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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
  

Актуальність теми дослідження. За оцінками науковців масштаби еколо-
гічних проблем у другій половині ХХ століття досягли критичних значень. То-
му, починаючи з 70-х років ХХ століття, провідні держави світу обрали курс на 
сталий розвиток. Однак, не зважаючи на покращення якості довкілля на окре-
мих територіях, зростання глобального екодеструктивного навантаження про-
довжується, зокрема, за рахунок неефективного та нераціонального викорис-
тання матеріальних ресурсів у процесах виробництва і споживання продукції 
(ПВСП). У цьому контексті особливої актуальності набуває розроблення та 
впровадження методів і механізмів дематеріалізації (ДМ) процесів виробництва 
і споживання продукції, метою якої є скорочення кількості використовуваних 
матеріалів, необхідних для збалансованого функціонування економіки за умов 
сталого розвитку. 

Теорії і практиці дематеріалізації присвячені праці переважно зарубіжних 
вчених: Дж. Аусубела, С. Ардекані, А. Арбора, П. Бартелмуса, С. Брінгезе, 
П. Ваггонера, Е. Вайцзеккера, Р. Хермана, Ф. Шмідт-Бліка та ін. Серед вітчиз-
няних науковців, що досліджували питання управління матеріальними потока-
ми та дематеріалізацією, слід виділити праці О. Ф. Балацького, С. М. Іл-
ляшенка, В. М. Кислого, І. І. Коблянської, Л. Г. Мельника, Є. В. Мішеніна, 
І. М. Лицура, О. В. Прокопенко, І. М. Сотник, А. Я. Сохнича, О. М. Теліженка, 
С. К. Харічкова, М. А. Хвесика, Н. І. Хумарової й ін. Більшість методологічних, 
науково-методичних й емпіричних досліджень у сфері дематеріалізації викона-
но на базі економік розвинених країн Європи та Північної Америки. Як наслі-
док, дематеріалізація ПВСП вже тривалий час активно впроваджується в цих 
країнах, результатами чого є значна економія матеріальних ресурсів та знижен-
ня екодеструктивного впливу. Для України концепція дематеріалізації є порів-
няно новою, тому розробка підходів до управління нею на різних рівнях госпо-
дарювання носить фрагментарний характер. Необхідність подальшого обґрун-
тування теоретичних та науково-методичних засад формування ефективної й 
екологічно спрямованої багаторівневої системи управління матеріальними по-
токами у процесах виробництва і споживання продукції на засадах дематеріалі-
зації, що відповідає сучасному стану економіки країни та світовим тенденціям 
сталого розвитку, обумовила вибір теми дисертаційної роботи, її мету та за-
вдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана в контексті Основних напрямів фундаментальних досліджень на 
2014–2018 рр. (Постанова Президії НАНУ від 20.12.2013 № 179), основних за-
сад реалізації Державної стратегії сталого розвитку «Україна–2020» (Указ Пре-
зидента України від 12.01.2015 № 5/201) та тематики науково-дослідних робіт, 
у яких дисертант брав участь як співавтор, Сумського державного університету, 
зокрема: «Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго- та ре-
сурсозбереження національної економіки» (№ д/р 0114U001764), де автором 
обґрунтовано теоретичні підходи до формування моделі ринку повторного ви-
користання товарів широкого вжитку; «Формування мотиваційних механізмів 
дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» (№ д/р 
0116U007180), де автором розроблено теоретико-концептуальні основи ДМ 
ПВСП, а також підходи до оцінки рівня дематеріалізації продукції підприємства 
та соціо-еколого-економічних ефектів ДМ; «Механізми реалізації соціально-
економічного потенціалу дематеріалізації виробництва і споживання» (№ д/р 
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0112U002698), де автором досліджено передумови розвитку процесів ДМ; «Фу-
ндаментальні засади управління екологічно спрямованою дематеріалізацією 
соціально-економічних систем» (№ д/р 0112U006839) та «Механізми реалізації 
потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження національної економіки в 
умовах інформаційного суспільства» (№ д/р 0113U001746), де автором обґрун-
товано сучасні напрями та фактори дематеріалізації ПВСП, а також Одеського 
національного політехнічного університету, зокрема «Управління ризиками 
впровадження системи смарт-обліку в міському пасажирському транспорті на 
основі інтеграції смарт-інновацій, інформаційних технологій та маркетингового 
інструментарію» (№ д/р 0017U003804), в якій автором запропоновано рекомен-
дації з активізації дематеріалізації у ПВСП. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в уза-
гальненні теоретичних засад та удосконаленні науково-методичних підходів до 
еколого-економічного обґрунтування дематеріалізації процесів виробництва і 
споживання продукції. Реалізація мети обумовила необхідність вирішення та-
ких основних завдань: 

- обґрунтувати теоретичні засади дематеріалізації процесів виробництва і 
споживання продукції та дослідити передумови її розвитку в сучасних умовах 
економіки України; 

- сформувати теоретико-концептуальні підходи до побудови моделі мате-
ріального балансу соціально-економічної системи з урахуванням впливу інфо-
рмаційних факторів; 

- удосконалити методичні підходи до оцінки рівня та соціо-еколого-
економічних ефектів й ефективності дематеріалізації продукції підприємства; 

- розробити підходи до формування еколого-економічного механізму уп-
равління дематеріалізацією на підприємстві (ЕЕМУДП); 

- сформувати теоретико-концептуальні підходи до формування моделі 
ринку повторного використання товарної продукції широкого вжитку; 

- розробити теоретичні підходи до формування стратегії розвитку підпри-
ємства на основі концепції дематеріалізації. 

Об’єктом дослідження є процеси виробництва та споживання продукції. 
Предметом дослідження є еколого-економічні відносини, що виникають 

між державними та місцевими органами влади, суб’єктами господарювання при 
впровадженні дематеріалізаційних змін у процесах виробництва і споживання 
продукції.  

Методи дослідження. Теоретичною основою дисертаційної роботи є фу-
ндаментальні положення і принципи сучасної теорії раціонального природоко-
ристування та охорони довкілля, теорії економічного збитку, сучасні концепції 
управління розвитком еколого-економічних систем. У ході дослідження були 
використані методи логічного узагальнення та наукової абстракції – при фор-
муванні категоріального апарату дослідження; системно-структурного аналізу – 
при визначенні еколого-економічних передумов розвитку ДМ економіки Украї-
ни та завдань управління нею з урахуванням екологічних чинників, розробленні 
методичного підходу до оцінки рівня дематеріалізації продукції; порівняльного і 
статистичного аналізу – при дослідженні впливу дематеріалізації продукції на 
довкілля; аналітичний та причинно-наслідкових зв’язків – при розробленні під-
ходів до створення ЕEМУДП, обґрунтуванні основних етапів формування стра-
тегії дематеріалізації підприємства; економіко-математичного моделювання та 
балансовий метод – при розробленні підходів до побудови моделі матеріального 
балансу соціально-економічної системи (СЕС) з урахуванням інформаційних фа-
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кторів та моделі ринку повторного використання товарів широкого вжитку; фак-
торного аналізу і розрахунково-аналітичний – при розробленні підходів до оці-
нки соціо-еколого-економічних ефектів та ефективності дематеріалізації проду-
кції, розрахунку рівнів дематеріалізації продуктів різних галузей. 

Інформаційну базу дослідження склали зібрані, опрацьовані й узагальнені 
особисто автором матеріали еколого-економічних досліджень, внутрішньої до-
кументації підприємств, офіційні матеріали Державної служби статистики Ук-
раїни, законодавчі та нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів Ук-
раїни, Міністерства екології та природних ресурсів України; наукові праці про-
відних вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі економіки природокористу-
вання, сталого розвитку та охорони довкілля, інформація з інтернет-джерел. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:  
вперше: 
-  запропоновані теоретико-концептуальні підходи до формування моделі 

ринку повторного використання товарної продукції широкого вжитку, що ґрун-
тується на врахуванні й управлінні впливом ринкових факторів (купівельної 
спроможності споживачів, трансакційних витрат на придбання товарів повтор-
ного використання, цін товарів повторного використання та строку їх корисної 
служби тощо) на попит і поведінку споживачів для досягнення цілей дематеріа-
лізації; 

вдосконалено: 
- теоретико-концептуальні підходи до побудови моделі матеріального ба-

лансу національної економіки як соціально-економічної системи з урахуванням 
інформаційних факторів, що, на відміну від інших, представлена у фізичній (як 
схема руху матеріальних потоків) та економічній (на основі модифікованої ви-
робничої функції Кобба-Дугласа) інтерпретаціях і враховує вплив інформацій-
них факторів на еколого-економічні результати діяльності соціально-
економічної системи на основі обчислення техніко-технологічних коефіцієнтів 
для фізичної інтерпретації моделі та показників корисної дії інформації для 
економічного подання моделі; 

- методичний підхід до оцінки рівня дематеріалізації продукції підприємс-
тва, який відрізняється від інших комплексним деталізованим розрахунком ма-
теріаловкладень (у натуральному та вартісному вираженні) за етапами життєво-
го циклу продукції на одиницю послуг, що надаються з її використанням, а та-
кож визначенням індексу дематеріалізації, який дозволяє ідентифікувати й об-
ґрунтувати напрями подальших дематеріалізаційних змін; 

- методичний підхід до оцінки соціо-еколого-економічних ефектів та ефек-
тивності дематеріалізації продукції на підприємстві, який на відміну від існую-
чих додатково до соціальних та економічних результатів дематеріалізації фор-
малізує комплексну характеристику наслідків екодеструктивності діяльності 
(скорочення видобутку природних ресурсів, зниження викидів і розміщення 
відходів тощо), що виникають на стадіях життєвого циклу продукції; 

- теоретико-концептуальний підхід до формування еколого-економічного 
механізму управління дематеріалізацією на підприємстві, відмінними рисами 
якого є поетапність проведення дематеріалізаційних зрушень та урахування со-
ціо-еколого-економічних ефектів впливу дематеріалізації на діяльність підпри-
ємства; 

дістали подальшого розвитку: 
- теоретичні підходи до формування стратегії дематеріалізації підприємст-

ва, які на відміну від існуючих враховують розширене коло факторів за джере-
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лом впливу (внутрішнього та зовнішнього середовища) на довгострокові дема-
теріалізаційні зрушення на підприємстві з метою запобігання екодеструктивно-
му впливу господарських процесів з дотриманням економічних інтересів 
суб’єкта господарювання.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що основ-
ні положення, викладені у дисертації, доведені до рівня методичних розробок і 
практичних рекомендацій, які можуть бути використані в практичній діяльності 
державних та місцевих органів влади, підприємств і організацій різних видів 
економічної діяльності. Пропозиції щодо стимулювання впровадження заходів 
з дематеріалізації суб’єктами на різних рівнях господарювання та підхід до оці-
нки соціо-еколого-економічних ефектів й ефективності дематеріалізації ПВСП 
використані в роботі Одеської міської ради (довідка № 618/01-41/01 від 
10.04.2019 р.) та ТОВ «Проектно-виробнича компанія ІНТЕХ» (довідка № 425/7 
від 10.12.2018 р.); запропоновані автором підходи до формування ЕЕМУДП та 
стратегії дематеріалізації підприємства впроваджено в діяльність ТОВ «Зеніт» 
(довідка №14 від 17.12.2018 р.). Результати дисертації використовуються в 
освітньому процесі Одеського національного політехнічного університету при 
викладанні дисциплін: «Планування і контроль на підприємстві», «Стратегічне 
управління підприємством», «Економічний аналіз» (довідка №3182/166-06 від 
28.12.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною, завер-
шеною науковою працею, в якій дисертантом особисто узагальнено теоретичні 
засади і розроблено науково-методичні підходи та практичні рекомендації що-
до еколого-економічного обґрунтування дематеріалізації ПВСП. Наукові поло-
ження, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором са-
мостійно і представлені в наукових публікаціях. Особистий внесок автора в на-
укових працях, опублікованих у співавторстві, наведений у списку публікацій.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і практи-
чні результати дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися й одержали 
позитивну оцінку на наукових і науково-практичних конференціях, основними 
з яких є: міжнародна молодіжна наукова конференція «Довкілля – ХХІ» 
(м. Дніпропетровськ, 2008), міжнародна науково-практична конференція «Еко-
номіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» (м. Одеса, 2012), ІІІ 
міжнародна науково-практична конференція «Економіка та менеджмент: перс-
пективи розвитку» (м. Суми, 2013), науково-технічна конференція викладачів, 
аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні 
проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2015), міжнародна науково-практична 
конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економіч-
ними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» 
(м. Хмельницький, 2017), міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 
управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та 
суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління» 
(м. Одеса, 2018).  

Публікації. Основні результати, наукові положення дисертаційної роботи 
опубліковано у 22 друкованих працях (13 з яких належать особисто автору) за-
гальним обсягом опублікованого матеріалу 8,47 друк. арк. (автору належить 
6,35 друк. арк.), у тому числі: 8 статей у наукових фахових виданнях України (з 
них 4 статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз), 2 
статті у закордонних наукових наукометричних виданнях, 3 розділи у колекти-
вних монографіях, 9 тез доповідей на наукових конференціях.  
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, всту-
пу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 214 найменувань і 
4 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 252 сторінок, у тому числі об-
сяг основного тексту – 170 сторінок. Дисертація містить 14 таблиць, 13 рисун-
ків, список використаних джерел на 22 сторінках, додатки на 33 сторінках.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ  

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено 
мету, об’єкт і предмет дослідження, сформульовано його завдання, розкрито 
наукову новизну і практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретичне обґрунтування дематеріалізації проце-
сів виробництва і споживання продукції» обґрунтовано теоретико-
концептуальні засади ДМ ПВСП, досліджено передумови розвитку ДМ еконо-
міки України у сучасних умовах господарювання, сформовано модель матеріа-
льного балансу соціально-економічних систем з урахуванням впливу інформа-
ційних факторів.  

На основі порівняльного аналізу концепцій екологізації економіки в роботі 
обґрунтовано необхідність подальшого розроблення дієвих інструментів та ме-
ханізмів впровадження й управління ПВСП на засадах дематеріалізації. Остан-
ня трактується у роботі як абсолютне або відносне скорочення кількості вико-
ристаних матеріалів, необхідних для підтримки постійного рівня розвитку еко-
номіки та забезпечення мінімізації її екодеструктивного впливу і максимізації 
соціально-економічних ефектів. З метою обґрунтування дематеріалізаційних 
зрушень в економіці України у роботі визначено та проаналізовано еколого-
економічні передумови і наслідки формування системи матеріальних потоків, їх 
взаємозв’язок із забрудненням довкілля та ефективністю соціально-
економічних процесів. На підставі аналізу тенденцій розвитку споживання і ви-
користання матеріальних ресурсів в Україні у 2000–2017 рр. автором обґрунто-
вано необхідність розроблення та впровадження механізмів управління демате-
ріалізацією ключових галузей національної економіки. Узагальнюючий аналіз 
абсолютних і відносних показників ефективності природокористування під-
твердив наявність значних екологічних проблем системного характеру в націо-
нальній економіці, які, зокрема, можуть бути вирішені за рахунок впроваджен-
ня заходів з дематеріалізації.  

З метою з’ясування пріоритетних напрямів імплементації дематеріалізації 
процесів виробництва і споживання продукції автором удосконалено теорети-
ко-концептуальні підходи до побудови моделі матеріального балансу націона-
льної економіки як соціально-економічної системи на підставі врахування ін-
формаційних факторів, що у загальному вигляді може бути подана рівнянням: 

 

ПМ – МР = ВМ + МСЕС,     (1) 
 

де ПМ – первинні матеріали; МР – матеріали, що підлягають рециркуляції; 
ВМ – матеріальні відходи; МСЕС – кількість матеріалів в соціально-
економічній системі (матеріали, що застосовуються для створення матеріаль-
них благ та уречевлені в предметах і засобах праці, продукції на різних стадіях 
її життєвого циклу). 

Баланс може складатися як у натуральному, так і вартісному вимірі, тому у 
роботі модель подана у двох інтерпретаціях: фізичній та економічній, детальну 
характеристику яких містить табл. 1. Фізична інтерпретація балансу дає можли-
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вість оцінити фізичні об’єми переміщення матеріалів у СЕС та визначити по-
тенційні напрями їх зниження. Представлена у роботі економічна інтерпретація 
матеріального балансу, основою якої є виробнича функція Кобба-Дугласа, на 
підставі розрахунку складових балансу дозволяє визначити вплив інформацій-
них факторів на еколого-економічні результати діяльності СЕС та у подальшо-
му сформувати ефективні інструментальні комплекси для реалізації дематеріа-
лізаційних трансформацій шляхом розрахунку альтернативних варіантів мате-
ріального балансу. У контексті розвитку концепції ДМ у роботі обґрунтовано 
доцільність збільшення інформаційної складової в структурі матеріального ба-
лансу СЕС, що у моделі руху фізичних матеріалів враховується через техніко-
технологічні коефіцієнти, а в економічній моделі – через показники корисної дії 
інформації. 

Таблиця 1 – Інтерпретації моделі матеріального балансу СЕС  
Інтерпретації моделі матеріального балансу СЕС 

Фізична  Економічна  

ρпм · ПМном – ρмр · МРном =  

= ρвм · ВМном + ρмсес · МСЕС ном 
іПМ · КПМ

𝛼ПМ·  LПМ

𝛽ПМ– іМР · КМР

𝛼МР·  LМР

𝛽МР = 

 = іВМ ·КВМ

𝛼ВМ· LВМ

𝛽ВМ+ імсес · Кмсес
𝛼МСЕС · Lмсес

𝛽МСЕС 

де ПМном, МРном, ВМном, МСЕСном – 

номінальні кількості матеріалів / від-

ходів (відповідно до формули (1)), які 

перебувають на різних етапах їх жит-

тєвого циклу, нат. од.; ρпм – техніко-

технологічний коефіцієнт, який харак-

теризує рівень розвитку і використан-

ня техніки та технологій у процесі ви-

добутку первинних матеріалів, 

0 < ρпм ≤ 1; ρмр – техніко-технологічний 

коефіцієнт, який характеризує розви-

ток інновацій у сфері рециркуляції 

матеріалів (екологічна ефективність), 

0 ≤ ρмр ≤ 1; ρвм – техніко-технологічний 

коефіцієнт, який характеризує розви-

ток інновацій при поводженні з відхо-

дами, 0 ≤ ρвм ≤ 1; ρмсес – техніко-

технологічний коефіцієнт, який харак-

теризує рівень розвитку і використан-

ня техніки та технологій у процесі ви-

робництва кінцевих товарів і послуг, а 

також при використанні вже готової 

продукції споживачами, 0 ≤ ρмсес ≤ 1. 

де iПМ , iМР , iВМ , iМСЕС – показники корисної дії інформації від-

повідно у процесі видобутку первинних матеріалів, рецир-

куляції матеріалів, поводженні з відходами, створенні ма-

теріальних благ (і = Ікор /Ізаг , де Ікор – кількість/вартість ко-

рисної інформації, яку було сприйнято, трансформовано та 

використано для підвищення ефективності функціонуван-

ня СЕС (вимірюється в байтах, грош. од. тощо); Ізаг – зага-

льна кількість/вартість інформації, яку було сприйнято, 

трансформовано та використано при функціонуванні СЕС 

(вимірюється в байтах, грош. од. тощо)); КПМ , КМР , КВМ , 

КМСЕС – капітал, який бере участь у процесі створення від-

повідно первинних матеріалів, рециркуляції матеріалів, 

поводженні з відходами, створенні матеріальних благ, 

грош. од.; LПМ , LРМ, LВМ , LМСЕС  – праця, витрачена на ство-

рення відповідно первинних матеріалів, рециркуляцію 

матеріалів, поводження з відходами, створення матеріаль-

них благ, грош. од.; βПМ , βРМ , βВМ , βМСЕС – коефіцієнти ела-

стичності праці відповідно щодо первинних матеріалів, 

рециркуляції матеріалів, поводження з відходами, ство-

рення матеріальних благ; αПМ , αРМ , αВМ , αМСЕС  – коефіцієн-

ти еластичності капіталу відповідно для первинних матері-

алів, рециркуляції матеріалів, поводження з відходами, 

створення матеріальних благ. 

 
У другому розділі «Науково-методичні підходи до еколого-

економічного обґрунтування дематеріалізації процесів виробництва і спо-
живання продукції» удосконалено методичні підходи до оцінки рівня та соціо-
еколого-економічних ефектів й ефективності дематеріалізації продукції підпри-
ємства; розроблено підходи до формування ЕЕМУДП. 

З метою скорочення масштабів екодеструктивного впливу підприємств та 
раціоналізації використання ними природних ресурсів у роботі удосконалено 
науково-методичний підхід до оцінки рівня дематеріалізації продукції підпри-
ємства, що на першій стадії передбачає комплексний деталізований розрахунок 
абсолютного показника (як бази порівняння) – рівня дематеріалізації у натура-
льній (Dem (хі)) та вартісній (Demс (хі)) формах за етапами життєвого циклу 
продукції, а на другій – визначення відносного показника – індексу дематеріа-
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лізації, що уможливлює ідентифікацію й обґрунтування напрямів подальших 
дематеріалізаційних змін продукції. В основу запропонованого підходу покла-
дено концепцію MIPS (Material Input per Service Unit – матеріаловкладення на 
одиницю послуги), розроблену німецькими вченими для оцінювання ефектив-
ності використання матеріальних ресурсів шляхом співвідношення «матеріаль-
ного сліду» продукції до одиниці послуги, яка надається з її використанням. 
Оцінки матеріального сліду базуються на питомих показниках – MF-факторах, 
які емпірично розраховані для кожного виду ресурсів (абіотичних, біотичних, 
водних, повітряних, земельних) та характеризують їх масу, яку необхідно ви-
тратити на створення одиниці матеріалу у натуральному вимірі (кг, шт., м то-
що), що входить до складу кінцевої продукції. У табл. 2 автором у матричному 
вигляді подано послідовність розрахунку Dem (хі) та Demс (хі) за етапами жит-
тєвого циклу продукції у розрізі 5 визначених категорій ресурсів, а також інде-
ксів дематеріалізації відповідно до удосконаленого автором підходу. Викорис-
тання матриць дозволяє обрати необхідний рівень конкретизації об’єктів дослі-
дження (стадія життєвого циклу, продукція, підприємство, вид ресурсу) залеж-
но від поставлених цілей. Мінімізація значень показників рівня дематеріалізації 
забезпечує зниження матеріального сліду продукції.  

Обчислення рівня дематеріалізації продукції за запропонованим підходом 
вимагає чіткої організації розрахунків та збирання значних обсягів інформації 
для їх виконання. У зв’язку з цим, у дисертації запропоновано організаційні 
етапи проведення такої роботи: етап 1 – визначення цілей, завдань оцінки рівня 
дематеріалізації та одиниці послуги; етап 2 – формування схеми матеріальних 
потоків життєвого циклу продукції або послуги та показників витрат на кожно-
му етапі циклу; етап 3 – обчислення показників дематеріалізації.   

На другій стадії реалізації авторського підходу запропоновано розрахову-
вати індекси дематеріалізації продукції певного виду іdem та іdemс на базі відпо-
відно рівнів ДМ у натуральному та вартісному вираженні. Зазначені індекси 
характеризують зміну рівня ДМ у часі та просторі і поєднують як якісні, так і 
кількісні оцінки продукції, уможливлюючи визначення напрямів подальших 
дематеріалізаційних перетворень та оцінку їх результатів. У роботі обґрунтова-
но, що досягнення позитивних дематеріалізаційних змін продукції забезпечу-
ється при значенні індексу дематеріалізації продукції, меншому за одиницю. 

З метою обґрунтування управлінських рішень з дематеріалізації продукції 
у роботі удосконалено методичний підхід до комплексної оцінки інтегрального 
соціо-еколого-економічного ефекту (ЕDem) та ефективності (КDem) дематеріаліза-
ції продукції на підприємстві, що, додатково до економічних результатів (Pеко-

ном), враховують виражені в економічних показниках екологічні (еколого-еконо-
мічний результат – Pеколог-економ) та соціальні (соціально-економічний результат 
Pсоціо-економ) наслідки дематеріалізації (рис. 1). В рамках підходу автором запро-
поновано логічну схему розрахунку річного ЕDem з деталізацією позитивних та 
негативних ефектів, які можуть виникати в ході дематеріалізації на етапах жит-
тєвого циклу продукції. Для обчислення еколого-економічного результату у ро-
боті застосовано поділ матеріальних ресурсів на абіотичні, біотичні, земельні, 
водні та повітря, а також використано показники питомого відверненого еко-
номічного збитку, які є перехідною ланкою між натуральними та вартісними 
оцінками еколого-економічного збитку. 
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Таблиця 2 – Матриця розрахунку рівня та індексу дематеріалізації продукції i-го виду у натуральному та вартісному 

вираженні  
 

Стадії життєвого циклу певного виду 

продукції 

 

Вартісна оцінка Натуральна оцінка ресурсів за видами 

Ціна 

одиниці 

матеріалу 

Вартість  

матеріалу 

(матеріало-

вкладення у 

вартісному 

вираженні) 

Абіотичні ресурси (ab) Біотичні ресурси 

(bi) 

Пошкодження, 

ерозія землі сільсь-

когосподарського  

призначення (ea) 

Вода (wa) Повітря (ai) Сумарні 

матеріальні 

вкладення 

Назва матеріалу Кількість 

матеріалу, 

натуральні 

одиниці 

Кількість 

одиниць і-

ої продук-

ції 

Р MIc MFab МIab MFbi
 МIbi MFea МIea MFwa МIwa MFai МIai MI 

грош. од./ 

од. матері-

алу 

грош. од. 

 

кг ресурсу/ 

кг матеріа-

лу 

кг кг 

ресурсу 

/ кг 

матеріа-

лу 

кг кг 

ресурсу 

/ кг 

матеріа-

лу 

кг кг 

ресурсу / 

кг 

матеріа-

лу 

кг кг ресурсу / 

кг матеріа-

лу 

кг кг 

Матеріаловкладення за етапом «виробництво» продукції певного виду:  

Матеріал 1 mі1 Ni Р1 MIc
i1=  

= mі1· Р1·Ni 

MFab
1 МIab

i1= 

= mі1· Ni × 

× MFab
1 

MFbi
1 МIbi

i1 MFea
1 МIea

1 MFwa
1 МIwa

1 MFai
1 МIai

1 ∑ МIk
i1 

… …  … … … … …. … …. … … … … … … 

Матеріал j mіj Ni Рj MIc
ij MFab

j МIab
ij MFbi

j МIbi
ij MFea

ij МIea
ij MFwa

ij МIwa
ij MFai

ij МIai
ij ∑ МIk

ij 

… …  … … … …  …  …  …  …  

Сума матеріаловкладень за етапом «ви-

робництво» 

 ∑MIc
ij  ∑ МIab

ij  ∑ МIbi
ij  ∑ МIea

ij  ∑ МIwa
ij  ∑ МIai

ij ∑ ∑МIk
ij 

Сума матеріаловкладень за етапом «ви-

користання»  
Розрахунок аналогічний до стадії «виробництво» 

 

Сума матеріаловкладень за етапом «по-

вторна переробка (утилізація)»  
Розрахунок аналогічний до стадії «виробництво» 

 

Сума матеріаловкладень за  всіма етапа-

ми життєвого циклу  

∑∑MIc,l
ij де l – порядковий номер етапу; k=1…5 , 1 – абіотичні ресурси (ab); 2 – біотичні ресурси (bi); 3 – пош-

кодження, ерозія землі сільськогосподарського призначення (ea); 4 – вода (wa); 5 – повітря (ai) 

∑ ∑∑МIk,l
ij 

Загальна кількість одиниць послуг, які 

надаються з використанням даного виду 

продукції  Use (xi) 

Визначається експертним шляхом, залежить від виду продукції 

Рівень дематеріалізації продукції і-го 

виду (Dem (хі); Demс (хі)) Dem𝑐(хі) =
∑(mіj · Pіj · Ni)

Use(хі)
=

∑∑Mij
c,l

Use(хі)
 Dem (хі) =

∑(mіj·Nі·МFij)

Use(хі)
=

∑∑∑Mij
k,l

Use(хі)
 

Індекс дематеріалізації продукції 

(іdem , іdemс –  індекс дематеріалізації про-

дукції і-го виду відповідно у натураль-

ному та вартісному вираженні) 

іdemс  =
Dem𝑐 (𝑥𝑖

1)

Dem𝑐 (𝐶𝑖
0)

 іdem  =
Dem (𝑥𝑖

1)

Dem (𝑥𝑖
0)

 

Dem  (𝑥𝑖
0), Dem𝑐 (𝑥𝑖

0) – рівень дематеріалізації і-го виду продукції за попередній період або до впровадження дематеріалізаційних змін відпо-

відно у натуральному та вартісному вираженні; 

Dem  (𝑥𝑖
1), Dem𝑐 (𝑥𝑖

1) – рівень дематеріалізації певного виду продукції за фактичний період або після впровадження дематеріалізаційних змін 

відповідно у натуральному та вартісному вираженні 
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Інтегральний річний соціо-еколого-економічний ефект від дематеріалізації продукції:  

ЕDem = Pеконом + Pеколог-економ+Pсоціо-економ – BDem 

де Pеконом , Pеколог-економ , Pсоціо-економ – відповідно річний інтегральний еколого-економічний, економіч-

ний та соціально-економічний результати від впровадження заходів з дематеріалізації продукції 

підприємства, грош. од.; BDem – річні витрати на заходи з дематеріалізації (витрати на придбання та 

освоєння нових матеріалів, технологій, устаткування, підвищення кваліфікації працівників тощо), 

грош. од.  

Реконом = ΔМ+ ΔЕ + ΔВП +ΔПр + ΔВІ , 

де ΔМ – зміна витрат на матеріальні ресурси для виготовлення і реалізації продукції; ΔЕ – зміна 

енергетичних витрат внаслідок дематеріалізації; ΔВП – зміна витрат на оплату праці внаслідок змі-

ни її продуктивності; ΔПр – зміна обсягів виробництва внаслідок зміни якості продукції; ΔВІ – змі-

на інших витрат на продукцію, грош. од;  

Реколог-економ = ΔУab +ΔУbi +ΔУer/ea +ΔУwa + ΔУai , 

де ΔУab ,ΔУbi ,ΔУer/ea ,ΔУwa , ΔУai – річні відвернені економічні збитки від забруднення/порушення 

довкілля під час видобутку, використання та утилізації відповідно абіотичних, біотичних ресурсів, 

ґрунтів, води, повітря внаслідок дематеріалізації продукції, грош. од.; 𝛥У𝑎𝑏 =  ∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑗=1 · 𝛥𝑀𝐼𝑎𝑏 · 𝑁, 

де yjи – питомий економічний збиток від забруднення/порушення довкілля j-ю речовиною під час 

процесів дематеріалізації абіотичних ресурсів, грош. од./кг; ΔМІab – зміна порівняно з попереднім 

періодом (роком) обсягу матеріальних вкладень абіотичних ресурсів внаслідок дематеріалізації 

одиниці продукції, кг/од. продукції; N – річна кількість одиниць реалізованої (виготовленої) проду-

кції; n – кількість найменувань забруднювальних речовин (показники ΔУbi, ΔУer/ea, ΔУwa, ΔУak визна-

чаються аналогічно); 

Рсоц-економ = ΔВпрод + ΔВлік+ ΔВозд+ ΔВінше 

де ΔВпрод – приріст продукції підприємства, обумовлений покращенням умов праці, зменшенням 

випадків захворюваності персоналу, у тому числі професійних захворювань, виробничого травма-

тизму внаслідок дематеріалізації, грош. од.; ΔВлік – зміна річних витрат підприємства на оплату 

лікарняних листів працівників підприємства внаслідок зменшення випадків захворюваності, про-

фесійних захворювань, виробничого травматизму, зниження рівня агресивності робочого середо-

вища внаслідок дематеріалізації, грош. од.; ΔВозд – зміна річних витрат підприємства на оздоров-

лення працівників внаслідок дематеріалізації, грош. од.; ΔВінше – інші річні соціально-економічні 

результати впровадження заходів з дематеріалізації продукції підприємства, грош. од. 

Коефіцієнт ефективності дематеріалізації продукції:  К𝐷𝑒𝑚=
ЕDem

ВDem
 

Рисунок 1 – Схема розрахунку інтегрального річного соціо-еколого-

економічного ефекту та коефіцієнту ефективності дематеріалізації продукції 
 

КDem, який показує величину ефекту дематеріалізації, що припадає на оди-
ницю витрат, рекомендовано застосовувати при визначенні пріоритетних на-
прямів дематеріалізації та порівняння їх альтернативних варіантів у випадку 
обмежених фінансових ресурсів підприємства. Якщо КDem < 0, заходи з демате-
ріалізації є збитковими (ЕDem < 0); якщо КDem = 0, впровадження заходів з дема-
теріалізації є беззбитковим (ЕDem = 0). Якщо КDem > 0, то і ЕDem > 0, тому дема-
теріалізацію можна вважати ефективною в соціо-еколого-економічному плані. 
Вибір заходів з дематеріалізації з максимальними показниками ЕDem та КDem (за 
умови невід’ємності їх значень) забезпечує формування оптимальних комплек-
сів заходів з дематеріалізації, що характеризуються відповідно найбільшим 
ефектом та віддачею на одиницю вкладених коштів. Таким чином, представле-
ний методичний підхід може використовуватися як підґрунтя для прийняття 
рішень щодо впровадження коротко- та довгострокових (за умови врахування 
фактору часу) дематеріалізаційних трансформацій у суб’єктів господарювання з 
урахуванням комплексної системи результатів таких перетворень. 

Базою ефективного впровадження заходів з ДМ на підприємстві є наяв-
ність дієвої системи організаційно-управлінського забезпечення такої діяльнос-
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ті. У зв’язку з цим, у роботі запропоновано удосконалений підхід до формуван-
ня еколого-економічного механізму управління дематеріалізацією підприємст-
ва, що трактується автором як цілісна система форм, методів і стимулів управ-
ління матеріальними потоками, яка забезпечує дематеріалізаційні перетворення 
та зменшення деструктивного навантаження на довкілля, виходячи з економіч-
них інтересів суб’єкта господарювання й з урахуванням принципів сталого роз-
витку. З урахуванням існуючих механізмів екологізації економіки та особливо-
стей формування ЕЕМУДП у роботі визначено ціль, завдання, принципи його 
побудови, суб’єкти, об’єкти, методи та інструменти управління, етапи прове-
дення робіт з дематеріалізації (рис. 2).  

Основні складові та етапи імплементації еколого-економічного механізму управління  

дематеріалізацією підприємства (ЕЕМУДП) 

Мета: зниження деструктивного впливу матеріальних потоків підприємства на довкілля при забезпе-

ченні економічної ефективності заходів зі зниження такого впливу 

Завдання: 1) забезпечення дотримання екологічних стандартів (гранично допустимих норм чи встанов-

лених нормативів); 2) зниження природо-, ресурсо- й екологоємності продукції; 3) скорочення витрат 

підприємства внаслідок зменшення обсягів використання природних ресурсів, платежів за них; 4) впрова-

дження ресурсозберігаючих заходів у процесі діяльності; 5) стимулювання попиту на еко-товари, що ви-

робляються підприємством; 6) забезпечення зростання прибутку, прискорення оборотності обігових кош-

тів, оновлення основних засобів суб’єкта господарювання та ін. 

Принципи: системності, гнучкості, комплексності, самовідтворюваності, екологічної відповідальності, 

соціальної відповідальності, економічної ефективності 

Суб’єкт управління: керівництво та робоча група фахівців з різних підрозділів підприємства 

Об’єкт управління: система матеріальних потоків на підприємстві 

Методи та інструменти управління: 1) адміністративні (інструменти адміністративного управління, 

формування і розвитку внутрішньогосподарської інфраструктури, управління інформацією); 2) соціально-

психологічні (інструменти соціально-психологічного впливу); 3) економічні (інструменти зростання еко-

номічної ефективності використання виробничих ресурсів, ціноутворення, фінансові) 

Етапи проведення робіт з дематеріалізації: 
1. Формування команди виконавців. 

2. Конкретизація підцілей дематеріалізації продукції та визначення послуги, яка надається з її викорис-

танням. 

3. Представлення матеріалопотоків у вигляді графічної схеми та визначення обсягів матеріалоспоживан-

ня й енерговитрат на етапах життєвого циклу. 

4. Оцінка рівня дематеріалізації обраної продукції. 

5. Дематеріалізаційна трансформація продукції: 

5.1) Визначення проблемних вузлів – точок дематеріалізації на етапах життєвого циклу продукції; 

5.2) Пошук альтернативних шляхів дематеріалізації продукції; 

5.3) Вибір найбільш реалістичних ідей та технологій щодо здійснення дематеріалізаційних змін; 

5.4) Оцінка рівня дематеріалізації за відібраними пропозиціями з метою визначення перспективності 

впровадження трансформацій; 

5.5) Оцінка ефективності впровадження обраного варіанту дематеріалізаційного проекту за визначеними 

критеріями; 

5.6) Ухвалення рішення щодо дематеріалізації або, у випадку невідповідності отриманих розрахункових 

результатів оцінки проектного рішення встановленим вимогам, повернення до етапу 5.2; 

5.7) Впровадження рішень з дематеріалізації.  

6.  Оцінка фактичних результатів впровадження дематеріалізаційного проекту, порівняння їх з очікува-

ними показниками соціо-еколого-економічної ефективності та досягнутим рівнем дематеріалізації. 
 

Рисунок 2 – Основні складові та етапи імплементації еколого-економічного  
механізму управління дематеріалізацією підприємства  

 
В рамках реалізації принципів ЕЕМУДП у роботі доведено доцільність пе-

реважного використання економічного інструментарію впливу на дематеріалі-
заційні зрушення, поряд з адміністративними та соціально-психологічними ва-
желями управління, що забезпечує урахування мотивів, потреб та інтересів 
суб’єкта господарювання при впровадженні заходів з дематеріалізації і побудо-
ві ЕЕМУДП. Формування й імплементація механізму сприяє зменшенню обся-
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гів забруднення довкілля, забезпеченню відповідності продукції підприємства 
екологічним нормативам, міжнародним стандартам внаслідок реалізації дема-
теріалізаційних змін на виробництві. 

У третьому розділі «Прикладні аспекти дематеріалізації процесів ви-
робництва і споживання продукції» вперше розроблено теоретико-концептуа-
льні підходи до формування моделі ринку повторного використання товарної 
продукції широкого вжитку, сформовано теоретичні підходи до формування 
стратегії розвитку підприємства на основі концепції дематеріалізації, надано 
рекомендації для розвитку дематеріалізації на різних рівнях господарювання. 

Автором обґрунтовано, що дематеріалізація споживання, зокрема розвиток 
ринків товарів повторного використання (ПВ), є однією з важливих складових 
дематеріалізаційних зрушень національної економіки. З метою управління ма-
теріальними потоками у сфері споживання у дисертації розроблено теоретико-
концептуальні підходи до побудови моделі ринку товарів ПВ, що забезпечує 
формування та регулювання попиту на товари ПВ у взаємозв’язку з ринками 
нових товарів і надає більш повну інформацію суб’єктам господарювання при 
прийнятті ними екологічно спрямованих рішень з дематеріалізації. 

На підставі аналізу взаємозв’язків, що виникають між суб’єктами ринку 
товарів ПВ у процесі їх функціонування, у роботі визначено основні фактори 
впливу, управління якими забезпечує цілеспрямований розвиток ринку товарів 
ПВ, а саме: ступінь недовикористання товару, що залежить від строку його ко-
рисної служби, ціна на нові товари та товари ПВ, ціна утилізації товарів, еколо-
гічна ефективність товарів ПВ, купівельна спроможність споживачів, трансак-
ційні витрати на придбання товарів ПВ, екологічна досконалість товарів 
(рециклінг) та рівень продуктивності товарів ПВ. Логічна схема підходу до фо-
рмування моделі ринку товарів ПВ зображена на рис. 3.  

 
Фізичний об’єм ринку товарів ПВ: 

Quse = Qnew – Qw, 

Місткість ринку товарів ПВ у вар-

тісному вираженні: 

𝐐𝐮𝐬𝐞∙ 𝐩𝐮𝐬𝐞 = 𝐐𝐧𝐞𝐰∙ 𝐩𝐧𝐞𝐰 − 𝐐𝐰∙ 𝐩𝐰, 

Фізичний обсяг (місткість) 

ринку товарів ПВ у натура-

льному вираженні (з ураху-

ванням впливу цінового фак-

тору): 
 

𝐐𝐮𝐬𝐞 =  
𝐐𝐧𝐞𝐰∙ 𝐩𝐧𝐞𝐰 − 𝐐𝐰∙ 𝐩𝐰

𝐩𝐮𝐬𝐞

 

де Quse – фізичний обсяг товарів ПВ; Qnew 

– фізичний обсяг нових товарів; Qw – 

фізичний обсяг товарів, що непридатні 

до використання і підлягають утилізації. 

де puse – ціна на товари ПВ; pnew – 

ціна  нового товару; pw – ціна утилі-

зації товару. 

Фактори дематеріалізації, які впливають на ціну товарів ПВ, нових та тих, що утилізуються: 
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Luse – термін недови-

користання товару в 

межах строку його 

служби / придатнос-

ті; Lt – максимально 

можлива тривалість 

використання про-

дукції  

де TCеuse, TСеnew– 

екоефективність 

відповідно това-

ру ПВ і нового 

товару на стадії 

споживання/ 

експлуатації) 

де PRuse, PRnew 

– відповідно 

продуктив-

ність товару 

ПВ та нового 

товару 

де Мnrec – маса 

складових това-

ру, які підляга-

ють повторній  

переробці; 

Мtotal – загальна 

маса товару. 

 
 

𝐐𝐮𝐬𝐞 =  
𝛉 ∙ 𝐐𝐧𝐞𝐰 ∙ 𝐩𝐧𝐞𝐰– 𝐤𝐰 ∙ 𝐐𝐰 ∙ 𝐩𝐰

𝐩𝐧𝐞𝐰 ∙ 𝐤𝐋𝐮𝐬𝐞 ∙ 𝐤е ∙ 𝐤𝐩𝐫 +  𝛕
 

 

Рисунок 3 – Система складових моделі ринку товарів ПВ  
 

У роботі доведено, що практичне здійснення дематеріалізаційних зрушень 
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у сфері споживання обумовлює необхідність управління фізичними обсягами 
товарів ПВ. З метою реалізації цього завдання у дисертації сформульовано ос-
новні напрями факторного впливу на об’єм (місткість) ринку товарів ПВ та ри-
нку нових товарів і запропоновано систему еколого-економічних інструментів в 
рамках кожного напряму (фактору). Вона складається з фіскальних та стиму-
люючих важелів і спрямована на заохочення екологічно обумовленої діяльності 
суб’єктів господарювання. 

З метою апробації науково-методичного підходу до оцінки рівня дематері-
алізації  продукції різних галузей дисертантом виконано практичні розрахунки 
рівня ДМ продуктів машинобудування (на прикладі компресорної установки), 
автотранспорту (автомобіль та автобус), інформаційно-комунікаційної сфери 
(програмний продукт) та легкої промисловості (светр) (табл. 3). Отримані ре-
зультати засвідчили, що виробництво і використання продукції машинобуду-
вання є надзвичайно ресурсо- і природоємними та залишають за собою суттє-
вий матеріальний слід. Розрахунки матеріальних вкладень на етапах життєвого 
циклу автобусу і автомобіля показали, що хоча матеріальний слід автобусу бі-
льше, ніж автомобіля, у розрахунку на одиницю послуги використання автобу-
су більш доцільне з точки зору еколого-економічної ефективності. Розрахунки 
рівня дематеріалізації програмного продукту свідчать, що потенціал дематеріа-
лізації інформаційно-комунікаційної сфери є надзвичайно високим через те, що 
інтелектуальна продукція має значно менший матеріальний слід в абсолютному 
вимірі. Обчислене значення показника рівня дематеріалізації продукту легкої 
промисловості – светру – виявилося достатньо великим, що може бути поясне-
не високою матеріаломісткістю одиниці виробу та невеликою тривалістю його 
життєвого циклу порівняно з іншою досліджуваною продукцією. Виконані роз-
рахунки можуть служити інформаційною основою при прийнятті рішень щодо 
управління обсягами матеріалопотоків в галузях та пошуку резервів зниження 
екодеструктивного навантаження господарської діяльності. 

 
Таблиця 3 – Результати оцінки рівня ДМ продукції різних галузей  
 

Стадії життєвого циклу продукції 
Сумарні матеріальні вкладення MI, кг 

Автомо-

біль 

Автобус Програмний  

продукт 

Светр Компресорна 

установка 

Сума MI за етапом «виробництво»  214354,4 1912926 63441,4 3849,92 17668290 

Сума MI за етапом «використання» 229291,2 7220369 12268,8 1055,82 983158458 

Сума MI за етапом «повторна пе-

реробка (утилізація)» 
2323,385 44779,27 - 0,05 176682,91 

Сума MI за всім життєвим циклом 445969 9178074,67 75710,2 4905,80 1001003432 

Загальна кількість одиниць функ-

ції (послуг), Use (xi) 

520000 

пас-км 

96000000 

пас-км 
100000 год 

50 циклів 

прання 
15206400 м3 

Рівень ДМ, Dem (хі)  
0,85 кг/ 

пас-км 

0,095 кг/ 

пас-км 
0,75кг/ год 

98,1 кг/цикл 

прання 
65,82 кг/ м3 

 
Для оцінки можливої зміни рівнів ДМ за рахунок заходів з ДМ автором 

були розраховані індекси рівня ДМ продукції галузей. Так, при використанні 
автобусу замість автомобіля (при повному їх завантаженні) іdem автотранспорту 
склав 8,97, тобто така заміна забезпечує зниження майже у 9 разів матеріально-
го сліду у відносному вираженні та деструктивного навантаження на довкілля.  

При дослідженні можливостей дематеріалізації светру встановлено, що за-
міна матеріалу, з якого виготовлений светр, з бавовни на віскозу зменшує мате-
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ріальний слід кінцевого продукту на 9% (іdem = 0,91), а збільшення циклів пран-
ня светру вдвічі – на 44% (іdem = 0,56). Порівняння рівнів дематеріалізації про-
грамного продукту при зміні кількості наданих ним послуг виявило, що при 
підвищенні кількості наданих послуг у 10 разів рівень дематеріалізації програ-
много продукту зменшується з 0,75 до 0,18 (іdem =  0,24), тобто на 76 %, обумов-
люючи зменшення матеріального сліду продукції і навантаження на довкілля.  

З метою імплементації еколого-орієнтованих управлінських рішень з ДМ у 
діяльність суб’єктів господарювання у дисертації розвинено теоретичний підхід 
до формування стратегії дематеріалізаційних зрушень на підприємстві, який 
доповнено розширеною системою факторів впливу на ДМ господарської діяль-
ності підприємства для запобігання деструктивному впливу на довкілля з одно-
часним дотриманням економічних інтересів суб’єктів господарювання. В рам-
ках обґрунтування стратегії дематеріалізації діяльності підприємства, яка є 
складовою його загальної стратегії, автором виділено дві основні групи факто-
рів за джерелом їх впливу: чинники зовнішнього та внутрішнього середовища 
компанії. Фактори внутрішнього середовища доповнено економічними та фі-
нансовими, рівнем кваліфікації персоналу і психологічними чинниками. Серед 
факторів зовнішнього середовища визначено ринкову кон’юнктуру, обсяги дос-
тупних матеріальних ресурсів, ступінь забруднення довкілля, науково-
технічний прогрес та темпи його впровадження, домінуючу модель споживання 
та стиль життя, інституційні передумови розвитку дематеріалізації економіки. 
Дисертантом обґрунтовано послідовність етапів формування стратегії дематері-
алізації  підприємства (рис. 4), які враховують зазначені вище фактори і дозво-
ляють побудувати стратегію ефективного досягнення встановлених екологіч-
них та економічних цілей господарювання через оптимізацію матеріалопотоків 
не тільки в компанії, а й у пов’язаних з нею суб’єктів господарювання.  

 

 
Рисунок 4 – Основні етапи формування стратегії дематеріалізації підприємства 

 
Для активізації ДМ у ПВСП на різних ієрархічних рівнях управління авто-

ром запропоновано систему рекомендацій щодо стимулювання впровадження 
заходів з ДМ суб’єктами господарювання. Так, на національному рівні доцільно 
вдосконалювати нормативно-правову базу, стимулювати інноваційну діяльність 
у сфері ДМ; сформувати систему державних програм і планів з ДМ, здійснюва-
ти державну підтримку малого і середнього бізнесу щодо дематеріалізаційних 
змін, активізувати освітні та виховні процеси у сфері ДМ. На місцевому рівні, 
додатково до заходів державного рівня, запропоновано розвивати місцеві про-
грами з фінансування ДМ проектів, популяризувати ідеї ДМ шляхом проведен-
ня інформаційних кампаній для бізнес-суб'єктів, населення, громадських орга-
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нізацій та активних громадян, організовувати громадські обговорення проектів 
з ДМ, що пропонуються органами місцевого самоуправління. 

 
ВИСНОВКИ  

 

У дисертації наведене теоретичне обґрунтування і нове вирішення науко-
вої задачі, що виявляється в узагальненні теоретичних засад та удосконаленні 
науково-методичних підходів до еколого-економічного обґрунтування демате-
ріалізації процесів виробництва і споживання продукції відповідно до основних 
напрямів екологізації відтворювальних процесів суспільного виробництва та 
принципів сталого розвитку, що базуються на поглибленні інтеграції екологіч-
ної проблематики в соціально-економічну політику держави шляхом впрова-
дження механізмів дематеріалізаційних змін. Одержані у рамках дисертації на-
укові результати дозволили зробити такі висновки: 

1. У роботі доведено, що для мінімізації екодеструктивного впливу антро-
потехногенного навантаження і забезпечення охорони довкілля, досягнення 
сталого розвитку існує необхідність у трансформації процесів виробництва і 
споживання продукції у напрямі зниження їх матеріального сліду у локально-
му, регіональному, національному та  глобальному масштабах. На підставі еко-
лого-економічної оцінки ефективності використання матеріальних потоків в 
економіці Україні автором обґрунтовано доцільність запровадження концепції 
дематеріалізації, що у перспективі забезпечує скорочення кількості використа-
них матеріалів, необхідних для підтримки постійного рівня розвитку націо-
нальної економіки та забезпечення мінімізації її екодеструктивного впливу і 
максимізації соціально-економічних ефектів. 

2. Для визначення можливих сценаріїв розвитку дематеріалізації процесів 
виробництва і споживання продукції автором удосконалено теоретико-
концептуальний підхід до формування моделі матеріального балансу націона-
льної економіки як відкритої стаціонарної соціально-економічної системи з 
урахуванням інформаційних факторів. Зазначену модель представлено у двох 
інтерпретаціях: перша характеризує баланс матеріальних потоків у соціально-
економічній системі у натуральному вимірі, що уможливлює оцінку фізичних 
об’ємів переміщення матеріалів та визначення потенційних напрямів їх зни-
ження на основі врахування техніко-технологічних коефіцієнтів; друга характе-
ризує економічну сутність балансу матеріальних потоків, розроблена з викори-
станням трансформованих виробничих функцій Кобба-Дугласа та дає можли-
вість впливати за рахунок інформаційних факторів на еколого-економічні ре-
зультати діяльності соціально-економічної системи.  

3. З метою мінімізації масштабів екодеструктивної діяльності та раціоналі-
зації використання природних ресурсів суб’єктами господарювання автором 
удосконалено методичний підхід до оцінки рівня дематеріалізації продукції 
підприємства. Оцінку необхідно здійснювати на основі комплексного деталізо-
ваного розрахунку матеріаловкладень (у натуральному та вартісному виражен-
ні) за етапами життєвого циклу продукції на одиницю послуг, які надаються з її 
використанням, а також визначення індексу дематеріалізації, що дозволяє за 
рахунок встановлених критеріїв ідентифікувати й обґрунтувати напрями дема-
теріалізаційних змін на підприємстві. На основі застосування розробленого під-
ходу автором оцінено рівні дематеріалізації компресорної установки (65,82 кг/ 
м3), автомобілю (0,85 кг/пас-км), автобусу (0,095 кг/пас-км), програмного про-
дукту (0,75кг/год), светру (98,1 кг/цикл прання), що разом з розрахованими ін-
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дексами дематеріалізації дало змогу обґрунтувати резерви зниження матеріаль-
ного сліду продуктів автотранспортної, інформаційно-комунікаційної сфери  та 
легкої промисловості на засадах дематеріалізації. 

4. Для підвищення обґрунтованості управлінських рішень з дематеріаліза-
ції продукції на мікрорівні у роботі вдосконалено методичний підхід до ком-
плексної оцінки інтегрального соціо-еколого-економічного ефекту та ефектив-
ності дематеріалізації продукції підприємства, що, поряд з економічними ре-
зультатами, враховує еколого-економічні та соціально-економічні наслідки дія-
льності з дематеріалізації. Розрахунок інтегрального еколого-економічного ре-
зультату дематеріалізації у роботі базується на показниках питомого відверне-
ного економічного збитку від використання абіотичних, біотичних, земельних і 
водних ресурсів, а соціально-економічні ефекти враховують вплив дематеріалі-
заційних змін на персонал підприємства. 

5. З метою імплементації концепції дематеріалізації у процеси виробницт-
ва продукції автором удосконалено теоретико-концептуальний підхід до фор-
мування еколого-економічного механізму управління дематеріалізацією підп-
риємства, який забезпечує поетапне проведення дематеріалізаційних перетво-
рень виробничого процесу для зменшення екодеструктивного навантаження, 
виходячи з економічних інтересів суб’єкта господарювання й з урахуванням 
принципів сталого розвитку. В рамках розробленого механізму для досягнення 
цілей дематеріалізації необхідно використовувати адміністративні (інструменти 
адміністративного управління, формування і розвитку внутрішньогосподарсь-
кої інфраструктури, управління інформацією), соціально-психологічні (інстру-
менти соціально-психологічного впливу) та економічні (інструменти зростання 
економічної ефективності використання виробничих ресурсів, ціноутворення, 
фінансові) методи.  

6. Для управління процесами дематеріалізації споживання у роботі розроб-
лено теоретико-концептуальний підхід до формування моделі ринку повторно-
го використання товарів широкого вжитку, що забезпечує управління місткістю 
ринків нових і використаних товарів за рахунок впливу на такі фактори як 
строк корисної служби товару, ціна на нові і використані товари, ціна утилізації 
товарів, купівельна спроможність споживачів, трансакційні витрати тощо, шля-
хом застосування запропонованої системи еколого-економічних інструментів 
регулювання впливу кожного фактору. 

7. З метою імплементації довгострокових заходів з дематеріалізації у прак-
тичну діяльність суб’єктів господарювання у дисертації розвинуто теоретичні 
підходи до формування стратегії дематеріалізаційних зрушень на підприємстві, 
які додатково враховують дію факторів внутрішнього (економічних та фінансо-
вих, рівня кваліфікації персоналу і психологічних чинників) та зовнішнього се-
редовища (ринкову кон’юнктуру, обсяги доступних матеріальних ресурсів, сту-
пінь забруднення довкілля, науково-технічний прогрес, домінуючу модель 
споживання і стиль життя, інституційні передумови розвитку дематеріалізації 
економіки) на дематеріалізаційні зміни.  

8. Для інтенсифікації імплементації концепції дематеріалізації у процеси 
виробництва і споживання продукції автором запропоновано систему рекомен-
дацій щодо стимулювання впровадження заходів з дематеріалізації на націона-
льному (удосконалення нормативно-правової бази, стимулювання інноваційної 
діяльності у сфері дематеріалізації, впровадження державної підтримки демате-
ріалізаційних змін у малому і середньому бізнесі тощо) та місцевому (розвиток 
місцевих програм з фінансування проектів з дематеріалізації, популяризація 
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ідей дематеріалізації, громадське обговорення проектів дематеріалізаційних пе-
ретворень тощо) рівнях господарювання. Сформульовані рекомендації, а також 
розроблені автором підходи щодо еколого-економічного обґрунтування дема-
теріалізації процесів виробництва і споживання продукції доцільно використо-
вувати  державним та регіональним органам управління, підприємствам різних 
видів економічної діяльності. 
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АНОТАЦІЯ 

Гончаренко О. С. Еколого-економічне обґрунтування дематеріалізації про-
цесів виробництва і споживання продукції. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколи-
шнього середовища». – Сумський державний університет, Суми, 2019.  

Дисертацію присвячено узагальненню теоретичних засад та удосконален-
ню науково-методичних підходів до еколого-економічного обґрунтування де-
матеріалізації процесів виробництва і споживання продукції.  

У роботі вперше запропоновані теоретико-концептуальні підходи до фор-
мування моделі ринку повторного використання товарів широкого вжитку. З 
метою забезпечення зниження деструктивного впливу матеріальних потоків на 
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довкілля за рахунок дематеріалізації товарів та послуг у дисертації удосконале-
но методичні підходи до оцінки рівня дематеріалізації продукції та визначення 
соціо-еколого-економічних ефектів й ефективності дематеріалізаційних заходів 
на підприємстві. Запропоновано теоретико-концептуальний підхід до побудови 
моделі матеріального балансу національної економіки як соціально-економічної 
системи з урахуванням інформаційних факторів. Удосконалено теоретико-
концептуальний підхід до формування еколого-економічного механізму управ-
ління дематеріалізацією на підприємстві. Розроблено теоретичні підходи до 
формування стратегії дематеріалізаційних змін на підприємстві. 

Ключові слова: дематеріалізація, матеріальні потоки, виробництво і спо-
живання, продукція, сталий розвиток, соціо-еколого-економічні ефекти, модель 
матеріального балансу, ринок товарів повторного використання, механізм, 
стратегія. 

 

АННОТАЦИЯ 
Гончаренко А. С. Эколого-экономическое обоснование дематериализации 

процессов производства и потребления продукции. – Квалификационный науч-
ный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.06 «Экономика природопользования и охраны окружа-
ющей среды». – Сумский государственный университет, Сумы, 2019. 

Диссертация посвящена обобщению теоретических основ и совершенство-
ванию научно-методических подходов к эколого-экономическому обоснованию 
дематериализации процессов производства и потребления продукции. 

В работе впервые предложены теоретико-концептуальные подходы к фор-
мированию модели рынка повторного использования товарной продукции ши-
рокого потребления, основанные на определении и управлении влиянием ры-
ночных факторов на спрос и поведение потребителей для достижения целей 
дематериализации. Указанная модель учитывает взаимосвязи рынка товаров 
повторного использования с рынком новых товаров, с помощью которых мож-
но влиять на объемы материальных потоков и дематериализации потребления 
продукции. Идентифицировано основные факторы влияния на спрос на рынке 
товаров повторного использования, а именно: срок полезной службы товара, 
цена на новые товары и товары повторного использования, цена утилизации 
товаров, экологическая эффективность товаров повторного использования, по-
купательная способность потребителей, трансакционные издержки, экологиче-
ское совершенство товаров (рециклинг) и производительность товаров повтор-
ного использования. С целью осуществления дематериализационных сдвигов в 
сфере потребления в работе предложена система эколого-экономических ин-
струментов в рамках управления каждым фактором, состоящая из фискальных 
и стимулирующих рычагов и направленная на поощрение экологически обу-
словленной деятельности субъектов хозяйствования. 

Определение приоритетных направлений внедрения дематериализацион-
ных трансформаций процессов производства и потребления продукции на мак-
роэкономическом уровне автором предлагается осуществлять на основе приме-
нения усовершенствованных теоретико-концептуальных подходов к построе-
нию модели материального баланса национальной экономики как социально-
экономической системы с учетом информационных факторов. В отличие от 
существующих модель представлена в работе в двух интерпретациях: физиче-
ской – как модель материального баланса в натуральном измерении и экономи-
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ческой – как модель материального баланса на основе производственных функ-
ций Кобба-Дугласа. 

С целью обеспечения снижения деструктивного влияния материальных 
потоков на окружающую среду за счет дематериализации товаров и услуг в 
диссертации усовершенствован методический подход к оценке уровня демате-
риализации продукции предприятия. Его суть заключается в расчете матери-
альных вложений (в натуральной и стоимостной форме) на единицу услуг, ко-
торые предоставляются потребителю с использованием произведенной продук-
ции, на этапах жизненного цикла продукта. Данный подход оценивает потенци-
альные экономические потери и экономические последствия воздействия на 
окружающую среду хозяйственных процессов, происходящих на этапах жиз-
ненного цикла продукции. Для оценки потенциала дематериализационных 
трансформаций продукта как носителя конкретной потребительской функции 
диссертантом предложено рассчитывать индексы уровня дематериализации 
продукции. 

С целью учета как положительных, так и отрицательных последствий де-
материализационных изменений в процессах производства и потребления про-
дукции усовершенствован методический подход к оценке социо-эколого-
экономических эффектов и эффективности дематериализации продукции на 
предприятии, который в отличие от существующих в дополнение к социальным 
и экономическим результатам дематериализации формализует комплексную 
характеристику последствий экодеструктивной деятельности, возникающей на 
стадиях жизненного цикла продукции. 

Для обеспечения дематериализационных сдвигов на предприятии автором 
усовершенствован теоретико-концептуальный подход к формированию эколо-
го-экономического механизма управления дематериализацией на предприятии, 
отличительными чертами которого является поэтапность осуществления дема-
териализационных изменений и учета социо-эколого-экономических эффектов 
дематериализации в деятельности предприятия. С целью имплементации эколо-
го-ориентированных управленческих решений по дематериализации в деятель-
ность субъектов хозяйствования в диссертации разработаны теоретические 
подходы к формированию стратегии дематериализационных сдвигов на пред-
приятии, в которых учтено расширенное число факторов дематериализации 
предприятия для предотвращения деструктивного влияния хозяйственных про-
цессов на окружающую среду при соблюдении экономических интересов субъ-
ектов хозяйствования. В рамках обоснования микроэкономической стратегии 
дематериализации автором выделены две основные группы факторов по источ-
нику их воздействия: факторы внешней и внутренней среды предприятия. 

Ключевые слова: дематериализация, материальные потоки, производство и 
потребление, продукция, устойчивое развитие, социо-эколого-экономические 
эффекты, модель материального баланса, рынок товаров повторного использо-
вания, механизм, стратегия. 

 
ANNOTATION  

Goncharenko O. S. Ecological and economic substantiation of dematerialization 
of products production and consumption. – Manuscript. 

Thesis for obtaining the degree of candidate of economic sciences in specialty 
08.00.06 "Economics of natural resources usage and environmental protection". – 
Sumy State University, Sumy, 2019. 

The thesis is devoted to the generalization of the theoretical foundations and the 



 

 

21 

improvement of scientific and methodological approaches to the environmental and 
economic substantiation of the dematerialization of the products production and con-
sumption processes. 

For the first time, there are suggested theoretical and conceptual approaches to 
the formation of the model of the reusable consumer goods market. The methodical 
approaches to the assessment of the dematerialization level of products and determin-
ing social, environmental and economic effects and the effectiveness of the demateri-
alization measures at the enterprise are improved in order to ensure the reduction of 
the destructive impact of material flows on the environment due to the dematerializa-
tion of goods and services. Taking into account the information factors, a theoretical 
and conceptual approach to the formation of the material balance model of the na-
tional economy as a social and economic system is proposed. The theoretical and 
conceptual approach to the formation of the environmental and economic mechanism 
for managing dematerialization at the enterprise has been improved. Theoretical ap-
proaches to the strategy formation for the dematerialization changes at the enterprise 
are developed. 

Keywords: dematerialization, material flows, production and consumption, 
products, sustainable development, social, environmental and economic effects, ma-
terial balance model, reusable goods market, mechanism, strategy. 
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