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7 Резюме 

  

Резюме 

 

Актуальність дослідження зумовлена двома стійкими та масштабни-

ми тенденціями: по-перше, необхідністю глобальної трансформації економіки 

відповідно до концепції сталого розвитку, викликаною вичерпанням ємності й 

асиміляційної здатності екосистем; по-друге, розгортанням Четвертої промис-

лової революції, "головною цільовою технологією" якої є кіберфізичні системи. 

Аналітика. Розподіл питомої ваги "вуглецевої", "зеленої" та "смарт" 

промисловості в сучасній структурі глобальної економіки (69; 8 і 20% відповід-

но) вказує на переважання "екологічно брудного" виробництва. За прогнозами 

незалежного аналітичного центру Global Footprint Network, при збереженні 

традиційних економічних рутин у 2030 р. екологічний слід відповідатиме екві-

валенту двох планет, які дорівнюють Землі. При цьому слід відзначити, що 

Україна також належить країн − "боржників біоємності". 

Перспективи. Ініціативи щодо "Глобального зеленого курсу розвит-

ку", які розпочато на рівні ООН, ОЕСР та національних економік, розбудова 

глобальної цифрової платформи управління ланцюжком створення вартості, а 

також поєднання "розумного", сталого й інклюзивного розвитку в сучасних 

економічних стратегіях провідних макроекономік світу (Євросоюзу, США, 

Японії, Китаю) визначатимуть масштабні якісні зміни в кон'юнктурі світового 

ринку. І з урахуванням специфіки основного драйверу прогресу – цифрових те-

хнологій – швидкість, масштаб і системність цих змін критично зростатимуть. 

Пропорційно загострюється актуальність вживання заходів щодо вбудовування 

національної економіки України в загальносвітовий мейнстрим. 

Тому разом із необхідністю реалізації "Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020 роки", схваленої Розпоряджен-

ням Кабінету Міністрів України, конкурентний потенціал розширення і злиття 

"зеленої" та "смарт" промисловості має беззаперечний теоретичний інтерес і 

практичну цінність.  

Результати дослідження. У рамках планових досліджень ІЕП НАН 

України виконано порівняльний аналіз базових концепцій (концепції "смарт" 

промисловості та концепції екологізації промисловості), їх взаємного впливу; 

визначено ключові особливості відносно виробленого продукту, організації ви-

робничого процесу, драйверів розвитку, стратегічних пріоритетів і підходів до 

їх досягнення; розроблено проект Концепції розвитку "зеленої смарт" промис-
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ловості, а також рекомендації щодо переведення теоретичних положень Кон-

цепції у практичну площину. 

За загальним баченням Концепції її метою є зміна економічної моделі в 

частині ресурсоспоживання, способу виробництва благ і структури експорту, а 

також вимог, що пред'являються до властивостей кінцевого продукту. Для 

створення достатньо сильної мотивації до глибинної зміни усталених соціаль-

но-економічних рутин у рамках Концепції запропоновано набір інструментів, 

спрямованих на формування сприятливого середовища для розвитку "зеленої 

смарт" промисловості, а саме: аналіз життєвого циклу продукції (LCA), тарге-

тинг промислових секторів; індикативний план розвитку; цільові "зелені смарт" 

промислові кластери (інноваційні, інжинірингові); реалізація державних про-

грам стимулювання екологічно чистих інновацій; "дорожні карти" розвитку, 

система стимулів та антистимулів розвитку "зеленої смарт" промисловості (ці-

льові податкові пільги; механізм стимулювання і прозорості контролю); укла-

дення "добровільних угод" між промисловим і громадським секторами. Усі ін-

струменти мають широку апробацію в багатьох країнах світу (США, Індія, 

Японія, Китай, окремі країни ЄС). 

Рекомендовано варіанти кількісних критеріїв поточного і прогнозного 

рівнів розвитку сектору "зеленої смарт" промисловості – інтегральні показники, 

які характеризують доступність й інтенсивність використання різних видів ци-

фрових технологій, інноваційну активність, а також результативність екологіч-

ної діяльності (Digital Economy and Society Index; Digital intensity index; Envi-

ronmental Performance Index; Networked Readiness Index; Global Innovation Index; 

ICT Development Index; Global Competitiveness Index). 

Напрями подальших досліджень. Розробка науково-методичного 

підходу й оцінка ефективності національних економік у сфері "зеленої смарт" 

промисловості, у тому числі України, на базі міжнаціональних порівнянь за 

глобальним індексом інновацій, індексом результативності екологічної діяль-

ності та індексом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Summary 

 

 

The relevance of the study caused by two strong and widespread trends. 

First, the necessity for a global transformation of the economy in accordance with the 

concept of sustainable development, due to the fact that the biocapacity and assimila-

tion capacity of ecosystems is almost exhausted. Secondly, the deployment of the 

Fourth industrial revolution, the "general purpose technology" of which is cyber-

physical systems. 

Analytics. The percentage of "carbon", "green" and "smart" industries in the 

current structure of the global economy (69%, 8% and 20% respectively) indicates 

the predominance of "environmentally dirty" production. According to the forecasts 

of the independent analytical center Global Footprint Network, provided the preser-

vation of traditional economic routines in 2030, the ecological footprint will corre-

spond to the equivalent of two planets equal to the Earth. At the same time, it should 

be noted that Ukraine also belongs to the list of countries "biocapacity debtors". 

Prospect. Initiatives on the "Global green course of development", which 

have been launched at the level of the United Nations, OECD and national econo-

mies, the development of a global digital platform for value chain management, as 

well as a combination of "smart", sustainable and inclusive development in modern 

economic strategies of the world's leading macroeconomics (EU, USA, Japan, China) 

will determine large-scale qualitative changes in the global market situation. Given 

the specifics of the main driver of progress – digital technology – the speed, scale and 

consistency of these changes will grow critically. The urgency of taking measures of 

integration the national economy in the global mainstream is commensurately aggra-

vated. 

Therefore, together with the feasibility of implementing the "Concept of de-

velopment of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020", approved 

by The order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the competitive potential of ex-

pansion and merger of "green" and "smart" industry has an undeniable theoretical in-

terest and practical value. 

Research result. In the framework of the studies IEP of the NAS of 

Ukraine comparative analysis of the basic concepts (the concept of "smart" industry 

and the concept of greening of industry) was conducted, their mutual impact was 

evaluated; the key features with regard of the manufactured product, manufacturing 

process, drivers of development, strategic priorities and approaches to their achieve-

ment have been allocated; the project concept of development of "green smart" indus-
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tries were developed, and a number of recommendations to transfer the theoretical 

provisions of the Concept in practice were made. 

According to the Concept, its goal is to change the economic model in terms 

of resource consumption, the mode of production of goods and the structure of ex-

ports, as well as with respect to the requirements for the properties of the final prod-

uct. Taking into account that in order to create a sufficiently strong motivation for a 

deep change in the established socio-economic routines, within the framework of the 

Concept a set of tools was proposed. These tools are aimed at creating a conducive 

environment for the development of "green smart" industry. Including: product life 

cycle analysis (LCA), targeting of industrial sectors; indicative development plan; 

target "green smart" industrial clusters (innovation, engineering); implementation of 

state programs to stimulate environmentally friendly innovations; "road maps" of de-

velopment, a system of incentives and anti-incentives for the development of "green 

smart" industry (targeted tax incentives; incentive and transparency mechanism of 

control); conclusion of "voluntary agreements" between the industrial and public sec-

tor. All proposed instruments have been widely approbated in many countries (USA, 

India, Japan, China, some EU countries). 

Recommended. Options for quantitative criteria for the current and project-

ed level of development of the green smart industry sector were recommended. These 

include a number of integrated indicators that characterize the availability and inten-

sity of the use of different types of digital technologies, innovation activity, as well as 

environmental performance (such as Digital Economy and Society Index; Digital in-

tensity index; Environmental Performance Index; Networked Readiness Index; Glob-

al Innovation Index; ICT Development Index; Global Competitiveness Index). 

Further research. The directions of further research include the develop-

ment of scientific and methodological approach and assessment of the effectiveness 

of national economies in the field of "green smart" industry, including Ukraine, based 

on international comparisons according to the global innovation index, the index of 

environmental performance and the index of information and communication tech-

nologies. 

 

 
Див.: https://orcid.org/0000-0002-3528-0212 
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Список скорочень, абревіатур і одиниць вимірювання 

 

 

4R Скорочення – повторне використання – переробка – від-

новлення (англ. reduce-reuse-recycle-recovery) 

B2C Бізнес для споживача (англ. business-to-consumer) 

CRM Системи управління взаємовідносинами з клієнтами (англ. 

Customer Relationship Management systems) 

DESI Індекс цифрових економіки і суспільства (англ. Digital 

Economy and Society Index) 

DII Індекс цифрової інтенсивності (англ. Digital intensity index) 

e-Government Електронний уряд (англ.) 

EPI Індекс результативності екологічної діяльності (англ. Envi-

ronmental Performance Index) 

ERP Системи планування ресурсів підприємства (англ. Enter-

prise resource planning systems) 

ICT Інформаційно-комунікаційних технології (англ. Information 

and Communication Technologies) 

IFG Інститут наукових приладів (англ. Institute for Scientific In-

struments) 

GmbH Товариство з обмеженою відповідальністю (нім. Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung) 

INSEAD Європейський інститут управління бізнесом (франц. 

L'Institut européen d'administration des affaires) 

ITU Міжнародний союз електрозв'язку (англ. International Tele-

communication Union) 

LCA Аналіз життєвого циклу продукції (англ. Life Cycle Assess-

ment) 

RFID Радіочастотної ідентифікація (англ. Radio Frequency IDenti-

fication) 

SERC Рада з наукових і технологічних досліджень (англ. State 

Electricity Regulatory Commissions) 
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WIPO Всесвітня організація інтелектуальної власності (англ. 

World Intellectual Property Organization) 

ВВП Валовий внутрішній продукт 

ІКТ Інформаційно-комунікаційні технології 

МКНСР Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвит-

ку  

R&D Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

(англ. research and development) 

ОЕСР Організація економічного співробітництва і розвитку 

ООН Організація Об'єднаних Націй 

РАТ  

"ЕЭС России" 

Російське акціонерне товариство "Единая Энергетическая 

Система России" 

ЮНЕП Організація об'єднаних націй з навколишнього середовища 

(англ. UNEP, United Nations Environment Programme) 

ЮНІДО Організація об'єднаних націй з промислового розвитку 

(англ. UNIDO, United Nations Industrial Development Organ-

ization) 

Грей Одиниця вимірювання поглиненої дози випромінювання 

(Гр, Gy) 

Децибел Відносна величина, яка застосовується для вимірювання 

відношення деяких «енергетичних» величин (потужності, 

енергії, щільності потоку тощо) 

Дж/кг Джоуль на кілограм  

Рад Поглинена доза будь-якого виду іонізуючого випроміню-

вання 
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Екологічні вимоги до всіх етапів життєвого циклу продукції вже довгий 

час є вагомими конкурентними бар’єрами на міжнародних ринках. Разом із за-

гостренням конкуренції за обмежені невідновлювані природні ресурси та зрос-

танням екологічного сліду життєдіяльності людини це робить екологізацію ви-

робництва одним із найбільш актуальних стратегічних напрямів розвитку. 

З урахуванням масштабності та стійкості процесів цифровізації економі-

ки, що охоплюють західноєвропейський, північно-атлантичний і далекосхідний 

економічні регіони, пошук шляхів вбудовування національної економіки до за-

гальносвітового тренду Індустрія 4.0 також є першочерговим стратегічним за-

вданням. 

Незважаючи на те що концепції "зеленої" та "смарт" промисловості роз-

горнуто висвітлено в наукових публікаціях, фундаментальні положення та 

практичні рекомендації щодо економічної діяльності, яка поєднує предметні 

сфери обох напрямів, досліджено недостатньо детально. Безпосередньо концеп-

ція, а також інструментарій моніторингу та прогнозування динаміки розвитку 

"зеленої смарт" промисловості в науковій літературі не представлені. Відповід-

но, немає конкретики в термінології, не визначено предмет, суб'єкти, об'єкти, а 

також відмітні ознаки та критерії оцінки ефективності даного сектору економі-

ки. 

У зв'язку з вищезазначеним виникають такі питання:  

1) у чому полягають основні ознаки "зеленої" та "смарт" промисловості, 

зокрема в чому їх розбіжності та спільні риси? 

2) яким чином концепція "смарт" промисловості та концепція екологізації 

промисловості взаємодіють муж собою в контексті довгострокових стратегій 

розвитку національних економік, який характер має ця взаємодія – конкурент-

ний або синергетичний? 

3) які нові проблеми і виклики постають перед державними установами, 

наукою та бізнесом у зв’язку з розгортанням Четвертої науково-промислової 

революції на тлі хронічної екологічної кризи? 

4) яких першочергових заходів доцільно вжити для розв’язання вищевка-

заних проблем, збереження та набуття нових конкурентних переваг? 

Отже, з метою знайти відповіді на ці та інші питання сформульовано ос-

новні відмітні ознаки "зеленої смарт" промисловості як сектору економічної ді-

яльності, який поєднує принципи екологізації та кіберфізичної трансформації 

бізнес-процесів, виробничо-логістичної інфраструктури, а також запропоновано 

авторське бачення Концепції розвитку "зеленої смарт" промисловості. 



  

Інститут економіки промисловості НАН України, 2018 

14 Концептуальні положення "зеленої смарт" промисловості 

Роботу структуровано таким чином. 

У першому розділі досліджено структуру й елементне наповнення глоба-

льної економіки, зокрема визначено співвідношення "зеленого", "смарт" та "зе-

леного смарт" секторів; виконано порівняльний аналіз концепцій "смарт" про-

мисловості та екологізації ("озеленення") промисловості, визначено їх спільні 

риси та розбіжності, сформульовано ключові особливості виробленого продук-

ту, виробничого процесу, драйверу розвитку, "ключової" стратегії виробництва, 

головного підходу до досягнення стратегічної мети. 

У другому розділі розглянуто основні гіпотези, що визначають потенціал 

розширення і злиття сфер впливу "зеленої" та "смарт" промисловості; сформу-

льовано загальне бачення й ідеальну модель Концепції розвитку "зеленої 

смарт" промисловості на базі когнітивних моделей "вуглецевої" економіки з 

переважанням сировинного експорту та цифрової рециркуляційної економіки з 

переважанням наукоємного експорту. Запропоновано набір інструментів, спря-

мованих на формування сприятливого середовища для "зеленої смарт" промис-

ловості й рекомендовано варіанти кількісних критеріїв поточного і прогнозного 

рівня розвитку сектору "зеленої смарт" промисловості. 

У третьому розділі розглянуто рекомендації щодо реформування інсти-

туційного середовища України, спрямовані на врахування й упровадження еко-

логічних стандартів і регламентів Європейського Союзу, створення інформа-

ційної бази для моніторингу розвитку "зеленого", "смарт" та "зеленого смарт" 

секторів промисловості, а також на виявлення пріоритетних для розвитку про-

мислових секторів (з урахуванням їх впливу на формування державного бю-

джету). 

Завершують роботу загальні висновки щодо теоретичної та практичної 

актуальності, які підсумовують основні результати здійсненого дослідження. 
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Розділ І. ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

І.А. БАЗОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ  

ТА "СМАРТ" ПРОМИСЛОВОСТІ 

Аналіз зарубіжних наукових публікацій (E. Barbier (2010), R. Berger 

(2016), Chang Ha-Joon (2006), J. Davis, T. Edgar, J. Porter, J. Bernaden, M. Sarli 

(2012), European Commission (2010), European Parliament (2016), J. Foreman-

Peck (2006), D. Meissner  (2015), D. Rodrik (2014)) свідчить, що і "зелена", і 

"смарт" промисловість (рис. 1) належить до сучасних стратегій розвитку інте-

лектуального суспільства, характерних для технологічно розвинутих країн із 

високим інвестиційно-інноваційним потенціалом і тісною інтеграцією кіберне-

тичного й фізичного простору. Основним драйвером прогресу 
1 

для обох на-

прямів – "озеленення" і кіберфізичних трансформацій – виступають техніко-

технологічні інновації, що передбачають перетворення матеріальних виробни-

чих активів, а отже, значних капіталовкладень та залучення висококваліфікова-

ної спеціалізованої праці для проведення науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт, створення пілотних майданчиків, упровадження ефек-

тивних розробок у серійне виробництво та зрештою масштабного реінжинірин-

гу бізнес-процесів. 

Концепція "смарт" промисловості полягає в масштабній цифровізації 

(digitalization) та автоматизації бізнес-процесів з метою створення максимально 

орієнтованого на споживача, наукоємного (переважно інноваційного) кінцевого 

продукту з високою доданою вартістю. Цей напрям передбачає дистанційний, у 

т. ч. транскордонний, підхід до управління основними виробничими фондами 

на основі сучасних інформаційно-комунікаційних цифрових технологій, вико-

ристання "великих даних" та моделей виробничих процесів, а також високу ін-

новаційну активність економічних агентів, максимізацію питомої ваги інтелек-

туального капіталу у виробничих процесах і мінімізацію залучення низькоква-

ліфікованої фізичної праці.  

Концепція екологізації ("озеленення") промисловості полягає в максима-

льно можливому зниженні рівня техногенного навантаження, створюваного 

економічною (виробничою) діяльністю, при збереженні оптимальних темпів 

економічного зростання, тобто за фактом – досягнення сталого розвитку. Дана 

стратегія спрямована на екологізацію життєвого циклу продукту, що вироб-

ляється, за допомогою збільшення ефективності використання природних  

ресурсів, скорочення обсягів ресурсоспоживання та емісії забруднюючих 

                                                           
1
 Відіграють провідну роль у забезпеченні збалансованого економічного розвитку та вирішенні соціаль-

них проблем. 
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Рис. 1. Місце "зеленої" та "смарт" промисловості в якісній структурі глобальної економіки 

 

__________________________________________________________________ 

Умовні позначення: 

[a, b] – поточний обсяг "зеленої" промисловості; [b, с] – поточний обсяг "смарт" промисловості; 

[a0, с0] – поточний обсяг суміжного (змішаного) сектору "зеленої смарт" промисловості; 

[a, с] – потенційно можливий обсяг сектору "зеленої смарт" промисловості. 

ГЛОБАЛЬНА  

ЕКОНОМІКА 

Процес промислового виробництва і розвитку, який не руйнує природні 

системи і не призводить до наслідків, які негативно впливають на здоров'я 

людей.  

Джерело: ЮНИДО (2017), с. 8. 

 

У США ≈ 4,2% ВВП, у ЄС ≈ 2,5% ВВП, у Японії ≈ 3,4% ВВП; світовий лі-

дер − Великобританія (8,8 % ВВП).  

Джерело: Порфирьев Б. (2013), с. 10. 

"ВУГЛЕЦЕВА"  

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

"ЗЕЛЕНА"  

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

"СМАРТ"  

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

"ЗЕЛЕНА СМАРТ" 

ПРОМИСЛОВІСТЬ  

Традиційна індустріальна модель "take-make-consume-dispose" ("бери-

роби-споживай-позбувайся"), заснована на функціонуванні "екологіч-

но брудних" підприємств згідно з гіпотезою щодо доступності, достат-

ності, легкості видобутку природних ресурсів і дешевизни утилізації 

відходів; 

у середньому 37,5% світового ВВП; max ≈ 69%. 

Джерело: Central Intelligent Agency (2016). 

Орієнтоване на споживача виробництво на основі кіберфізичних систем, 

що інтегрує досягнення у сфері фізичних пристроїв та інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Джерело: Вишневский В.П., Князев С.И. (2017). 

 

≤3,8% ВВП України.  

Джерело: Державна служба статистики України (2016). 

 

У США ≈ 20%, у ЄС ≈17%, в Ізраїлі та Японії ≈11%.  

Джерело: Шкель В. (2012). 

Орієнтоване на споживача "екологічно чисте" виробницт-

во на основі кіберфізичних систем  

З 

С 

b с0 

В 

a 

a0 с 

З/С 
(потенційно можлива) 

З/С 
(поточна) 
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речовин, утилізації техногенних ресурсів за допомогою рециркуляції відходів, а 

також запобігання відпливу сировини з внутрішнього ринку країни за рахунок 

зміни якісної структури експорту – із сировинної продукції з низькою доданою 

вартістю на високотехнологічну з високою доданою вартістю.  

_________________________________ 
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І.Б. ОСНОВНІ ОЗНАКИ "ЗЕЛЕНОЇ"  

ТА "СМАРТ" ПРОМИСЛОВОСТІ 

Таким чином, маючи в цілому відмінні ознаки (табл. 1) і підходи до до-

сягнення кінцевої стратегічної мети, під якою слід розуміти "розумний" сталий 

інклюзивний розвиток, стратегії "смарт" та "зеленої" промисловості внаслідок 

загальної сфери застосування (матеріального виробництва) та основного драй-

вера розвитку (розробка і поширення інновацій) чинять схожий вплив на кон-

курентоспроможність національної економіки 1, загальний рівень техногенного 

навантаження на навколишнє природне середовище 2, а також мають декілька 

принципових точок перетинання (зіткнення): безпосередньо науково-дослід-

ницькі та конструкторські роботи (R&D) і, відповідно, ринок інвестицій та ін-

новацій (нематеріальних активів), енергозабезпечення зокрема і ресурсоспожи-

вання загалом (оптимізація обсягів та логістичних ланцюжків), а також по-

водження з відходами в рамках рециркуляційної економіки. 

Отже, функції "зеленої смарт" промисловості включають: 

 створення наукоємного "екологічно чистого" кінцевого продукту, орі-

єнтованого на конкретного клієнта; 

 забезпечення дистанційного керування і моніторингу високотехнологі-

чних автоматизованих бізнес-процесів у режимі реального часу; 

 розробка стратегії розвитку та бізнес-планів виходячи з результатів 

аналізу та прогнозування на основі "великих даних" відповідно до пріоритетів 

мінімізації техногенного навантаження на навколишнє природне середовище за 

рахунок максимізації інтелектуального капіталу; 

 використання найкращих "екологічно чистих" передових технологій, 

досягнення високого рівня інноваційності виробничих фондів. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Соціально-економічна складова розвитку – інтенсивність економічної активності та добробут 

населення. 
2
 Соціально-екологічна складова розвитку – життєздатність екосистем, здоров'я (якість) і три-

валість життя живих організмів. 
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Таблиця 1 – Основні ознаки "зеленої" та "смарт" промисловості 

"Зелена" промисловість Контекст "Смарт" промисловість 

Екологічна чистота; 

максимальна корисність і безпеч-

ність для споживача; 

економія ресурсів; 

низьке відходоутворення та емі-

сія забруднення; 

придатність для утилізації 

Продукт Точна настройка на споживача; 

наукоємність; 

висока додана вартість; 

зрощення матеріального товару з 

послугами, які через нього нада-

ються 

Мінімальне техногенне наванта-

ження на навколишнє середови-

ще; 

максимальна економія природно-

го капіталу; 

підвищення ефективності ресур-

соспоживання 

Виробничий  

процес 

Використання великих даних; 

максимальна цифровізація і кібер-

фізичні трансформації бізнес-

процесів; 

дистанційне управління виробницт-

вом і логістикою в режимі реально-

го часу з метою мінімізації витрат; 

об'єднання інформаційних систем і 

матеріальних об'єктів у єдину кібер-

фізичну систему; 

відмова від низькокваліфікованої 

(ручної, фізичної) праці 

Техніко-технологічні інновації; 

адміністративні та ринкові регу-

лятори 

Драйвер  

розвитку 

Цифрові та інформаційні техніко-

технологічні інновації; 

ринкові регулятори 

Мінімізація залучення природно-

го капіталу 

"Ключова" стра-

тегія виробництва 

Максимізація залучення інтелекту-

ального капіталу 

Екологізація технологій виробни-

цтва ("озеленення") та інститу-

ційних правил поведінки спожи-

вачів 

Підхід до досяг-

нення мети 

Перехід суспільства на якісно новий 

рівень розвитку в результаті здійс-

нення Четвертої промислової рево-

люції 

 



  

Інститут економіки промисловості НАН України, 2018 

20 Концептуальні положення "зеленої смарт" промисловості 

Розділ ІІ. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ  

"ЗЕЛЕНОЇ СМАРТ" ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Відповідно до розглянутих теоретичних положень розроблено Концепцію 

розвитку "зеленої смарт" промисловості (далі − Концепцію), основні структурні 

елементи якої схематично наведено на рис. 2. За структурою Концепція вклю-

чає: загальне бачення; стратегічні цілі та напрями; принципи "зеленої смарт" 

промисловості; інструментарій; ключові кількісні показники розвитку "зеленої 

смарт" промисловості.  

Запропонована Концепція спирається на Ініціативи ЮНЕП щодо Глоба-

льного "зеленого" курсу розвитку, а також на економічну політику "зеленого" 

зростання, офіційно прийняту ОЕСР за головну стратегію розвитку до 2030 ро-

ку 1. У Концепції враховано основні положення Національної концепції еколо-

гізації виробництва в контексті неоіндустріального розвитку, розробленої в ра-

мках бюджетної теми 2013-2016 рр. «Національна модель неоіндустріального 

розвитку України» науковцями Інституту економіки промисловості НАН Укра-

їни (Вишневський В., 2016) і Концепції розвитку цифрової економіки та суспі-

льства України на 2018-2020 рр., схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 17.01.2018 р. № 67-р (Кабінет Міністрів України, 2018).  

 

_________________________________ 

Джерела: 

Вишневський В.П., Збаразська Л.О., Заніздра М.Ю., Чекіна В.Д. та ін. (2016), Національна 

модель неоіндустріального розвитку України: монографія; за заг. ред. В.П. Виш-

невського; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2016. 514 с. 

Кабінет Міністрів України (2018), Розпорядження «Про схвалення Концепції розвитку циф-

рової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану 

заходів щодо її реалізації» від 17 січня 2018 р. № 67-р Доступ: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р (Дата звернення 05.05.2018). 

                                                           
1
 На більш віддалену перспективу – до 2050 р. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р
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Рис. 2. Концепція розвитку "зеленої смарт" промисловості 

 

 

 

Еко-технологічний детермінізм. 

Групова екологічна лояльність. 

Кібернетичний еволюціонізм 

СТРАТЕГІЯ 

МЕТОДОЛОГІЯ 

КОНЦЕПЦІЯ 

РОЗВИТКУ "ЗЕЛЕНОЇ 

СМАРТ" ПРОМИСЛОВОСТІ 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

Аналіз життєвого циклу продукції (LCA), 

таргетинг промислових секторів. 

Індикативні плани розвитку. 

Цільові "зелені смарт" промислові кластери 

(інноваційні, інжинірингові). 

Реалізація державних програм стимулювання 

екологічно чистих інновацій. 

Дорожні карти розвитку. 

Система стимулів та антистимулів розвитку 

"зеленої смарт" промисловості (цільові по-

даткові пільги; механізм стимулювання і 

прозорості контролю). 

Укладення "добровільних угод" між промис-

ловим і громадським секторами 

Екологічна чистота життєвого циклу продукту. 
Зрощення матеріального високотехнологічного 

продукту і цифрових послуг. 
Максимальна орієнтованість продукту на клієнта. 
Цифровізація бізнес-процесів. 
Кіберфізична трансформація бізнес-процесів та 

виробничих фондів. 
Абсолютизація екологічної лояльності економіч-

них агентів і споживачів 
Банк еко-розвитку 

ПРИНЦИПИ 

Зміна економічної моделі в частині ресурсоспоживання, 

способу виробництва благ і структури експорту, а також 

вимог, що пред'являються до властивостей  

кінцевого продукту 
СТРАТЕГІЧНА МЕТА 

Цифровізація та кіберфізична трансформація бізнес-процесів і 

виробничо-логістичної інфраструктури. 

Клієнтоорієнтованість високотехнологічного продукту. 

Екологізація життєвого циклу продукту. 

Рециркуляція ресурсів і продуктів на внутрішньому ринку. 

Зміна якісної структури експорту 
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ІІ.А. КЛЮЧОВІ ГІПОТЕЗИ  

 

Актуальність запропонованої Концепції обумовлена такими ключовими 

гіпотезами: 

 у даний час відбувається розгортання Четвертої промислової револю-

ції, що супроводжується зміною "головної цільової технології" та домінуючого 

укладу виробництва на платформі "Індустрія 4.0" (перехід до VI технологічного 

укладу); 

 новітніми головними цільовими технологіями ХХІ ст. є інформаційно-

комунікаційні технології та цифрові інновації; 

 сектори економіки, що використовують цифрові "смарт" технології, 

зростають швидше, дешевше та якісніше, стають набагато ефективнішими та 

створюють нову цінність і якість; 

 запорукою подолання сучасних бар'єрів входу на ринки збуту (внут-

рішній та зовнішні) і збереження конкурентоспроможності на них є екологіза-

ція життєвого циклу продукту, що передбачає максимізацію екологічної безпе-

ки всіх стадій його існування (проектування, виробництво, споживання або 

експлуатація, утилізація); 

 існує тенденція до подальшого посилення екологічних стандартів якос-

ті життєвого циклу продукту в умовах обмеженого доступу до природних ре-

сурсів і вичерпання їх запасів; 

 стратегії "зеленого" та "смарт" економічного розвитку є конгруентни-

ми, що випливає зі спільності їх стратегічної мети (досягнення "розумного" 

сталого й інклюзивного зростання економіки), базису (виробничих фондів) та 

основного драйверу прогресу (техніко-технологічних інновацій);  

 відповідно до того, як на "смарт" промисловість апріорі поширюються 

чинні екологічні стандарти, з часом "зелена" промисловість невпинно набува-

тиме властивостей "смарт". Тому в довгостроковій перспективі передбачається, 

що окремі сектори економіки, які наразі належать до "зеленої" та "смарт" про-

мисловості, повністю об’єднаються в один сектор; 

 розробка й упровадження інновацій, перш за все орієнтованих на досяг-

нення поточного або кращого результату з меншими витратами ресурсів та / 

або з більшим коефіцієнтом корисності їх споживання (тобто з меншим вихо-

дом побічних продуктів – відходів) за рахунок збільшення питомої ваги інтеле-

ктуального капіталу; 
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 джерелом формування попиту на техніко-технологічні, у тому числі 

"зелені" та цифрові інновації, а також матеріально-технічною платформою для 

їх розробки й апробації є індустріалізація;  

 індустріалізація залишається загальновизнаною рушійною силою "ро-

зумного" 
1
 сталого 

2
 та інклюзивного 

3
 зростання економіки. Матеріальне ви-

робництво створює національний продукт, у той час як інновації забезпечують 

його структурні модифікації, залучаючи до виробництва нові комбінації факто-

рів і, відповідно, формують умови для переходу економічної системи в нову 

якість;  

 нові кіберфізичні технології, з одного боку, пропонують нові рішення 

екологічних проблем, а з іншого − формують нові загрози. 

 

_________________________________ 

Джерела: 

European Commission (2010), Communication from the commission Europe 2020. A strategy for 

smart, sustainable and inclusive growth. – Brussels, COM (2010) 2020. 

Левенков А. (2015), Инклюзивный рост: понятие, индикаторы, международный опыт. Бан-

каўскі веснік. СНЕЖАНЬ. С. 41-46. 

МКОСР (1989), Наше общее будущее: доклад Международной комиссии по окружающей 

среде и развитию; пер. с англ. М.: Прогресс, 1989. 376 с. 

  

                                                           
1
 Англ. "smart growth" – той, що базується на знаннях та інноваціях (European Commission, 

2010). 
2
 «Задоволення потреб сьогоднішнього часу, яке не ставить під загрозу здатність майбутніх по-

колінь задовольняти свої власні потреби, включає два основних поняття: 

- поняття потреб, необхідних для існування найбідніших верств населення, що мають бути пре-

дметом першочергового пріоритету; 

- поняття обмежень, зумовлених станом технології та організації суспільства, які накладаються 

на здатність навколишнього середовища задовольняти нинішні і майбутні потреби» (МКОСР, 1989). 
3
 Світовий банк визначає інклюзивне зростання як високе і стійке (важлива умова скорочення 

бідності), широко розповсюджене по всіх секторах економіки, яке охоплює значну частину трудової 

сили і характеризується рівністю можливостей у доступі до ринку і ресурсів (Левенков А., 2015, 

c. 41). Головний акцент у цьому визначенні зроблено на продуктивній зайнятості для всіх груп насе-

лення, включаючи жінок, більше, ніж на розподілі доходів. 

Європейська комісія при підготовці стратегії «Європа 2020» зазначає, що інклюзивне зростання 

включає: повне використання трудового потенціалу, зменшення бідності та її наслідків, розвиток со-

ціальної залученості, усунення регіональних диспропорцій. 
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ІІ.Б. ЗАГАЛЬНЕ БАЧЕННЯ   

 

За загальним баченням Концепція розвитку "зеленої смарт" промисловос-

ті передбачає зміну економічної моделі в частині ресурсоспоживання, способу 

виробництва благ і структури експорту, а також вимог, що пред'являються до 

властивостей кінцевого продукту. 

Мається на увазі перехід від традиційної моделі "вуглецевої" фізично-

аналогової економіки, що виробляє серійний екологічно брудний продукт ма-

сового споживання з низькою доданою вартістю та переважанням сировинного 

експорту (рис. 3), до моделі цифрової рециркуляційної економіки, що створює 

максимально орієнтований на клієнта, екологічно чистий продукт із високою 

доданою вартістю і переважанням наукоємного експорту (рис. 4). 

 

Рис. 3. Когнітивна модель "вуглецевої" економіки  

з переважанням сировинного експорту 
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РИНОК 
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Min дохід від реалізації, дол. 

Дохід від реалізації, грн 

НАЦІОНАЛЬНА 

ЕКОНОМІКА 

РЕЦИРКУЛЯЦІЯ  РЕСУРСІВ 

25% 

Фізично-аналогове 

виробництво 

* Серійний, екологічно брудний 

ПРОДУКТ* 
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Рис. 4. Когнітивна модель цифрової рециркуляційної економіки  

з переважанням наукоємного експорту 

 

 

Досягнення мети Концепції щодо зміни економічної моделі дозволить: 

 скоротити загальне навантаження на екосистему − обсяги вилучення 

природних ресурсів та обсяги емісії забруднюючих речовин; 

 запобігти відпливу сировини з внутрішнього ринку за рахунок змен-

шення експорту продукції з низькою доданою вартістю; 

 збільшити експорт високотехнологічної продукції з високою доданою 

вартістю; 

 збільшити надходження валютної виручки в національну економіку; 

Min емісія забруднення 

 / відходи 

 

"Розумний" ви-

добуток / вилу-

чення природ-

них ресурсів 

ЕКО- 

СИСТЕМА 
ВНУТРІШНІЙ 

РИНОК 

ЗОВНІШНІЙ 

РИНОК 

Експорт сировини та 

напівфабрикатів 10% 

Дохід від  

реалізації, дол. 

Дохід від  

реалізації, грн 

НАЦІОНАЛЬНА 

ЕКОНОМІКА 

РЕЦИРКУЛЯЦІЯ РЕСУРСІВ 

90% 

"Зелене смарт" 

виробництво 

Експорт  

наукоємного  

кінцевого 

продукту 

РЕГУЛЯТОРИ 

** Максимально орієнтований на споживача, екологічно чистий 

ПРОДУКТ ** 
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 збільшити економічну активність на внутрішньому ринку (підвищуєть-

ся рівень зайнятості, завантаженості виробничих потужностей, що відповідає 

принципам інклюзивного економічного зростання). 

Ідеальна модель "зеленої смарт" промисловості являє собою мережу вза-

ємопов'язаних високотехнологічних виробництв-симбіонтів, які функціонують 

за аналогією з біогеохімічним кругообігом речовин у саморегульованих приро-

дних екологічних системах. 

У даному випадку виробництво здійснюється за безперервними, оптима-

льними технологічними схемами з умовно-замкнутими (рециркуляційними) ма-

теріальними, енергетичними й інформаційними потоками. Це передбачає: 

по-перше, доведення до екологічно безпечних величин емісії забрудню-

ючих речовин у навколишнє природне середовище (скидів стічних вод, газових 

викидів в атмосферу й утворення твердих відходів) – безвідходність виробниц-

тва;  

по-друге, обов’язкову вторинну переробку реалізованої продукції після 

завершення строку її експлуатації (морального або фізичного зносу) – після-

продажну утилізацію окремо відсортованих відходів у промислових масштабах; 

по-третє, цифровізацію та кіберфізичну трансформацію бізнес-процесів, 

основних виробничих фондів і логістичної інфраструктури; безперервний взає-

мозв'язок (режим 24/7) підприємців із дослідниками й розробниками, постача-

льниками, дистриб'юторами, споживачами та ін. через засоби ІКТ
 
(мобільний 

Інтернет, Інтернет речей, хмарні технології) у рамках глобальної цифрової пла-

тформи координації економічних агентів у ланцюжку створення вартості. 

Кінцевий продукт "зеленої смарт" промисловості має відповідати таким 

вимогам: 

 екологічна чистота (результативність) усіх стадій життєвого циклу, що 

є пріоритетним для "зеленої" промисловості;  

 симбіотичне злиття матеріальних товарів зі сферою інформаційно-ко-

мунікаційних послуг; максимальна орієнтація на потреби клієнта; висока нау-

коємність і технологічність; висока частка доданої вартості, характерна для 

"смарт" промисловості. 

Оскільки на даному етапі розвитку науки і техніки термін "безвідходні 

виробництва" має умовний характер унаслідок техніко-технологічних обме-

жень і неможливості повного виключення відходоутворення та запобігання не-

гативному впливу виробництва на довкілля, найбільш близькою до концепції 

"безвідходного виробництва" є концепція 4R – "reduce – reuse – recycle − 
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recovery" ("скорочення – повторне використання – переробка – відновлення"), 

що становить основу рециркуляційної економіки 
1
 (рис. 5). 

Рис. 5. Преференційні петлі рециркуляційної економіки 

 
Ресурси природного походження − водні, земельні, енергетичні; біологічного − флора 

і фауна; технічного − техніка і технології.           

Джерело: EEA Report (2016), с. 71. 

                                                           
1 
Економічна модель, заснована на спільному або повторному використанні, лізингу, ремонті та 

відновленні в рамках умовно замкнутої петлі, спрямована на збереження максимальної корисності й 

цінності продукції, комплектуючих виробів і матеріалів (European Parliament, 2016, c. 2). 

Слід зазначити, що внаслідок недостатніх розмірів внутрішнього ринку України для забезпе-

чення необхідного рівня попиту на вироблену продукцію повна рециркуляція ресурсів і відмова від 

експорту є економічно недоцільними. 
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ПОХОДЖЕННЯ     

Підвищення ефективності 

використання  

Заміщення невідновлюва- 
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новлюваними 

ВХІДНІ МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА,  

ПОСТАЧАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ  
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У методологічному аспекті Концепція спирається на принципи: 

1) еко-технологічного детермінізму – безумовного пріоритету екологічно 

чистих техніки і технологій як вирішальних детермінант трансформації тради-

ційно антагоністичного біосфері технологічного укладу та забезпечення стало-

го (екологічно безпечного) розвитку соціально-економічних структур у довго-

строковій перспективі;  

2) групової екологічної лояльності – створення про-екологічного активно-

го ядра соціально відповідального бізнесу, що як найбільший представник про-

мислового сектору економіки й учасник товарно-грошових відносин стане про-

відною силою впровадження і затвердження стабільних екологічно лояльних 

інституційних правил господарювання на ринку як загальноприйнятої норми 

бізнес-культури; 

3) кібернетичного еволюціонізму – керованості процесу поступового (не 

стрибкоподібного) якісного перетворення причинно-наслідкових взаємозв'язків 

у промисловому виробництві за аналогією із замкнутими циклами речовин і 

енергії, безвідходного відтворення живої природи, заснованого на екологічно 

чистому симбіозі біотичних та електронно-механічних систем. 

Відповідно до формулювання основних відмітних ознак "зеленої смарт" 

промисловості як сектору економічної діяльності, що поєднує принципи еколо-

гізації, цифровізації та кіберфізичної трансформації бізнес-процесів і виробни-

чо-логістичної інфраструктури (Заніздра М., 2018), визначено ключові принци-

пи "зеленої смарт" промисловості, що характеризують злиття предметних сфер 

"зеленого" та "смарт" секторів промисловості. 

_________________________________ 

Джерела: 

EEA Report (2016), More from less – material resource efficiency in Europe: 2015 Overview of 

Policies, Instruments and Targets in 32 Countries. [online]. 155 p. Retrieved from: 

https://www.eea.europa.eu/publications/more-from-less/download. [Accessed 25 Nov. 

2017] 

European Parliament (2016), Closing the loop New circular economy package [online] / Retrieved 

from: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI 

(2016)573899_EN.pdf. [Accessed 25 Nov. 2017]. 

Заніздра М.Ю. (2018), Концептуальні положення "зеленої смарт" промисловості // Економіка 

промисловості. №1(8). С. 61-85. 
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ІІ.В. ПРИНЦИПИ "ЗЕЛЕНОЇ СМАРТ" 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

До принципів "зеленої смарт" промисловості належать: 

екологічна чистота життєвого циклу продукту – екологічна безпеч-

ність1 на всіх стадіях існування продукту 2, мінімальні ресурсоємність та відхо-

доутворення 3, придатність до утилізації або використання як вторинного ресур-

су, високий рівень кінцевої асиміляції екосистемами; 

абсолютизація екологічної лояльності економічних агентів і споживачів 

– переважання в суспільстві та бізнесі таких інституційних правил виробництва 

і споживання, що не завдають шкоди стану довкілля, при цьому альтруїстичні 

екологічні цілі домінують над іншими індивідуальними інтересами; 

цифровізація бізнес-процесів – переведення інформації в цифрову форму, 

тобто цифрова трансмісія інформаційних даних, закодованих у дискретні сиг-

нальні імпульси, яка широко застосовується в сучасних системах зв'язку; є фо-

рмою шляху до інформаційного суспільства, подальшої глобалізації та транс-

націоналізації інформаційних зв'язків; 

кіберфізична трансформація бізнес-процесів та основних виробничих фо-

ндів – передбачає інтеграцію обчислювальних ресурсів у фізичні процеси. У та-

кій системі датчики, обладнання та інформаційні системи з'єднані протягом 

всього ланцюжка створення вартості, що виходить за рамки одного підприємст-

ва або бізнесу. Ці системи взаємодіють між собою за допомогою стандартних 

Інтернет-протоколів для прогнозування, самонастроювання та адаптації до мін-

ливих умов ринку. 

Сучасними прикладами кіберфізичних систем можна вважати великі дані, 

хмарні обчислення, автономну робототехніку, 3D-моделювання і симулятори, 

3D-друк, Інтернет речей, системи інформаційної безпеки, доповнену реаль-

ність. Ізольовано вони широко використовуються у різних сферах виробничої 

та  економічної діяльності, проте у випадку їх інтеграції в єдине ціле мають 

можливість якісно змінювати існуючі відносини між виробниками, постачаль-

никами та споживачами; 

                                                           
1
 Відсутність токсичних, канцерогенних, радіоактивних та інших шкідливих речовин у кон-

центраціях, що перевищують безпечні для здоров'я нормативи. 
2
 Починаючи з моменту виникнення необхідності у продукті та закінчуючи його повним виве-

денням з експлуатації та подальшої утилізації: розробка концепції; дослідження і проектування; тех-

нічна реалізація; виготовлення, виробництво, обіг і реалізація; експлуатація або споживання; капіта-

льний ремонт; виведення з експлуатації – збір, складування, утилізація та переробка. 
3
 У тому числі емісія забруднюючих речовин в екосистеми. 
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зрощення матеріального високотехнологічного продукту та цифрових 

послуг – вироблений кінцевий продукт являє собою симбіотичне поєднання фі-

зичного матеріального об’єкта – високотехнологічного наукоємного приладу з 

високою доданою вартістю, що потребує внутрішнього та/або зовнішнього 

джерела енергії, з комплексом широких функціональних можливостей, зокрема 

в ІТ-сфері, які надаються на його базі.  

Характерним прикладом матеріальної частини таких продуктів є смарт-

фони, персональні комп’ютери та ноутбуки, телевізійне обладнання, цифрові 

програвачі, автомобілі, побутові автоматичні прилади останніх поколінь, вузь-

коспеціалізовані автоматичні промислові пристрої та прилади. Їх характерна 

особливість, крім іншого, полягає в тому, що без можливості отримання супут-

ніх цифрових інформаційно-комунікаційних послуг 1 вони втрачають цінність і 

сенс для споживача; 

максимальна орієнтація продукту, що виробляється, на клієнта (касто-

мізація) – споживчі властивості продукту є унікальними, враховують індивіду-

альні запити клієнтури, властиві для невеликих партій спеціалізованих товарів і 

не характерні для уніфікованого масового споживання. Організація виробницт-

ва, сервісу і технічного обслуговування здійснюється в режимі реального часу у 

повній відповідності до специфікацій споживачів при безпосередньому контак-

ті між виробником і замовником.  

Відповідно до принципів "зеленої смарт" промисловості стратегічними 

напрямами, на реалізацію яких націлена Концепція, є: 

 зміна ступеня залучення основних факторів виробництва до виробни-

чого процесу – мінімізація використання природного капіталу за рахунок мак-

симізації участі інтелектуального капіталу; 

 стратегічне бізнес-планування мінімізації техногенного навантаження 

на навколишнє природне середовище (особливо в частині ресурсоспоживання) 

за рахунок максимізації використання інтелектуального капіталу, здійснюване 

на основі "великих даних"; 

 створення конкурентоспроможного наукоємного "екологічно чистого" 

продукту з високою доданою вартістю, орієнтованого на конкретного клієнта;  

 максимізація зрощення матеріального високотехнологічного продукту і 

цифрових послуг; 

                                                           
1
 Наприклад, відсутність відповідної інфраструктури, що підтримує послугу; дефіцит доступно-

го джерела енергії. 
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 реінжиніринг основних виробничих фондів, що передбачає модерніза-

цію на базі найкращих "екологічно чистих" передових технологій, розвиток на-

ціональних твердих 1 та м’яких 2 цифрових інфраструктур, цифровізацію бізнес-

процесів, кіберфізичну трансформацію основних фондів і бізнес-процесів; 

 дистанційне керування і моніторинг високотехнологічних автоматизо-

ваних бізнес-процесів у режимі реального часу; 

 акумулювання та інтерпретація "великих даних" для розробки бізнес-

планів й економічних стратегій розвитку на макро- та мікрорівні; 

 набуття економічними агентами цифрових компетенцій; 

 максимально можливе "озеленення" інституційних правил виробництва 

та споживання. 

 

 

ІІ.Д. ІНСТРУМЕНТАРІЙ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ 

"ЗЕЛЕНОЇ СМАРТ" ПРОМИСЛОВОСТІ  

 

Інструментарій Концепції розвитку "зеленої смарт" промисловості спря-

мований на формування сприятливого середовища для цифрофізації, підвищен-

ня інноваційності та екологізації промислового сектору України; стимулювання 

внутрішнього ринку виробництва, використання та споживання цифрових тех-

нологій, зростання обсягів виробництва екологічно чистої високотехнологічної 

продукції. Основні інструменти, що пропонуються, отримали широку апроба-

цію в багатьох країнах світу (табл. 2). 

                                                           
1
 Зокрема, широкосмугова фіксована телекомунікаційна інфраструктура та мобільна (рухома) 

телекомунікаційна інфраструктура, цифрове телебачення, радіо- та технологічна інфраструктура для 

проектів Інтернету речей, обчислень, віртуалізації та збереження даних (хмарних і туманних), кібер-

безпеки. 
2
 Інфраструктура ідентифікації та довіри, відкритих даних, інтероперабельності, блокчейн,  

електронних розрахунків та транзакцій, електронної комерції та онлайн-взаємодії суб’єктів бізнесу, 

інфраструктура державних послуг (електронне врядування), життєзабезпечення (медицина, освіта, 

громадська безпека, транспорт тощо), геоінформаційна інфраструктура, промислові цифрові інфра-

структури.  
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Таблиця 2 – Інструментарій Концепції розвитку "зеленої смарт" промисловості 

Інструмент та його зміст Приклади практичного впровадження 

1 2 

Створення та державна підтримка ро-

боти цільових кластерів із розвитку 

інновацій; урядово-приватне партнерс-

тво у сфері інноваційно орієнтованої 

політики і забезпечення комерціаліза-

ції наукових розробок – формування 

"активного ядра", яке внаслідок "ефек-

ту захоплення" впливає на траєкторію 

розвитку залежних економічних аген-

тів 

 близько 20 кластерних утворень (США). Найбільш відомою є "Силіконова долина", на частку якої припа-

дає третина всіх венчурних капіталовкладень, з високою щільністю високотехнологічних компаній, по-

в'язаних із розробкою та виробництвом мікропроцесорів, програмного забезпечення, пристроїв мобільно-

го зв'язку та іншої продукції інформаційних технологій. Іншими великими інноваційними кластерами 

США є міста Сіетл, Такома, Олімпія – аерокосмічна техніка, інформаційні технології; Мінеаполіс, Джек-

сонвіллі – медичне обладнання; Піттсбург, Акрон, Клівленд – технології «чистої» енергетики; Канзас-

Сіті – біотехнології та сучасна хімія; Бостон – біотехнології; Остін, Даллас – напівпровідники; 

 кластери наноіндустрії (Японія) за активної участі національних університетів (близько 14) та дослідни-

цьких інститутів у центральних і південних районах країни. Великі дослідні центри великих промисло-

вих компаній (SONY, Toshiba, Toyota, Nissan, Hitachi та ін.) у галузі конкретних напрямів нанотехноло-

гій, які фінансують дослідницькі роботи та впроваджувальні результати досліджень національних уні-

верситетів; 

 аналог "Кремнієвої долини" – Intelligent Technical Systems OstWestfalenLippe по переходу до Індустрії 

4.0, а також науково-технологічний парк Berlin Adlershof (Німеччина); 

 технопарки на базі університетів, "технологічні коридори", галузеві платформи у сфері низьковуглецево-

го транспорту та відновлювальної енергетики, бізнес-інкубатор "Imperial Innovations" (Великобританія); 

 24 програми, що налічують понад 1200 кластерів (Індія) під егідою Суспільства інновацій та розвитку 

(Society for Innovation and Development), Ради з наукових і промислових досліджень (Council of Scientific 

and Industrial Research), Комітету з розвитку технологій (Technology Development Board), Ради з наукових 

і технологічних досліджень (SERC); 

 кластери інтелектуальних підприємств: підтримка розвитку "Підприємств майбутнього" (Бельгія); 

 "ЕЛЮ-центри" економічного розвитку, транспорту і навколишнього середовища (Фінляндія); 

 "Акселератор зелених технологій GreenEvo" для відбору найкращих інноваційних рішень і підтримка їх 

міжнародного трансферту (Польща) та багато інших 

Індикативні плани розвитку як метод 

рекомендаційного недирективного 

впливу на траєкторію економічного 

розвитку з чіткими кількісними орієн-

тирами 

 довгострокові національні стратегії розвитку  та індикативне планування енергозберігаючих температур-

них нормативів для будівельної галузі (Фінляндія); 

 "Білі книги" пріоритетних сфер діяльності: нанотехнології, біотехнології, електромобілі, "зелені" техно-

логії, медицина та охорона здоров'я, нові матеріали, інформація та комунікації (Великобританія); 

 розробка і реалізація довгострокових (5-7-річних) планів приведення поточного рівня техногенного 

впливу до нормативних вимог (Польща) 
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Продовження таблиці 2 

1 2 

"Дорожня карта" розвитку як план 

довгострокових заходів подальшого 

розвитку будь-якої сфери діяльності чи 

технології – наочне уявлення покроко-

вого сценарію розвитку певного об'єкта 

/ напряму / проекту 

 "дорожня карта" інноваційного розвитку Індії в 2010-2020 рр. в рамках Національної Інноваційної Ради 

(National Innovation Council, NIC); 

 "дорожня карта" переходу до "Індустрії 4.0" 8 галузей промисловості (Російська Федерація). Розпочато 

реалізацію проектів в автомобілебудуванні (безпілотний комерційний транспорт компанії «Волгобас») та 

суднобудуванні (найбільший у світі атомний криголам проекту 22220 «Арктика»); 

 "дорожня карта" Інституту наукових приладів (IFG GmbH) – прогноз розвитку продуктів підприємств 

оптичної галузі землі Бранденбург на 5 років (Німеччина); 

 "дорожня карта" «Poles de competittvite 2.0» (полюсів конкурентоспроможності) (Франція) дозволяє точ-

но визначити перспективні ринки, залучені технології, а також конкурентні або доповнюючі полюси у 

світовому масштабі. Є головним інструментом програми дій на 3 роки, оновлюється і переглядається 

щороку. Ураховує не лише якість і технологічні амбіції розроблюваних проектів із дослідження та роз-

витку, а також розвиток малих і середніх підприємств у межах полюсів, залучення талантів, створення 

іміджу країни на міжнародній арені 

Надання цільових податкових пільг 

виробникам, які сприяють розвитку 

обраного сектору промисловості ("зе-

леного" та "смарт") 

 зниження на 0,3% відрахувань на страхування найманих працівників як компенсація вуглецевого подат-

ку (Великобританія); 

 надання податкових пільг для приватних полігонів і підприємств з переробки муніципальних відходів 

(Фінляндія) та при скороченні викидів парникових газів (Швеція); 

 скорочення вуглецевого податку до 80% для енергоємних галузей за умови прийняття добровільних зо-

бов'язань щодо мінімізації витрат протягом 10 років (Великобританія) 

Державне стимулювання екологіч-

них інновацій у рамках національних 

технологічних програм та спеціальних 

інвестиційних фондів – пряма ініціація 

позитивних якісних зрушень в еконо-

міці, утворення "ефекту захоплення" до 

цього процесу нових учасників, розбу-

дова відповідної інфраструктури, на-

працювання зав’язків між економічни-

ми агентами; формування потрібного 

рівня попиту на ринку 

Державні програми: 

 "Промисловість майбутнього: підтримка розробки конкретних продуктів" − економічних автомобілів, 

електричний аероплан та ін. (Франція); 

 "Стратегія відродження/робототехніки: підвищення продуктивності у сфері послуг, пріоритетне впрова-

дження робототехніки до 2020 року" (Японія); 

 "Виробництво інновацій 3.0: створення промислової екосистеми на основі нових технологій / стимулю-

вання розвитку смарт-підприємств" (Південна Корея); 

 "Зроблено в Китаї 2025: індустріалізація економіки з пріоритетом на оцифрування і модернізацію 10 сек-

торів виробництва" (Китайська Народна Республіка); 

 "Передове виробниче партнерство 2.0: створення високоякісних робочих місць і підвищення глобальної 

конкурентоспроможності" (США); 

 "Платформа Індустрія 4.0: основний підхід BITKOM, VDMA & ZVEI" (Німеччина); 
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Закінчення таблиці 2 

1 2 

  "Арктичні моря" (2013-2017); "Зелене зростання" (2011-2015); "Сталий розвиток гірничодо-

бувної промисловості" (2011-2016); "Відновлювана енергія та інтернаціоналізація як чинник 

зростання" (2010-2014) (Фінляндія);  

 інвестування в НДДКР із промислового енергозбереження та екологічно чистого транспорту 

(Швеція); 

• Британський інноваційний інвестиційний фонд; фонд "Технології майбутнього"; мережа до-

слідних рад; фонди "раннього зростання", які стимулюють ризикове фінансування фірм, − 

"стартап"-компанії (Великобританія);  

• Фонд "Покоління", Національний фонд захисту навколишнього природного середовища та 

управління водними ресурсами (Польща), які інвестують доходи від видобутку корисних ко-

палин в R&D 

Укладення "добровільних угод" між промисловим і 

громадським секторами – нотаріально зареєстрований 

контракт із чіткими кількісно оговореними зо-

бов’язаннями сторін сприяє соціальної відповідально-

сті бізнесу, підвищенню політичної активності суспі-

льства  

 з питань енергозбереження у Фінляндії; 

 щодо регулювання екологічно допустимих витрат палива і викидів діоксиду вуглецю у но-

вих автомобілях у Швеції; 

 добровільні угоди кліматичної та енергетичної політики у Данії, Фінляндії, Нідерландах, 

Швеції, Великобританії; 

 торгівля квотами на емісію CO2 в рамках добровільних угод (компанії British Petroleum, 

Shell, Toyota, International Paper, Scottish Power, РАО "ЕЭС России") 

Аналіз життєвого циклу продукції (LCA) – інстру-

ментальний засіб промислової екології, складається з 

об'єктивної і кількісної оцінок потоків матеріалів і 

енергії та впливу на навколишнє природне середови-

ще, які пов'язуються з певним процесом або продук-

цією, або індустріальної діяльністю. Використовуєть-

ся в маркетингових цілях для формування у продукції 

іміджу "дружньої для навколишнього середовища" 

(environmentally friendly) 

 секторальні дослідження оцінки життєвих циклів (LCA) хімічної і механічної лісової проми-

словості; металургії; водопостачання та водоочищення в міських системах; будівництво; ви-

роблення електроенергії; гірничої та харчової промисловості (хлібобулочних та молочних 

виробів, рибних продуктів) (Фінляндія) 

Механізм стимулювання та прозорості контролю 

за "озелененням" промислового сектору 

 амністія (не застосування санкцій) при прозорому декларуванні підприємствами реального 

рівня техногенного впливу та прийнятті добровільних обов’язків щодо його скорочення, а 

також встановлення пріоритетів інспектування на основі рейтингів екологічної небезпеки 

промислових об'єктів (Польща) 
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ІІ.К. КІЛЬКІСНІ ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ 

"ЗЕЛЕНОЇ СМАРТ" ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Єдиного кількісного критерію поточного і прогнозного рівнів розвитку 

сектору "зеленої смарт" промисловості наразі не розроблено. Виходячи з го-

ловних пріоритетів даного сектору промисловості – цифровізації та екологі-

зації, заснованих на впровадженні техніко-технологічних інновацій, а також з 

комплексності аспектів, які слід ураховувати у процесі аналізу як оцінюваль-

ні показники, на макрорівні (національних економік) можуть бути викорис-

тані інтегральні показники. 

У сфері цифровізації: Індекс цифрових економіки і суспільства (Digital 

Economy and Society Index) – надає інформацію щодо 28 країн-членів Євро-

пейського Союзу; Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 1 

(ICT Development Index) – глобальний рейтинг 176 країн, у т.ч. України; Ін-

декс мережевої готовності (Networked Readiness Index). 

Індекс цифрових економіки і суспільства (Digital Economy and Society 

Index – DESI; European Commission, 2018) – комплексний показник, що роз-

раховується як середньозважене значення п'яти параметрів та оцінює:  

1) якість широкосмугової інфраструктури відповідно до швидкості й 

доступності веб-сервісу, контенту і програмного забезпечення для користу-

вачів, а також питому вагу абонементів кабельного та мобільного широко-

смугового зв'язку в розрахунку на 100 чол.;  

2) людський капітал – рівень навичок населення, необхідних для вико-

ристання переваг, які надає цифрове суспільство, − базові навички взаємодії 

в режимі онлайн і споживання цифрових товарів і послуг (використання пош-

тової скриньки, інструментів редагування, встановлення нових пристроїв), а 

також використання переваг цифрових технологій для підвищення продук-

тивності й економічного зростання (затребуваність на підприємствах та в ор-

ганізаціях менеджерів і фахівців з обслуговування ІКТ, а також питома вага 

власників наукового ступеня у пов'язаних галузях: математиці, техніці, інже-

нерії); 

3) активність використання мережі Інтернет за такими категоріями, як 

використання контенту, комунікації, проведення банківських і торговельних 

операцій; 

                                                           
1
 Згідно з Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, схва-

леною Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. 
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4) інтеграцію цифрових технологій і бізнес-процесів – відображає рі-

вень цифровізації бізнесу та використання онлайн-каналів продажів (урахо-

вує інтенсивність електронного обміну інформацією; кількість підприємств, 

що використовують технології "смарт-тегів", радіочастотної ідентифікації 

(RFID) продукту після продажу або як частину виробництва та надання пос-

луг, а також соціальних мереж, корпоративних блогів, веб-сайтів; обмін му-

льтимедійним контентом між підприємствами; автоматичну обробку рахун-

ків-фактур в узгодженому стандартному форматі; кількість підприємств, що 

використовують хмарні обчислювальні послуги за напрямами: хостинг бази 

даних підприємства, бухгалтерське програмне забезпечення, CRM програмне 

забезпечення, обчислювальна потужність); 

5) якість цифрових державних послуг – ураховує рівень використання 

цифрових послуг у державному секторі, тобто проведення бюрократичних 

процедур онлайн у рамках "електронного уряду" (e-Government). 

Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ICT 

Development Index; ITU, 2017) характеризує досягнення країн світу з точки 

зору розвитку ІКТ (рис. 6), розроблений на основі 11 показників, які стосу-

ються доступу та використання ІКТ, а також навичок, тобто практичного 

знання цих технологій населенням країн, охоплених дослідженням. Розрахо-

вується за методикою спеціалізованого підрозділу ООН – Міжнародного со-

юзу електрозв'язку. 

 

Рис. 6. Результат України за індексом розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій 

 

 

Україна: 79 місце (2017 р.) із 176 учасників  

– 5,62 балу (max= 8,98, min= 0,96). 

   Джерело: International Telecommunication Union, 

2017. 



 

Інститут економіки промисловості НАН України, 2018 

37 Розділ ІІ. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ  
"ЗЕЛЕНОЇ СМАРТ" ПРОМИСЛОВОСТІ 

Індекс мережевої готовності 1 (Networked Readiness Index; World 

Economic Forum USA, 2017) характеризує рівень розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) у країнах світу 
2
. Вимірює рівень розвитку 

ІКТ за 53 параметрами, об'єднаними в рамках трьох основних груп: 

1) наявність умов для розвитку ІКТ − загальний стан ділового та нор-

мативно-правового середовища з точки зору ІКТ, наявність здорової конку-

ренції, інноваційного потенціалу, необхідної інфраструктури, можливості фі-

нансування нових проектів, регуляторні аспекти та ін.; 

2) готовність громадян, ділових кіл та державних органів до викорис-

тання ІКТ – державна позиція щодо розвитку інформаційних технологій, 

державні витрати на розвиток цієї сфери, доступність інформаційних техно-

логій для бізнесу, рівень проникнення і доступність мережі Інтернет, вартість 

мобільного зв'язку тощо;  

3) рівень використання ІКТ у комерційному і державному секторах – 

кількість персональних комп'ютерів, Інтернет-користувачів, абонентів мобі-

льного зв'язку, наявність діючих Інтернет-ресурсів державних організацій, а 

також спільне виробництво і споживання інформаційних технологій в країні. 

У сфері екологізації: Індекс результативності екологічної діяльності 

(Environmental Performance Index – EPI, Yale Center for Environmental Law and 

Policy & Center for International Earth Science Information Network, 2017) – 

комбінований показник досягнень країн щодо збереження якості довкілля та 

управління природними ресурсами (рис. 7). 

Індекс побудовано на основі 22 показників у рамках 10 категорій, які 

відображають різні аспекти стану та життєздатності екологічних систем, у 

тому числі збереження біологічного різноманіття, протидію змінам клімату, 

охорону здоров'я населення, зниження техногенного навантаження, створе-

ного економічною діяльністю, а також ефективність державної політики у 

природоохоронній сфері. 

 

                                                           
1
 Згідно з Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, схва-

леною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. 
2
 Автори спираються на положення, згідно з яким існує тісний зв'язок між розвитком ІКТ та 

економічним добробутом, оскільки ІКТ відіграють провідну роль у розвитку інновацій, підвищен-

ні продуктивності та конкурентоспроможності, диверсифікують економіку та стимулюють ділову 

активність, тим самим сприяючи підвищенню рівня життя людей. Цей взаємозв'язок уперше від-

значено на Всесвітньому економічному форумі 2001 р. і описано в першому Глобальному звіті з 

інформаційних технологій. Передбачається, що Індекс має використовуватися державами для ана-

лізу проблемних моментів у їх політиці та моніторингу свого прогресу в галузі впровадження но-

вих технологій. 
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Рис. 7. Результат України за індексом результативності  

екологічної діяльності 

 

Україна: 109 місце (2017 р.) із 180 учасників 

– 52,87 балу (max= 87,42, min=27,43) 

 

Джерело: Yale Center for Environmental Law and Policy & 

Center for International Earth Science Information Network 

(2017). 

У сфері інноваційності – Глобальний індекс інновацій (Global 

Innovation Index; INSEAD, WIPO, 2017), що враховує 82 змінні, які детально 

характеризують інноваційний розвиток країн світу, що мають різний рівень 

економічного розвитку (рис. 8). Розраховується за методикою міжнародної 

бізнес-школи INSEAD як зважена сума оцінок двох груп показників: 

1) наявні ресурси та умови для здійснення інновацій (Innovation Input) − 

інститути; людський капітал і дослідження; інфраструктура; розвиток внут-

рішнього ринку; розвиток бізнесу; 

2) досягнуті практичні результати здійснення інновацій (Innovation 

Output) − розвиток технологій та економіки знань; результати творчої діяль-

ності.  

 

Рис. 8. Результат України за глобальним індексом інновацій 

 

 

Україна: 50 місце (2017 р.) із 127 учасників – 

37,62 балу (max= 67,69, min= 15,64).  

Джерело: INSEAD, WIPO (2017). 
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У сфері конкуренції – Індекс глобальної конкурентоспроможності 1 

(Global Competitiveness Index; World Economic Forum USA, 2017), складений 

за 113 змінними, які детально характеризують конкурентоспроможність країн 

світу, що мають різний рівень економічного розвитку (рис. 9).  

 

Рис. 9. Результат України за індексом глобальної  

конкурентоспроможності 

 

Україна: 81 місце (2017 р.) із 137 учасників  

– 4,1 балу (max= 5,9, min=2,9) 

Джерело: World Economic Forum USA (2017). 

 

Сукупність змінних Індексу глобальної конкурентоспроможності на дві 

третини складається з результатів глобального опитування керівників компа-

ній і на третину – із загальнодоступних джерел (статистичних даних і резуль-

татів досліджень, що здійснюються на регулярній основі міжнародними ор-

ганізаціями). Усі змінні об'єднані в 12 контрольних показників, що визнача-

ють національну конкурентоспроможність за якістю інститутів, інфраструк-

турою, макроекономічною стабільністю, станом систем охорони здоров'я і 

початкової освіти, вищої освіти та професійної підготовки, ефективністю ри-

нку товарів і послуг, ринку праці, розвиненістю фінансового ринку, рівнем 

технологічного розвитку, розміром внутрішнього ринку, конкурентоспро-

можністю компаній, інноваційним потенціалом. 

На мікрорівні як кількісні критерії поточного і прогнозного рівнів роз-

витку сектору "зеленої смарт" промисловості можуть бути використані: Ін-

декс цифрової інтенсивності (Digital intensity index), натуральні показники 

емісії забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розрахун-

ковий інтегральний показник екологічної чистоти, або розмір пред'явлених 

екологічних податків. 

                                                           
1
 Згідно з Концепцією розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, схва-

леною Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. 
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Індекс цифрової інтенсивності (Digital intensity index – DII, European 

Comission, 2017) – мікрорівневий показник, значення якого варіюється в ін-

тервалі від 0 до 12 та характеризує доступність для підприємства 12 різних 

видів цифрових технологій, у тому числі: наявність Інтернету, щонайменше, 

для 50% зайнятих; залучення фахівців з ІКТ (мобільний Інтернет, Інтернет 

речей, хмарні технології); широкосмуговий доступ в Інтернет (30 мбіт/с і ви-

ще); мобільні Інтернет-пристрої, щонайменше, у 20% зайнятих; наявність 

веб-сайту; наявність веб-сайту з сучасними функціями; наявність соціальних 

медіа; наявність ERP (англ. Enterprise resource planning systems) – системи 

планування ресурсів підприємства; наявність CRM (англ. Customer 

Relationship Management systems) – системи управління взаємовідносинами з 

клієнтами; електронний обмін інформацією з управління ланцюжками поста-

вок; оборот електронної комерції в розмірі більше 1% загального обороту; 

проведення веб-продажів моделі "бізнес для споживача" (англ. business-to-

consumer, B2C) у розмірі більше 10% загального обсягу веб-продажів. 

Натуральні показники емісії забруднюючих речовин у навколишнє при-

родне середовище (викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

скидів стічних вод у природні об'єкти, утворення відходів, шумове та радіа-

ційне забруднення) та їх питомі аналоги в розрахунку на грошову одиницю 

(наприклад, 1 гривню) реалізованої продукції (послуг). Недоліком такого під-

ходу є те, що надмірна кількість вимірюваних показників (показників ефек-

тивності) ускладнює їх моніторинг, аналіз ситуації та проведення стратегіч-

ного планування на їх основі. 

Альтернативою сукупності натуральних або питомих показників емісії 

забруднення в різних одиницях вимірювання (тис. т, млн м
3
, децибел, погли-

нена доза в Грей, Рад або Дж/кг) може бути або розрахунковий інтегральний 

показник екологічної чистоти, або розмір пред'явлених екологічних податків, 

які виступають грошовим еквівалентом емісії забруднення загалом. Проте в 

умовах занижених податкових ставок і неефективних інституційних правил 

природокористування даний критерій може надавати недостовірні результа-

ти. 

Недолік використання інтегральних показників полягає в низькій ін-

формативності розрахункової бальної оцінки без наявності даних для порів-

няльного аналізу досліджуваного об'єкта в динаміці або порівняно з іншими 

аналогічними об'єктами за розрахунковий період часу (квартал, півріччя, рік 

та ін.). При цьому внаслідок дії багатьох факторів складно визначити ступінь 

впливу кожного з них на підсумковий результат. Перевагою даного підходу, 

за наявності затвердженої та апробованої методики, є простота розрахунку, 
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побудови рейтингів і визначення прогресу об'єкта дослідження. Наразі вико-

ристання інтегральних показників екологічної чистоти на мікрорівні окремих 

підприємств не поширене і не має єдиного зразка та загальної методики роз-

рахунку.  

Для компенсації недоліків інтегральних показників як критеріїв потен-

ційно можливого рівня розвитку сектору "зеленої смарт" промисловості мо-

жуть виступати показники впровадження екологічно орієнтованих техніко-

технологічних інновацій. 
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Розділ ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

З метою переведення теоретичних положень Концепції розвитку "зеле-

ної смарт" промисловості України у практичну площину доцільно: 

забезпечити (гарантувати на законодавчому рівні) врахування та до-

тримання вже на рівні розробки проектної документації нових "смарт" під-

приємств та нових "зелених смарт" підприємств екологічних стандартів і ре-

гламентів Європейського Союзу, як це передбачено Угодою про Асоціацію з 

ЄС, та концепції переважання і пріоритетності найкращих з існуючих еколо-

гічно чистих технологій (відповідно до Порядку денного на ХХІ століття та 

Угоди про Асоціацію з ЄС). Даний захід покликаний забезпечити визначаль-

ну (за замовчуванням) екологізацію об'єктів «смарт» сектору промисловості; 

розробити комплекс довгострокових індикативних планів (на період від 

10 років) щодо системи цілей, завдань і засобів забезпечення інноваційності 

та екологічності розвитку промислового комплексу України, вимог щодо 

утворення нових «зелених смарт» підприємств та реінжинірингу й модерні-

зації діючих промислових об’єктів з метою їх екологізації, цифровізації та кі-

берфізичної трансформації у формі кількісних індикаторів, а також порядку 

та механізму моніторингу реалізації даних індикативних планів; 

передбачити на законодавчому рівні впровадження дієвих стимулів та 

антистимулів (адміністративно-регуляторних, фіскальних, ринкових, інфор-

маційних тощо), спрямованих на формування сприятливого середовища на 

внутрішньому ринку для сталого розвитку "зеленої смарт" промисловості та 

зміни якісної структури експорту з сировинної на високотехнологічну; 

розробити та затвердити відповідні методики розрахунку і форми ста-

тистичної звітності в електронному вигляді на базі відповідного Інтернет-

ресурсу для ведення постійного моніторингу динаміки "зеленого", "смарт" та 

"зеленого смарт" секторів промисловості України; 

ініціювати державне замовлення щодо створення цільових робочих 

груп із залученням спеціалізованих дослідницьких агентств з таргетингу, ре-

інжинірингу, екологізації та фахівців ІТ-сектору з метою аудиту промисло-

вих секторів, насамперед бюджетоутворюючих галузей, щодо оцінки їх по-

точної конкурентоспроможності та прогнозування перспектив їх розвитку в 

контексті переходу до принципів "зеленої смарт" промисловості, а також їх 

придатності для використання як "точок зростання" або "активного ядра", що 

генеруватиме позитивні якісні зміни в економіці.  
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Ключовими оцінювальними критеріями мають виступати показники: 

інвестиційної привабливості; конкурентних переваг (існуючих і потенцій-

них); поточного та потенційно можливого економічно доцільного рівня тех-

ніко-технологічного розвитку; поточного та потенційно можливого рівня 

екологічної чистоти; імовірності та потенційного обсягу витрат на екологіза-

цію і модернізацію розглянутих галузей та окремих підприємств до відповід-

ності VI технологічному укладу; 

здійснити загальнодержавну інвентаризацію ланцюжків створення до-

даної вартості та аналіз життєвого циклу продукції в рамках обраних перспе-

ктивних бюджетоутворюючих галузей, класифікувати і визначити ієрархію 

пріоритетів їх реформування вбік екологізації, цифровізації та кіберфізичної 

трансформації відповідно до принципу максимізації позитивного ефекту при 

мінімізації витрат на технологічний реінжиніринг бізнес-процесів;  

розробити дорожню карту, стандартні процедури та інструкції щодо 

поетапного переходу встановлених перспективних об’єктів (серед діючих 

промислових підприємств України) до екологічних стандартів якості ЄС та їх 

поступової модернізації відповідно до принципів "смарт", а також дієвого 

механізму контролю за прогресом вживаних заходів, оцінки їх ефективності 

та ситуативного коригування потреби; 

розробити дорожню карту розвитку "зеленого" і "смарт" секторів про-

мисловості України на підставі довгострокового індикативного плану в на-

прямі їх поетапного злиття в єдиний сектор, що включає кількісні показники 

(підсумкові та поетапні) із зазначенням часових орієнтирів;  

організувати проведення тендерів на конкурсній основі щодо індивіду-

альних проектів модернізації та/або реінжинірингу промислових об’єктів з 

метою екологізації, створення цифрової інфраструктури, цифровізації та кі-

берфізичної трансформації бізнес-процесів, що передбачатимуть надання фі-

скальних і кредитних пільг проектам-переможцям із найбільшим економіч-

ним ефектом; 

привести чинне законодавство в економічній, промисловій та природо-

охоронній галузях у відповідність до змін стратегічних пріоритетів націона-

льної промислової політики щодо переходу до принципів "зеленої смарт" 

промисловості. 
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Актуальність дослідження зумовлена кількома стійкими масштабними 

тенденціями: по-перше, глобальною трансформацією економіки відповідно 

до концепції сталого розвитку через досягнення меж біологічної ємності й 

асиміляційної здатності біосфери; по-друге, розгортанням Четвертої промис-

лової революції, "головною цільовою технологією" якої є цифрові комуніка-

ції. 

Запобігання глобальній кризи потребує скорочення емісії парникових 

газів щонайменше на 30%, щоб уникнути здійснення негативних прогнозів 

Global Footprint Network щодо подальшого зростання екологічного сліду (до 

рівня біологічної ємності двох планет, рівних Землі, у 2030 р.). Також слід 

відзначити, що хоча від’ємне сальдо між обсягом біоємності та екологічним 

слідом України останнім часом зменшується, вона, як і раніше, залишається 

країною-боржником із дефіцитом глобальних гектарів 11%.  

При цьому поточний розподіл питомої ваги "вуглецевої", "зеленої" та 

"смарт" промисловості в сучасній структурі глобальної економіки (69; 8 і 

20% відповідно) вказує на переважання традиційної індустріальної моделі 

"take – make – consume − dispose" ("бери – роби – споживай − позбувайся"), 

заснованої на функціонуванні "екологічно брудних" підприємств, що експлу-

атують вичерпні природні джерела енергії.  

Виходячи із загострення конкуренції за обмежені невідновлювані при-

родні ресурси розроблено Ініціативи Програми ООН з навколишнього сере-

довища (ЮНЕП) щодо Глобального "зеленого" курсу розвитку, а також 

ОЕСР головною стратегією до 2030 р. офіційно прийнято економічну політи-

ку "зеленого" зростання. 

З іншого боку, пріоритети "розумного", сталого та інклюзивного зрос-

тання закладені в основу сучасних стратегій розвитку Євросоюзу, США, 

Японії, Китаю та інших провідних країн світу, які належать до розвинених 

інтелектуальних економік та внаслідок "ефекту захоплення" матимуть визна-

чальний вплив на кон'юнктуру світового ринку через зміну попиту, асорти-

менту і цін на екологічно чисті смарт-продукти і послуги. 

Крім того, тенденція до безперервного посилення екологічних стандар-

тів якості в умовах обмеженого доступу до запасів природних ресурсів ви-

значає усталений і зростаючий вплив екологічних характеристик продукту на 

його конкурентоспроможність – однією з базових вимог до конкурентоспро-
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можності "смарт" підприємств стане екологічна чистота життєвого циклу 

створюваного продукту.  

Ці передумови створюють достатній конкурентний потенціал для роз-

ширення і злиття сфер впливу "зеленої" та "смарт" промисловості. Потенцій-

но "смарт" промисловість прагне відповідати стандартам "зеленої", у той час 

як "зелена" промисловість, відповідно до розвитку Четвертої промислової ре-

волюції та розповсюдження цифрових інновацій у всіх сферах суспільного 

життя, набуватиме властивості "смарт". 

Отже, незважаючи на концептуальні відмінності цілей та інструмента-

рію стратегій розвитку "зеленої" та "смарт" промисловості, спільність їх ба-

зису (виробничих фондів) й основного драйвера (техніко-технологічних ін-

новацій) зумовлює їх конгруентність як засобів досягнення розумного стало-

го інклюзивного розвитку економіко-екологічних макроодиниць (державних 

утворень, країн) та вирішення соціальних проблем суспільства.  

Незважаючи на докладне висвітлення концепцій "зеленої" та "смарт" 

промисловості в науковій літературі, фундаментальні теоретичні і практичні 

аспекти діяльності, яка б поєднувала обидві предметні сфери, досліджено не-

достатньо. За плановими дослідженнями ІЕП НАН України "Напрями стано-

влення "смарт" промисловості в Україні" (шифр теми III–06–16) виконано 

порівняльний аналіз обох концепцій та їх взаємного впливу. Узагальнено 

особливості виробленого продукту, організації виробничого процесу, драй-

верів розвитку, стратегічних пріоритетів і підходів до їх досягнення та роз-

роблено проект Концепції розвитку "зеленої смарт" промисловості.  

Метою Концепції є зміна економічної моделі в частині ресурсоспожи-

вання, способу виробництва благ і структури експорту, а також вимог, що 

пред'являються до властивостей кінцевого продукту, а саме: перехід від тра-

диційної моделі "вуглецевої" фізично-аналогової економіки, що виробляє се-

рійний екологічно брудний продукт масового споживання з низькою дода-

ною вартістю та переважанням сировинного експорту, до моделі цифрової 

рециркуляційної економіки, що створює максимально орієнтований на клієн-

та екологічно чистий продукт із високою доданою вартістю і переважанням 

наукоємного експорту. 

Згідно з результатами порівняльного аналізу ключових особливостей 

виробленого продукту, організації виробничого процесу, драйверів розвитку, 

стратегічних пріоритетів і підходів до їх досягнення, характерних для "зеле-

ної" та "смарт" промисловості, "зелена смарт" промисловість являє собою 

орієнтоване на споживача "екологічно чисте" виробництво на основі кіберфі-
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зичних систем, ключовими принципами якого є: екологічна чистота життєво-

го циклу продукту; абсолютизація екологічної лояльності економічних аген-

тів і споживачів; цифровізація бізнес-процесів; кіберфізична трансформація 

бізнес-процесів та виробничо-логістичної інфраструктури; зрощення матері-

ального високотехнологічного продукту і цифрових послуг; максимальна 

орієнтація продукту, що виробляється, на клієнта. 

Еталоном "зеленої смарт" промисловості виступає кіберфізична мережа 

взаємопов'язаних високотехнологічних виробництв-симбіонтів, які функціо-

нують за принципом умовно-замкнутих преференційних петель рециркуляції 

ресурсів аналогічно природному кругообігу речовин в екосистемах, що само-

регулюються. 

Розбіжності між "вуглецевими", "зеленими" і "смарт" інституціональ-

ними правилами поведінки економічних агентів, а також цільовим орієнту-

ванням на результативність й ефективність "зеленої" та "смарт" концепцій не 

можуть бути усунені мимовільно або шляхом односторонньої дії ринкових 

регуляторів (так званої "невидимої руки ринку"). Отже, для створення до-

статньо сильної мотивації до якісної глибинної зміни усталених соціально-

економічних рутин, забезпечення конгруентності "зеленої" та "смарт" страте-

гій розвитку промисловості необхідно докласти зусиль щодо узгодження 

пріоритетів і координації діяльності в рамках quadruple helix – спіралі з чоти-

рьох взаємопов'язаних ланок – науки, промисловості, держави і суспільства. 

Це потребує розробки та реалізації цілого комплексу спеціальних заходів 

щодо створення ринкових стимулів, адміністративного регулювання, форму-

вання інформаційного середовища, проведення науково-дослідних і дослід-

но-конструкторських робіт, модернізації та реінжинірингу бізнес-процесів. 

У рамках Концепції запропоновано набір інструментів, спрямованих на 

формування сприятливого середовища для "зеленої смарт" промисловості, та 

відповідних рекомендацій щодо переведення теоретичних положень Концеп-

ції у практичну площину, а саме: аналіз життєвого циклу продукції (LCA), 

таргетинг промислових секторів; індикативний план розвитку; цільові "зелені 

смарт" промислові кластери (інноваційні, інжинірингові); реалізація держав-

них програм стимулювання екологічно чистих інновацій; "дорожні карти" 

розвитку, система стимулів та антистимулів розвитку "зеленої смарт" про-

мисловості (цільові податкові пільги; механізм стимулювання та прозорості 

контролю); укладення "добровільних угод" між промисловим і громадським 

секторами. Усі інструменти, що пропонуються, отримали широку апробацію 

в багатьох країнах світу (США, Індія, Японія, Китай, окремі країни ЄС). 
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Рекомендовано варіанти кількісних критеріїв поточного і прогнозного 

рівнів розвитку сектору "зеленої смарт" промисловості – інтегральні показ-

ники, які характеризують доступність й інтенсивність використання різних 

видів цифрових технологій, інноваційну активність, а також результативність 

екологічної діяльності (Digital Economy and Society Index; Digital intensity in-

dex; Environmental Performance Index; Networked Readiness Index; Global In-

novation Index; ICT Development Index; Global Competitiveness Index). Дане 

рішення має свої недоліки, насамперед зумовлені методологічними обме-

женнями вибору і визначення ваги вихідних показників, а також трудоємніс-

тю збору вихідних даних. Однак їх застосування є досить коректним для ці-

лей стратегічного аналізу та планування, що підтверджується широкою апро-

бацією на рівні інформаційних базах профільних інститутів ООН.   
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

Інститут є провідною установою академічної науки України у здійсненні фундамен-

тальних та прикладних досліджень проблем у галузі економіки та соціальної політики в 

контексті пост- і неоіндустріального розвитку.  

Науковий колектив інституту бере участь у розробці програмних документів щодо 

модернізації промислових регіонів; активізації соціального та трудового потенціалу про-

мисловості; вирішення проблем підвищення ефективності господарювання у галузях про-

мисловості; розробки стратегії промислового розвитку в контексті світогосподарських 

трансформацій та його фінансово-економічного регулювання; забезпечення інвестиційної 

активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю.  

Видавництво інституту широко розповсюджує результати наукових досліджень, з 

якими можна ознайомитися на офіційному сайті інституту http://iie.org.ua та сайті науко-

во-практичного журналу «Економіка промисловості» http://ojs.econindustry.org. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

"ЗЕЛЕНОЇ СМАРТ" ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

ураховують ключові гіпотези, загальне бачення, стратегічні цілі, основні напрями розвитку та 

принципи "зеленої смарт" промисловості. Інструментарій та пропозиції щодо вибору кількісних 

показників розвитку "зеленої смарт" промисловості, а також рекомендації щодо переведення тео-

ретичних положень Концепції розвитку "зеленої смарт" промисловості у практичну площину. 

Підготовлено в рамках планових досліджень ІЕП НАН України за темою "Напрями становлення 

"смарт" промисловості в Україні" підтема "а": Теоретико-методологічні засади становлення 

"смарт" промисловості в Україні (шифр теми III–06–16, державний реєстраційний номер роботи 

0116U004195). 
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