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ВсТУП

На виконання завдань Глобального Порядку денного у сфері розвит-
ку на період до 2030 р., прийнятого на Саміті зі сталого розвитку ООН 
у вересні 2015 р., людству  необхідно здійснити значні трансформації у 
бік поширення моделі сталого споживання та виробництва, спрямованої 
на ефективне використання природних ресурсів, мінімізацію відходів та 
забруднень, впровадження продуктивних екологічно безпечних техноло-
гій та інновацій і завдяки цьому підтримання економічного зростання 
та зайнятості, забезпечення доступу широких верств населення світу до 
результатів суспільного розвитку.

Україна, підтримавши завдання Глобального Порядку денного – 
2030 та 17 Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), схвалені 193 країнами-чле-
нами ООН, провела по всій країні широкі консультації та визначила на-
ціональні цілі, завдання та ключові індикатори їх досягнення до 2030 р. 

Кластер ЦСР 8, 9, 12, 7, а також 2 та 5 забезпечує формування та 
розвиток сучасної ресурсної бази зростання країни та передбачає імп-
лементацію у стратегічні документи розвитку країни завдань та політик 
для підвищення ефективності використання ресурсів, ширшого засто-
сування чистих та екологічно безпечних технологій і промислових про-
цесів, упровадження раціональних моделей споживання, створення сти-
мулів для активізації технічної модернізації та інноваційної діяльності, 
а також переходу до моделі економіки замкнутого циклу (циркулярної 
економіки) з орієнтацією на енергозбереження, регенеративне екологіч-
но чисте виробництво та  споживання [1]. 

Розбудова ресурсоефективної економіки стала сьогодні законо-
мірним трендом розвитку багатьох розвинутих країн, навіть багатих на 
природні ресурси. Ресурсоефективність входить у коло ключових пріо-
ритетів великого прошарку країн – членів ООН, а екологічні техноло-
гії та інновації отримують зелене світло як засіб впровадження нових 
інноваційних рішень для підвищення ресурсоефективності, демате-
ріалізації виробництва і споживання та задіяння додаткових джерел  
створення вартості. 

Україна також розпочала трансформацію своєї економічної системи 
у відповідь на зростаючі виклики з боку ресурсних обмежень, кліматич-
них змін та конкуренції на міжнародних ринках. Вагомим поштовхом у 
цьому напрямі стало підписання у 2014 році Угоди про Асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом та імплементація її положень про-
тягом наступних років.
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Впровадження міжнародними організаціями та урядами багатьох 
країн засад зеленої економіки, зеленого зростання [2] та зеленої про-
мисловості у національні програми розвитку протягом останньої декади 
сприяло розгортанню досліджень з екологічних технологій та еко-інно-
вацій як важеля зеленої трансформації.

Екологічні інновації охоплюють впровадження будь-яких нових або 
суттєво поліпшених продукції, процесів, послуг, організаційних змін, що 
сприяють зменшенню використання шкідливих речовин і природних ре-
сурсів (матеріалів, енергії, води) на всіх стадіях їх руху від виробництва 
до кінцевого споживання. Перевагою еко-інновацій є їх багатогранний 
характер, поєднання інструментарію інноваційної та екологічної політи-
ки, що прискорює появу нестандартних рішень та забезпечує на практиці 
більш тісну взаємодію економіки та природного середовища.  

В умовах економіки замкнутого циклу (циркулярної економіки) по-
тенціал екологічних технологій та інновацій в реалізації промислового 
симбіозу може бути суттєвим: використання сучасних технологій для пе-
рероблення відходів та запобігання їх утворенню, замикання матеріаль-
них потоків таким чином, що відходи одних підприємств стають ресур-
сом для інших, сприяє створенню додаткової доданої вартості за рахунок 
більш ефективного використання первинних ресурсів та побічних про-
дуктів і відходів. Найкраще цей потенціал реалізується в еко-індустріаль-
них парках (ЕІП) – об’єднаннях  виробничого та сервісного бізнесу, роз-
ташованих на спільній території.

Для цього в Україні є відпрацьована регуляторна база та зареєстро-
вано 28 індустріальних парків, спроможних виконувати нові широкі зав-
дання у відповідності з принципами сталого виробництва та споживан-
ня. Разом з тим на місцевому рівні існує багато невирішених проблем 
забруднення довкілля, неефективного використання природних ресурсів 
та виробничого потенціалу, створення робочих місць. Трансформація іс-
нуючих ІП в ЕІП допоможе вирішити триєдину проблему сталого управ-
ління місцевими ресурсами, чистого довкілля та зайнятості. 
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