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Анотація  
В статті детально розкрито сутність поняття екологічна модернізація, 
концептуальні положення модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку й 
структуру системи екологічної модернізації. Розглянуто основні етапи розвитку теорії 
екологічної модернізації. 
Встановлено, що екомодернізація визначає перехід від деекологізованого суспільства, 
здійснюваний шляхом комплексних реформ, тривалих у часі, до екологізованого. Вона 
передбачає удосконалення економічних, політичних і соціальних механізмів суспільного 
розвитку, засвоєння передових для певного історичного періоду індустріальних і 
інформаційних технологій, економічних форм, супутніх їм соціальних і політичних 
інститутів. Екологічна модернізація повинна стати загальнонаціональною стратегією, 
в результаті чого можливо забезпечити мобілізацію й концентрацію наявних ресурсів 
країни для вирішення відповідних завдань  
Перехід на модель сталого розвитку потребує гармонійного поєднання соціально-
економічного зростання та екологічної безпеки. Істотну роль у цьому процесі відіграє 
узгодження застосування техніко-технологічних і організаційно-економічних інновацій у 
ресурсно-екологічній сфері. Впровадження інноваційних науково-технологічних рішень, 
розвиток наукоємних виробництв сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності 
економіки й узгодженню її інтересів з екологічною й соціальною сферами. 
З метою розбудови механізму управління екологічною модернізацією соціально-
економічного розвитку необхідно встановити її ключові завдання: формування 
модернізаційного типу еколого-орієнтованої діяльності суспільства; гарантування 
екологічної безпеки інноваційного оновлення виробництва підприємств; узгодження 
управлінських дій у системі регіонального розвитку на основі оновлення балансу інтересів 
між бізнесом, владою й суспільством; розширене відтворення природних ресурсів і 
факторів на базі оновлених технологій. 
Сьогодні екологічна модернізація в Україні не може здійснюватися у великих масштабах 
через орієнтацію на політику економічного зростання, а не стійкого розвитку.   
Визначено пріоритетні завдання модернізації соціально-економічного розвитку з метою 
управління екологічною модернізацією. Проаналізовано технологічні платформи 
екологічного розвитку, їх мету, завдання та основні напрями реалізації. 

Ключові слова: екологічна модернізація, теорія екологічної модернізації, сталий 
розвиток, екологічні технології. 
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Abstract 
The article describes in detail the essence of the ecological modernization concept, modernization 
conceptual provisions of the ecological safety system of sustainable development and system 
structure of the ecological modernization. The basic stages of theory development of the ecological 
modernization are considered.  
It has been established that eco-modernization determines the transition from a pre-green society 
through complex, long-lasting reforms to a green one. It envisages improvement of economic, 
political and social mechanisms of social development, assimilation of advanced industrial and 
information technologies for a certain historical period, economic forms, accompanying social and 
political institutions. Environmental modernization should become a nationwide strategy, making 
it possible to mobilize and concentrate the country's existing resources to meet the challenges. 
The transition to a sustainable development model requires a harmonious combination of socio-
economic growth and environmental security. An important role in this process is played by the 
application harmonization of technical, technological and organizational-economic innovations 
in the resource and environmental sphere. The introduction of innovative scientific and 
technological solutions, the development of high-tech industries will help increase the economy 
competitiveness and align its interests with the environmental and social spheres. In order to 
develop a mechanism for managing the ecological modernization of socio-economic development, 
it is necessary to establish its key tasks: the modernization type formation of environmentally-
oriented activity of society; the ecological safety guarantee of innovative updating of enterprise 
production; the management actions coordination in the regional development system on the 
basis of updating the interests balance between business, government and society; enhanced 
reproduction of natural resources and factors based on updated technologies. 
Today, environmental modernization in Ukraine cannot be achieved on a large scale because of 
its focus on economic growth policy rather than sustainable development. 
The priority tasks of modernization of socio-economic development with the management 
purpose of ecological modernization are defined. The technological platforms of ecological 
development, their purpose, tasks and main directions of realization are analyzed. 

Keywords: environmental modernization, theory of environmental modernization, sustainable 
development, environmental technologies. 

JEL classification: Q57 

Вступ 

Виживання людства в умовах критично трансформованого природного 
середовища можливе на тлі кардинальних змін у всіх сферах суспільного розвитку 
відповідно до новітніх екологічних вимог і норм. Принципами такої модернізації стануть 
превентивність і інноваційність, а метою – усунення прямої залежності екологічної 
деградації від економічного зростання [1]. 

Екомодернізація визначає перехід від деекологізованого суспільства, 
здіи снювании  шляхом комплексних реформ, тривалих у часі, до екологізованого. Вона 
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передбачає удосконалення економічних, політичних і соціальних механізмів 
суспільного розвитку, засвоєння передових для певного історичного періоду 
індустріальних і інформаціи них технологіи , економічних форм, супутніх ї м соціальних і 
політичних інститутів. Екологічна модернізація повинна стати загальнонаціональною 
стратегією, в результаті чого можливо забезпечити мобілізацію и  концентрацію 
наявних ресурсів краї ни для вирішення відповідних завдань [2; 3]. 

Екологічними імперативами модернізації  є: 
- наближення людських потреб до меж можливостеи  природи ї х задовольняти, 

що зосереджує увагу на суспільному розвитку; 
- залучення науки и  технологіи  не тільки у процеси ліквідації  наслідків проблем 

навколишнього середовища, але и  у знаходження та запобігання ризикам і загрозам, 
розвиток технологічних та організаціи них інноваціи ; 

- реформування таких модерністських інститутів як наука, технологія, політика 
на національному и  глобальному рівнях, а також зміна ї х ролі щодо забруднення навко-
лишнього середовища. Для екологічної  модернізації  необхідні інновації  та навчання, 
оскільки просвітництво и  наука стають базовими модераторами цього процесу; 

- зміна традиціи ної  центральної  ролі держави в екологічних реформах, 
зростання ролі наднаціональних інститутів; 

- міжнародне співробітництво, оскільки біосферні процеси (циркуляція повітря 
і води, кругообіг речовин і енергії ) є глобальними – для них не існує державних законів. 
Тому вирішити такі проблеми як: глобальна зміна клімату, виснаження озонового шару, 
забруднення навколишнього природного середовища и  космічного простору сміттям і 
різними відходами, яких нараховується понад 1 млн, зменшення біологічного 
різноманіття на планеті, забезпечення раціонального природокористування, можливо 
за умови ефективної  співпраці між краї нами [4; 5; 6]. 

Для запобігання подальшіи  деградації  глобальної  екосистеми необхіднии  новии  
екоцентричнии  світогляд і високии  рівень екологічної  свідомості. Тому оптимальна мо-
дель модернізації  суспільного розвитку з урахуванням екологічних вимог повинна пе-
редбачати не лише заміну обладнання и  впровадження нових технологіи , але и  глибокі 
інституціи ні, соціальні та культурні трансформації , спрямовані на формування нового 
менталітету, рівня екологічної  свідомості громадян. Екологічна ситуація в Украї ні 
потребує глибоких суспільних перетворень, що відповідають сучасним екологічним 
реаліям. Лише технологічних інноваціи  недостатньо. Необхідно переглянути роль 
соціальних інститутів, світоглядні принципи, соціальні цінності и  установки. 

Засновником теорії екологічної модернізації вважають активіста німецького 
екологічного руху Йозефа Хубера. У середині 1980-х рр. його ідеї підтримали 
екосоціологи – спочатку М. Джонік (Німеччина), А. Мол (Нідерланди). Саме в цих країнах 
запропоновану концепцію вперше покладено в основу державної екополітики. Кулясов 
І. виділяє чотири т. зв. смислові шари екомодернізації: теоретична основа екосоціології 
(соціологічна інтерпретація екологічних реформ); нова модель розуміння й аналізу 
технологічно інтенсивної екологічної політики; якісна модель відображення прогресу 
розвинених країн в екологічних і економічних реформах (починаючи з 1980-х років); 
теорія соціальних змін, що описує економічні та соціальні зрушення, основу яких 
становить т. зв. екологічний сигнал [8]. 

Буттел Ф.  визначає напрями екологічної модернізації та її концепції. До першої 
належить школа екологічних модернізаціоналістів із соціологічним ухилом. Відповідно 
до другої концепції екомодернізація розглядається як переважний дискурс екополітики; 
третьої – як синонім стратегічного екологічного менеджменту, промислової екології та 
екологічної реструктуризації. 
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Мета дослідження 

Метою статті є дослідження сутності системи модернізації екологічної безпеки 
еколого-економічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

В Україні екомодернізацією зазвичай вважають будь-яке оновлення виробництва, 
політики або управління. Для реалізації цього процесу наявні практично всі складові: 
екологічна політика, екологічний рух, екологічні конфлікти й ризики, технологічне 
оновлення виробництва. Розрізняють три типи модернізації: ендогенна, яка 
здійснюється країнами на власній основі (Європа, США та ін.); екзогенна – за рахунок 
запозичень при відсутності власного базису; ендогенно-екзогенна – реалізується як на 
власній основі, так і шляхом запозичень. 

Екологічна модернізація включає два аспекти – забезпечення навколишнього 
природного середовища, сприятливого для здоров’я людини як біологічного організму 
(відповідає досить поширеному терміну environmental health), і підтримка здоров’я 
власне довкілля, тобто и ого складових (health of environment). Очевидно, що сприятливе 
середовище та здоров’я нації  фактично рівнозначні поняття. 

До факторів, що погіршують екологічну ситуацію и  підвищують екологічні 
ризики, належать: 

- природомістка структура економіки, високии  рівень ресурсо- и  
енергоспоживання. Енергоємність у розрахунку на одиницю виробленої  продукції  в 
Украї ні у 3 рази перевищує рівень ФРН і Японії , а у 2 – США. Украї на посідає шосте місце 
у світі за обсягом споживання газу, а це в 3-4 рази більше порівняно з європеи ським. 
Матеріаломісткість вітчизняного ВВП принаи мні в 2,4 рази вища, ніж відповідні 
показники Польщі та Чехії , що свідчить про низькии  рівень технічної  та технологічної  
бази промисловості и  ВВП Украї ни; 

- знос обладнання в базових галузях промисловості, транспорту, житлово-
комунального господарства, що в умовах и ого експлуатації  різко підвищує и мовірність 
екологічних ризиків; 

- незадовільне фінансування природоохоронної  діяльності, оскільки видатки на 
охорону довкілля становлять 1 % валового національного доходу, а сума збитків 
дорівнює приблизно 8-9 % ВНП. При цьому у фінансовіи  сфері склалась непрозора 
система контролю ї ї  розподілу и  використання, низька ефективність механізму 
економічної  мотивації  [7; 8]. 

Сьогодні екологічна модернізація в Україні не може здійснюватися у великих 
масштабах через орієнтацію на політику економічного зростання, а не стійкого розвит-
ку. Але в майбутньому необхідно буде розпочати цей процес і виробити відповідну 
доктрину й програми, що обумовлено глобальною соціально-екологічною ситуацією. 
Поки що екологічна модернізація в Україні відбувається найчастіше з ініціативи бізнесу 
як його реакція на соціально-економічні умови, визначені переважно глобальними 
процесами. Також вона представлена у програмах і проектах недержавних організацій 
щодо поліпшення екологічної ситуації при трансформації сіл в екопоселення, на 
персональному й сімейному рівні – як  екологізація свідомості та щоденних практик. 
Екологічна модернізація природних об’єктів відбувається як реставрація і подальше їх 
збереження завдяки зусиллям громадян з екологічною свідомістю. 

Екологічна модернізація – це соціальні зміни відповідно до сучасних екологічних 
вимог і норм, дотримання яких сприяє подоланню суперечностеи  між людиною і 
довкіллям, суспільством і природою. Вона є механізмом переходу и  підтримки стану 
сталого розвитку [9]. 
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Аналогічно до сталого розвитку, в рамках екологічної  модернізації  виділяють 
«слабку» та «сильну» модель. Відповідно до першої  основними щодо запобігання 
екологічніи  деградації  та ризикам є новітні технологічні рішення і ї х легітимація на 
національному и  міжнародному рівні, тобто економічне зростання та подальша 
індустріалізація в остаточному підсумку сприятимуть вирішенню соціально-
екологічних проблем. 

У рамках «сильної » моделі наи більша увага приділяється трансформації  
соціальних інститутів, дискурсів і практик, а також технологічним рішенням и  
інноваціям. Пріоритетними є належне виховання та освіта, формування традиціи  
правильного поводження з природою, зміна економічної  свідомості на екологічну. 

До пріоритетних завдань екологічної  модернізації  соціально-економічного 
розвитку належать [9; 10]:  

- удосконалення законодавчої  бази у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, спрямованої  на досягнення національних переваг екологічної  модернізації , 
наближення ї ї  до відповідних директив ЄС, впровадження багатосторонніх екологічних 
угод (конвенціи , протоколів тощо), стороною яких є Украї на, соціальна прии нятність, 
реалістичність, економічна ефективність. Необхідно привести законодавство у 
відповідність до положень джерел acquis communautaire, сприяти гнучкому 
застосуванню екологічних технологіи , розв’язанню наявних проблем; 

- розробка регіонально адаптованої  дорожньої  карти екологічних трансфор-
маціи  соціально-економічного розвитку з обґрунтованими стратегією, цілями, 
механізмом реалізації , акторами та ї х завданнями, регіональними пріоритетами; 

- екологічна реструктуризація економіки шляхом зменшення частки «брудних» 
виробництв за рахунок стимулювання розвитку наукомістких галузеи , сфери послуг, ту-
ризму. Цеи  процес передбачає перебудову галузевої  структури на основі зниження попи-
ту на таку продукцію або завдяки модернізації  фірм-споживачів останньої . Результатом 
екореструктуризації  є зниження витрат сировини и  матеріалів на одиницю ВВП; 

- гарантування екологічно вигідних умов для повсюдного впровадження 
природоохоронних технологіи  (ресурсо- та енергозберігаючих, маловідходних, 
утилізації  відходів) на виробництвах і підвищення екологічної  відповідальності бізнесу. 
Це можна забезпечити шляхом збільшення штрафних санкціи  (ї х розмір за екологічні 
порушення повинен бути порівняннии  з еколого-економічними збитками), надання 
пільг в оподаткуванні (наприклад, сума прибутку, з якої  вилучається податок, 
зменшується на величину, що відповідає природоохоронним витратам), широкого 
застосування системи пільгового кредитування (виділення низько- або безпроцентних 
кредитів на реалізацію природоохоронних заходів); 

- запобігання надзвичаи ним ситуаціям природного и  техногенного характеру, 
що передбачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які ґрунтуються на 
результатах стратегічної  екологічної  оцінки, державної  екологічної  експертизи, 
моніторингу довкілля; 

-  створення національної  інформаціи ної  системи охорони навколишнього 
природного середовища; 

- ліквідація наслідків екологічної  шкоди, завданої  віи ськовою діяльністю, 
зокрема, компенсація збитків, спричинених тимчасовою окупацією частини території  
Украї ни іноземними віи ськами, краї ною-агресором; 

- розробка и  реалізація довгострокової  державної  програми безперервної  еколо-
гічної  освіти та виховання, що сприятиме формуванню екологічної  свідомості та розви-
тку екологічної  культури щодо ставлення людини до навколишнього природного 
середовища. 
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З метою розбудови механізму управління екологічною модернізацією соціально-
економічного розвитку необхідно встановити ї ї  ключові завдання: формування 
модернізаціи ного типу еколого-орієнтованої  діяльності суспільства; гарантування 
екологічної  безпеки інноваціи ного оновлення виробництва підприємств; узгодження 
управлінських діи  у системі регіонального розвитку на основі оновлення балансу 
інтересів між бізнесом, владою и  суспільством; розширене відтворення природних 
ресурсів і факторів на базі оновлених технологіи  [10]. 

Як свідчить міжнародний досвід, забезпечити відповідність зростаючої еконо-
міки критеріям сталого розвитку й підвищити соціально-екологічний добробут насе-
лення можливо у разі спільних дій регіональних органів влади та бізнесу щодо пошуку 
найбільш ефективних інструментів і методів вирішення проблем взаємовідносин між 
суспільством і природою. До них належить екологічно спрямована структурна 
перебудова економіки, підтримка й розвиток високотехнологічних, екологічно 
безпечних і ресурсозберігаючих виробництв, застосування нових інструментів 
екологічної політики, включаючи міжнародні стандарти екологічного менеджменту, 
добровільні екологічні угоди, забезпечення інформаційної відкритості процесів 
ухвалення й реалізації еколого-економічних і управлінських рішень. 

В умовах постіи ного економічного розвитку перед суспільством постають 
екологічні проблеми, пов’язані зі збільшенням обсягів шкідливих викидів і 
виснажливим, нераціональним використанням природних ресурсів. Серед концепціи , 
спрямованих на розв’язання сучасних економічних проблем промисловості в умовах 
обмеженості и  виснаження природних ресурсів, виділяють модель екологічно 
орієнтованого управління. 

Екологічно орієнтоване управління промисловістю передбачає: 
- контроль за якістю навколишнього природного середовища як одним із 

пріоритетів розвитку промисловості; 
- підтримку рівноваги внутрішнього и  зовнішнього середовища; 
- ідентифікацію вимог нормативно-правових актів в екологічніи  сфері з метою 

планування життєвого циклу екологічно чистої  продукції  та послуг промисловості; 
- забезпечення відповідності виробничих процесів заданим екологічним 

стандартам; 
- задоволення економічних інтересів споживачів з мінімальним впливом на 

довкілля; 
- аналіз відхилень фактичних і стратегічних екоорієнтирів розвитку 

промисловості; 
- оцінювання ефективності екологічного управління промисловістю за 

допомогою аудиту [7]. 
Перехід промислового комплексу Украї ни до моделі екологічно орієнтованого 

розвитку можливо забезпечити за допомогою розроблення ефективної  державної  про-
мислової  політики, що приведе до стабільного функціонування промисловості на основі 
безперервного екологічно орієнтованого технологічного прогресу або «зелених» інно-
ваціи . З цією метою у довгостроковіи  перспективі доцільним є вчасне впровадження еко-
інноваціи них технологіи , що сприяє прискоренню структурно-динамічних техно-
логічних зрушень і згладжуванню циклічних коливань економіки. Світовии  досвід упра-
вління екологічно ефективною моделлю розвитку промисловості свідчить, що велике 
значення в екологічніи  промисловіи  політиці мають не лише інструменти, які стиму-
люють виробництво «зеленої » промислової  продукції  (тобто з боку пропозиції ), а и  
екологізація з боку попиту. Ключовим заходом щодо формування екологічної  свідомості 
населення и  забезпечення т. зв. сталого споживання є екосертифікація. Програми 
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екологічного маркування функціонують більш ніж у 50 краї нах світу и  охоплюють 
практично всі сфери бізнес-діяльності. Екомаркування сприяє отриманню споживачем 
достовірної  інформації  при виборі продукції  та ухваленню екологічно усвідомлених 
рішень, стимулюючи виробників до розробки и  постачання більш екологічно чистих 
продуктів, скорочення шкідливого впливу на довкілля. При цьому споживач не тільки 
приділяє увагу екологічним аспектам якості продукції , але и  оцінює ї ї  життєвии  цикл 
загалом – від виробництва і розповсюдження до використання і утилізації . 

Забезпечити екологічно орієнтовании  розвиток промисловості Украї ни можливо 
за допомогою мотиваціи ного механізму, що сприятиме активізації  такої  діяльності 
суб’єктів господарювання. Зокрема, запропоновано: впровадження накопичувальної  бо-
нусної  системи, що впливатиме на цінові, податкові, кредитні або інші пільгові пропо-
зиції  для вітчизняних товаровиробників, які відповідають встановленим кількісним 
критеріями екологічно відповідального бізнесу; проведення спільних державних і гро-
мадських експертиз і аудитів з обов’язковим оприлюдненням результатів системного 
неупередженого оцінювання впливу окремих проектів або видів підприємницької  
діяльності на економічні, соціальні и  екологічні складові розвитку; реалізація соціально 
спрямованої  рекламної  кампанії , інформаціи но-просвітницьких програм і 
маркетингових акціи , спрямованих на лобіювання інноваціи ної , екологічно чистої  
продукції , технологіи  та обладнання, а також систематична пропаганда за допомогою 
засобів масової  інформації  суспільно ефективних психологічних настанов тощо [12; 13].  

Перехід на модель сталого розвитку потребує гармонійного поєднання соціально-
економічного зростання та екологічної безпеки. Істотну роль у цьому процесі відіграє 
узгодження застосування техніко-технологічних і організаційно-економічних інновацій 
у ресурсно-екологічній сфері. Впровадження інноваційних науково-технологічних рі-
шень, розвиток наукоємних виробництв сприятимуть підвищенню конкуренто-
спроможності економіки й узгодженню її інтересів з екологічною і соціальною сферами. 

Безперечно, екологічні інновації , як і будь-які інші, передбачають зміни в техніці, 
технологіях, управлінні, правовіи  системі, але ї х результати спрямовані на 
попередження и  зменшення негативного впливу на довкілля. Як правило, до 
екоінноваціи  належать розробка та застосування ресурсозберігаючих технологіи , 
створення екологічно чистих продуктів, упровадження нових способів організації  
виробництва (екоменеджмент, екомаркетинг). Екологічні нововведення – це сукупність 
прогресивних техніко-технологічних змін у виробництві, які обумовлюють перехід на 
нові екологічні технології  з метою зменшення тиску на довкілля, відновлення 
екологічної  рівноваги и  підвищення самовідновлюваної  здатності екосистем. Тобто це 
прогресивнии  процес упровадження нових ідеи , у результаті чого розробляються и  
використовуються екологічно чисті природоохоронні технології , а також відбуваються 
структурні зрушення в економіці загалом [7]. 

Виділяють такі концепції  екологізації  інноваціи ної  діяльності: 
- Ліквідування наслідків екодеструктивного впливу процесів виробництва й 

споживання. 
- Екологічне вдосконалення технологій виробництва без зміни структури 

вироблених видів продукції. 
- Зниження матеріало- й енергоємності виробництва та споживання. 
- Екологізація всіх етапів еколого-економічного циклу інновацій [7; 10]. 
Пріоритетними у вітчизняній екологічній політиці як інноваційна складова 

мають бути не природоохоронні, а комплексні механізми імплементації ресурсно-
екологічної складової у площину господарювання й збереження та відтворення 
довкілля – екологізації господарювання та інноваційного розвитку. 
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Аналогічно у виробничій діяльності з метою подолання забруднень відбувається 
оновлення систем, що доповнюють головне виробництво – пиловловлювачів, 
водоочищувачів, шламонакопичувачів, могильників для токсичних і радіоактивних 
відходів тощо. Зокрема, нововведення стосуються не власне технологій, що 
супроводжується значними екологічними аспектами, а й спрямовуються в додаткові 
споруди й засоби, тобто реалізується техногенний тип розвитку. 

Суттєвого значення щодо корегування пріоритетів на користь екологізації 
інноваційного розвитку й збільшення інвестицій в екологобезпечну та 
природоохоронну діяльність набуває створення відповідної інфраструктури, а також  
підтримка екологоорієнтованого середнього й малого бізнесу. 

На міжнародному рівні фахівцями-екологами документально сформульовано 25 
потенціи них загроз довкіллю, котрі через невчасне реагування на них у наи ближчому 
маи бутньому можуть спричинити низку проблем. Згідно з «Декларацією – 25» та 
аналогічними документами необхідно вжити заходи щодо якісної  трансформації  
технологічної  бази економіки, зміни цілеи , пріоритетів і завдань господарської  
діяльності, коли першочерговості набувають нові критерії , показники розвитку, 
екологічні інтереси вбудовуються в систему рушіи них сил суспільно-політичних 
процесів. Екологічна модернізація економіки стає визначальною складовою сталого 
розвитку суспільства. Таким є основнии  зміст нової  парадигми, що формується [4]. 

Звичаи но, и деться не про особливу форму екологічного радикалізму. Екологічні 
обмеження стають визначальними у спектрі економічних і соціальних параметрів 
загалом. Адже будь-якому громадянину з різними статками однаковою мірою шкодять 
отруєне повітря, брудна вода, непридатні ґрунти тощо. 

Екологічна модернізація економіки – це процес ухвалення господарських, 
технологічних, управлінських, правових і інших рішень, орієнтованих на збереження и  
поліпшення якості навколишнього природного середовища. 

У ході екологічної  модернізації  вирішуються важливі завдання, пов’язані, по-
перше, з якісними змінами технологічної  бази економіки, ї ї  інформаціи ної  складової , 
організаціи но-виробничими формами; по-друге, з переходом на ресурсно-інноваціи ну 
стратегію розвитку формування нових господарських механізмів інтенсивного типу 
природокористування, системи критерії в, показників і індикаторів ефективності 
розвитку, що враховують повною мірою екологічні и  соціальні фактори. 

Екотехнології  – провідна ланка науково-технічного прогресу. Політиками, 
підприємцями, промисловцями, науковцями, експертами нині широко обговорюються 
інноваціи ні шляхи розвитку, матеріально-технічна база, нові технології , технологічна 
основа економіки, вплив техногенних факторів на зростання суспільного виробництва 
та рівень добробуту людеи . 

Прогрес соціальних відносин неможливии  без органічного використання 
досягнень науково-технічного прогресу и  відповідних зрушень. І якщо такии  механізм у 
соціальніи  сфері не сформовании , не функціонує належним чином, то це може призвести 
до застою, регресу і руи нування суспільства [7; 13]. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Незважаючи на одночаснии  екологічнии  та економічнии  ефект і позитивнии  
досвід реалізації  більш чистого екологічного виробництва в розвинутих краї нах світу, 
ефективність впровадження ї х в Украї ні залежить від розв’язання низки проблем: 

❖ вирішення міжвідомчих суперечностеи  у питаннях раціонального викорис-
тання природних ресурсів і запобігання забрудненню довкілля; 

❖ подолання внутрішньогалузевих розбіжностеи  між необхідністю нарощування 
виробництва и  зменшення негативного впливу на довкілля; 



 

ISSN 2415-8453. Український журнал прикладної економіки. 2019 рік. Том 4. № 4.  

224 

 

❖ забезпечення доступу до інформації  про новітні екологічно чисті технології , 
системи менеджменту, регламенти, стандарти и  відповідні бази даних; 

❖ удосконалення нормативно-правового забезпечення з питань стимулювання 
зменшення забруднення довкілля и  раціонального використання природних ресурсів; 

❖ розробки та введення в дію економічного механізму заохочування виробників 
щодо впровадження більш чистого екологічного виробництва. 

Необхідна законодавчо-нормативна підтримка концепції забезпечується шляхом: 
❖ приєднання до Міжнародної  декларації  більш чистого виробництва; 
❖ внесення змін до законів Украї ни «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про відходи», «Про екологічнии  аудит» та інших; 
❖ розроблення на основі концепції  більш чистих виробництв і екологічних 

технологіи  Стратегії , Національного плану діи  впровадження и  розвитку більш чистих 
виробництв і екологічних технологіи , відповідних державних цільових еколого-
економічних програм у різних галузях економіки. 
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