до процесу інвестиційного забезпечення ЕМНЕ; 

вдосконалено: 

 теоретичні засади та методичний інструментарій дослідження ефектив-

ності каналів просування екомодернізаційних змін, що на відміну від існуючих 

запропоновано здійснювати за допомогою функціонального та ресурсного при-

рістних Scale-Weight-векторів, які узагальнюють композитні індикатори ефек-

тивності окремих екомодернізаційних заходів у натуральному (зіставлення кіль-

кості фактично реалізованих і запланованих заходів) та грошовому (зіставлення 

досягнутих результатів із витратами на їх реалізацію) вимірах, що дозволяє ви-

значати ефективність реалізації заходів ДР ЕМНЕ за галузями НЕ та окремими 

технологічними процесами; 

 теоретичні положення ДР рівня ефективності екопродуктивних трансфо-

рмацій у НЕ в цілому, що на відміну від існуючих здійснено шляхом розроблен-

ня детермінантної моделі, яка базується на принципі розширеної координації, 

передбачає побудову системи функціональних залежностей, які в сукупності до-

зволяють збалансовано зіставити якісні та кількісні характеристики ефективності 

релевантних каналів просування екомодернізацій, оцінені за допомогою інстру-

ментарію нечіткої логіки за композитними індикаторами;  

 методичний інструментарій прогнозування динаміки інноваційної актив-

ності підприємств щодо запровадження екомодернізаційних змін, який відрізня-

ється від існуючих застосуванням логістичної моделі Ферхюльста та обґрунту-

ванням обмежень її параметрів, що дозволило побудувати оптимістичний, реалі-

стичний та песимістичний прогнози зростання частки підприємств, які впрова-

джують інновації та нішеві екомодернізації, в НЕ в цілому та в регіонах України; 

 методичний інструментарій прогнозування підприємницької активності у 

сфері ЕМ залежно від реакції на застосування трьох типів комплексів регулю-

вальних заходів ЕМНЕ («instant», «flowing», «long-term»), який є підґрунтям для 

формування комплексних програм і стратегій ДР ЕМНЕ та відрізняється від іс-

нуючих застосуванням логістичної функції Гомперца для моделювання зрос-

тання частки підприємств-екоінноваторів у НЕ в цілому та за окремими галузя-

ми; 

набули подальшого розвитку: 

 трактування сутності ЕМНЕ як процесу цільових керованих економіч-

них та інституційних інноваційних змін на галузевому та регіональному рівнях 

управління НЕ, спрямованих на забезпечення зростання якості та кількості ні-

шевих екомодернізацій для підвищення економічного потенціалу НЕ. На відмі-

ну від існуючих такий підхід передбачає наявність ієрархічно-впорядкованої 

системи інституційної, інформаційної, ресурсної, функціональної та методичної 

узгодженості, пріоритетність інноваційних нішевих екомодернізацій порівняно 

з екстенсивним масштабуванням існуючих технологій; 
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 категоріально-понятійний апарат дослідження форм ДР НЕ шляхом 

уведення в термінологічний обіг поняття нішевих екомодернізацій, що запро-

поновано розуміти як вузькоспеціалізовані сегментні об’єктно-процесні еколо-

гічні інновації в окремих функціональних одиницях економічної системи, які че-

рез їх масштабування, географічну і галузеву диверсифікацію стають каталізато-

рами «зеленого» зростання НЕ в цілому. На відміну від інших форм вони мають 

дуальну природу та стають каталізатором ланцюгової реакції, в процесі якої змі-

нюється цільове спрямування інновацій і розширюється коло кінцевих бенефіці-

арів;  

 теоретичні засади типології нішевих екомодернізацій шляхом їх класи-

фікації на ресурсооптимізуючі, інформаційні, техніко-технологічні, споживчо-

орієнтовані, інституційно-правові, що створює підґрунтя для диверсифікації 

форм, методів та важелів ДР ЕМНЕ; 

 система принципів ДР НЕ шляхом доповнення її специфічними принци-

пами, які враховують особливості ЕМНЕ: мережецентричності (щодо побудови 

системи збирання та оброблення потоків статистичної інформації), кон'юнкції 

(щодо відповідності якості впроваджених нішевих екомодернізацій їх ресурсній 

забезпеченості), розширеної координації (щодо змісту таргетів ДР ЕМНЕ), ін-

клюзивності (щодо залучення стейкхолдерів усіх рівнів до регуляторного проце-

су). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення дисертації доведено до рівня методичних розробок і практичних ре-

комендацій. Пропозиції щодо диверсифікації заходів ДР ЕМНЕ можуть бути 

використані відповідними міністерствами при удосконаленні існуючих механі-

змів ДР ЕМНЕ; щодо оцінювання ефективності каналів ДР ЕМНЕ – галузевими 

асоціаціями під час формування кластерних структур для спільного розроблен-

ня та просування специфічних екоінновацій у галузі; щодо прогнозування ди-

наміки екоінноваційної активності в регіоні – регіональними органами влади 

під час обґрунтування пріоритетів ДР ЕМ на місцевому рівні; щодо активізації 

підприємницької активності у сфері ЕМ – підприємствами-екоінноваторами. 

Пропозиції щодо врахування впливу фінансових інструментів на зміну 

прогнозу розвитку НЕ в часі залежно від ефективності ДР ЕМНЕ та формуван-

ня інструментарію фінансового забезпечення стимулювання ЕМНЕ – в діяль-

ність Міністерства фінансів України (довідка № 06230-06-10/8530 від 

28.03.2018 р.); щодо базових принципів системи ДР ЕМНЕ – під час реалізації 

Проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну полі-

тику України» (довідка UNDP /2017/ENV/2-131217 від 13.12.2017 р.); щодо фо-

рмування регіональної стратегії ЕМ – в діяльність Департаменту економічного 

розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації (довідка 02-

01/1458 від 12.12.2017 р.); щодо оцінювання екомодернізаційних змін на галу-

зевому рівні – у діяльність Управління економіки Конотопської міської ради 

(лист № 276 від 18.12.2017 р.); щодо оцінювання ефективності нішевих екомо-

дернізацій – у діяльність ТОВ «Сумитеплоенерго» (довідка 5427 від 12.12.2017 
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р.); щодо впровадження ЕМ у діяльність підприємства – Тростянецької фабрики 

ПрАТ «Монделіс Україна» (довідка № 131 від 23.11.2017 р.). 

Результати дисертації використані в навчальному процесі Сумського дер-

жавного університету при викладанні дисциплін: «Економіка і організація інно-

ваційної діяльності», «Економіка ресурсовикористання», «Стратегічне плану-

вання», «Теорія розвитку систем», «Сталий розвиток суспільства», «Економічне 

прогнозування» (акт від 08.12.2017 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним завер-

шеним науковим дослідженням. Визначені та обґрунтовані в дисертації наукові 

положення, висновки та пропозиції, одержані практичні результати є особистим 

внеском здобувача. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисер-

тації використано лише ті ідеї та положення, одержані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації опри-

люднені та одержали позитивну оцінку на 15 міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференціях ([47–64] у наведеному в авторефераті списку праць). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 64 

наукових працях загальним обсягом 45,2 друк. арк., з яких особисто авторові 

належить 36,4 друк. арк., зокрема 1 одноосібна монографія, розділи у 8 колек-

тивних монографіях, 28 статей у наукових фахових виданнях України (з яких 26 

– у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, серед яких 6 – 

до бази Scopus та 3 – до бази Web of Scince), 7 статей у наукових виданнях ін-

ших держав, 18 публікацій у збірниках матеріалів конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із всту-

пу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний 

обсяг дисертації – 485 с., зокрема 380 с. основного тексту, 38 табл., 85 рис., 

12 додатків та список літератури з 420 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Теоретичні засади державного регулювання еколо-

гічної модернізації національної економіки» визначено сутність та принципи 

ДР ЕМНЕ, розроблено типологію нішевих екомодернізацій, виокремлено місце 

ДР ЕМНЕ в загальній системі ДР національного господарства.  

Систематизація наукових поглядів на структуру та зміст системи ДР НЕ за-

свідчила, що основною причиною їх еволюції є трансформація пріоритетів дер-

жавної економічної політики в напрямку забезпечення «зеленого» зростання 

економіки. 

Під час побудови системи ДР ЕМНЕ необхідно відокремлювати її базову 

складову – управління національним господарством у цілому на основі синерге-

тичної теорії самоорганізації соціально-економічних систем, від природоохо-

ронної політики держави, яка методологічно не формує всього комплексу меха-

нізмів, пов’язаних із відтворенням людського, фінансового, інвестиційного, ма-
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теріального, інформаційного, інноваційного, технологічного та інших видів по-

тенціалу НЕ.  

Проведений у роботі аналіз світового наукового доробку щодо трактуван-

ня сутності ЕМ засвідчив, що це поняття переважно використовують у межах 

теорій захисту довкілля та екологізації економіки, парадигми сталого розвитку, 

концепцій реструктуризації та зміни промислових технологій тощо. Таке розу-

міння змісту ЕМ залишає поза увагою макроекономічні проблеми розвитку НЕ, 

не дозволяє окреслити стратегічних орієнтирів при ДР ЕМНЕ.  

Виходячи із цього, під ЕМНЕ запропоновано розуміти процес цільових ке-

рованих економічних та інституційних інноваційних змін на галузевому та ре-

гіональному рівнях управління НЕ, спрямованих на забезпечення зростання 

якості й кількості «нішевих екомодернізацій» для підвищення економічного 

потенціалу НЕ.  

Такий підхід на відміну від існуючих акцентує увагу на: 1) цільовому ха-

рактері трансформаційних процесів із визначенням конкретних кількісно вимі-

рюваних таргетів та часових орієнтирів для їх досягнення, при цьому загальним 

вимірником ефективності ДР ЕМНЕ запропоновано вважати зростання еконо-

мічного потенціалу НЕ (індикатор – ВВП); 2) керованості цього процесу з єди-

ного центру, що передбачає необхідність забезпечення інституційної, інформа-

ційної, ресурсної, функціональної та методичної узгодженостей; 3) базовому 

об’єкті ДР – нішевих екомодернізаціях, причому важливо забезпечити зростан-

ня не лише їх кількості, а й якості; 4) необхідності збалансування за галузями та 

регіонами кількості нішевих екомодернізацій, що дозволить створити диверси-

фіковану мережу унікальних об’єктів ДР та уникнути денівеляції розвитку га-

лузей НЕ; 5) інноваційній природі нішевих екомодернізацій, а не реноваційно-

му від-творенні вже існуючих технологій. 

Для розроблення основних положень системи ДР ЕМНЕ базис теоретич-

них та методологічних напрацювань щодо механізмів ДР НЕ потребує конкре-

тизації, тому базовим обрано холістичний підхід (рис. 1).  

Холістичність системи ДР ЕМНЕ виявляється у поєднанні таких основних 

підсистем: структурної (вибір найбільш продуктивних заходів ДР ЕМНЕ, за-

безпечення їх ефективності з позиції макро- та мікросередовища впровадження 

екоінновацій, диверсифікація заходів ДР ЕМНЕ), функціональної (виконання 

системою ДР ЕМНЕ ряду специфічних функцій у НЕ: діагностичної, контро-

лювальної, коригувальної, стабілізувальної, стимулювальної та функції мере-

жевої багатоканальної координації) і телеологічної (підпорядкованість усієї си-

стеми заходів ДР ЕМНЕ єдиній меті – забезпечення «зеленого» зростання НЕ). 

Умовами забезпечення холістичності системи ДР ЕМНЕ запропоновано 

вважати: 1) імплементацію системи ДР ЕМНЕ в існуючу систему ДР націона-

льного господарства; 2) збалансованість регіональних та галузевих пріоритетів 

у процесі ДР ЕМНЕ; 3) узгодження економічного інструментарію ДР ЕМНЕ з 

інструментарієм управління іншими об’єктами в НЕ. 
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Рисунок 1 – Структурно-логічна схема формування системи ДР ЕМНЕ 
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графічну і галузеву диверсифікацію стають каталізаторами зеленого зростання 

НЕ в цілому. На відміну від інших форм ДР НЕ вони мають такі особливості:  

1) дуальну (об’єктно-процесну) природу – одночасне їх розуміння, з одно-

го боку, як об’єкта модернізації (конкретна технологія, техніка, продукт), а з 

іншого – як процес (комплекс організаційно-управлінських заходів);  

2) здатність до кумулятивного накопичення, що запускає ланцюгову реак-

цію, в процесі якої змінюється цільове спрямування інновацій та розширюється 

коло кінцевих бенефіціарів. Так, нішеві екомодернізації на рівні окремих домо-

господарств, компаній та установ спрямовані на вирішення конкретного прагма-

тичного бізнес-завдання (зміна рівня матеріало-, енерго-, ресурсомісткості виро-

бництва та/або споживання). При їх масштабуванні, географічній і галузевій ди-

версифікації зростає потенціал їх впливу на економічний розвиток (наприклад, 

зростає вуглецева продуктивність ВВП, збільшується рівень ВВП на одиницю 

споживання енергії та інші індикатори зеленого зростання національної економі-

ки), бенефіціарами цього стають вже не окремі суб’єкти, які запровадили нішеві 

екомодернізації, а значно більш широке коло стейкхолдерів (місцеві громади, 

територіальні спільноти, державні організації, інвестори, суспільство у цілому). 

У роботі проаналізовано світовий досвід державного стимулювання перехо-

ду до «зеленого» зростання НЕ, який засвідчив, що важелі ДР є ефективними то-

ді, коли їх застосовують і таргетують диференційовано залежно від специфіки 

інновацій та об’єкта управління. Наприклад, у Німеччині для стимулювання пе-

реходу на екобезпечний транспорт важелі ДР диференційовані за об’єктами та-

ким чином: для компаній та місцевих громад, що інвестують у розбудову заряд-

ної інфраструктури для електромобілів, – державні субсидії, а для громадян – 

дотації споживачам (електромобілів – 4 тис. євро, гібридних авто – 3 тис. євро).  

Для диверсифікації форм, методів та важелів ДР ЕМНЕ в роботі запропо-

новано виділяти такі види нішевих екомодернізацій: 1) ресурсооптимізуючі 

(для підвищення ефективності ресурсовикористання, енергоспоживання тощо); 

2) інформаційні (для підвищення ефективності управлінського обліку та конт-

ролю потоків даних); 3) техніко-технологічні (для оновлення технологій, засо-

бів, проектів, програм тощо, зокрема для зниження збиткоємності НЕ); 

4) споживчо-орієнтовані (для впливу на споживчі очікування); 5) інституційно-

правові (для вдосконалення системи стандартів, нормативних актів, директив). 

Така класифікація дозволяє пооб’єктно визначати динаміку і ступінь впливу ЕМ 

на інтенсивність розвитку НЕ, окреслювати точки зростання конкурентоспромо-

жності НЕ на міжнародних ринках та забезпечення національної безпеки.  

Формування системи ДР ЕМНЕ потребує її коригування його принципів, 

які запропоновано поділяти на загальні та специфічні. До загальних віднесено 

принципи системності, логічної послідовності, раціонального природокористу-

вання, соціальної відповідальності, достатності виробництва та споживання, 

гнучкості, виконання міжнародних зобов’язань, адекватності, узгодженості 

управлінських дій, глобальної мети, економічної доцільності, децентралізації, 

ієрархії, організованості, збалансованого функціонування, інноваційної спря-
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мованості та інші. Наведену вище систему загальних принципів запропоновано 

доповнити такими специфічними принципами: 

1) принципом мережецентричності (виходячи з функціональних особливос-

тей різних типів нішевих екомодернізацій, для їх масштабування на рівні НЕ не-

обхідно надавати зацікавленим стейкхолдерам бази аналітичних даних, які по-

винні бути, з одного боку, узагальненими, а з іншого – структурованими залежно 

від регіональної та галузевої специфіки кожного типу нішевих екомодернізацій. 

Ураховуючи це, система збирання та оброблення потоків статистичної інформа-

ції в системі ДР ЕМНЕ повинна будуватися за принципом мережецентричності); 

2) принципом кон'юнкції (відповідність якості впроваджених нішевих еко-

модернізацій їх ресурсній забезпеченості. У процесі ДР ЕМНЕ під час встанов-

лення планових пріоритетів для бюджетного фінансування конкретних екомо-

дернізаційних заходів важливим є регулярний аудит додержання цього принци-

пу за кожним об’єктом інвестицій у ретроспективі); 

3) принципом розширеної координації (для координації вектора ДР ЕМНЕ 

та вибору конкретних регуляторних заходів варто сформувати систему таргетів, 

що повинна збалансовано відображати як кількість, так і якість нішевих екомо-

дернізацій);  

4) принципом інклюзії (запорукою ефективності ДР ЕМНЕ є комунікаційне 

залучення всіх стейкхолдерів до цього процесу, забезпечення їх однакового до-

ступу до потоків аналітичних даних щодо нішевих екомодернізацій, реалізова-

них у різних регіонах, на окремих підприємствах та в домогосподарствах). 

У контексті запровадження запропонованої системи ДР ЕМНЕ важливо 

оцінити та врахувати загальний рівень інноваційної активності в країні, а також 

готовність підприємців у подальшому нарощувати масштаби екомодернізацій. 

У другому розділі «Вплив рівня інноваційної активності національної 

економіки на вибір релевантних каналів державного регулювання екологі-

чної модернізації» сформовані теоретико-методологічне підґрунтя та методич-

ний інструментарій вибору релевантних каналів ДР ЕМНЕ, обумовлених загаль-

ним рівнем інноваційної активності в країні.  

Умовою ефективності ДР ЕМНЕ та підґрунтям диверсифікації його інстру-

ментарію є правильний вибір траєкторій (каналів), що дозволяють із найменши-

ми витратами, у найкоротший термін та з найвищою ефективністю забезпечити 

цільову реакцію НЕ на регуляторні впливи. У роботі запропоновано визначати 

два типи каналів стимулювання екоінноваційних зрушень у НЕ:  

1) Еxt-I-Ch – канали, обумовлені рівнем інфраструктурного та інформацій-

ного середовищ підтримання інноваційної активності в країні; 

2) Inner-Ch-Ef – канали, обумовлені рівнем готовності підприємців-еко-

інноваторів інтенсифікувати свою активність у сфері ЕМ.  

Для визначення переліку релевантних Еxt-I-Ch-каналів розроблено методич- 

ний підхід, що ґрунтується на компаративній комбінації таких двох параме-

трів:  
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1) середньозваженого розміру розривів ( SII

itGAP ) між прогнозними значен-

нями кожного і-го індикатора інтегрального індексу інноваційного розвитку 

(SII), розрахованого для України та Європейського Союзу для кожного t-го ро-

ку періоду перспективного планування (2017, 2018, 2019 рр.); 

2) різниці ( i itg EU tg UA

iGAP  ) тангенсів кутів нахилу прямих лінійних функцій 

розривів, що відображають динаміку прогнозних (на період 2017–2019 рр.) ве-

личин кожного і-го індикатора індексу SII, розрахованого для України ( UA

itg ) та 

Європейського Союзу ( EU

itg ). 

На основі розрахованих значень цих параметрів запропоновано формувати 

матрицю та на її основі визначати пріоритетність кожного з Еxt-I-Ch-каналів. 

Це забезпечить таргетованість регуляторних ініціатив, реалізованих через ці 

канали, спрямування державних фінансових ресурсів саме в тих напрямках, де 

реакція НЕ на здійснені впливи буде найбільш швидкою та результативною. 

Інтегральний індекс SII обрано цільовим критерієм у цьому дослідженні  

з-поміж інших (Глобального індексу інновацій (GII), Міжнародного індексу ін-

новацій BCG (IntII BCG), Індексу інноваційної спроможності (ICI)), оскільки 

саме він щорічно розраховується для держав-членів Європейського Союзу та 

асоційованих членів щодо переваг та недоліків систем стимулювання іннова-

ційної активності та просування інновацій. Складовими цього індексу є: потен-

ційно інноваційно-активне населення (HR), інтегрованість дослідників у світо-

вий науковий простір та привабливість досліджень для міжнародної кооперації 

(RS), середовище підтримання та просування інновацій (IFE), фінансова підтри-

мка інновацій (FS), інвестиції фірм в інновації (FI), активні суб’єкти-інноватори 

(фізичні та юридичні особи) (IN), розвиненість підприємницьких зв'язків та пар-

тнерства у сфері інновацій (LE), інтелектуальні активи (IA), вплив інновацій на 

зайнятість населення  (EI), економічні ефекти інновацій (SI).  

Для розрахунку прогнозних значень і-х індикаторів індексу SII використа-

но метод Хольта, що дозволило побудувати експоненціально-згладжені ряди ко-

жного з них, визначити значення трендів та сформувати прогнози за допомогою 

пакета MS Excel. Статистичною базою для цього дослідження стали ретроспек-

тивні дані Європейського табло інноваційного розвитку за 2008–2016 рр. Розра-

хунки для України (рис. 2) засвідчили відсутність таких Еxt-I-Ch-каналів, за 

якими «пропускна» здатність є критично низькою (пріоритет №1 для негайного 

державного втручання). Найбільш повільними з точки зору стимулювання мо-

дернізаційних змін виявилися SI-, IN-, LE- та IA-канали, тобто для розбудови ін-

фраструктурного та інформаційного середовищ саме в межах цих каналів дер-

жаві необхідно докласти найбільших зусиль (пріоритет № 2). Швидкість реакції 

НЕ на регуляторні впливи, здійснені через FS-канал, є дещо вищою порівняно з 

попередніми, тобто вдосконалення нормативної бази та механізмів фінансуван-

ня інновацій є дуже важливим сьогодні (пріоритет № 3). 
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Рисунок 2 – Науково-методичний підхід до комбінаторики заходів ДР ЕМНЕ  

залежно від релевантності Еxt-I-Ch-каналів стимулювання екомодернізаційних змін у НЕ 
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    5 
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ризиків, що провокують тренди падіння індикатора 

    4 
заходи передкризового регулювання (амортизаційні 
інструменти, формування «буферних зон») 

    3 
стабілізаційні заходи, спрямовані на «злам тенден-
цій» в умовах латентної кризи 

    2 
заходи пролонгованого антикризового регулювання 
(антистресові інструменти) 

    1 
заходи реактивного антикризового регулювання 
(радикальні інструменти, «шокова терапія») 

 

Ін
д

ик
ат

ор
 

 
SII

itGAP  

i

SII

GAP

GAP
 

 

i itg EU tg UA

iGAP 

 

HR 58,869 0,831 3,001 

RS 99,541 1,404 1,524 

IFE 104,03 1,468 0,491 

FS 61,980 0,874 –1,656 

FI 43,355 0,612 2,065 

IN 65,510 0,924 –2,584 

LE 91,786 1,295 –0,096 

IA 76,592 1,081 –0,727 

EI 20,785 0,293 –1,356 

SI 70,465 0,994 –1,960 

SII 70,877 * * 

 

Визначення найбільш релевантних Еxt-I-Ch-каналів із точки зору впливу на стимулювання екомодернізаційних змін у НЕ 
 

 

1
3
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Реально діючими каналами просування інноваційних змін в Україні є: RS- 

та IFE-канали, тому державні органи, здійснюючи регуляторні впливи саме че-

рез ці канали (пріоритет № 4), можуть очікувати досить високу їх ефективність. 

Найбільш швидкодіючими та результативними в Україні сьогодні виявилися FI-

канал (інвестиції фірм в інновації); HR-канал (потенційно інноваційно-активне 

населення); EI-канал (вплив інновацій на зайнятість населення). Це підтвер-

джують і статистичні дані за 2016 р.: 97,2 % від загального обсягу витрат на ін-

новації – це власні кошти підприємств-інноваторів. Тому саме їх дії, ухвалені 

рішення, реалізовані проекти є важливими драйверами модернізаційних транс-

формацій в Україні.  

У третьому розділі «Вплив підприємницького середовища на струк-

турну перебудову системи державного регулювання екологічної модерніза-

ції національної економіки» виявлено найбільш релевантні канали ДР ЕМНЕ з 

позиції підприємств-екоінноваторів, розроблено інструментарій прогнозування 

зростання їх активності внаслідок застосування різних типів заходів ДР ЕМНЕ. 

Якість екомодернізаційних зрушень на рівні суб’єктів господарювання є 

каталізатором структурної перебудови системи ДР ЕМНЕ, що обумовлює акту-

альність виявлення каналів другого типу (Inner-Ch-Ef), обумовлених рівнем їх 

готовності інтенсифікувати свою активність у сфері ЕМ. Для обґрунтування 

переліку релевантних Inner-Ch-Ef-каналів використано когнітивне моделюван-

ня складних систем (FCM-аналіз), оскільки цей метод: 1) дозволяє перевести 

якісні оцінки у кількісні; 2) є ефективним при оброблення великих масивів па-

раметрів зі слабоформалізованою природою та різною розмірністю; 3) дозволяє 

формалізовано описати систему причинно-наслідкових відносин між базисними 

факторами-концептами, згрупувати їх за різними критеріями, визначити струк-

турні властивості системи. За допомогою FCM-аналізу в роботі кількісно оці-

нено силу прямих та зворотних зв’язків між факторами, які представники під-

приємств та організацій-екоінноваторів визначили за результатами анкетування 

як найбільш значущі для них із точки зору активізації ЕМ у подальшому.  

Проведено анкетування 120 представників підприємств та організацій 

Сумської області з метою виявлення їх думки про ступінь впливу 17 факторів-

концептів (17 груп факторів, що загалом охоплюють 89 параметрів) на ефекти-

вність локальних екомодернізаційних змін. На основі узагальнення результатів 

анкетування (матриця суміжності, побудована за допомогою програмного за-

безпечення RStudio – 1.0.136) послідовно за допомогою програмного продукту 

FCMapper побудовано 21 нечітку когнітивну FCM-карту (Fuzzy Cognitive Map), 

в якій на кожній ітерації (у міру зростання точності розрахунків) усували нере-

левантні параметри. Кінцеві результати цього дослідження демонструє рис. 3. 

Побудована FCM-карта засвідчує, що факторами-концептами, які є каталізато-

рами стимулювання суб’єктів господарювання до активізації екомодернізаційних 

заходів, є: 1) дуже сильний позитивний вплив – Econ, Hum, Ek, Pr, Dem, Fin, 

Inter, Q; 2) середній позитивний вплив – Tech; 3) слабкий позитивний – Sci; 4) 

дуже слабкий позитивний вплив – Edu.  
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Вектор розрахункових значень  
факторів-концептів  

на 21-й (кінцевій) ітерації 
 

 

 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

21

0,993

0,819

0,893

0,842

0,398

0,868

0,304

0,254

0,533

0,934

0,099

0,937

0,912

Proc 0,889

Econ

Hum

Ek

Pr

Inst

Dem

Sci
Inner Ch Ef

Inf

Tech

Fin

Edu

Inter

Q

 

Графічне зображення когнітивної FCM-карти 

 
Група  

факторів-
концептів 

Зміст параметрів, які оцінювали в межах груп факторів-концептів (фрагментів) 

Econ Рівень економічної стабільності на підприємстві, у регіоні та країні в цілому; бюджетне, податкове підтримання 
бізнесу; рівень ефективності інноваційного розвитку  

Hum Рівень якості життя населення, соціальної відповідальності трудового потенціалу; рівень відповідності структури 
попиту структурі пропозиції на ринку праці; адресність соціальних виплат; рівень потреб домогосподарств 

Ek Рівень екологічної збалансованості процесів виробництва та споживання на локальному рівні (зокрема, Озеленен-
ня територій, утилізація відходів тощо) 

Pr Розвиненість технологій використання невідновних та відновних природних ресурсів у бізнесі та регіоні 

Inst Нормативна впорядкованість, прозорість державної та місцевої підтримки локальних бізнес-ініціатив, рівень 
запровадження міжнародних стандартів (екологічних, якості, торгівлі тощо)  

Dem Плинність кадрів на підприємстві та в регіоні, регіональна міграція, доступ до баз даних пошуку необхідних фахівців 

Sci Доступ до інноваційних розробок, зв’язки з науковими установами, доступність венчурного капіталу, доступність 
науково-методичної бази щодо просування інновацій 

Inf Доступ до інформації на локальному рівні, інформаційно-комунікаційне забезпечення бізнес-процесів, якість 
інформаційних зв’язків з органами влади та іншими стейкхолдерами 

Tech Рівень технологічності бізнесу, доступ до енерго- та ресурсоощадних технологій, рівень сервісних центрів об-
слуговування обладнання, можливість реконструкції чи будівництва  

Infra Розвиненість зовнішньої та внутрішньої транспортно-логістичної інфраструктури, участь у кластерних структу-
рах, співробітництво з місцевими органами влади  

Fin Умови ведення бізнесу, донорська, бюджетна чи інвестиційна підтримка малого та середнього бізнесу; рівень 
власних витрат на модернізаційні проекти  

Or-adm Рівень участі у цільових програмах екомодернізації, наявність системи збирання даних про проекти екомодерні-
зації на локальному рівні; якість системи економічних інструментів модернізації (збори, податки, субсидії тощо), 
рівень стратегічного планування інноваційного розвитку в регіоні 

Edu Рівень освіти, професійної підготовки, доступ до програм підвищення кваліфікації інноваційного спрямування 

Soc Участь у проектах модернізації на громадських засадах, наявність громадського контролю бюджетної допомоги  

Inter Доступ до інформації про національну стратегію інноваційної діяльності, про напрями модернізації в рамках 
Європейської інтеграції 

Q Показники енергоефективності (енергозбереження), доступність рециркуляційного матеріалоспоживання, рівень 
ефективності проведення модернізаційних заходів 

Proc Рівень соціально-економічної комунікації, рівень витратності модернізаційних проектів, бюрократизація, моно-
полія на інноваційні та реноваційні технології; корупція 

 

Рисунок 3 – Результати FCM-аналізу для визначення  

Inner-Ch-Ef-каналів стимулювання екомодернізаційних змін у НЕ 
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У цих напрямках заходи ДР ЕМНЕ повинні бути стимулювальними, а пріо-

ритетність їх застосування визначати силою виявленого впливу. Факторами-

концептами, виявленими інгібіторами ефективності ЕМНЕ, є: 1) дуже сильний 

негативний вплив – Proc; 2) слабкий негативний вплив – Inst, Inf. Заходи ДР 

ЕМНЕ в цих напрямках повинні бути спрямовані на зменшення/нівелювання не-

гативних проявів виявлених проблем, а стратегія їх реалізації – корелювати з си-

лою їх впливу. Вплив таких факторів-концептів, як Infra, Or-adm та Soc, виявив-

ся незначущим для підприємств.  

У контексті забезпечення ефективності ДР ЕМНЕ важливим є не лише ви-

користання релевантних каналів стимулювання підприємницької активності 

щодо екомодернізацій, а й зростання кількості підприємств, які є активними в 

цій сфері. Підґрунтям формування дорожньої карти реформ системи ДР ЕМНЕ 

повинні стати прогнози зростання частки підприємств-екоінноваторів у НЕ в 

цілому та за окремими галузями залежно від моменту часу – якщо, ці підприєм-

ства розпочнуть реалізацію екомодернізаційних проектів завдяки застосуванню 

державою таких трьох комплексів регулювальних та стимулювальних заходів: 

1) «instant-комплекс» – набір найбільш радикальних заходів ДР, застосу-

вання якого призведе до негайного запровадження підприємствами нішевих 

еко-модернізацій (наприклад, цільове бюджетне фінансування екопроектів, 

значні податкові пільги або цільове фіскальне пряме стимулювання, державні 

субсидії, зниження відсоткових ставок та гарантії держави тощо). Застосування 

такого комплексу є найбільш витратним для державного бюджету, потребує 

політичної волі та відповідного сприйняття суспільством, виваженої стратегії 

ДР ЕМНЕ; 

2) «flowing-комплекс» – набір таких заходів ДР, після застосування яких 

підприємства через 3 роки будуть готові до запровадження екомодернізацій 

(наприклад, непряме бюджетне фінансування; розвиток інноваційної інфра-

структури, компенсація орендних платежів тощо); 

3) «long-term-комплекс» – набір таких заходів ДР, після застосування яких 

підприємства через 6 років будуть готові до запровадження екомодернізацій 

(наприклад, програми технічної допомоги, стимулювання іноземних інвестицій 

у довгострокові проекти екомодернізації, спрощення процедур одержання не-

обхідної дозвільної документації тощо). 

Для побудови таких прогнозів у роботі використано сигмоїдну криву Гом-

пертца (B. Gompertz) як окремий випадок узагальненої логістичної функції. У 

процесі моделювання зроблене припущення, що на основі стимулювання 

суб’єктів господарювання до активізації екомодернізаційних заходів упродовж 

5 років частка підприємств, що може теоретично впровадити будь-які нішеві 

екомодернізації, досягне 90 % із наявних 0,211 % підприємств-екоінноваторів 

станом на 2015 р. Рисунок 4 демонструє результати прогнозування частки під-

приємств-екоінноваторів в їх загальній сукупності (Y) у НЕ в цілому та за окре-

мими галузями.  
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Формула розрахунку (t)
c tb eY ae

    

Пояснення: a – асимптота (експліцитно беремо, що a = 1); b – додат-

на стала (визначає зміщення Y за роками); c – темп зростання Y; 

t – рік розрахунку 

У НЕ України в цілому 

 

 Параметри моделі: Yinst (b ≈ 6,215); Yfl (b ≈ 71,756); Ylt (b ≈ 

828,508); значення темпу зростання c ≈ 0,815. 

 Частка інноваційно-активних підприємств у НЕ через 4 роки ста-

новитиме: 1) Yinst – 78,81 % (при застосуванні «instant-комплексу» 

заходів); 2) Yfl – 6,58 % (при застосуванні «flowing-комплексу» захо-

дів); 3) Ylt – майже не зміниться, порівняно з сучасним станом при 

застосуванні «long-term-комплексу» заходів.  

 Через 6 років відсоток інноваційно-активних підприємств станови-

тиме 95,44 % у першому випадку, 58,37 % – у другому та лише 3,96 % 

– у третьому. 

 Рівень 99 % буде досягнуто через 8 років у першому випадку, 

через 11 років – у другому та через 14 – у третьому. 

За галузями НЕ України 

Галузь 
Параметр 

моделі 
Графічне зображення результатів 

моделювання (фрагмент) 
Висновки 

Промисловість Yinst (b ≈ 3,083); 
Yfl (b ≈ 23,378); 

Ylt (b ≈ 177,256); 
темп зростання c ≈ 0,675 

 

Через 6 років: 
 Yinst ≈ 94,78 %;  
 Yfl ≈ 68,12 %; 
 Ylt ≈ 8,95 % 

Добувна 
промисловість 

Yinst (b ≈ 3,507); 
Yfl (b ≈ 28,725); 

Ylt (b ≈ 235,295); 
темп зростання c ≈ 0,701 

 

Через 6 років: 
 Yinst ≈ 94,91 %;  
 Yfl ≈ 66,22 %; 
 Ylt ≈ 5,91 % 

Переробна про-
мисловість 

Yinst (b ≈ 3,044); 
Yfl (b ≈ 22,905); 

Ylt (b ≈ 172,346); 
темп зростання c ≈ 0,673 

 

Через 6 років: 
 Yinst ≈ 94,77 %;  
 Yfl ≈ 68,31 %; 
 Ylt ≈ 9,3 % 

Постачання 
електроенергії, 

газу, пари та 
кондиційованого 

повітря 

Yinst (b ≈ 3,027); 
Yfl (b ≈ 22,703); 

Ylt (b ≈ 170,258); 
темп зростання c ≈ 0,672 

 

Через 6 років: 
 Yinst ≈ 94,76 %;  
 Yfl ≈ 68,4 %; 
 Ylt ≈ 9,45 % 

Водопостачання; 
каналізація, 

поводження з 
відходами 

Yinst (b ≈ 3,587); 
Yfl (b ≈ 29,78); 

Ylt (b ≈ 247,255); 
темп зростання c ≈ 0,706 

 

Через 6 років: 
 Yinst ≈ 94,93 %;  
 Yfl ≈ 65,89 %; 
 Ylt ≈ 5,46 % 

 
Умовні позначення: Yinst  – частка підприємств-екоінноваторів при застосуванні «instant-комплексу» (на графіках 

позначка ); Yfl  – частка підприємств-екоінноваторів при застосуванні «flowing-комплексу» (на графіках позначка △);  

Ylt  – частка підприємств-екоінноваторів при застосуванні «long-term-комплексу» (на графіках позначка  ■). 
 

 

Рисунок 4 – Моделювання динаміки зміни частки підприємств-

екоінноваторів у НЕ в цілому та за галузями залежно від заходів ДР ЕМНЕ 

(фрагмент) 
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Розрахунки засвідчили, що за умови застосування в 2015 р. «instant- ком-

плексу» частка підприємств-екоінноваторів у НЕ в цілому перевищить гранич-

ний бар’єр 90 % через 6 років, «flowing-комплексу» – через 11 років, «long-term-

комплексу» – через 14 років. Прогнозування на 2015–2021 рр. для різних галу-

зей НЕ засвідчило, що при застосуванні у 2015 р. «instant-комплексу» за всіма 

галузями частка підприємств-екоінноваторів перевищить 90 %, «flowing-

комплексу» – становитиме за галузями в середньому близько 67 %, «long-term-

комплексу» – від 5,5 % до 9,5 %. Ці прогнози повинні стати підґрунтям під час 

формування комплексних державних програм ЕМНЕ, нормативних документів 

та стратегій ДР НЕ. 

У четвертому розділі «Методологія оцінювання ефективності держав-

ного регулювання екологічної модернізації національної економіки» вдос-

коналено методологію оцінювання ефективності ДР ЕМНЕ за галузями НЕ та 

окремими технологічними процесами, а також на рівні НЕ в цілому – на основі 

принципу розширеної координації; розроблено пробіт-модель оцінювання ймо-

вірності залежності ефективності впровадження екомодернізаційних трансфор-

мацій від ресурсної підтримки держави та якості «зеленого» зростання НЕ.  

Вибір релевантних каналів просування екомодернізаційних змін та вста-

новлення їх пріоритетності не забезпечують повною мірою системного підходу 

до ДР ЕМНЕ, важливим залишається визначення реальної віддачі від реалізова-

них регуляторних ініціатив, тобто ефективності цих каналів. Для оцінювання 

ефективності каналів ДР ЕМНЕ необхідно: 1) визначити, яка частка із заплано-

ваних екомодернізаційних змін через ті чи інші канали дійсно на практиці пере-

творюється на реалізовані проекти; 2) оцінити, наскільки досягнуті фактичні ре-

зультати екомодернізацій зіставні з витратами держави на їх реалізацію; 3) оці-

нити зворотний зв’язок від реалізації екомодернізацій, здійснених через ті чи 

інші канали, в системі забезпечення загальної динаміки «зеленого» зростання 

НЕ. 

Для вирішення перших двох завдань запропоновано будувати прирістні 

Scale-Weight-вектори (R), що характеризують ступінь досягнення цілей ЕМНЕ 

через порівняння планових та фактичних показників (R > 0 – канал «мультиплі-

кує» екомодернізації; R < 0 – канал «гальмує» просування екомодернізацій,  

R = 0 – «пропускна здатність» каналу чітко відповідає його призначенню). Ко-

жен із цих векторів узагальнює однакові композитні індикатори ефективності 

ЕМНЕ, але в різних одиницях вимірювання: перший (функціональний Rf ) – у 

натуральних одиницях, а другий (ресурсний Rr ) – у грошових одиницях. Перелік 

конкретних композитних індикаторів цих векторів для кожного каналу визнача-

ється окремо.  

Для практичної апробації цих пропозицій обрано як приклад такий тип ні-

шевих екомодернізацій, як заходи у сфері захисту атмосферного повітря. Скоро-

чення викидів парникових газів та якість повітря входять до пріоритетних на-

прямів фінансування «зелених» інновацій в Україні. На офіційний запит дисер-

танта Державною службою статистики була підготовлена спеціальна вибірка 
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даних щодо планових та фактичних показників динаміки впровадження повіт-

роохоронних заходів. Ці дані узагальнені за 2012–2016 рр. за 44 різними техно-

логічними процесами в межах основних типів виробництва. Це дозволило по-

будувати функціональні та ресурсні вектори за такими композитними індика-

торами:  

1) впровадження природоохоронних заходів (вектори Rf1
atm

 та Rr1
atm); 2) удо-

сконалення технологічних процесів (вектори Rf2
atm

 і Rr2
atm); 3) будівництво, вве-

дення в дію нових установок і споруд (вектори Rf3
atm

 та Rr3
atm); 4) підвищення 

ефективності існуючих очисних установок, запровадження маловідхідних та 

ресурсоощадних технологій (вектори Rf4
atm

  і Rr4
atm); 5) ліквідація джерел забруд-

нення у виробництві (вектори Rf5
atm

 та Rr5
atm); 6) впровадження модернізаційних 

заходів (вектори Rf6
atm

 і Rr6
atm).  

Результати оцінювання ефективності використання каналу «Заходи ДР у 

сфері захисту атмосферного повітря» для просування екомодернізаційних змін 

(рис. 5) засвідчили таке. Із функціональної точки зору ефект мультиплікації не 

досягається, тобто реалізується лише та кількість нішевих екомодернізацій, що 

була запланована (за будь-яких комбінацій горизонту дослідження значення  
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Yi – фактичне значення результату впрова-
дження нішевих екомодернізацій;  

Xi – планове (очікуване) значення результа-
ту впровадження нішевих екомодернізацій;  

Ni – кількість проведених заходів у дос-
ліджуваному каналі просування екомодерні-
зацій;  

n – кількість років дослідження 

Функціональний Scale-Weight-вектор (Rfatm) 
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Ресурсний Scale-Weight-вектор (Rratm) 
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Розрахунки для типу нішевих екомодернізацій «Заходи у сфері захисту атмосферного повітря» 

Компози-
тний 

індикатор 

Рік розрахунку 

2012 2013 2014 2015 2016 

Rf1
atm 0,0584 0,0789 0,0420 –0,0328 0,2160 

Rf2
atm –0,0014 0,0028 –0,0052 –0,0084 –0,0047 

Rf3
atm –0,0293 0,0932 0,0258 –0,0340 –0,2421 

Rf4
atm

 0,0996 0,0806 0,0310 –0,1077 –0,0272 

Rf5
atm –0,0174 –0,0195 0,0999 0,0999 0,1063 

Rf6
atm –0,0105 –0,0199 –0,0250 –0,0232 –0,0506 

Rf
atm 0,0155 0,0349 0,0273 –0,0196 –0,0107 

 

Компози-
тний 

індикатор 

Рік розрахунку 

2012 2013 2014 2015 2016 

Rr1
atm 0,0377 0,0597 0,0956 0,0926 0,1497 

Rr2
atm 0,0039 –0,1281 –0,1129 –0,0745 0,0562 

Rr3
atm –0,0062 0,0464 0,1776 0,7388 1,1328 

Rr4
atm 0,0476 0,0849 0,0124 0,0014 0,1416 

Rr5
atm –0,0044 –0,0059 –0,0101 –0,0102 –0,0077 

Rr6
atm –0,0025 –0,0008 0,0188 0,0477 0,0530 

Rr
atm 0,0125 0,0069 0,0263 0,1055 0,2068 

 

 

Рисунок 5 – Результати оцінювання ефективності каналів ДР ЕМНЕ 
 

Rf -вектора є близькими до 0), тоді як із ресурсної точки зору цей канал є ефекти-

вним (дослідження на 4 та 5-річному горизонті засвідчує, що фактичні результа-

ти екомодернізацій перевищують витрати держави на їх реалізацію).   
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Аналіз результатів за окремими композитними індикаторами формує дода-

ткові аргументи для коригування заходів ДР ЕМНЕ. Так, наприклад, зіставлен-

ня функціональних та ресурсних характеристик для індикатора «Впровадження 

модернізаційних заходів» (Rf6
atm

 та Rr6
atm) засвідчує, що фактично з кожним роком 

упроваджується все менша кількість заходів, ніж планується (від’ємні значення 

Rf6
atm, спадна динаміка поглиблюється у часі), але грошовий ефект від їх реаліза-

ції мультиплікується з кожним роком (значення Rr6
atm стають позитивними вже 

на 3-річному горизонті та далі зростають).  

Крім того, інформативним із точки зору ДР ЕМНЕ є аналіз композитних 

індикаторів за різними галузями НЕ та за окремими технологічними процесами. 

Так, наприклад, аналіз композитного індикатора «Будівництво, введення в дію 

нових установок і споруд» під час проведення повітроохоронних заходів засві-

дчив, що у деяких галузях (машинобудування, деревообробна, целюлозно-

паперова та харчова промисловість) для такого технологічного процесу, як 

«спалювання», функціональна та ресурсна ефективність виявилися значно ви-

щими, ніж для інших технологічних процесів. Загалом результати свідчать, що 

спостерігається негативна динаміка реалізації заходів ЕМ у сфері повітроохо-

ронної діяльності поряд із зростанням обсягів фінансування екомодернізацій-

них змін. Оцінювання функціонального та ресурсного векторів для окремих ка-

налів ДР ЕМНЕ є недостанім для формування системного уявлення про його 

ефективність. Важливим є зіставлення рівня ефективності того чи іншого каналу 

з інтегральним індикатором, що фактично визначав би якість «зеленого» зрос-

тання НЕ в цілому, тобто за всіма каналами. Запропонований механізм розра-

хунку такого індикатора (Rе) демонструє рис. 6.  

Як складові індикатора Rе обрано основні характеристики «зеленого» зрос-

тання, прийняті міжнародною експертною спільнотою, для нівелювання їх різ-

ної розмірності використано метод Харрінгтона. На рисунку 6 відображено ре-

зультати зіставлення динаміки індикатора Rе та прирістних Scale-Weight-

векторів для каналу «Заходи ДР у сфері захисту атмосферного повітря» за 2012–

2016 рр. Розрахунки засвідчили, що для цього каналу динаміка вектора 

Rf
atm корелює з динамікою Rе (зміна тенденції відбулася у 2015 р.).  

При прийнятті остаточного рішення щодо використання того чи іншого 

каналу для ДР ЕМНЕ важливо встановити, наскільки його ефективність (зна-

чення вектора Rf) залежить від ресурсної підтримки держави (значення вектора 

Rr) та загальної динаміки екомодернізаційних трансформацій у НЕ (значення 

вектора Rе). Це завдання в роботі вирішене шляхом побудови пробіт-моделі, яка 

дозволяє кількісно виміряти ймовірність впливу векторів Rr
atm та Rе на ефектив-

ність досягнення цілей ЕМНЕ через досліджуваний канал (Rf
atm). Її використання 

створює підґрунтя для завчасного прогнозування ймовірності виникнення му-

льтиплікативного ефекту або досягнення планового рівня «пропускної спромо-

жності» досліджуваного каналу, що є особливо актуальним для тих каналів, які 

за попереднім оцінюванням «гальмують» просування екомодернізацій у НЕ.  

Результати застосування цієї пробіт-моделі для каналу «Заходи ДР у сфері  
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захисту атмосферного повітря» засвідчили, що: 1) заходи ДР у межах цього ка-

налу стають ефективними лише за умови, що екомодернізаційні зміни відбува-

ються системно в НЕ, а не лише в одному каналі (це підтверджує висунуту в 

роботі гіпотезу про наявність ланцюгової реакції нішевих екомодернізацій, у 

процесі якої розширюється коло бенефіціарів ЕМ); 
 

Інтегральний індикатор якості «зеленого» зростання НЕ (Rе) 

n
n

i

e

e

iC

eR  





1

,
 

Ciee


 – значення показника Сі за результатами модифікації  

його через безрозмірну шкалу бажаності Харрінгтона;  
С1 – обсяг викидів вуглецю в енергетиці щодо ВВП;  
С2 – вуглецева продуктивність ВВП;  
С3 – обсяг викидів вуглецю за всіма галузями НЕ стосовно 

ВВП;  
С4 – обсяг постачання первинної енергії в НЕ стосовно ВВП;  
С5 – обсяг споживання енергії в НЕ стосовно ВВП;  
С6 – обсяг споживання енергії на 1 особу;  
С7 – обсяг ВВП на одиницю споживання енергії;  
С8 – обсяг утворення відходів у НЕ стосовно ВВП;  
С9 – обсяг утворення побутових відходів у НЕ стосовно ВВП; 
С10 – обсяг ВВП на одиницю утворених відходів;  
С11 – обсяг ВВП на одиницю утворених побутових відходів; 
 n – кількість показників Сі 

Результати зіставлення динаміки Rе  
та прирістних Scale-Weight-векторів, що  

характеризують ефективність реалізації екомодерні-
зацій у сфері захисту атмосферного повітря 

 

Вектор 
Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 

Rfatm 0,0155 0,0349 0,0273 –0,0196 –0,0107 

Rratm 0,0125 0,0069 0,0263 0,1055 0,2068 

Re 0,3451 0,3081 0,2468 0,1522 0,2027 

 

 

ПРОБІТ-МОДЕЛЬ  
оцінювання ймовірності впливу векторів (Rratm та Re )  
на ефективність просування екомодернізаційних змін 

через досліджуваний канал  
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P(Rfatm = 1) – апостеріорна ймовірність настання події Rfatm (за 
умови мультиплікативного характеру та/або планової 
«пропускної спроможності» досліджуваного каналу); 

Ф – інтегральна функція нормального розподілу;  
Rfatm – бінарна змінна, що набуває значення 0 (відсутність 

екомодернізаційних змін через досліджуваний канал) або 
1 (мультиплікативний характер та/або планова «пропуск-
на спроможність» досліджуваного каналу) 

 За умови досягнення максимального значення аргу-
менту функції Ф (якщо Rratm = 1 та Re = 1) імовірність 
мультиплікативного ефекту екомодернізаційних змін 
через досліджуваний канал  – 1 %. 

 Для того щоб імовірність досягла 10 %, необхідно, 
щоб аргумент функції Ф зріс майже в 2 рази, а коефі-
цієнти моделі ~ в 2,5 раза. 

 Зростання вектора Re можливе при одночасному 
зростанні векторів Rfatm і Rratm. 

 Напрямок подальших досліджень: оцінювання часо-
вого лага між упровадженням екомодернізаційних 
змін та їх результатами (вимагає більшого масиву 
даних)  

Підтвердження статистичної значущості пробіт-моделі: 
Коефіцієнт F-критерій (z) р( >|z|) Умова достовірності 

–3,127 –2,096 0,036 р( >|z|) < 0,05 – відп. 

0,689 2,07 0,0385 р( >|z|) < 0,05 – відп. 
0,138 1,98 0,0477 р( >|z|) < 0,05 – відп. 

 

 

Рисунок 6 – Оцінювання залежності ефективності ЕМНЕ від ресурсної  

підтримки держави та якості «зеленого» зростання НЕ 

 

2) ефективність каналу ДР залежить одночасно як від його функціональної 

ефективності, так і від його ресурсної забезпеченості, причому спрямування 

фінансових ресурсів держави повинне мати чітке цільове призначення;  

3) ефективність заходів ДР ЕМНЕ в цілому залежить від якісних характе- 
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ристик усіх досліджуваних векторів, що формують канали просування екомоде-

рнізаційних змін на різних рівнях НЕ. 

Актуальним науковим завданням ДР ЕМНЕ є також оцінювання ефектив-

ності не лише кожного каналу окремо, а всієї їх сукупності, причому важливо в 

розрахунках збалансовано відобразити не лише кількісні, а й якісні характерис-

тики цих каналів. Для вирішення цього завдання в роботі розроблено детермі-

нантну модель, яка базується на принципі розширеної координації та враховує 

множину(m) релевантних каналів (k) просування екомодернізаційних трансфо-

рмацій у НЕ в цілому (рис. 7).  
 

Система рівнянь оцінювання ефективності ДР ЕМНЕ Складові системи рівнянь 

Для одного каналу (приклад –  
канал «Заходи ДР у сфері захис-

ту атмосферного повітря»)
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Таблиця істинності для 
кон’юнкції Rf та Rr 

Rf Rr Rf ˄ Rr 

0 0 0 
0 1 0 

1 0 0 
1 1 1 

 

Зростання ефективності 
ДР ЕМНЕ буде, якщо  

спостерігається  
одночасно зростання 

як Rf, так і Rr 

Визначення рівня ефективності ДР ЕМНЕ 

gqual     
gquant 

1 0 

(0,80–1,00] Динамічно стійке зростання рівня ефективності ДР ЕМНЕ Інерційне зрос-
тання Rе, низька 
ефективність 
ДР ЕМНЕ  

(0,63–0,80] Прогресуюче зростання рівня ефективності ДР ЕМНЕ 

(0,37–0,67] Задовільний рівень зростання ефективності ДР ЕМНЕ 

(0,20–0,37] 
Зростання рівня ефективності ДР ЕМНЕ, але із затри-
манням загальної динаміки Rе  Кризовий стан 

НЕ, 
неефективність 
ДР ЕМНЕ 

(0,00–0,20] 
Поява результатів ДР ЕМНЕ, але із затриманням зага-
льної динаміки Rе 

0,00 
Неявна ефективність ДР ЕМНЕ, затримання  
загальної динаміки Rе 

 

 

Рисунок 7 – Детермінантна модель оцінювання ефективності ДР ЕМНЕ на 

основі принципу розширеної координації 
 

Якісною характеристикою ефективності функціонування всіх каналів про-

сування екомодернізаційних змін є функція gqual ( ˆ
fR , ˆ

rR ), а кількісною – функція 

gquant (Re, ŷ ), де ŷ – частка підприємств, що впроваджують нішеві екомодерніза-

ції в межах певного каналу, від їх загальної кількості в НЕ (може бути розрахо-

вана на різних рівнях господарювання та за різними типами сценаріїв). Запро-

понована детермінантна модель оцінювання ефективності ДР ЕМНЕ на основі 

принципу розширеної координації покладений в основу прогнозування макрое-

кономічних зрушень у НЕ. 
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У п’ятому розділі «Прогнозування макроекономічних зрушень залежно 

від ефективності державного регулювання екологічної модернізації націо-

нальної економіки» розроблено методичний інструментарій прогнозування 

динаміки інноваційної активності підприємств щодо запровадження екомодернізацій-

них змін та прогнозування динаміки ВВП залежно від ефективності ДР ЕМНЕ.  

Одним із драйверів макроекономічних зрушень у НЕ внаслідок ЕМ є зрос-

тання кількості підприємств-екоінноваторів, тому для формування системи 

ДР ЕМНЕ важливим є прогнозування цієї динаміки. Для цього в роботі побудо-

вано логістичну модель Ферхюльста (P. Verhulst), яка дозволяє з високою точ-

ністю описувати процес зростання екомодернізацій у різних часових періодах 

(t) з урахуванням граничного (теоретично можливого) рівня їх кількості (асим-

птоти L). Як приклад нішевих екомодернізацій обрано запровадження маловід-

ходних та ресурсоощадних технологій. Базою для прогнозування стали статис-

тичні дані за 2015 р. щодо 723 промислових підприємств України, що впрова-

джували інновації у виробництво, та 155 підприємств, які впроваджували мало-

відходні та ресурсоощадні технології (рис. 8).  
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Графічне зображення 

 – частка 
інноваційно-
активних 
підпри-
ємств;  

 
△ – частка 
підприємств 
(за малові-
дходними 
та ресурсо-
ощадними 
технологія-
ми) 

 

   
Висновок 

Через 3 роки значення зростуть 
до 64,9 % та 46,4 % відповідно за 

таких параметрів моделі: 
  – 3315 2 789, ; ,o oa b  ; 

△  – 1550 2 754; ,o oa b   

Через 8 років значення зростуть 
до 65,9 % та 46,5 % відповідно 

за таких параметрів моделі: 

  – 3315 1046, ; ,r ra b  ; 

△ –  1550 1033; ,r ra b   

Через 15 років значення зростуть 
до 65,0 % та 46,3 % відповідно за 

таких параметрів моделі: 

  – 3315 0 558, ; ,p pa b  ; 

△  –  1550 0 551; ,p pa b   

 

Рисунок 8 – Результати прогнозування зростання частки підприємств у НЕ 

України, що впроваджують інновації та нішеві еко-модернізації (маловідхо-

дні та ресурсоощадні технології) за логістичною моделлю  

Ферхюльста 
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Оскільки частка інноваційно-активних підприємств у країнах Європейсь-

кого Союзу (ЄС28) становить у середньому 60,7 % від їх загальної кількості, то 

експліцитно прийнято такі граничні обмеження в моделі Ферхюльста: L
I
 = 70 % 

та LMRТ = 65 % (відповідно частки підприємств, що теоретично можуть упрова-

дити інновації та маловідходні й ресурсоощадні технології, в загальній кількос-

ті). 

Аналіз проведено для трьох сценаріїв: оптимістичного (термін досягнен-

ня граничного рівня – 3 роки); реалістичного (8 років); песимістичного (15 ро-

ків). Подані на рисунку 8 результати розрахунків засвідчили, що за різних сце-

наріїв прогнозоване збільшення частки підприємств-екоінноваторів є майже 

однаковим, але швидкість зростання буде з часом знижуватися, про що свідчать 

параметри моделі (реалістичний сценарій є найбільш прийнятним). 

Аналогічне дослідження здійснено також і для всіх регіонів України. Так, 

наприклад, у 2015 р. у Сумській області з 5 842 підприємств лише 22 (3,04 % 

від їх кількості по Україні) є інноваційно-активними, з яких лише 6 (3,87 % від 

їх кількості по Україні та 27,3 % від підприємств-інноваторів Сумщини) впро-

ваджують маловідходні та ресурсоощадні технології. Побудовані прогнози за-

свідчили, що лідерами за рівнем упровадження цього типу нішевих екомодерні-

зацій є м. Київ, Донецька, Харківська, Одеська, Сумська області, а аутсайдера-

ми – Волинська, Житомирська, Луганська області. 

Побудовані прогнози динаміки впровадження екомодернізацій підприємс-

твами України покладені в основу прогнозування макроекономічних зрушень у 

НЕ. Для цього в роботі побудований вектор інтенсивності розвитку НЕ (індика-

тор – рівень ВВП), що описує його прогнозовану динаміку залежно від ефекти-

вності ДР ЕМНЕ. Цей вектор GDP
EM

(t) залежить від динаміки рівня якості «зе-

леного» зростання НЕ (розраховується як функція від рівня забезпеченості 

ЕМНЕ фінансовими ресурсами, скоригованого на якісну та кількісну характе-

ристики ефективності функціонування всіх каналів ДР ЕМНЕ). Це підкреслює, 

що для забезпечення макроекономічних зрушень у НЕ необхідні додаткові фі-

нансові ресурси, достатність та цільова спрямованість яких забезпечить перехід 

НЕ від стаціонарного стану (GDP0) на новий, більш високий рівень. Для про-

гнозування траєкторії зміни вектора GDP
EM

(t) побудовані такі дві функціональ-

ні залежності, перша з яких ураховує лише бюджетне фінансування екомодер-

нізаційних змін (рівняння 1), а друга – передбачає, що до процесу ЕМНЕ залу-

чаються не лише бюджетні кошти, а й інші види інвестиційних ресурсів, зокре-

ма, приватний капітал, кошти іноземних інвесторів тощо (рівняння 2):  
 

 0 0 0 0 0 01
V( , )(B)

,t ,t n ,t ,t n( ) quant qualg gEM

e e r e e rGDP t GDP R R f B t t R R f B          
,
 

     0 0 0 0 0 01
( , )(B I)

,t ,t n ,t ,t n( ) quant qualV g gEM

e e r e e rGDP t GDP R R f B I t t R R f B I

            
,
 

 

де GDP
ЕМ(B)

(t), GDP
ЕМ(B+I)

(t) – рівні ВВП у момент часу t відповідно при 

бюджетному та змішаному фінансуванні ЕМНЕ; GDP0 – рівень ВВП у період t0, 

(1) 

(2) 
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що прийнято за базовий (останній рік перед початком періоду прогнозування); 

Re,t0 – емпіричний рівень якості «зеленого» зростання НЕ на момент періоду t0; 

Re,t0-n – емпіричний рівень якості «зеленого» зростання НЕ на момент t0-n ;  

n – кількість років дослідження якості «зеленого» зростання НЕ; V(gquant, gqual) – 

індекс нелінійності зміни ВВП у часі під впливом якісних та кількісних змін в 

ефективності функціонування всіх каналів просування екомодернізацій у НЕ;  

t – рік, для якого розраховується прогнозне значення ВВП; fr – частка держав-

ного фінансування, яка спрямовується на реалізацію екомодернізаційних захо-

дів у НЕ; B – загальний обсяг бюджетного фінансування інноваційної діяльнос-

ті в НЕ; І – сумарний обсяг небюджетних інвестиційних ресурсів, спрямованих 

на реалізацію екомодернізаційних заходів у НЕ. 
 

Побудована система рівнянь ураховує, що перевищення обсягу інвестицій-

них ресурсів І, укладених стейкхолдерами в розроблення та реалізацію нішевих 

екомодернізацій, над обсягом передбачуваного бюджетного інвестування B 

може істотно збільшити динаміку вектора GDP
EM(В)

(t). Причому інвестиційні 

ресурси повинні бути спрямовані як на збільшення кількості екомодернізацій-

них змін, так і на забезпечення стабілізації їх якості. Так, досвід Німеччини сві-

дчить про активний розвиток різних видів державно-приватного інвестиційного 

партнерства у сфері фінансування ЕМНЕ (держава виділяє кошти на екопроек-

ти за умови співфінансування власником 50 % коштів, що дозволяє отримувати 

до 13 % від обороту інновацій у співвідношенні до загального обороту в країні). 

У роботі здійснене прогнозування вектора GDP
EM(В)

(t) для НЕ України на 

період 2016–2021 рр. (база – рівень ВВП за 2010–2016 рр.) для двох сценаріїв:  

1) песимістичного (відсутні поточні якісні екомодернізаційні зміни  

(gqual = 0), проте кількісні зміни та незначне збільшення рівня «зеленого» зрос-

тання НЕ (Re) відбуваються інерційно як реакція на здійснені в минулому бю-

джетні інвестиції);  

2) оптимістичного (наявні якісні та кількісні екомодернізаційні зміни (ін-

декс V(gquant, gqual) може змінюватися від 1 до 2)), зміна темпу «зеленого» зрос-

тання НЕ (Re) може прискорити розвиток НЕ).  

Графічне подання траєкторії зміни вектора GDP
EM(В)

(t) залежно від ефекти-

вності ДР ЕМНЕ наведене на рис. 9.  

Показник Re прийнято однаковим в обох сценаріях (Re,t0 /Re, t0-n  ≈ 1). Це за-

безпечує об’єктивність прогнозування, а також дозволяє виявити вплив саме 

якісних та кількісних змін в ефективності функціонування всіх каналів ДР 

ЕМНЕ на прогнозовану динаміку вектора GDP
EM(В)

(t). 

Таким чином, прогнозування макроекономічних зрушень у НЕ України за-

лежно від ефективності ДР ЕМНЕ дозволило зробити такі висновки:  

1) якісні екомодернізаційні зміни є вирішальними у розвитку НЕ і провоку-

ють швидкість зростання ВВП. Наявність якісних змін (gqual = 1) порівняно з їх 

відсутністю (gqual = 0) приводить до зростання частки ВВП більше ніж у 6 разів 

у випадку, коли є зростання кількісних екомодернізаційних змін (gquant = 1);  
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2) апостеріорний темп зміни рівня «зеленого» зростання НЕ (Re,t0 /Re, t0-n ), так 

як і частка загального обсягу бюджетного фінансування інноваційної діяльності 

в НЕ, прямо пропорційно впливають на швидкість зростання ВВП;  

3) нелінійність зміни вектора GDP
EM(В)

(t) обумовлена впливом одночасно 

якісних та кількісних змін у системі ЕМНЕ за рахунок ефективного функціону-

вання всіх каналів ДР, причому чим більшими будуть значення V(gquant, gqual), 

тим швидше відбуватиметься зростання ВВП. 
 

Прогнозування GDPЕМ(В)(t) за відсутності екомодернізаційних змін 

 

Криві GDPEM(В)(t) побудовані за 

таких вхідних параметрів:  

Re,t0 / Re, t0-n  ≈ 1; 
gqual = 0; 
gquant змінюється в діапазоні [0; 1] 
(розподіл за шкалою Харрінгтона:  
0; 0,2; 0,37; 0,63; 0,8; 1) 

Висновок: 

 зростання ВВП на 2016–2021 рр. 
прогнозується в межах 
[0 %; 0,85 %]; 

 зростання ВВП на 0,85 % – 
результат, за якого розвиток НЕ 
відбувається інерційно 

 

Прогнозування GDPЕМ(В)(t) за наявності екомодернізаційних змін 

 

Криві GDPEM(В)(t) побудовані за 

таких вхідних параметрів:  

Re,t0 / Re, t0-n  ≈ 1;  
gqual = 1; gquant змінюється в діапазоні [0; 
1]; V(gquant, gqual) змінюється в діапазоні 
[1; 2] 
(розподіл за адаптованою шкалою 
Харрінгтона: 1; 1,2; 1,37; 1,63; 1,8; 2) 
Висновок: 

 зростання ВВП на 2016–2021 рр. 
прогнозується в межах 
[0,85 %; 5,95 %]; 
 зростання ВВП на 5,95 % – це 
найбільш оптимістичний  
сценарій, за якого всі  
підприємства НЕ впровадять екомо-
дернізаційні зміни  

 

Рисунок 9 – Прогнозування макроекономічних зрушень у НЕ України  

залежно від ефективності ДР ЕМНЕ 
 

Таким чином, прогнозування якісних та кількісних екомодернізаційних 

змін у НЕ за різнорідними каналами їх просування, а також відповідне мереже-

ве багатозв’язкове застосування регуляторних заходів створює резерви для дов-

гострокового соціально-економічного розвитку НЕ. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і запропоноване нове ви-

рішення наукової проблеми розроблення теоретико-методологічних засад дер-

жавного регулювання екологічної модернізації національної економіки для за-

безпечення ефективності інноваційного розвитку. Результати дисертаційної ро-

боти дозволили зробити такі висновки: 

1. Масштабність та характер взаємодії суб’єктів ЕМНЕ обумовлені змі-

ною домінуючих трендів економічної політики держави для забезпечення «зе-

леного» зростання НЕ. ЕМНЕ спрямована на забезпечення зростання екомо-

дернізацій для підвищення економічного потенціалу НЕ, що може бути досяг-

нуто через проведення цільових економічних та інституційних інноваційних 

змін на галузевому та регіональному рівнях НЕ. 

2. Багатоканальність та вузькоспеціалізованість сегментних об’єктно-

процесних екомодернізаційних змін інноваційного спрямування в окремих фу-

нкціональних одиницях НЕ є базовими об’єктами ДР ЕМНЕ, і змістовно являє 

собою нішеві екомодернізації, які через їх масштабування, географічну і галу-

зеву диверсифікацію стають каталізаторами «зеленого» зростання НЕ.  

3. Типологія нішевих екомодернізацій визначається, з одного боку, їх дуа-

льною об’єктно-процесною природою, а з іншого – їх специфічними властивос-

тями (ресурсооптимізуючі, інформаційні, техніко-технологічні, споживчо-

орієнтовані, інституційно-правові). Нішеві екомодернізації призводять до куму-

лятивного накопичення екомодернізаційних змін, здатні провокувати ланцюгову 

реакцію трансформаційних зрушень у НЕ, стають базою для диверсифікації форм, 

методів та важелів ДР ЕМНЕ. 

4. Цільовий характер трансформаційних процесів у НЕ в процесі ДР 

ЕМНЕ, наявність конкретних кількісно вимірюваних таргетів ЕМ та часових орі-

єнтирів для їх досягнення обумовлюють необхідність забезпечення керованості 

даного процесу з єдиного центру та збалансування за галузями й регіонами кіль-

кості та якості нішевих екомодернізацій. Це можна забезпечити на основі додер-

жання специфічних принципів ДР ЕМНЕ. Основними з яких є: мережецентрич-

ність (багатоканальне оцінювання екомодернізаційних змін), кон'юнкція (відпо-

відність якості нішевих екомодернізацій їх ресурсній забезпеченості), розширена 

координація (залежність ефективності ДР ЕМНЕ від якісної та кількісної резуль-

тативностей упровадження нішевих екомодернізацій), інклюзивність (залучення 

стейкхолдерів усіх рівнів до процесу ДР ЕМНЕ). 

5. Концепція ДР ЕМНЕ ґрунтується на ідеології холістичності, що перед-

бачає відбір найбільш ефективних каналів просування екомодернізаційних 

змін, диверсифікацію заходів ДР ЕМНЕ, підпорядкованість усієї системи захо-

дів ДР ЕМНЕ єдиній меті – забезпеченню «зеленого» зростання НЕ. Специфіч-

ними функціями системи ДР ЕМНЕ є: діагностична, контрольна, коригувальна, 

стабілізувальна, стимулювальна та функція мережевої багатоканальної коорди-
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нації. Їх виконання дозволяє узгоджувати інструментарій ДР ЕМНЕ з інструме-

нтарієм управління іншими об’єктами в системі національного господарства. 

6. Високий рівень інноваційної активності в країні є умовою результатив-

ного просування екомодернізаційних змін у НЕ. На підставі динаміки показни-

ків інноваційної активності в країні порівняно з іншими країнами можна прово-

дити систематичний вибір релевантних каналів ДР ЕМНЕ. Це дозволяє врахува-

ти тренди розвитку інноваційного, інфраструктурного та інформаційного сере-

довищ просування модернізаційних змін у НЕ та диверсифікувати заходи ДР 

ЕМНЕ за рівнем пріоритетності щодо досягнення таргетованих значень цільо-

вих індикаторів інноваційної активності в країні. 

7. Виявлення релевантних каналів, які можуть забезпечити найбільш шви-

дку реакцію підприємницького середовища на регуляторні впливи держави, є 

важливою складовою системи ДР ЕМНЕ. Це дозволяє визначати регуляторні 

впливи, що є каталізаторами та/або інгібіторами ефективності ЕМНЕ, приско-

рюють або стримують активність стейкхолдерів, діяльність яких є визначаль-

ною для інтенсифікації ЕМНЕ.  

8. Забезпечення ефективності ДР ЕМНЕ в різних каналах залежить від зро-

стання кількості підприємств екоінноваторів у НЕ. Підґрунтям цього є науково-

обґрунтовані прогнози зростання частки підприємств-екоінноваторів у НЕ в ці-

лому та за окремими галузями залежно від моменту часу, коли ці підприємства 

розпочнуть реалізацію екомодернізаційних проектів завдяки застосуванню різ-

них типів регуляторних впливів держави. Доведено, що застосування набору 

найбільш радикальних та негайно прийнятих заходів ДР може призвести до зро-

стання частки таких підприємств у НЕ до 95,44 %; упровадження набору заходів 

ДР, після застосування яких підприємства через 3 роки будуть готові до запрова-

дження екомодернізацій, – до 58,37 %; набору заходів ДР, після застосування 

яких підприємства через 6 років будуть готові до запровадження екомодерніза-

цій, – до 3,96 %.  

9. Умовами ефективного ДР ЕМНЕ є встановлення частки запланованих 

екомодернізаційних змін через ті чи інші канали, які дійсно на практиці перетво-

рюються на реалізовані проекти, та зіставлення фактично досягнутих результатів 

екомодернізацій з витратами держави на їх реалізацію. Установлено, що у сфері 

повітроохоронної діяльності в окремих каналах ДР ЕМНЕ спостерігається нега-

тивна динаміка реалізації заходів ДР поряд із зростанням обсягів їх фінансуван-

ня. 

10.  Оцінювання досягнутих фактичних результатів екомодернізації в межах 

одного каналу та зіставлення з витратами держави на їх реалізацію з урахуван-

ням зворотних зв’язків від реалізації екомодернізацій за галузями НЕ дозволили 

розробити пробіт-модель для оцінювання залежності ефективності ДР ЕМНЕ від 

ресурсної підтримки держави та якості «зеленого» зростання НЕ. Розрахунки 

засвідчили, що для того, щоб ймовірність мультиплікативного ефекту екомодер-

нізаційних змін через досліджуваний канал досягла 10 %, необхідно, щоб відбу-

лося зростання коефіцієнтів моделі більше ніж удвічі. 
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11. Для визначення ефективності ДР ЕМНЕ розроблено детермінантну мо-

дель (ґрунтується на принципі розширеної координації та передбачає побудову 

системи функціональних залежностей), яка дозволяє збалансовано зіставити які-

сні та кількісні характеристики ефективності релевантних каналів просування 

екомодернізацій, оцінені за допомогою інструментарію нечіткої логіки за компо-

зитними індикаторами впровадження екомодернізацій. 

12. Кількісні характеристики ефективності релевантних каналів просування 

екомодернізацій є одним з основних драйверів формування системи ДР ЕМНЕ. 

Їх позитивна динаміка впливає на макроекономічні зрушення в НЕ і залежить від 

зростання кількості підприємств-екоінноваторів. Побудовані в роботі прогнози 

засвідчили, що швидкість «зеленого» зростання НЕ буде з часом знижуватися, 

розроблено різні сценарії для аналізу регуляторних впливів. На основі прогно-

зування динаміки інноваційної активності підприємств щодо запровадження 

екомодернізацій у сфері охорони повітря встановлено, що лідерами за рівнем 

упровадження цього типу нішевих екомодернізацій є м. Київ, Донецька, Хар-

ківська, Одеська, Сумська області.  

13. Результати ДР ЕМНЕ прямо впливають на інтенсивність макроекономі-

чних зрушень у НЕ. Нелінійний характер зміни ВВП у часі (як базового індика-

тора розвитку НЕ) залежить від якості «зеленого» зростання НЕ, рівня функціо-

нування всіх каналів просування екомодернізацій у НЕ та структури екомодерні-

заційних змін. Побудовані песимістичний та оптимістичний сценарії динаміки 

ВВП України з урахуванням впливу якісних та кількісних змін ЕМНЕ дозволили 

встановити, що зростання ВВП на 2016–2021 рр. прогнозується в межах від 

0,85 % до 5,95 % за наявності ЕМНЕ.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Шкарупа О. В. Методологічні засади державного регулювання екологічної 

модернізації національної економіки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарст-

вом. – Сумський державний університет, Суми, 2018. 

У дисертації визначено сутність екологічної модернізації національної 

економіки, обґрунтовано концептуальні засади системи її державного регулю-

вання, визначено сутність нішевих екомодернізацій, запропоновано їх типологію, 

обґрунтовано специфічні принципи державного регулювання екологічної моде-

рнізації національної економіки, розроблено методологічне підґрунтя вибору 

його релевантних каналів, обумовлених рівнем інноваційної активності в країні 

та розвитку підприємницького середовища, а також оцінювання ефективності 

реалізації регуляторних заходів як через окремі канали, так і в цілому в націо-

нальному господарстві на основі принципу розширеної координації, розробле-

но моделі прогнозування динаміки екоінноваційної активності підприємств у 

національній економіці в цілому та за окремими галузями, а також динаміки 

макроекономічних зрушень залежно від ефективності державного регулювання 
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екологічної модернізації національної економіки, її ресурсної підтримки з боку 

держави та якості «зеленого» зростання. 

Ключові слова: екологічна модернізація, національна економіка, державне 

регулювання, нішеві екомодернізації, релевантні канали просування екоіннова-

цій, макроекономічні зрушення, зростання економіки. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Шкарупа Е. В. Методологические основы государственного регулирования 

экологической модернизации национальной экономики. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – 

Сумский государственный университет, Сумы, 2018. 

В диссертации определена сущность экологической модернизации нацио-

нальной экономики, обоснованы концептуальные основы системы ее государ-

ственного регулирования, определена сущность нишевых экомодернизаций, 

предложена их типология, обоснованы специфические принципы государ-

ственного регулирования экологической модернизации национальной экономи-

ки, разработаны методологические основания выбора его релевантных каналов, 

обусловленных уровнем инновационной активности в стране и развития пред-

принимательской среды, а также оценки эффективности реализации регулятор-

ных мер как через отдельные каналы, так и в целом по национальному хозяй-

ству на основе принципа расширенной координации, разработаны модели про-

гнозирования динамики экоинновационной активности предприятий в нацио-

нальной экономике в целом и по отдельным отраслям, а также динамики мак-

роэкономических изменений в зависимости от эффективности государственно-

го регулирования экологической модернизации национальной экономики, ее 

ресурсной поддержки со стороны государства и качества «зеленого» роста. 

Ключевые слова: экологическая модернизация, национальная экономика, 

государственное регулирование, нишевые экомодернизации, релевантные кана-

лы продвижения экоинноваций, макроэкономические сдвиги, рост экономики. 

 

SUMMARY 
 

Shkarupa О. V. Methodological basis of government regulation of ecological 

modernization of the national economy. – Manuscript. 

The dissertation for reception of scientific degree of doctor of economic science 

on speciality 08.00.03 – Economics and management of national economy. – Sumy 

State University, Sumy, 2018. 

The thesis determines the essence of ecological modernization of the national 

economy. The author's interpretation of the essence of the ecological modernization 

of the national economy (as a process of managed trust economic and institutional 

innovations at sectoral and regional levels of management of the national economy 

aimed at growth of the quality and quantity of niche of eco-upgrades to improve the 
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economic potential of the national economy) made it possible to substantiate the spe-

cific principles of the government regulation of ecological modernization of the na-

tional economy, taking into account its peculiarities from the point of view of gov-

ernment regulation (network centricity, conjunction, enhanced coordination, inclu-

sion) and prove that the scaling of niche eco-modernization, their geographical and 

sectoral diversification are the catalysts for the growth of the national economy.  

The conceptual bases of the system of its government regulation are substantiat-

ed. The subject matter of niche eco-modernizations is determined, also as their typol-

ogy is suggested. Specific principles are grounded for government regulation of eco-

logical modernization of the national economy and its relevant channels, which are 

conditioned by the level of innovative activity in the country and the development of 

the business environment, as well as for the evaluation of effective implementation of 

regulatory measures both through separate channels and in general on the national 

economy on the basis of the principle of expanded coordination. The author worked 

out models for predicting the dynamics of the eco-innovation activity of enterprises 

of the national economy in general and in certain sectors, as well as the dynamics of 

macroeconomic changes depending on the effectiveness of government regulation of 

environmental modernization of the national economy, its resource support from the 

government and the quality of "green" growth. The developed models predict the dy-

namics of economizing activity of enterprises in the national economy as a whole and 

for individual sectors, which take into account as the forecasts of growth in the share 

of enterprises that implement innovations and niche eco-modern as a whole and for 

individual regions of Ukraine, and forecasts of business activity in the field of eco-

logical modernization, depending on their reactions to the use of various types of 

measures of government regulation of ecological modernization of the national econ-

omy ("instant" is "flowing" and "long-term"-complexes), what is the basis for the 

formation of integrated programs and strategies for the management of the national 

economy. It is proved that the dynamics of macroeconomic developments depends on 

the efficiency of government regulation of ecological modernization of the national 

economy, its resource support from the government and quality of the green growth 

of the national economy as a whole. In this paper, we construct optimistic and pessi-

mistic forecast scenarios of the dynamics of Ukraine's GDP, depending on the pres-

ence and absence of processes of ecological modernization of the national economy, 

the efficiency of its government regulation and the level of involvement of various 

stakeholders into the process of investment support for ecological modernization of 

the national economy. 

Practical directions and innovative content notes suggested by the author the ho-

listic approach to government regulation of ecological modernization of economy of 

Ukraine, which through a combination of structural, functional and teleological ap-

proaches to shape economic, organizational, and managerial solutions to streamline 

and diversify the mechanisms of the regulatory influences on the development of the 

national economy. The main provisions of the thesis brought to the level of methodo-

logical developments and practical recommendations, which can be used by relevant 
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ministries, with the improvement of existing mechanisms of government regulation 

of ecological modernization of the national economy. 

Key words: ecological modernization, national economy, government regula-

tion, niche eco-modernization, relevant channels for promoting of ecoinnovations, 

macroeconomic shifts, economic growth. 
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