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ВСТУП 

Досягнення світових орієнтирів сталого економічного зростання обу-

мовлює необхідність створення адекватних механізмів управління таким 
розвитком як у межах національних економік, так і світової спільноти в ці-
лому. Позитивний досвід процесів дематеріалізації, підвищення енерго-

ефективності, екологізації соціально-економічних систем, набутий за 
останні 30 років розвиненими країнами, дозволяє говорити про провідну 
роль мотиваційних механізмів у цій сфері. Саме створення потужних мо-

тиваційних важелів для імплементації еколого-орієнтованих дематеріалі-
заційних та енергоефективних змін є передумовою динамічного розвитку 
національних і глобальної економік у майбутньому.  

Актуальність досліджень у сфері дематеріалізації й енергоефектив-

ності визначається важливістю одержуваних ефектів від різноманітних їх 
проявів в економіці й суспільстві в цілому. Зниження інтенсивності вико-

ристання деяких матеріалів й енергії у виробництві та споживанні продук-

ції дозволяє зменшити її собівартість і кількість відходів, тим самим зни-

зити забруднення навколишнього середовища, зменшити негативний 
вплив шкідливих речовин на здоров’я людини, обмежити викиди шкідли-

вих речовин в атмосферу, зберегти ландшафти, покращити якість життя 
населення.  

Загальною тенденцією світового розвитку є формування конкуренто-

спроможних, ефективних та ощадливих форм господарювання на націо-

нальному рівні. У контексті проблем дематеріалізації й зростання енерго-

ефективності в Україні макроекономічний рівень пов’язується з вирішен-

ням низки питань щодо створення дієвих мотиваційних механізмів забез-

печення не тільки зниження показників матеріало- та енергоємності вироб-

ництва, а й підвищення ефективності наявних ресурсів, використання су-

часних систем управління національною економікою, а також формування 
відповідного інституціонального середовища й інвестиційно-фінансового 
забезпечення таких процесів. Зазначеній науковій проблематиці присвя-

чені праці зарубіжних (зокрема, К. Верника, Х. Аусубела, Д. Медоуз, 
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Д. Боулдінга, Р. Солоу, Т. Тітенберга, Р. Тейлора, Р. Одума, Е. Одум, 
Е. Вайцзеккера, Дж. Форрестера, П. Пільцера, Р. Дейлі, Н. Ф. Реймерса та 
ін.) і вітчизняних науковців (С. А. Подолинського, В. І. Вернадського, 
Л. В. Канторовича, С. П. Денисюка, С. І. Дорогунцова, Л. Г. Мельника, 
О. Ф. Балацького, С. К. Харічкова, Є. В. Хлобистова та ін.). Незважаючи на 
беззаперечні досягнення вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, недоста-

тньо дослідженою й опрацьованою залишається низка проблем, пов’язаних 
із формуванням та реалізацією мотиваційних механізмів дематеріалізацій-

них й енергоефективних змін національної економіки з урахуванням нових 
економічних та екологічних викликів, оцінки рівня дематеріалізації со-

ціально-економічних систем, визначення екологічних, економічних і соці-
альних ефектів та ефективності дематеріалізаційних й енергоефективних 
зрушень, розроблення системи мотиваційних стратегій та інструментарію 
управління змінами тощо. Саме цим актуальним проблемам і присвячена 
пропонована колективна монографія. 

У книзі наведені результати досліджень, метою яких є розроблення 
теоретико-методологічних засад мотиваційних механізмів дематеріаліза-

ційних й енергоефективних змін національної економіки в контексті ста-

лого розвитку та розбудови інформаційного суспільства. Відповідно до 
мети були поставлені такі завдання:  

– удосконалити теоретичні засади екологічно спрямованої демате-

ріалізації та зростання енергоефективності виробництва і споживання; 
– обґрунтувати теоретико-концептуальні підходи до оцінки рівня де-

матеріалізації й енергоефективності національної економіки;  
– запропонувати науково-методичні підходи до оцінки соціо-еко-

лого-економічних ефектів екологічно спрямованої дематеріалізації та зрос-

тання енергоефективності соціально-економічних систем;  
– розробити теоретико-концептуальні підходи до формування 

багаторівневих мотиваційних механізмів дематеріалізаційних й енерго-

ефективних змін;  
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– удосконалити теоретико-методологічні засади створення системи 
мотиваційних стратегій та інструментарію управління дематеріалізацій-

ними й енергоефективними зрушеннями;  
– сформувати організаційно-інституційну основу реалізації мотива-

ційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних трансформа-

цій; 
– науково обґрунтувати напрями розвитку і практичні механізми 

реалізації дематеріалізаційних та енергоефективних змін економіки Укра-

їни в умовах переходу до сталого розвитку й інформаційного суспільства. 
Автори не претендують на вичерпність та завершеність висвітлених у 

колективній монографії питань, багато з яких мають дискусійний характер, 
і будуть щиро вдячні за відгуки та пропозиції щодо удосконалення окре-

мих частин дослідження. Водночас автори сподіваються, що результати 
їхньої роботи певною мірою сприятимуть удосконаленню мотиваційних 
механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін, які використо-

вуються в практиці вітчизняних підприємств і організацій, регіональних та 
державних органів влади, коригуванню відповідної інформаційної і норма-

тивно-правової бази. 
Результати досліджень, наведені в монографії, можуть бути корис-

ними в науковій і практичній діяльності фахівців, державних службовців й 
науковців у сфері економіки та управління національним господарством, 
економіки природокористування й охорони навколишнього середовища, а 
також для викладачів, аспірантів й студентів природоохоронних та еконо-

мічних спеціальностей.  
Дослідження виконані в рамках гранту Президента України за кон-

курсним проектом Ф66/12689 «Формування мотиваційних механізмів 
дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» 
Державного фонду фундаментальних досліджень. 

Авторський внесок: Сотник І. М., д.е.н., професор, керівник колективу 
(вступ; пп. 3.1; 7.5; висновки); Боронос В. Г., д.е.н., професор (п. 5.5); Ва-

сильєва Т. А., д.е.н., професор (п. 3.4); Галиця І. О., д.е.н., професор 
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(п. 7.5); Забарна Е. М., д.е.н., професор (п. 4.5); Кривенко Л. В., д.е.н., про-
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доцент (п. 4.4); Кубатко О. В., к.е.н., доцент (п. 6.3); Мішеніна Н. В., к.е.н., 
доцент (п. 6.2); Потьомкіна О. В., к.е.н., доцент (п. 4.1); Харченко М. О., 
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ВИСНОВКИ 

Сталий розвиток держав світу значною мірою залежить від здатності 
національних економік швидко та адекватно реагувати на виклики сучас-

ності, що виявляються в соціальній, економічній, екологічній сферах діяль-

ності суспільства. У свою чергу, це вимагає створення на державному рівні 
комплексного механізму управління економічним розвитком, орієнтова-

ним на екологізацію, інформатизацію, дематеріалізацію, зростання енерго- 

та ресурсоефективності господарської діяльності на інноваційних засадах. 
Важливу роль у формуванні такого механізму відіграють дематеріаліза-

ційні й енергоефективні зміни, імплементація яких є одним із пріоритетів 
державної політики України. Посилення мотивації до впровадження змін 
за рахунок створення і застосування мотиваційних механізмів як ком-

плексу оцінних показників, методів, інструментів, що забезпечують стиму-

лювання реалізації дематеріалізаційних та енергоефективних заходів, є за-

порукою успішних трансформацій національної економіки. 
На сьогодні в практиці розвинених країн методики управління і моти-

вації дематеріалізації та зростання енергоефективності в різних секторах 
економічної діяльності вже добре відпрацьовані й успішно використову-

ються. Водночас проблема формування високоефективних мотиваційних 
механізмів такого типу, зокрема в умовах трансформаційних змін, війсь-

ково-політичної та економічної кризи, характерних для економіки Україні, 
досі залишається не вирішеною. У цьому контексті результати теоретич-

них досліджень взаємозв’язків екологізації і дематеріалізації, економічної 
основи векторів дематеріалізації й енергоефективності в процесах розвитку 
дають підстави стверджувати, що основою прогресу має стати комплекс-

ний підхід до вирішення існуючих проблем високої матеріало- та енерго-

ємності вітчизняного виробництва і споживання, а також впровадження 
новітніх досягнень науково-технічного прогресу в практику господарю-

вання. З метою визначення ключових позицій, на які мають спрямовува-

тися зусилля державних та місцевих органів влади для забезпечення швид-

кого зростання енергоефективності і дематеріалізації національної еконо-

міки, у монографії обґрунтовано мотиваційний вплив різних груп факторів 
дематеріалізаційних й енергоефективних змін на формування моделі мате-
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ріального та енергетичного балансу соціально-економічної системи, ви-

значено еколого-економічні детермінанти розвитку ВЕ. 

Управління дематеріалізаційними й енергоефективними процесами 
має здійснюватися на підставі оцінки рівня їх розвитку та з урахуванням 
соціо-еколого-економічних ефектів їх упровадження. Для цього в моно-

графії оцінено тенденції енергоефективності країн і регіонів світу та здійс-

нено інноваційний вимір процесів дематеріалізації при забезпеченні ре-

сурсної безпеки країн. Для національного рівня запропоновано методич-

ний інструментарій оцінювання дематеріалізаційних змін на базі враху-

вання ресурсних, трансформаційних і структурних ефектів розвитку; на 
рівні суб’єктів господарювання розроблено підходи до комплексної оцінки 
рівня екологічної безпеки як основи забезпечення енергоефективного роз-

витку. Дослідження маркетингових й інноваційних підходів до процесів 
екологізації і ресурсозбереження дозволило виявити головне протиріччя 
між маркетинговим спонуканням до збільшення загальних обсягів спожи-

вання товарів та обмеженістю матеріальних можливостей споживачів че-

рез ресурсну проблему, вирішенням якого є ресурсозбереження, змен-

шення відходів й охорона навколишнього середовища.  
Наявність багатьох екстернальних ефектів зростання енергоефектив-

ності та дематеріалізації економіки обумовлює необхідність вдосконалення 
підходів до комплексної оцінки відповідних соціо-еколого-економічних 
результатів, отримуваних суб’єктами господарювання, з метою переве-

дення частини екстернальних ефектів в інтернальні та посилення мотивації 
окремих фірм і домогосподарств до дематеріалізаційних й енергоефектив-

них змін. Для вирішення цієї проблеми в монографії розроблено науково-

методичні підходи до оцінки соціо-еколого-економічних ефектів дематері-
алізації продукції підприємства з урахуванням видів (соціально-економіч-

ні, економічні, еколого-економічні) та спрямованості (негативні, позитив-

ні) ефектів. На галузевому рівні запропоновано відтворювальний методич-

ний підхід до оцінки економічного ефекту дематеріалізації на підставі ви-

значення обсягів і напрямів продуктивного використання доданої вартості, 
отриманої внаслідок зменшення матеріалоємності продукції, який апробо-

вано на прикладі українських ринків зерна, зернових і хлібних продуктів. 
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На підтвердження ефективності використання відходів як безкоштовного 
ресурсу здійснено економічне обґрунтування виробництва біогазу на при-

кладі Рівненського полігону ТПВ. З метою імплементації запропонованих 
соціо-еколого-економічних критеріїв у практику господарювання вдоско-

налено систему облікового забезпечення компаній в умовах дематеріаліза-

ції та сталого розвитку на засадах «озеленення» економіки.  
Дослідження існуючих трансформацій вітчизняної економіки засвід-

чило, що вони не забезпечують повною мірою активного впровадження 
матеріало-, енерго-, ресурсозберігаючих заходів на місцях. У зв’язку з цим 
основною розробок механізмів мотивування суб’єктів господарювання до 
процесів дематеріалізації й зростання енергоефективності у монографії ви-

значено системний підхід та застосування розрахункових моделей мотива-

ційних механізмів, що передбачають фінансову зацікавленість виконавців 
у реалізації відповідних заходів. У цьому контексті удосконалено систему 
мотивації працівників державних установ на підставі оцінки їх трудового 
внеску для забезпечення дематеріалізаційних й енергоефективних змін у 
державних структурах. Для вирішення проблеми відходоутворення запро-

поновано концептуальні підходи до мотивації енерго- і ресурсозбереження 
в системі управління відходами; на основі SWOT-аналізу інструментів су-

часної політики енергоефективності в Україні та вивчення європейського 
досвіду розроблений мотиваційний інструментарій підвищення енерго-

ефективності вітчизняного виробництва і споживання. 
Практична імплементація сформованих мотиваційних механізмів 

потребує створення відповідної системи мотиваційних стратегій, централь-

не місце в якій посідають запропоновані стратегії управління знаннями як 
необхідна умова розвитку конкурентоспроможного виробництва на іннова-

ційних засадах, а також ціннісно-орієнтоване ресурсокористування, що є 
результатом акультурації еколого-економічних відносин. В умовах бороть-

би за обмежені ресурси вирішенню конфлікту інтересів різних суб’єктів 
господарювання сприятимуть застосування розробленої методології бага-

токритеріального вибору стратегій енергоефективного розвитку завдяки 

раціональному поєднанню формалізованих і неформалізованих підходів до 
групової експертної оцінки, а також визначені з урахуванням теорії інвес-
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тиційної поведінки підприємства інвестиційні детермінанти мотиваційної 
ідеології впровадження ресурсозберігаючих проектів у промислове вироб-

ництво.  
Важливе значення для імплементації дематеріалізаційних та енерго-

ефективних змін на всіх рівнях господарювання має організаційно-інсти-

туційна основа реалізації мотиваційних механізмів. З метою оптимізації 
логістичного управління численними зростаючими міжрегіональними ма-

теріальними і супутніми їм фінансовими та інформаційними потоками в 

монографії обґрунтовано теоретико-концептуальні основи дематеріалізації 
діяльності регіональних логістичних центрів, що полягають у зниженні ма-

теріальної складової логістичного потоку, який обслуговується, унаслідок 

скорочення обсягів використання продукції та енергії, утворюваних відхо-

дів у розрахунку на одну одиницю вартості наданих послуг. Ефективною 
організаційно-інноваційною формою впровадження дематеріалізаційних 
змін у регіонах визначено еколого-ресурсні кластери як географічні полі-
центричні агломерації суб’єктів природогосподарювання, націлені на ре-

гулювання потоків матеріально-сировинних ресурсів, сприяння вирішенню 
на конкретній території соціально-еколого-економічних проблем і поси-

лення конкурентних переваг учасників кластера. Удосконалення інфра-

структурного забезпечення венчурної діяльності промислових підприємств 
у сфері дематеріалізації та підвищення енергоефективності на основі за-

пропонованих авторами принципів і організаційно-господарських форм 
покликане забезпечити появу «критичної маси» вітчизняних інвесторів для 
венчурних проектів, що потребують значних фінансових вкладень та хара-

ктеризуються високим економічним ризиком. У свою чергу, впровадження 
екологічних інновацій з урахуванням сформованої організаційно-інститу-

ційної бази дозволить подолати енергетичну бідність населення України. 
Реалізація запропонованих теоретико-методологічних розробок в 

умовах економіки України вимагає детального дослідження напрямів роз-

витку й практичних механізмів управління дематеріалізаційними та енер-

гоефективними змінами національного господарства. У зв’язку з цим 

актуальним є виконаний у монографії аналіз тенденцій розвитку іннова-

ційної діяльності в контексті стратегічних механізмів дематеріалізаційних 
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трансформацій. На підставі аналізу авторами визначені проблеми і 
перспективні напрями дематеріалізації й енергозбереження на національ-

ному, галузевому (на прикладі сфери теплопостачання міст) та мікроеконо-

мічному рівнях. Значна увага приділена такому напряму дематеріалізації, 
як поводження з відходами електричного й електронного обладнання, у 
межах якого авторами на базі вивчення досвіду Євросоюзу і проблем цієї 
галузі в Україні запропоновані підходи до створення економічних основ 
функціонування та розвитку систем роздільного збору відходів у регіонах, 
які ґрунтуються на принципі розширеної відповідальності виробника. Ре-

зультатом досліджень перспектив розбудови «зеленої» енергетики в 
Україні в монографії стало вдосконалення державних економічних меха-

нізмів стимулювання підвищення енергоефективності, які добре зареко-

мендували себе в європейській практиці та покликані збільшити інвестиції 
в заміщення старих енергопотужностей новими й прогресивними на заса-

дах енергоефективності. 
У цілому, на думку авторів, практична імплементація запропонова-

ного в монографії комплексу теоретико-методологічних напрацювань за-

безпечить формування економічної зацікавленості суб’єктів господарю-

вання, органів влади різних рівнів в активізації дематеріалізаційних та 
енергоефективних змін виробництва і споживання в Україні в контексті 
реалізації цілей сталого розвитку та розбудови інформаційного 
суспільства. 
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