ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 338.58: 338.14: 338.242.4

М. І. Бублик,
д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
В. І. Рура,
магістрант, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ ДЛЯ
ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
M. Bublyk,
Doctor of Sciences in Economic, Assoc. Prof., Assoc. Prof. of Management
and International Business Department, Doctoral, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
V. Rura,
master, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

REGULATION NATIONAL ECONOMY FOR GREENING PRODUCTION
З метою розвитку маловідхідних і безвідхідних технологій та формування нових високотех
нологічних видів економічної діяльності (ВЕД) досліджено національну економіку як цілісний
господарський механізм за допомогою нечіткого кластеризування ВЕД (метод нечітких Ссе
редніх). Розроблено метод вибору на рівні національної економіки такого типу системи дер
жавного регулювання техногенним навантаженням виробництва, який даватиме змогу мінімізу
вати техногенні збитки, а також формувати ефективні заходи щодо зменшення забруднення
довкілля, покращення здоров'я та тривалості життя населення.
The problem of effective management of national economy requires solving problems of rational
nature management, finding effective environmental measures and methods for determining their
economic efficiency at the level of economic activity. Solving these problems involves not only creating
a favorable environment for greening production and implementation of the policy of "green"
economy, but also the formation of new government regulation of manmade losses at the macro
level. Of particular relevance is the problem of construction method of choice at the macro level
system of state regulation of manmade losses on the basis of which it will be possible to form effective
measures to reduce pollution, improve health and life expectancy.
The paper explored ways greening production at the level of the national economy through the
development of existing systems of state regulation of manmade damage. As a result of analyzing
the structure of economic activities of the national economy and their impact on the environment
and the population of Ukraine by the method of fuzzy klasteryzuvannya was to develop a method of
choosing the type of system of regulation according to the level of anthropogenic impact of production
on the environment and the population of Ukraine, as well as selected set of tools and levers of state
regulation, it is appropriate to include in the proposed types of systems.
Based on the studies and received your results, we recommend to include a mechanism of state
regulation of manmade damage of the system elements method selection system of state regulation
of manmade losses, which will improve the effectiveness of state regulation methods, along with
the management of all resource and information flows at national level. In order to develop
malovidhidnyh and wastefree technologies and the development of new hightech economic
activities studied national economy as a whole economic mechanism using fuzzy klasteryzuvannya
economic activities (method fuzzy Cmeans). The method of selecting the national economy at this
type of system of state regulation of production technogenic load, which will give opportunity to
minimize manmade damage and set up effective measures to reduce pollution, improve health and
life expectancy.
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Thus, the introduction of a mechanism of state regulation of manmade losses proposed method
of his choice, taking into account features clusters of economic activities make it possible to
significantly increase the effectiveness of management decisions on the development of the national
economy, modernizing the structure of its economic activity and reconstruction of industrial objects
of potential manmade threat to the environment and society to improve the quality of life and improve
the environment.
Ключові слова: техногенне навантаження, державне регулювання, техногенні збитки, екологізація
виробництва, політика "зеленої" економіки.
Key words: human impacts, government regulation, technological losses greening production policy of "green"
economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема ефективного управління національним гос#
подарством потребує вирішення проблем управління ра#
ціональним природокористуванням, пошуку результатив#
них природоохоронних заходів та методів визначення їх
економічної ефективності на рівні ВЕД. Вирішення цих
проблем передбачає не тільки формування сприятливо#
го середовища для екологізації виробництва і запровад#
ження політики "зеленої" економіки, а й формування
нових систем державного регулювання техногенних
збитків на макрорівні. Особливої актуальності набуває
проблема побудови методу вибору на макрорівні систе#
ми державного регулювання техногенних збитків, на ос#
нові якої і можна буде формувати ефективні заходи щодо
зменшення забруднення довкілля, покращення здоров'я
та тривалості життя населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Підвалини прийняття ефективних управлінських рішень
в національній економіці заклали видатні українські вчені:
О.М. Алимов, О.Ф. Балацький, Б.В. Буркинський, О.Є. Кузь#
мін, Л.Г. Мельник, В.В. Микитенко, Ю.Ю. Туниця та ін. На#
ціональне господарство потребує цілісного господарсько#
го механізму, спрямованого на розвиток у кожному ВЕД
маловідхідних та безвідхідних технологій, нових високотех#
нологічних ВЕД, загальної методології формування цілісно#
го механізму якого поки#що не створено.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є пошук шляхів екологізації вироб#
ництва на рівні всієї національної економіки та розви#
ток відповідних систем державного регулювання техно#
генних збитків, що зумовило формулювання таких зав#
дань: 1) аналізування структури ВЕД національного гос#
подарства та їх впливу на довкілля та населення Украї#
ни; 2) розроблення методу вибору типу системи держав#
ного регулювання відповідно до рівня техногенного
навантаження виробництва; 3) виділення інструментів
та важелів державного регулювання, що входять до
складу запропонованих типів систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Прийняття ж управлінських рішень у галузі економіки
техногенних збитків та їх наукове обгрунтування вима#
гає аналізу великих обсягів інформації й побудови склад#

них (динамічних) економіко#математичних моделей, а
також аналізування як кількісних, так і якісних величин.
Хоча й прийнято вважати, що більш достовірні та ефек#
тивні результати отримуються при роботі з однорідними
групами даних та на рівні національного господарства
цього складно досягти. Кожен ВЕД має свої відмінності
від інших, тому отримання однотипних груп ВЕД дозво#
лить підвищити якість впровадження регулюючих за#
ходів, спрямованих на попередження виникнення збитків.
Фактори виникнення техногенних збитків характе#
ризуються значними обсягами вхідних показників, що
ускладнює ефективність отриманих результатів. Відо#
мо, що методи визначення однорідних сукупностей да#
ють кращі результати при аналізуванні за одним показ#
ником (інколи інтегральним чи комплексним) та у випад#
ку дослідження національного господарства маємо
справу зі значним набором вагомих характеристик, тому
слід застосовувати методи багатовимірного ранжуван#
ня або, інакше, кластеризування.
Переважно методи кластерного аналізу застосову#
ються тоді, коли в процесі дослідження існує певна не#
визначеність щодо кількості класів, їх складу чи струк#
тури тощо. Успішно кластерний аналіз застосовується
в управлінні національним господарством для наукових
досліджень просторової концентрації економічної
діяльності. Обгрунтовані в роботі [1] ефективні еко#
номічні рішення у сфері державного регулювання роз#
витком природоексплуатаючих ВЕД були теж сформо#
вані з використанням методу кластеризування. Успіш#
ним є досвід використання кластеризування для оціню#
вання та прогнозування розвитку територій, наведений
у роботі [2]. Найкраще із невизначеністю інформації,
що межує із її нечіткістю, працює нечіткий кластерний
аналіз, названий методом С — середніх [2; 3].
Вивчивши теоретичні та прикладні основи застосу#
вання кластерного аналізу для вирішення проблем фор#
мування механізмів державного регулювання техноген#
них збитків за ВЕД в Україні було розроблено метод
вибору типу системи державного регулювання техно#
генних збитків у національному господарстві. З цією
метою було проведено аналіз розвитку ВЕД національ#
ного господарства та їх впливу на довкілля та населен#
ня України на основі їх кластеризування за методом
нечітких С#середніх (fuzzy C#shells clustering), який, як
вважає автор роботи [4], має можливість об'єднання
елементів за принципом "слабші — сильніші", "небез#
печні — допустимі — мінімальні" тощо. Тим більше, що
для аналізу розвитку ВЕД національного господарства
кластеризування є практично необхідною процедурою.
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Таблиця 1. Матриця міри належності кожного ВЕД до чотирьох кластерів
Ʉɨɞ
ȼȿȾ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
O
P
Q
R

ɇɚɡɜɚ ȼȿȾ
ɋɿɥɶɫɶɤɟ, ɥɿɫɨɜɟ ɬɚ ɪɢɛɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
Ⱦɨɛɭɜɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɚɪ’ɽɪɿɜ
ɉɟɪɟɪɨɛɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
ɉɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɝɚɡɭ, ɩɚɪɢ ɬɚ ɤɨɧɞɢɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ
ȼɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ
Ɉɩɬɨɜɚ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ; ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɨɬɨɰɢɤɥɿɜ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɫɤɥɚɞɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɩɨɲɬɨɜɚ ɬɚ ɤɭɪ’ɽɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɟ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɧɧɹ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɬɚ ɫɬɪɚɯɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɢɦ ɦɚɣɧɨɦ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɣ ɨɛɨɪɨɧɚ; ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ
Ɉɫɜɿɬɚ
Ɉɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ, ɫɩɨɪɬ, ɪɨɡɜɚɝɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ

1
0,96
0,25
0,00
0,00
0,08
0,99
0,92
0,75
0,97
0,99
1,00
0,97
0,99
0,99
0,23

ɇɨɦɟɪ ɤɥɚɫɬɟɪɚ
2
3
0,03
0,00
0,33
0,18
0,00
1,00
0,00
0,00
0,86
0,03
0,00
0,00
0,05
0,01
0,19
0,02
0,02
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,66
0,04

4
0,01
0,23
0,00
0,99
0,03
0,00
0,02
0,04
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,07

Примітка: власна розробка.

Джерелом виникнення техногенних збитків у національ#
ному господарстві України є промислове виробництво,
транспорт та надання певних видів послуг, пов'язаних із
збором та зберіганням відходів, постачанням електрое#
нергії, газу, пари та кондиційованого повітря тощо. На#
слідками господарської діяльності людини є втрата не#
відновних природних ресурсів, суттєве погіршення стану
відновлюваних ресурсів, накопичення небезпечних відходів
та, як наслідок, зниження якості трудових ресурсів, вклю#
чаючи їх втрату. Проблема оптимізування потоків матері#
альних, фінансових та часових ресурсів суттєво відрізняєть#
ся між ВЕД, тому потребує формування відповідних ме#
ханізмів державного регулювання. Проведення досліджен#
ня щодо об'єктивного зменшення впливів техногенного на#
вантаження на довкілля і суспільство аж до повного його
ліквідування пов'язане із особливістю управління економі#
чною діяльністю відповідно до існуючої структури ВЕД.
Для аналізування техногенних збитків використову#
валися дані статистичних дослідження впливу госпо#
дарської діяльності людини на навколишнє природне
середовище, зібрані автором із відповідних джерел ста#
тистичної інформації [6; 7; 8]. До складу системи показ#
ників увійшли показники, що характеризують результа#
ти господарської діяльності (блок "економічна актив#
ність"), показники забруднення довкілля (блок "техно#
генне навантаження"), сплачені екологічні податки та
штрафи (блок "екологічні платежі"), а також капітальні
інвестиції й витрати на природоохоронну діяльність (блок
"природоохоронна діяльність"). Загалом було викорис#
тано десять показників для кожного об'єкта досліджен#
ня, серед яких: 1) випуск товарів і послуг у фактичних
цінах, млн грн; 2) обсяги викидів забруднених речовин,
тис. т; 3) обсяги викидів діоксиду вуглецю, тис. т; 4) обсяги
скидів забруднених зворотних вод, млн куб.м; 5) обсяги
утворення відходів, тис. т; 6) екологічний податок, тис.
грн.; 7) штрафи, тис. грн.; 8) капітальні інвестиції, млн грн.;
9) витрати на капремонт, тис. грн.; 10) поточні витрати на
природоохоронну діяльність, тис. грн.
Об'єктами дослідженнями були ВЕД України за остан#
ньою класифікацією КВЕД#2010. Виходячи з цього, часо#
вий період для досліджень становив 1 рік, оскільки саме
починаючи з 2012 р. всі показники були остаточними і
відповідали міжнародній класифікації ВЕД. База даних для
проведення нечіткого кластеризування утворила матрицю
характеристик розміром lun, де l = 1, ..., 19 — кількість
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ВЕД, які чинять техногенних вплив на довкілля, n —
кількість ознак (характеристик) для кожного об'єкта спо#
стереження. Результат такого нечіткого кластеризування
визначається матрицею належності M={mij} з розмірністю
cul [4], де mij — міра належності j#го об'єкту до i #го клас#
тера. Отримані матриці мір належності кожного ВЕД до
певного кластеру для параметра зупинки H<0,01 при
кількості кластерів с=4 наведено в таблиці 1. Міри належ#
ності кожного ВЕД розподілені між усіма кластерами, не
існує порожніх кластерів, а також кластерів, які містили б
усі ВЕД, що свідчить про високу достовірність отриманих
результатів. ВЕД розподіляються між кластерами відпов#
ідно до величини міри належності: чим вища міра належ#
ності, тим чіткіше (однозначніше) встановлено належність
певного ВЕД до відповідного кластеру.
При розподілі на чотири кластери (табл. 1) високі
міри належності (mijo1) мають 12 ВЕД. При розподілі
на чотири кластери ВЕД "D — постачання електрое#
нергії, газу, пари та кондиційованого повітря" виділе#
ний в окремий кластер з мірою належності рівною 0,99.
Високі міри належності при кластеризуванні на чотири
групи мають два ВЕД ("E #водопостачання; каналізація,
поводження з відходами" і "H — транспорт, складське
господарство, поштова діяльність"), що свідчить про
стійкість даних ВЕД у кластері. Загалом структура кла#
стерів ВЕД є стійкою у випадку поділу на 4. Однак, ми
отримали нечіткість мір належностей до кластерів для
"В — добувна промисловість і розроблення кар'єрів".
Аналізуючи значення показників техногенного наван#
таження, економічної активності, екологічних податків і
витрат на природоохоронну діяльність [6; 7; 8], можна
зробити висновок, що найбільший кластер №1 складає
14 ВЕД, з яких 10 ВЕД (А, F, G, H, I, K, L, O, P, Q) з низьки#
ми величинами перелічених показників і 4 ВЕД з нульо#
вими значеннями досліджуваних характеристик. Наймен#
шу міру належності до кластеру №1 (0,75) має ВЕД "Н —
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрсь#
ка діяльність" (табл. 1), оскільки деякі його показники як
обсяги викидів діоксиду вуглецю, обсяги утворення
відходів, сплачений екологічний податок та капітальні
інвестиції в природоохоронну діяльність є середніми чи
близькими до середніх значень.
Кластери 3 і 4 формуються з одного ВЕД (С і D відпо#
відно) з максимальними мірами належності. Показники тех#
ногенних збитків для цих ВЕД є найвищими або високими.
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Рис. 1. Відповідність систем державного регулювання техногенних збитків до рівнів
деструктивного впливу, спричиненого ВЕД
Примітки: власна розробка; позначення ВЕД буквами A; B; C тощо відповідають кодам КВЕД#2010 (табл.1).

Найскладнішою є структура кластера 2, який утворюють 3
ВЕД (B, E, R) з нечіткими мірами належності відповідно 0,33;
0,86 і 0,66. Вказані ВЕД характеризуються середніми або
високими значеннями показників техногенних збитків.
Отримані результати нечіткого кластерного аналізу
ВЕД національного господарства за подібністю показ#
ників економічного, екологічного й соціального розвит#
ку дозволяють однозначно поділити досліджувані об#
'єкти на 4 групи з низькими, середніми, високими і кри#
тичними показниками техногенних збитків. Отримані кла#
стери обгрунтовують формування 4#ох типів систем дер#
жавного регулювання техногенних збитків: стимулююча,
підтримуюча, стримуюча та реорганізовуюча (рис. 1). Це
дозволило нам рекомендувати відповідно до рівнів дес#
труктивного впливу (низький, середній, високий, критич#
ний) вибирати тип системи державного регулювання тех#
ногенних збитків у національному господарстві: стиму#
лююча, підтримуюча, стримуюча та реорганізуюча (рис.1)
на основі отриманих результатів нечіткого кластеризу#
вання ВЕД, що було виділено у метод вибору систем дер#
жавного регулювання техногенних збитків. У запропо#
нованому методі, виходячи із особливостей отриманих
кластерів, рекомендуємо застосовувати стимулюючі
інструменти для 14 ВЕД (А, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
S), що належать до кластера з низьким рівнем факторів
виникнення техногенних збитків (кластер № 1), підтри#
муючі — для 3 ВЕД (B, E, R), що утворюють кластер з
середніми показниками деструктивного впливу (кластер
№ 2), стримуючі — для переробної промисловості "С",
що складає кластер з високим рівнем показників (клас#
тер № 3) і реорганізуючі — для ВЕД "D — постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря",
що утворює кластер з критичним рівнем факторів дест#
руктивного впливу (кластер № 4).
Для кожного з кластерів рекомендуємо застосову#
вати інший тип системи з відповідним набором заходів,
який слід супроводжувати змінами в податковій, еко#
логічній та інноваційній політиках держави. Саме поділ
на типи систем державного регулювання дозволить
сформувати підгрунтя для побудови ефективних рин#
кових моделей розвитку кожного ВЕД, зокрема, й на#
ціонального господарства, загалом.

Так, стимулюючу систему державного регулювання
техногенних збитків слід застосовувати при низькому
рівні деструктивного впливу, спричиненого ВЕД, вона має
носити мотивуючий характер, де сукупність політик по#
винна спрямовуватися на формування комплексу заходів
щодо розвитку високотехнологічних і наукомістких ВЕД,
впровадження маловідходних, безвідходних та екологі#
чно нейтральних технологій. Тут перевага надається рин#
ковим інструментам регулювання, а вплив держави реа#
лізується через непрямі (індикативні) методи впливу:
фінансові, матеріальні, податкові стимули (пільгові став#
ки кредитів, звільнення від податків, податкові кредити,
повернення податків на здійснення природоохоронних
заходів тощо) щодо заохочення досягнення майже "ну#
льових" техногенних збитків, а також специфічні — соці#
альна відповідальність, техногенна рефлексія, гомологі#
зацію освіти тощо. Підтримуючий тип системи держав#
ного регулювання техногенних збитків на рівні національ#
ного господарства повинен бути спрямований на форму#
вання ефективної інвестиційно#інноваційної політики "зе#
леної" економіки, державно#приватного партнерства,
комплексу заходів щодо зниження ресурсоємності ВЕД,
диференціювання податків відповідно до особливостей
кластера, формування природоохоронних фондів, роз#
виток екологічного страхування, впровадження зелених
тарифів на альтернативну енергетику, надбавок до дію#
чих тарифів на електро# та теплоенергію тощо. Тут дося#
гається баланс між ринковими й імперативними метода#
ми й інструментами регулювання.
Стримуючу систему державного регулювання техно#
генних збитків слід застосовувати при високому рівні
деструктивного впливу і складається із сукупності полі#
тик, що обмежують певний розвиток в межах кластера
шляхом ліцензування, квотування, контингентування,
встановлення стандартів і нормативів (обмеження обсягів
емісії полютантів у довкілля через зниження ліцензова#
них норм забруднень, підвищення ставок екологічних
податків, запровадженням нових екологічних податків,
впровадження обов'язкового техногенного страхування
екологічно небезпечного виробництва товарів тощо).
Реорганізуючий тип системи державного регулю#
вання техногенних збитків рекомендуємо застосовува#
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ти при критичному рівні деструктивного впливу і націлю#
вати на кардинальні зміни у визначеному кластері, де
об'єкти потребують особливої уваги зі сторони органів
державної влади й місцевого самоврядування, що зу#
мовлено необхідністю цілеспрямованих інвестицій у
переобладнання виробництв за рахунок сучасних енер#
гозберігаючих та маловідходних технологій, створен#
ня сприятливих умов для формування техносолітонів,
"зеленої" національної логістичної системи, встановлен#
ня утилізаційних зборів на товари, які ввозяться з#за
кордону для споживання, податків за небезпечність
продукції та за невідповідність продукції чи її виробниц#
тва міжнародним екологічним стандартам тощо.
Загальний тип системи державного регулювання
техногенних збитків в межах адміністративно#терито#
ріальної одиниці рекомендуємо визначати як суперпо#
зицію типів систем державного регулювання, визначе#
них для кожного ВЕД в межах цієї одиниці.
Досвід країн Європи, Далекого та Близького Сходу
переконує, що цілеспрямоване регулювання техноген#
них збитків приводить до успіху. Так, у Японії сформо#
вано систему з управління всім суспільством як таким,
що повністю переробляє відходи на вторинну сирови#
ну. Таку систему називають Джанкан#гейта суспільство
(Junkan#Gata Society), що означає "екологічно життє#
здатне суспільство", яке описує С. Хасімото в роботі [8].
Характерною ознакою екологічно життєздатного сус#
пільства є управління матеріальними потоками та інфор#
мацією у межах всієї Японії. У концепції екологічно жит#
тєздатного суспільства закладено не звичайні матеріальні
цикли у національному господарстві, а матеріальні цикли
в соціально#економічній системі, спрямовані на захист
циклів, які існують у природі та суспільстві [9]. Також в
Японії сформовано систему моніторингу ефективності
політики уряду і природоохоронних заходів, спрямованих
на підтримку і підвищення матеріальної ефективності ви#
користання вторинних ресурсів, які отримали нові власти#
вості й назву — побічні продукти взаємодії.
Основною метою промислового проекту була класте#
ризація ВЕД у данському промисловому місті Калундборг
(Kalundborg) [10], де важливо було скоротити витрати та
отримувати дохід від небажаних побічних продуктів взає#
модії (відходів). Однак керівники промислових підприємств,
а також місцеві жителі здобули ще й суттєві екологічні пе#
реваги разом із економічними доходами. Цей проект дав
змогу його учасникам досягти істотної економії коштів за
рахунок підвищення ефективності використання ресурсів.
Найбільшого успіху досягла компанія "Гипрос" (Gyproc), яка
досягла 90—95 % економії споживання нафти після пере#
ходу на споживання газу, отриманого в результаті викори#
стання побічних продуктів взаємодії від сусідніх нафтопе#
реробних підприємств. Зрозуміло, що обсяги побічних про#
дуктів взаємодії не можуть задовольнити великомасштабні
компанії, однак для середнього та малого підприємства їх
достатньо. Можна також підкреслити, що завдяки викори#
станню для побутового опалення надлишкового тепла від
компанії "Аснас" (Asnaes) у місті відмовились від спалю#
вання нафти у близько 3500 внутрішніх системах опалення.
Схожі приклади можна знайти у США [11; 12]. Високий по#
тенціал взаємодії побічних продуктів використовується у
промислово розвинених районах Північної Кароліни, де ви#
явлено можливості потенційних побічних продуктів взає#
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модії для 49 підприємств із 343 наявних. Для пошуку потен#
ційних партнерів, які обмінювалися 49 різними побічними
продуктами, було складено програми щодо запобігання
забрудненню за допомогою географічної інформаційної
системи. Більше від половини налагоджених зв'язків були
успішно впроваджені і принесли прибуток підприємствам.
Це свідчить, що використання економічних методів класте#
ризування у царині державного регулювання техногенних
збитків забезпечує істотні переваги порівняно зі звичайним
підходом, який зосереджується на фізичному управлінні
матеріальними потоками. Використання різних методів кла#
стеризування і їх застосування для широкого спектра мате#
ріалів, секторів економіки та країн, може бути рушійною
силою під час дослідження та аналізування техногенних
збитків у національному господарстві кожної країни. Тому
доцільно рекомендувати керівництву відповідного рівня під
час прийняття управлінських рішень соціально#економічно#
го характеру впровадити такі методологічні зміни при фор#
муванні соціально#економічної політики держави.
Виходячи із проведених досліджень і отриманих
нами результатів, рекомендуємо включити в механізм
державного регулювання техногенних збитків до скла#
ду елементів системи метод вибору системи державно#
го регулювання техногенних збитків, який покращить
ефективність державного регулювання поряд із мето#
дами управління всіма ресурсними й інформаційними
потоками на національному рівні.
На нашу думку, введення в практику формування
механізмів державного регулювання техногенних збитків
з врахуванням особливостей кластерів дозволятиме
приймати ефективні управлінських рішень щодо управл#
іння ресурсними та інформаційними потоками при пла#
нуванні розвитку національного господарства, модерні#
зації структури його ВЕД та реконструкції промислових
об'єктів, що становлять потенційну техногенну загрозу
довкіллю і суспільству. Запропонована ідея застосуван#
ня нечіткого кластерного аналізу для групування ВЕД за
техногенними збитками сприятиме використанню, впро#
вадженню різноманітних маловідходних, безвідходних
й екологічно безпечних технологій виробництва, а також
дозволить оцінити їх техногенну шкодоємність, що спри#
ятиме підвищенню захисту населення й довкілля від дес#
труктивного впливу господарської діяльності.
Запропонований метод нечіткого кластерного ана#
лізу техногенних збитків за ВЕД збагачує теорії еконо#
мічних збитків та управління національним господар#
ством в напрямі дослідження просторової концентрації
факторів виникнення техногенних збитків з метою фор#
мування ефективного механізму їх державного регулю#
вання, а також передбачити відповідні видатки на їх
ліквідування та компенсування.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У роботі досліджено шляхи екологізації виробниц#
тва на рівні всієї національної економіки на основі
розвитку існуючих систем державного регулювання тех#
ногенних збитків. У результаті аналізування структури
ВЕД національного господарства та їх впливу на довкі#
лля та населення України за допомогою методу нечітко#
го кластеризування було розроблення метод вибору
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
типу системи державного регулювання відповідно до
рівня техногенного навантаження виробництва на дов#
кілля і населення України, а також виділено набір інстру#
ментів та важелів державного регулювання, що доціль#
но включити до складу запропонованих типів систем.
Отже, введення в механізм державного регулюван#
ня техногенних збитків запропонованих методу вибору
його систем з врахуванням особливостей кластерів ВЕД
дають змогу суттєво підвищити ефективність управлінсь#
ких рішень щодо розвитку національного господарства,
модернізації структури його ВЕД та реконструкції про#
мислових об'єктів, що становлять потенційну техногенну
загрозу довкіллю і суспільству з метою підвищення якості
життя населення та покращенню стану довкілля.
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