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Розробка системи інструментів для ділового сектору з метою ефективного
трансферу екологічних інновацій: приклад України
У статті досліджено необхідність створення ефективного трансферу екоінновацій у системі
«підприємство-регіон-держава» та встановлення релевантних каналів просування інноваційних
змін для сталого розвитку країни. Ця проблема вивчається в контексті пріоритетних напрямів
Стратегії сталого розвитку ООН та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Її вирішення є
ключовим фактором впливу на економічне зростання та безпеку України. Дослідження базується на
методиці визначення впливу рівня інноваційної активності національної економіки на вибір
релевантних каналів державного регулювання екологічної модернізації для сталого розвитку. Для
проведення дослідження використано FCM-аналіз. Виділено і охарактеризовано шість груп
інструментів залежно від впливу на суб’єкти сталого розвитку. Сформовано систему інструментів і
запропоновано підхід до прийняття управлінських рішень для забезпечення сталого розвитку
національного господарства України. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому,
що виявлені релевантні канали можуть забезпечити найбільш швидку реакцію підприємницького
середовища на регуляторні впливи держави, що є важливою складовою системи державного
управління та регулювання процесами сталого розвитку.
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Разработка системы инструментов для делового сектора с целью эффективного
трансфера экологических инноваций: пример Украины
В статье исследован вопрос необходимости эффективного трансфера экоинноваций в системе
«предприятие – регион – государство» и установления релевантных каналов продвижения
инновационных изменений для устойчивого развития страны. Эта проблема изучается в контексте
приоритетных направлений Стратегии устойчивого развития ООН и Стратегии устойчивого
развития «Украина – 2020». Ее решение является ключевым фактором влияния на экономический
рост и безопасность Украины. Исследование базируется на методике определения влияния уровня
инновационной активности национальной экономики на выбор релевантных каналов
государственного регулирования экологической модернизации для устойчивого развития. Для
проведения исследования использован FCM-анализ. Выделены и охарактеризованы шесть групп
инструментов в зависимости от влияния на субъекты устойчивого развития. Сформирована система
инструментов и предложен подход к принятию управленческих решений для обеспечения
устойчивого развития национального хозяйства Украины. Практическое значение полученных
результатов состоит в том, что обнаруженные релевантные каналы могут обеспечить наиболее
быструю реакцию предпринимательской среды на регулирующее воздействие государства, которое
является важной составляющей системы государственного управления и регулирования
процессами устойчивого развития.
Ключевые слова: трансфер, устойчивое развитие, управление, инструменты, регулирование,
предпринимательство
Классификация JEL: L26, O32, Q58
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и
воспроизведение на любом носителе при условии наличия соответственной ссылки на оригинальную версию
статьи.

