
Рекомендації круглого столу «Інновації та створення “зеленої” 

економіки» (2 листопада 2012 р., м. Київ).  

Заслухавши та обговоривши доповіді представників науки, вищих 

навчальних закладів, підприємців з проблем розвитку інноваційної діяльності 

в контексті завдань щодо формування «зеленої» економіки в Україні, змістом 

і метою якої є покращення добробуту людей з одночасним значним 

зниженням екологічних ризиків та екологічного дефіциту, а також 

врахувавши пропозиції доповідачів, учасники круглого столу відзначають, 

що «зелена економіка» є безальтернативним засобом досягнення 

збалансованого соціально-економічного розвитку України та її виходу на 

траєкторію сталого розвитку (sustainable development), що передбачає 

подолання бідності, забезпечення та відновлення екологічної рівноваги 

довкілля, підвищення ресурсоефективності та, відповідно, 

конкурентоспроможності національної економіки шляхом упровадження 

інноваційних ресурсоощадних та екологічно безпечних технологій. 

Учасники круглого столу рекомендують:  

– забезпечити проведення форсайтних досліджень у рамках державної 

програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку 

на середньострокову та довгострокову перспективу для визначення 

перспективних напрямів інноваційних процесів, розроблення новітніх 

інноваційних ресурсоощадних та екологічно безпечних технологій, а також 

оцінювання ризиків їх упровадження; 

– стимулювати суб’єкти господарювання до впровадження 

маловідходних і ресурсоощадних технологій, випуску екологічно чистих 

(«зелених») товарів, поширення екологічного менеджменту; 

– модернізувати житлово-комунальне господарство України з 

упровадженням енергоощадних технологій у приватному секторі; 

– перевести на енергоощадні технології бюджетні установи й 

організації; 

– підвищити інноваційну активність промислових підприємств, 

розробити і запровадити програми системного впровадження інновацій з 

метою зниження енерго- та ресурсоємності промислового виробництва; 

– посилити технічний контроль, ввести сучасні системи якості, 

сертифікації продукції і виробництва, удосконалити систему стандартизації 

та метрології на основі міжнародних норм і розширити сфери дії 

міжнародних екологічних стандартів; 

– систематично проводити моніторинг впливу підприємств на 

навколишнє середовище, у т. ч. із залученням громадських організацій; 



– забезпечити сприятливий доступ до кредитних ресурсів 

підприємствам, які здійснюють заходи щодо зниження тиску на навколишнє 

середовище від своєї виробничої діяльності; 

– нарощувати використання альтернативних джерел енергії в економіці; 

– розробити та впровадити стратегічні державні програми з підтримки 

«зеленої» економіки; 

– упровадити нові технології утилізації і переробки відходів; 

– формувати та розвивати ринок екологічно безпечних товарів і послуг;  

– розвивати державно-приватне партнерство в інвестиційних проектах 

«зеленого» спрямування; 

– виділити в банку даних з трансферу технологічний сегмент 

інноваційних «зелених» технологій; 

– розвивати міжнародне співробітництво через грантові проекти та 

програми; 

– популяризувати екологічний спосіб життя, запобігати всім ризикам 

(санітарним, техногенним чи природним) через запобігання виникнення їх 

джерел (Відбувся круглий стіл «Інновації та створення “зеленої” 

економіки» // Державне агентство з питань науки, інновацій та 

інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). – 2012. – 6.11). 


