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ПЕРЕДМОВА

На початок ХХІ століття наявні 
загрози сьогодення стають цілком 
реальними і здатними перешкодити 
не лише досягненню сформульова-
них ООН Цілей розвитку тисячоліття, 
а й подальшому прогресу і навіть 
виживанню семимільярдного (а до 
2050 року – уже дев’ятимільярдного) 
людства. Це обумовлює пошук іннова-
ційних стратегічних моделей розвитку 
суспільства, однією з яких на сьогодні є 
модель «зеленої» економіки, що напере-
додні Саміту Ріо+20 була проголошена 
як практичне вираження масштабних 
урядових ініціатив.

При цьому ООН та ОЕСР розгляда-
ють «зелену» економіку як подальшу 
трансформацію та уточнення концеп-
ції сталого розвитку, що ґрунтується на 
принципах взаємодії суспільства і при-
роди та передбачає гармонізацію еконо-
мічного, соціального розвитку та збере-
ження довкілля.

Конференція ООН зі сталого роз-
витку (міжсесійна), яка відбулася 
10-11 січня 2011 року в Нью-Йорку, роз-
глянула питання зв’язку між концепці-
ями «зелена економіка» та «сталий роз-
виток» та дійшла висновку, що «зелена 
економіка – це орієнтована на результат 
концепція, спрямована на досягнення 
конвергенції між трьома складовими 
сталого розвитку», однак стратегії пере-
ходу до «зеленої» економіки потребують 
більш ґрунтовного розроблення еконо-
мічних важелів на рівні як національ-
них економік, так і окремих секторів. 

Враховуючи, що чинна світова прак-
тика впровадження стратегій сталого 
розвитку не знаходила підтримки в 
Україні впродовж 2-х останніх десяти-
річ, доцільно взяти на озброєння сучасні 
підходи індустріально розвинутих країн 
щодо інтегрованого вирішення еко-
номічних, соціальних та екологічних 
питань у стратегіях переходу до «зеле-
ного» зростання. Як свідчить міжнарод-
ний та світовий досвід, модель розвитку 

«зеленої» економіки базується на ефек-
тивному використанні потенційних 
можливостей, збалансованості суспіль-
ного розвитку й пріоритетності збере-
ження довкілля.

Наразі інституційна трансформація 
української економіки в напрямі її зеле-
ного зростання має недостатньо ціле-
спрямований характер через недоскона-
лість, невідповідність та неефективність 
наявних механізмів. Проте національна 
інституційна інфраструктура забезпе-
чення «зеленого» зростання, за експерт-
ними сценаріями, – це не лише інстру-
ментарій для досягнення національних 
цілей, а й передумова успішної загаль-
нодержавної політики у просторовому 
та секторальному вимірі. Таким чином, 
існування на міжнародному рівні достат-
ньої кількості інституційних механізмів 
визначає потребу створення відповід-
ної інфраструктури й на національному 
рівні. У питаннях її формування пови-
нна визначатися й Україна, урахову-
ючи зближення своїх позицій з позиці-
ями міжнародної спільноти. Саме тому 
питання інституційного забезпечення та 
формування секторальної моделі «зеле-
ної» економіки набувають усе більшої 
актуальності для нашої країни. 

На сьогодні в Україні інституційні 
засади «зеленого» зростання ще оста-
точно не сформовано, тому надважли-
вим є визначення пріоритетних напря-
мів інноваційного розвитку державної 
політики, в основі якої – пріоритетність 
упровадження міжнародних та європей-
ських стандартів, що дозволить вико-
ристати досвід та досягнення розвину-
тих країн в «озелененні» національної 
економіки.

Метою доктрини «зеленого» зрос-
тання повинно стати обґрунтування кон-
цептуально-критеріального базису та 
векторів розвитку організаційної моделі 
впровадження «зеленої» економіки 
в Україні з урахуванням інституцій-
них складників та поточних орієнтирів  

ПЕРЕДМОВА
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суспільного розвитку відповідно до сучас-
них глобальних викликів та цінності 
національного природного капіталу.

Загальновизнано, що Україна нале-
жить до багатих на природні ресурси 
країн Євразійського регіону, має 
вигідне географічне та геополітичне 
положення, високоосвічене населення, 
є потенційним транзитним коридором 
для енергетичних і товарних потоків 
між Сходом і Заходом. Проте, як свід-
чать офіційні дані, високий ступінь 
зносу основних засобів та застарілі 
технології, особливо в гірничо-мета-
лургійному комплексі, обумовлюють 
високу енергоємність ВВП, яка пере-
вищує середній показник по країнах 
ЄС у 1,5 раза, негативно впливаючи 
на рівень ВВП. Водночас з економіч-
ною кризою Україна стикнулася із 
серйозними проблеми, пов’язаними з 

ескалацією конфлікту на Сході кра-
їни, окупацією Криму. В умовах жор-
стких ресурсних обмежень і зовнішньої 
загрози зміна економічної парадигми 
розвитку і структурна перебудова наці-
ональної економіки стають питанням 
виживання країни.

Тому на сьогодні Україні вкрай 
необхідно сформувати систему довго-
строкових дій, що деталізує ресурсні 
можливості, обґрунтування вагомості 
екологізації суспільного розвитку 
для забезпечення економічного зрос-
тання країни та формування сприят-
ливого бізнес-середовища як на дер-
жавному, так і регіональному рівнях. 
Упровадження обраних заходів пови-
нне сформувати сталу економічну сис-
тему, орієнтовану на забезпечення 
«зеленого» вектора розвитку економіки 
країни та її регіонів. 
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У ХХІ в умовах ресурсних та еколо-
гічних обмежень, сповільнення еконо-
мічного зростання та підвищення вимог 
до соціальної справедливості роль дер-
жав та міжнародних установ у регулю-
ванні економіки, а особливо системи 
природокористування, має тенденцію 
до зростання. 

Наростання дефіциту природних ресур-
сів і кризові екологічні ситуації в експерт-
ному середовищі та дедалі частіше в колі 
управлінців сприймаються вже не про-
сто як проблеми, а як глобальні загрози 
(Додаток 1). Адже глобальні зміни клімату 
та вичерпання ресурсів нафти й інших 
енергоносіїв стають чинниками соціаль-
ної дестабілізації. Скорочується не тільки 
кількість доступних для використання 

природних ресурсів, але й постійно скоро-
чується їх якість та збільшується кількість 
відходів, а цей процес має зворотній додат-
ній зв'язок (рис. 1.1).

Учені стверджують, що занепоко-
єння людей накопиченням матеріаль-
них цінностей перетворило природу на 
бездуховне середовище проживання, 
а найвища істота в цьому середовищі 
дозволяє собі підкорювати і споживати, 
використовуючи науковий доробок і тех-
нічні засоби. Зокрема, В.Хесле вважає, 
якщо не вдасться запобігти глобальній 
екологічній кризі, то соціальні ката-
строфи, які пророкував К. Маркс, зда-
дуться дитячою забавкою порівняно з 
прийдешніми катаклізмами1.

РОЗДІЛ І 
«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА – ПРАКТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ 

РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
 

теМа 1. еВолЮЦіЯ та детеРМінанти РозВиткУ  
інСтитУЦіЙноЇ Моделі РеСУРСокоРиСтУВаннЯ 

1 Хесле В. Философия и экология  / Перев. с нем. / В. Хесле – М.: 
Издательская фирма АО «Ками», 1994. – 192 с.

«Кількість багатств природи, які пере-
бувають у розпорядженні людства, завжди є 
обмеженою. Якщо перебіг історії дав одному 
народу їх багато, а він їх лишить намарно, від 
цього страждатиме все людство. І він може їх 
утримувати від світового обміну і викорис-
тання доти, доки він для цього достатньо 
сильний ... Основним завданням державної полі-
тики є оволодіння силами природи для всього 
людства, організацією всього людства. Пошук 
нових сил природи, використання нових форм 
енергії стає черговим завданням дня. Це може 
бути питанням не довгих століть, а небага-
тьох десятиліть, а можливо, і років»

Джерело: Вернадский В.И. Биосфера /  
В.И. Вернадский – М., 1967. – с. 351.

Рис. 1.1. Функціональна схема  
із зворотнім позитивним зв’язком 

погіршення якості природних ресурсів
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Сто років тому глобальна ресурсна 
криза не стояла на порядку денному, і 
про «зелену» економіку як рецепт виходу 
із системної рецесії не йшлося. 

При цьому через специфіку ресурсної 
та екологічної кризи ісучасні тенденції 
розвитку світової економічної системи 
загрози соціальній стабільності мають 
глобальний характер, а їх подолання є 
компетенцією не тільки державних, а й 
міжнародних інститутів. Проте наслідки 
глобалізації є неоднозначними. Зокрема, 
симпатики глобалізації зазначають, що 
входження до системи міжнародної тор-
гівлі допомогло багатьом країнам значно 
підвищити темпи зростання. Сучасна 
економічна глобалізація підвищує 
мобільність виробництва, капіталу, това-
рів, послуг і людей, спричиняє постійне 
зростання потоку чотирьох «i» (інвестицій 
(investments), промисловості, індустрії 
(industries), інформації (information), 
індивідів (individuals) через національні 
кордони, сприяє формуванню нового 
типу соціальних відносин2.

В умовах еколого-ресурсних 
загроз соціальна стабільність, під 
якою прийнято розуміти стійкий стан 
соціальної системи, що дозволяє їй 
ефективно функціонувати та розвива-
тися в умовах зовнішніх і внутрішніх 
дій, зберігаючи свою структуру й осно-
вні якісні параметри, є критерієм ефек-
тивності економіки та метою інновацій-
ної діяльності.

На сьогодні можна констатувати, 
що в питанні контролю над ресурсами 
людство пройшло декілька етапів – від 
приватного до державного та націо-
нального – і рухається до міжнародного 
конролю (таблиця 1.1). Отже, на часі є 
питання не тільки про відкриті ринки, 
але й про відкритий доступ до викорис-
тання природних ресурсів.

Триває становлення нової, гармоній-
ної, екологічно врівноваженої, філо-
софсько-ідеологічної бази, що певною 
мірою виражається в концепції ста-

лого розвитку людства. Закріплення 
цих тенденцій у міжнародних і наці-
ональних правових актах є основою 
регулювання взаємовідносин суспіль-
ства і природного середовища у право-
вих державах.

У суспільстві зміни відбуваються 
у формі свідомої діяльності на основі 
потреб, інтересів і цілей людей. 
Унаслідок цього не природа визначає 
людську історію, а навпаки, від рівня 
та характеру розвитку суспільства, 
його соціально-економічної структури 
значною мірою залежать стан і межі 
навколишнього природного середо-
вища. З метою задоволення збільшува-
них потреб люди використовують і пере-
творюють природу, реалізуючи у такий 
спосіб свої творчі прагнення і здібності. 
Природа є умовою суспільного розви-
тку, діяльності людей. Наскільки і як 
цю умову використовуватимуть, зале-
жить від таких чинників, як потреби 
суспільства, міра пізнання об’єктивної 
необхідності та творчої активності 
людини [50, c. 7; 246].

Тепер ми перебуваємо на початку 
етапу, який характеризують такі риси:

- перевищення екологічної емності 
біосфери;

- перевищення в 1,2 раза екологіч-
ного сліду;

- прискорене демографічне зростан- 
ня;

- початок глобальних кліматичних 
змін.

Сутність та природа сучасних транс-
формацій економіки, що активно 
виявляються вже кілька років поспіль 
і називаються глобальною економічною 
кризою, є предметом дискусії вчених та 
управлінців. Так само дискусійними є 
і конкретні чинники впливу на еколо-
гічну безпеку, хоча загалом зрозуміло, 
що причиною екологічної кризи є нега-
тивний техногенний вплив. Вивчення 
причин трансформації природного 
середовища, природних умов і ресурсів 
почали оприлюднюватися в доповідях 
Римському клубу в 70-х роках, коли на 
основі статистичного лінійного аналізу 
було виявлено нові закономірності.

2 Фриш. Р. Об утопической теории к практическому приложе-
нию: случай эконометрики. – М.: Современная экономика и 
право, 2005. – С. 107.
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За останні сорок років стало зрозу-
мілим, що дійсність не повністю відпо-
відає прогнозам, і розвиток здійсню-
ється нелінійно. Тенденції в економіці, 
екології та соціології достовірно про-
гнозуються виключно на короткотермі-
нову та середньотермінову перспективу. 
Виявлення закономірностей у сфері 
сталого розвитку, визначеного 1992 р. 
новою глобальною ідеологією розвитку 
людства, триває.

Висновки проекту на замовлення 
Римського клубу щодо дослідження дов-

гострокових наслідків глобальних загроз 
(книга «Межі зростання» (The Limits to 
Growth), 1972) засвідчили, що при збере-
женні сьогоднішніх тенденцій зростання 
вже наступні покоління людства сягнуть 
меж демографічної та економічної екс-
пансії, що спричинить неконтрольовану 
кризу та крах суспільно-економічної сис-
теми. У доповіді наголошується, що поки 
ще можна уникнути катастрофи через 
вжиття заходів з обмеження та регулю-
вання зростання і переорієнтації цілей. 
Зволікання зробить зазначені заходи 

Таблиця 1.1 
еволюція системи інституційної моделі ресурсокористування 
етап еволюції зміст зрушень

Приватний контроль  
за ресурсами

З давніх-давен володіння землею та ресурсами надавалося 
особистостям, а не народам, перш за все, “за правом меча”. 
У середні віки не існувало таких однозначних відносин між 
владою і територією. Взаємне визнання державами суве-
ренітету одна одної в найважливішому питанні сучасності, 
релігійному віруванні, означало, що держави готові були 
позбутися деяких політичних цілей в обмін на придбання 
внутрішнього контролю та стабільності 

Державний контроль  
за ресурсами – державний 
суверенітет 
(1648 р., Вестфальський  
мир)

Сформульовано поняття державного суверенітету як ціліс-
ної системи контролю державою території з населенням та 
природними ресурсами

Національний контроль  
за ресурсами
Резолюція 1803 (XVII) 
Генеральної Асамблеї ООН 
(14 грудня 1962 року)

Право народів і націй на невід'ємний суверенітет над їх 
природними багатствами й ресурсами має здійснюватися в 
інтересах їх національного розвитку та добробуту населення 
відповідних держав. 
Порушення права народів і націй на суверенітет над їх 
природними багатствами й ресурсами суперечить духу і 
принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй і пере-
шкоджає розвитку міжнародного співробітництва та підтри-
мання миру

Міжнародний контроль  
за ресурсами
З 2011 р. («Лівійська війна»)

На думку філософа Б.-А.Леві, лівійська війна поклала 
кінець давньому розумінню суверенітету, при якому всі зло-
чини дозволені за умови, що вони відбуваються всередині 
кордонів однієї держави. І ця ж війна породила ідею загаль-
ності прав людини, що є не просто добрим побажанням, але 
священним обов'язком. 
Міжнародної ініціативи прозорості видобувних галузей 
(ЕITI), що передбачає оприлюднення  фінансових платежів 
компаній, насамперед до державних бюджетів, що дозво-
лить контролювати природні ресурси як світовій громад-
ськості, так і міжнародним організаціям.
Громадські організації безпосередньо контролюють імп-
лементацію стандартів EITI у своїх країнах та через гло-
бальну коаліцію неурядових організацій «Публікуй, що пла-
тиш» (Transparency International, Revenue Watch Institute, 
Open Society Institute, Global Witness, Oxfam 
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щодалі болісними, а кількість шансів 
на кінцевий успіх зменшуватиметься. 
Тепер достаток, що перевищує певні 
межі, уже не вважається безумовним 
синонімом прогресу і щастя, передумо-
вою миру і порядку.

У багатих країнах з перехідною еко-
номікою вважають, що зростання є 
необхідним для того, щоб підвищувати 
рівень зайнятості, соціальну мобіль-

ність, технічну оснащеність, у бідних – 
це єдиний засіб вибратися зі злиднів.

Сама система природокористу-
вання складається з трьох функціональ-
них блоків: «Природне середовище», 
«Господарство» та «Суспільство», які 
перебувають у постійному взаємозв’язку 
та взаємовпливі (рис. 1.2).

Еколого-економічна теорія має 
напрацювання щодо визначення межі 
стійкості (сталості) для потоків сиро-
вини та енергії, запропоновані еконо-
містом Г. Дейлі, які називають «трьома 
правилами»:

- для відновлюваних ресурсів 
(ґрунту, води, лісів, риби) – швидкість 
використання не може перевищувати 
швидкість їх самовідновлення; 

- для невідновлюваних ресурсів 
(викопних видів палива, руд з високим 
вмістом металів й інших сполук, ґрун-
тових вод) – швидкість споживання не 
може перевищувати швидкості, з якою 
для заміщення невідновлювального 
ресурсу може використовуватися інший, 
відновлюваний ресурс;

- для забруднювачів – швидкість 
виникнення не має перевищувати 
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Рис. 1.2. основні процеси в системі природокористування,  
що впливають на формування сталого розвитку

«За нинішньої організації суспільства 
неможливо реалізувати жодної глобальної про-
грами раціонального використання ані віднов-
люваних, ані невідновлюваних природних ресур-
сів, не кажучи вже про збереження і ощадливе 
ставлення до них. Розбрат і криза, пов’язані з 
розміщенням ресурсів і цінами на них, зумовлю-
ють надзвичайно низький рівень ефективності 
всієї системи в цілому. Серйозним обмеженням 
упорядкованого економічного розвитку є без-
упинно зростаюче населення, яке є ще одним 
свідченням культурного розладу людини з 
реальним світом».

Джерело: Медоуз Д.Х. Пределы роста:  
30 лет спустя, 2012. – 358 с.
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швидкості його розпаду, поглинення або 
перероблення середовищем без шкоди 
для відповідного стоку.

Світова економіка використовує без-
ліч ключових ресурсів і «виробляє» 
відходи зі швидкістю, яка не зали-
шає простору для сталого розвитку. 
Підтримувати більшість потоків у наяв-
них масштабах тривалий час немож-
ливо, надто за умови зростання цих 
потоків. На думку Г. Дейлі, сталість 
вимагає меншого споживання природ-
них ресурсів і набагато вищих мораль-
них якостей.

В основі теорії сталого розвитку є теза 
про неминучість компромісу між чисель-
ністю населення, яку може підтримати 
Планета, і рівнем матеріального добро-
буту, який вдасться забезпечити для 
кожного жителя. Точні кількісні зна-
чення і залежності при цьому визна-
чити неможливо, до того ж вони можуть 
змінюватися з урахуванням вміння 
людства пристосовуватися, із розвитком 
технологій, накопиченням знань, змі-
нами екосистем Землі. Що більше часу 
потребуватиме людство на зменшення 
екологічного сліду і вжиття заходів щодо 
переходу до сталого розвитку, то ниж-
чими виявляться життєві стандарти і 
меншу чисельність населення вдасться 
утримувати в підсумковій системі. Якщо 
запізнення перевищить якесь граничне 
значення, на систему чекають катастро-
фічні наслідки. 

Для реалізації цієї скоординованості 
потрібна активна гармонізація законо-
давчої бази держав, узгодження захо-
дів, зокрема щодо реалізації екологічної 
політики, вироблення спільних напря-
мів і стандартів. 

Таким чином, у результаті 
об’єктивних процесів трансформування 
природного середовища під впливом 
господарської діяльності в єдиній сис-
темі природокористування відбува-
ються процеси трансформації госпо-
дарської діяльності та способу життя і 
мислення людини. Такі процеси можна 
назвати екологічною трансформацією 
господарства, тобто створення нового, 
«зеленого» (екологічно більш безпеч-

ного) сектору виробництва, сільського 
господарства та сфери обслуговування, 
які відбуваються паралельно з транс-
формаційними процесами «озеленення» 
сучасних галузей економіки. Загалом 
трансформація природного середовища 
викликала не тільки вимушені зміни у 
структурі господарства, а й відповідні 
зміни у світосприйнятті людства. 

Аналіз теоретичних досліджень щодо 
трансформації ресурсної бази еко-
номічного розвитку суспільства дово-
дить взаємопов’язаність рівня антропо-
генної трансформації природних умов, 
які за наявної технологічної бази вважа-
ються ресурсами, із світосприйняттям 
людиною себе як частини природи або 
відокремленням природи як зовнішньої 
сили. Саме цей чинник формує рівень 
економічної безпеки глобальних і дер-
жавних систем природокористування .

Аналіз трансформацій систем при-
родокористування дозволяє визначити 
оcновні тенденції трансформації сис-
теми природокористування відповідно 

Термін «екологічний слід» (ecological 
footprint) був запропонований У. Різом у 1992 р. 
М. Вакернагель розробив концепцію та метод 
розрахунку його як антропогенного наванта-
ження на довкілля та порівняння його із під-
тримувальною спроможністю (потенціаль-
ною ємністю) планети. Всесвітнім фондом 
дикої природи (World Wide Fund for Nature) 
кожні півроку у «Звіті про живу планету» 
(Living Planet Report) публікуються дані щодо 
величини екологічного сліду для 150 країн.

Незважаючи на нібито простоту і навіть 
певну «примітивність», цей відносний показ-
ник економічної безпеки чітко демонструє, що 
людство вже досить давно споживає ресурсів 
більше ніж їх відтворюється. Це стосується і 
природних умов, місць існування видів тощо.

Джерело: Wackernagel Metall. Tracking the Ecological 
Overshoot of the Human Economy // Proceedings of the 

Academy of Science. 2002. 99. № 14. C. 9266-9271..
World Wide Fund for Nature. Living Planet Report 2002. – 

Gland, Switzerland: WWF, 2002.
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до інноваційних хвиль (рис. 1.3). Перша 
інноваційна хвиля, що піднялася в 
1785 році, принесла з собою використання 
заліза, водяного двигуна, механізацію та 
комерціалізацію. друга хвиля середини 
ХІХ сторіччя характеризувалася впрова-
дженням парового двигуна, залізниці, 
сталеваріння та виробництва текстилю. 
Наступна хвиля початку ХХ століття була 
спричинена впровадженням таких інно-

ваційних винаходів, як електроенергія, 
хімія та двигун внутрішнього згорання. 
Трансформація системи природокорис-
тування ХХ століття була спричинена 
впровадженням нафтохімії, електро-
ніки, авіації та освоєнням космосу. П’ята 
інноваційна хвиля кінця ХХ століття є 
інформаційною, що пов’язано з розвитком 
цифрових мереж, біотехнологій, програ-
мування та інформаційних технологій.

Рис. 1.3. напрями трансформації системи природокористування  
на засадах концепції «зеленої» економіки відповідно до інноваційних хвиль

 

1785 1845 1900 1950 1990 2020 

1 хвиля 
- залізо;  
- водяний 
двигун; 
механізація; 
- комерція. 

2 хвиля 
-паровий 
двигун; 
- залізниця; 
- сталь; 
- текстиль 

3 хвиля 
- електро-
енергія; 
- хімія; 
- двигун 
внутрішнього 
згорання 

4 хвиля 
-нефтехімія; 
-електроніка; 
- авіація; 
- космос 

5 хвиля 
-цифрові мережі; 
-біотехнології; 
- програмування; 
- інформаційні 
технологій 

6 хвиля 
- зелена економіка 
сталий розвиток; 
- ресурсна продуктивність; 
- зелена хімія; 
- індустріальна екологія; 
- відновлювальна 
енергетика; 
- нанотехнології 
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Наступна, шоста інноваційна 
«зелена» хвиля, пік якої очікується у 
2020 році, пов’язується із сталим роз-
витком, зростанням ресурсної продук-
тивності, «зеленої» хімії, індустріальної 
екології, відновлювальної енергетики 
та нанотехнологій.

Разом з трансформацією глобаль-
ного світу змінюються наші уявлення 
про нього та модифікуються системи 
цінностей. Цінності особистості, само-
реалізації, людського здоров’я та життя, 
соціальної стабільності, збереження 
природних ресурсів та біорізноманіття 
вже усвідомлені багатьма лідерами сус-
пільної думки, і їх, безумовно, можна 
віднести до категорії безпекових. В 
епоху глобалізаційних трансформацій 
економіка стала панівною рушійною 
силою суспільства, а питання безпеки – 
базовими для визначення напрямів дер-
жавної політики суспільного розвитку. 

Світова фінансово-економічна криза 
2008 р. уповільнила зростання демо-
кратичних країн «золотого мільярда» 
та пришвидшила економічний розвиток 
таких ресурсних країн, як Китай, Індія, 
Бразилія, Росія та деяких інших. 

Останнім часом в експертному серед-
овищі дедалі частіше обговорюють такі 
загрози безпеці розвитку, як проблеми 
забезпечення водою, продовольством 
та енергією, поступово проголошується 
необхідність докорінних змін світової 
економічної системи. 

З ініціативою глобальних змін висту-
пила Організація Об’єднаних Націй, 
яка у 2009 р. започаткувала про-
граму Ініціатива «зеленої» економіки 
(Green Economy Initiative). На думку 
генерального секретаря оон Пан гі 
Муна, запровадження принципів «зеле-
ної» економіки може стати розв’язанням 
проблем глобальної економічної кризи і 
кліматичних змін. 

Для протидії зміні клімату потрібна 
енергетична революція, що має супрово-
джуватися розвитком інфраструктури із 
запровадженням відновлювальних дже-
рел енергії. Розвиток такої інфраструк-
тури супроводжуватиметься створен-
ням нових робочих місць і підвищить 

рівень екологічної безпеки функціону-
вання економіки. Зазначене може стати 
не лише запорукою збереження чистого 
довкілля, а й ефективним способом роз-
будови нової економіки . 

Ініціатива із «зеленої» економіки, 
упроваджувана UNEP (Програма ООН 
з охорони довкілля), націлена на допо-
могу урядам у формуванні й зосеред-
женні політики та процесів інвестування 
на «зелених» секторах розвитку, зокрема 
«чистих» технологіях, відновлюваній 
енергетиці, водопостачанні, транспорті, 
управлінні відходами, «зеленому» будів-
ництві, органічному сільському гос-
подарстві. Водночас вона концентрує 
зусилля й на стимулюванні економіч-
ного розвитку, створенні робочих місць 
і подоланні бідності, скороченні викидів 
парникових газів, ощадливішому вико-
ристанні природних ресурсів і змен-
шенні обсягів відходів. Розвиток сіль-
ського господарства є одним з наріжних 
каменів концепції «зеленої» економіки, 
оскільки впливає на різні, пов’язані зі 
сталим розвитком, сфери життя. Нова 
економічна стратегія, запропонована 
ООН, передбачає докорінну трансфор-
мацію природокористування, промисло-
вості та свідомості людей, виходячи поза 
межі постіндустріальної економіки .

 Якщо навчитися розуміти та вико-
ристовувати довершеність природи, її 
економічність і структурну простоту, 
враховувати функціональність і логіку 
екосистем, можна досягти результа-
тів, що суттєво відрізнятимуться від 
результатів масштабної промислової 
глобалізації. 

Скептики стверджують, що моделю-
вання на основі природних екосистем не 
завжди буде ефективним. Проте насп- 
равді чисельні екосистеми є прикладом  

За останнє століття ми були очевидцями 
трьох економічних перетворень. Спочатку  – 
промислова революція, потім – технологічна… 
Зараз ми стоїмо на порозі великих змін – епохи 
«зеленої економіки».

Джерело: Пан Гі Мун, Генеральний секретар ООН,  
«The Washington Post».
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найефективніших експлуатаційних 
моделей виробництва та споживання, 
при цьому забезпечення всіх їхніх потреб 
відбувається за рахунок того, що «знахо-
диться поруч». Перетворення поживних 
речовин та енергії з одного виду в інший 
у безперервному циклі за законами 
фізики має використовуватися і в про-
мисловому контексті. Подолання соці-
ально-економічного занепаду сьогодення 
й перетворення чинної економічної сис-
теми на систему, що пропагує життя 
і стабільність за умови використання 
доступних ресурсів, можливе за допомо-
гою відповідних методів, які пропонують 
незліченні можливості для навчання 
та пристосування до умов, що постійно 
змінюються. Така трансформація спря-
мована, насамперед, на задоволення 
основних потреб людства, формування 
певних спільнот, виховання почуття від-
повідальності, створення робочих місць, 
допомогу в отриманні прибутку з одно-
часним розв’язанням проблем соціально-

економічного характеру. Жоден з тих, 
хто сьогодні є у виграші на наявному 
ринку, зокрема індустріальні гіганти, не 
ризикне вкладати гроші в недослідже-
ний продукт, особливо під час рецесії. 
Якщо гравці топ-бізнесу вирішать інвес-
тувати у виробництво пристрою з гаран-
тованим прибутковим потенціалом, чому 
вони повинні пропагувати ще й фінан-
сування досліджень чи санкціонувати 
інвестиції, які цей прибутковий потен-
ціал підриватимуть. 

Важливою особливістю «зеленої» 
економіки є установка на підтримання 
ріноманітності систем, у яких «зелені» 
критерії діють як фільтр для перевірки 
системи на справедливість і стійкість. 
При цьому кожна така система має щось 
запропонувати світу. Концепція спрямо-
вана на поліпшення глобального управ-
ління через систему демократичних 
інститутів досягнення сталого розвитку 
й реалізації прав і гідності людини в 
усьому світі.

ПитаннЯ длЯ СаМоПеРеВіРки та контРолЮ знань
1. Що представляють собою ресурсні обмеження та екологічні загрози сьогодення?
2. Які характерні риси еволюції системи інституційної моделі ресурсокористу-

вання ?
3. Що таке «екологічний» слід? 
4. У чому полягає сутність трансформації системи природокористування?
5. Визначте межі стійкості природних систем.
6. Які напрями трансформації системи природокористування на засадах концеп-

ції «зеленої» економіки?
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хронологія та підґрунтя розви-
тку «зеленої» економіки як суспіль-
ної парадигми. На початок XXІ сто-
ліття сталий розвиток став міжнародним 
трендом, універсальною політичною 
стратегією для національного та між-
народного рівнів. Хоча багато країн 
прийняли стратегії сталого розвитку, 
однак сучасні світові тенденції визна-
чають подальшу траєкторію їх удоско-
налення, оскільки визначальною домі-
нантою є ідея інтегрального підходу до 
розв’язання економічних, соціальних та 
екологічних проблем. Саме на тлі цього 
наукового фундаменту і виникла тео-
рія «зеленої» економіки. Якщо розгля-
дати хронологію її розвитку з погляду 
суспільної парадигми, то, перш за все, 
доречно констатувати, що вона є логіч-
ним продовженням теорії сталого роз-
витку, яку в 1992 році в Ріо-де-Жанейро 
представники урядів зі 179 країн світу, 
у тому числі України, визначили як 
ключову стратегію існування людства 
на XXI сторіччя. Можна стверджувати, 
що форум у Ріо в 1992 році задоволь-
нив очікування всього світу. Ряд теоре-
тиків і прихильників сталого розвитку 
вважають його найперспективнішою 
ідеологією століття і навіть усього тре-
тього тисячоліття, яка, з поглибленням 
наукової обґрунтованості, витіснить усі 
наявні світоглядні ідеології як такі, 
що є фрагментарними та неспромож-
ними забезпечити збалансований роз-
виток цивілізації. Сталий розвиток 
належить до суспільної парадигми, 
у рамках якої використання ресурсних 
можливостей спрямоване на задово-
лення людських потреб, з одночасним 
забезпеченням сталості природних сис-
тем та навколишнього середовища не 
лише для сучасного, а й для майбутніх 
поколінь. Саме поняття «сталий розви-
ток» (sustainable development) уперше 
з’явилося в доповіді «Всесвітня страте-

гія охорони природи» (1980 р.), пред-
ставленій Міжнародним союзом охо-
рони природи і природних ресурсів, де 
він визначався як модифікація біосфери 
і використання людських, фінансових, 
відтворюваних і невідтворюваних при-
родних ресурсів для задоволення потреб 
людей. Щоб розвиток був сталим, варто 
зважати не тільки на економічні, а й 
соціальні, екологічні та культурологічні 
чинники в довготривалій перспективі. 
Але найбільше привернуло увагу світо-
вої громадськості до поняття «сталий роз-
виток» оприлюднення доповіді «наше 
спільне майбутнє» (1987 р.) [397], під-
готовленої Всесвітньою Комісією з навко-
лишнього середовища і розвитку (Комісія 
Брундтланд). Саме висновки цієї Комісії 
заклали теоретико-методологічну й кон-
цептуальну основу рішень, прийнятих у 
межах Ріо-92, про необхідність для циві-
лізації виходу на рівень сталого розви-
тку. Отже, можна констатувати, що під 
сталим розвитком розуміється розвиток, 
що дозволяє на довготривалій основі 
забезпечувати стабільне економічне 
зростання, яке не призводить до дегра-
даційних змін у природі та дозволяє роз-
раховувати на задоволення потреб як 
сьогоднішніх, так і майбутніх поколінь, 
не відкидаючи тези про реальні обме-
ження ресурсно-природного потенціалу 
біосфери. Концепція сталого розвитку 
стала теоретичною основою розвитку 
людства на наступні два десятиліття. 

Хоча термін «сталий розвиток» був 
задекларований в опублікованому звіті 
прем’єр – міністра Норвегії Гро Харлем 
Брунтланд “Наше спільне майбутнє” у 
1987 році, однак світове визнання він 
отримав на початку ХХІ століття. На 
подальших конференціях у Люцерні 
(Швейцарія, 1993 р.); Софії (Болгарія, 
1995 р.); Орхусі (Данія, 1998 р.), а також 
у процесі підготовки до п’ятої конферен-
ції у Києві (Україна, травень 2003 р.), 

теМа 2. категоРіально-ПонЯтіЙниЙ БазиС 
«зеленоЇ» еконоМіки  
та зВ'Язок з теоРіЄЮ Сталого РозВиткУ
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до процесу „довкілля для Європи” долу-
чилися всі країни Європи, Північної 
Америки, Кавказу та Центральної 
Азії, міжнародні організації та інсти-
тути, включаючи Європейську Комісію, 
ЄЕК ООН, Екологічну програму ООН 
(ЮНЕП), Європейське регіональне 
представництво ВООЗ (ВООЗ/ЄВРО), 
Організацію з економічного співробітни-
цтва та розвитку (ОЕСР), Раду Європи, 
Організацію з безпеки та співробітни-
цтва у Європі (ОБСЄ), Світовий банк, 
Європейський банк реконструкції та 
розвитку (ЄБРР), Регіональний еколо-
гічний центр (РЕЦ) для Центральної та 
Східної Європи, організації громадян-
ського суспільства та інші інституції.

Дефініція сталого розвитку включає 
дві визначальні ідеї:

• задоволення потреб, зокрема пер-
шочергових, необхідних для існування 
найбільших прошарків населення;

• необхідність обмежень, що зумов-
лено здатністю навколишнього серед-
овища задовольняти сьогоднішні й май-
бутні потреби.

Ідеться про розвиток у межах гос-
подарської (екологічної) ємності при-
родного середовища, що не спричиняє 
незворотних змін у природному середо-
вищі і не створює загрози для тривалого 
існування людини. 

Сталий розвиток пов’язує турботу 
про пропускну здатність природної еко-
системи із соціальними проблемами, з 
якими стикається людство. Ще в 1970-
их роках термін «сталість» викорис-
товувався для опису економіки, яка 
перебуває в рівновазі з основними еко-
логічними системами. Концепція ста-
лого розвитку часто розділялася на три 
складники: екологічну, економічну та 
соціально-політичну сталість. Останнім 
часом було висловлене припущення про 
необхідність зробити «культуру» четвер-
тим складником сталості1. 

Сталий розвиток – це керований роз-
виток. Основою його керованості є сис-

темний підхід та сучасні інформаційні 
технології, які дозволяють дуже швидко 
моделювати різні варіанти напрям-
ків розвитку, з високою точністю про-
гнозувати їхні результати та вибирати 
оптимальний2.

Реалізація цих постулатів дозволить 
забезпечити:

• гармонізацію співіснування 
людини і природи; 

• реалізацію права на справедливе 
задоволення потреб і рівність можли-
востей розвитку сьогоднішнього і май-
бутнього поколінь;

• невід'ємність захисту навколиш-
нього природного середовища під час 
розвитку суспільства.

Порядок денний на XXI століття 
увів поняття “національна стратегія 
сталого розвитку” як засіб інтегра-
ції економічних, соціальних і еколо-
гічних цілей для реалізації завдань 
з розвитку держав у національних і 
міжнародних інтересах. Головна ідея 
концепції сталого розвитку згідно з 
«Порядком денним на ХХІ століття», 
прийнятої Конференцією ООН з навко-
лишнього середовища і розвитку в Ріо-
де-Жанейро в 1992 році, полягала в 
затвердженні головного принципу 
політики і дій держав-членів ООН – 
«задоволення потреб сучасного 
часу не повинно підривати мож-
ливостей майбутніх поколінь 
задовольняти власні потреби».

Незважаючи на те, що згадана кон-
цепція отримала визнання на між-
народному рівні ще з початку 1980-х 
років, а завдання впровадження стра-
тегій сталого розвитку задеклароване 
в Декларації тисячоліття, схваленій у 
2002 році на Всесвітньому саміті зі ста-
лого розвитку у Йоганнесбурзі, є склад-
нощі з впровадженням таких стратегій 

1	 Політика	та	право	ЄС	з	питань,	що	стосуються	довкілля	:	посібник	;	
підготовл.	В.	Бізек.	–	Київ,2013.	–	168	с.
2	 Світовий	 центр	 даних	 з	 геоінформатики	 та	 сталого	 розвитку	
[Електронний	ресурс].	—	Режим	доступу	:	http://wdc.org.ua/

Сталий (екологічно безпечний) розвиток 
(за визначенням комісії ООН) – це такий роз-
виток, який задовольняє сьогоднішні потреби 
суспільства, не ставлячи під загрозу можли-
вість майбутніх поколінь задовольняти свої 
потреби.
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на національних рівнях. Згідно з націо-
нальними доповідями, отриманими від 
урядів, більш ніж 100 країн розробили 
свої стратегії, зміст і ефективність яких 
мають великі розбіжності.

Довідково: За підсумками 
2009 року 106 країн звітували 
Комісії сталого розвитку ООН 
про впровадження стратегій ста-
лого розвитку (55% від загальної 
кількості країн-членів ООН). Вони 
включають: (1) власне стратегії 
сталого розвитку, (2) окремі еко-
логічні стратегії, (3) відповідні 
розділи у стратегіях боротьби з 
бідністю або (4) розділи в загаль-
нонаціональних стратегіях розви-
тку країн.

Джерело: Глобальный новый зеленый 
курс: Доклад Программы ООН по окружа-
ющей среде, 2009

На сьогодні спостерігаються тенден-
ції до глибокого перетворення світового 
господарства і міжнародних економіч-
них відносин під впливом усвідомлення 
глобальних проблем, серед яких однією 
з найгостріших стала екологічна про-
блема, адже саме вона визначає пер-
спективи виживання людства. Як 
результат – зростання актуальності й 
необхідності формування докорінно змі-
неної, революційної стратегії розвитку 
як для окремої країни, так і для світо-
вого співтовариства загалом.

У доповіді Генерального секретаря 
ООН “Здійснення Порядку денного на 
XXI століття” зазначається, що одним із 
чинників, який зумовив недостатній про-
грес у сфері сталого розвитку, був брак 
ресурсів, і спроби за минуле десятиліття 
сприяти йому і зупинити деградацію 
навколишнього середовища в цілому 
не були ефективними. Світове навко-
лишнє середовище, як і раніше, зали-
шається надто нестійким і вразливим, 
а чинні заходи з його збереження дуже 
неефективні.

Есперти застерігають, що надто 
мізерні ресурси, відсутність політичної 
волі, розрізнені та нескоординовані дії, 
нераціональні структури виробництва і 
споживання підривають зусилля щодо 
здійснення сталого розвитку, тобто роз-
витку, що забезпечується здатністю при-
родних ресурсів і екосистем задовольняти 
сучасні й майбутні потреби. Водночас у 
часовому проміжку між самітами в Ріо-
де-Жанейро та Йоганнесбурзі були досяг-
нуті й певні позитивні результати щодо 
вдосконалення інституційної структури 
й управління сталим розвитком на гло-
бальному рівні та розв’язання проблем 
соціального розвитку і прав людини. 
Залучення громадськості та приватного 
сектору сприяло скороченню масштабів 
забруднення довкілля і зниженню тем-
пів деградації екосистем.

Серед успіхів, досягнутих у двадця-
тирічний період, треба також назвати 
значні зрушення у сфері регуляторної 
діяльності з охорони навколишнього 
середовища на глобальному та націо-
нальному рівнях. Міжнародна спіль-
нота прийняла значну кількість декла-
рацій, конвенцій, угод, які визначили 
напрями подальшої екологічної полі-
тики. До головних з них належать: 
Рамкова конвенція ООН про зміну клі-
мату, Кіотський протокол, Конвенція 
про біологічне різноманіття, Конвенція 
про боротьбу з опустелюванням тощо. 
Хоча їхня реалізація не набрала очіку-
ваної сили і поки що вони мають здебіль-
шого рекомендаційний характер, проте 
в них вже задекларовані глобальні 
виклики та намічені шляхи глобальної 

Європейський Союз визначив амбітну ціль 
у впровадженні природоохоронної політики  : 
до 2050  року його біорізноманіття та еко-
системні послуги, які надає біорізноманіття 
(його природний капітал) мають бути збере-
женими, оціненими і відповідним чином віднов-
леними для самого біорізноманіття і для його 
суттєвого внеску в добробут людини та еконо-
мічного процвітання, а отже, катастрофічні 
зміни, викликані втратою біорізноманіття, 
будуть зупинені.
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терапії. Подальший прогрес у цій сфері 
залежить від результативності в консо-
лідації й координації зусиль, створення 
глобальних і регіональних систем моні-
торингу, забезпечення фінансовими 
ресурсами.

Підсумки головних конферен-
цій ООН, що відбулися, починаючи з 
1992 року, стали основою для цілей, 
виголошених Декларацією Тисячоліття 
ООН. Третя конференція ООН з питань 
найменш розвинених країн (Брюссель, 
2000 р.) і Сьома конференція сторін 
Рамкової конвенції із змін клімату 
(Маракеш, 2001 р.), Паризька Угода 
(2016 р.) та інші зробили подальші важ-
ливі кроки у сфері сталого розвитку.

У червні 2001 року Європейська Рада 
ООН прийняла Стратегію сталого роз-
витку Європейського Союзу. Як допоп-
внення до цієї події в багатьох краї-
нах Європейського Союзу та світу було 
прийнято національні стратегічні про-
грами дій у рамках загальних напрямів 
сталого розвитку, зважаючи на націо-
нальні пріоритети та специфіку націо-
нальних умов розвитку.

Вищезазначені процеси нале-
жать до важливих блоків Плану дій 
Всесвітнього саміту. Головним завдан-
ням Саміту в Йоганнесбурзі (2012 р.) 
було надати новий імпульс політичним 
зобов’язанням та рішучості здійснити 
план дій щодо сталого розвитку шляхом 
нових ініціатив, які є практичними й 
партнерськими по суті.

Отже, за оцінками міжнародних 
експертів, за двадцять років після Ріо 

з'явилися нові вимоги і виклики, обу-
мовлені глобалізацією, революцією 
в галузі інформаційно-комунікацій-
них технологій та широким розповсю-
дженням нових загроз. Проте сталий 
розвиток залишається життєздатною 
альтернативою та довготерміновою пер-
спективою, яка і сьогодні не втратила 
своєї сили.

Водночас за останні десятиріччя 
довкілля отримало небувале в історії 
цивілізації навантаження, зумовлене 
чотирьохкратним зростанням чисель-
ності населення планети та двадцяти-
кратним збільшенням обсягів світового 
виробництва. Як наслідок, відбуваються 
природні катаклізми, зміни клімату, 
погіршення якості ґрунтів, повітря та 
води. 

концепція «зеленої» економіки. 
На початку XXІ століття більшість про-
мислово розвинених країн світу зіткну-
лися з екологічними проблемами, які 
примусили зробити вибір: або продовжу-
вати виснаження та забруднення при-
родних ресурсів, або обрати шлях, який 
би як задовольняв сьогоденні потреби, 
так і враховував потреби майбутніх 
поколінь. У результаті представники 
світового співтовариства узгодили впро-
вадження нової концепції «сталого роз-
витку» – так званої зеленої економіки 
(табл. 2.1). «Зелена» економіка (англ. 
Green economics) – напрям в економіч-
ній науці, який сформувався в останні  
2 десятиріччя, у рамках якого визна-
ється, що економіка є залежним компо-
нентом природного середовища, у межах 

 Таблиця 2.1
Визначення концепцій суспільного розвитку 

назва Сутність

Коричнева 
економіка

Економічне зростання без урахування вимог екологічної безпеки, 
критеріїв виснаження наявних природних ресурсів та забруднення 
навколишнього середовища

Сталий розвиток
це такий розвиток, який задовольняє сьогоднішні потреби суспіль-
ства, не ставлячи під загрозу можливість майбутніх поколінь задо-
вольняти свої потреби (Комісія ЮНЕП)

«Зелена» економіка
економіка, яка сприяє підвищенню добробуту людей і зміцненню 
соціальної справедливості при одночасному істотному зниженні 
ризиків для довкілля та дефіциту екологічних ресурсів (визначення 
ЮНЕП)
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якого вона існує, та водночас є її части-
ною. Термін «зелена економіка» на сьо-
годні має різні тлумачення, оскільки я 
концепція ще перебуває на стадії розро-
блення. Але, мабуть, найбільш широке 
застосування і найбільш авторитетне 
визначення «зеленої» економіки на сьо-
годнішній день сформульовано аналіти-
ками UNEP – Програми ООН з навко-
лишнього середовища (United Nations 
Environment Programme).

Сучасне трактування теоретич-
них засад «зеленої» економіки розро-
блено також всесвітнім об’єднанням 
учених Інституту «зеленої» еконо-
міки (Великобританія). Так, на думку 
директора цього інституту М. Кеннета, 
«зелена» економіка повертає науку з 
виключно кількісних вимірів «людини 
економічної» і розширює межі мейн-
стріму через використання комплексних 
і міждисциплінарних методів і інстру-
ментів. По суті, при обґрунтуванні еко-
номічної політики пропонується вико-
ристовувати абсолютно нові підходи3.

Пріоритетом «зеленої» економіки та- 
кож визначається добробут усіх людей, 
збереження біорізноманіття на землі 
і планети Земля в цілому, а не отри-
мання спрощеної кількісної статистики. 
Викриваються приховані руйнації, які 
прийнято називати «економічним зрос-
танням», – «ростізм» (Growthism), і визна-
чаються дефініції справжнього зростання 
з урахуванням використання природних 
ресурсів і природних екосистем.

До основних принципів «зеленої еко-
номіки» належать:

- рівність і справедливість у межах 
одного покоління і між поколіннями;

- відповідність принципам сталого 
розвитку;

- обережність щодо соціальних наслід-
ків і впливу на навколишнє середовище;

- розуміння високої цінності природ-
ного й соціального капіталу, напри-
клад, за рахунок інтерналізації зовніш-
ніх екологічних витрат, «зеленого» 
обліку, оцінки витрат за період усього 

життєвого циклу продукту і поліпшення 
управління;

- ефективність використання ресур-
сів, стійке споживання і виробництво;

- необхідність відповідності макро-
економічним цілям у спосіб створення 
«зелених» робочих місць, підвищення 
рівня конкуренції і зростання в осно-
вних галузях.

Означення «зелений» часто непра-
вильно використовують лише щодо 
економіки навколишнього природного 
середовища. Насправді головним еле-
ментом «зеленої» економіки є Земля як 
даність, її існування є відправною точ-
кою будь-яких теоретичних побудов і 
практичних дій. «Зелена» економіка 
базована на основних положеннях еко-
логічної економіки, але розвиває її і 
виходить далеко поза її межі, прагнучи 
одночасного досягнення соціальної та 
екологічної справедливості як окремих 
аспектів єдиного цілого. «Зелена» еко-
номіка шукає рішення, яке одночасно 
дозволяє боротися з бідністю, глобаль-
ними змінами клімату, зниженням 
біорізноманіття та знищенням видів у 
межах забезпечення справедливості. 
«Зелена» економіка порушує та дослі-
джує питання, яким чином створення 
дефіциту стало означати створення вар-
тості в умовах обмежених ресурсів Землі 
та як теорія зростання призвела до сьо-
годнішньої економічної мети – збіль-
шення масового споживання. 

Імпульсом розвитку «зеленої» еко-
номіки стала культурна революція 
60-х років ХХ ст., ідеологічним бази-
сом якої була книга Р. Карсон «Тиха 
весна» (1962 р.), де вперше висвітлю-
валися негативні наслідки економіч-
ного зростання, зокрема знищення 
біорізноманіття. 

«Зелена» економіка вносить до тра-
диційної економіки чинники екології, 
справедливості, соціальної та еколо-
гічної відповідальності. Розвиток цих 
ідей відображається в таких спорід-
нених напрямах економічної науки 
та філософії, як економіка добробуту,  
економіка природокористування й еко-
логічна економіка, та оновлює такі 

3 Kennet M. The Green economics reader. – Green Economics 
Institute / M.Kennet 2012. – 318 p.
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напрями, як низьковуглецева еконо-
міка та ресурсоефективність, зокрема 
повторне використання, перероблення, 
протидія забрудненню навколиш-
нього природного середовища, тран-
скордонному забрудненню, боротьба з 
корупцією. Економічні критерії мають 
включати цінності фізичного світу і 
створювати відчуття зв’язку між сус-
пільством і світом природи на основі сис-
теми цінностей і моральних принципів.

Незважаючи на глобальність «зеле-
ного» мислення, «зелена» економіка орі-
єнтує на розвиток локального виробни-
цтва для місцевих потреб, а також на 
вторинне використання, скорочення, 
ремонт, перероблення, а не розширення 
глобальної експансії корпорацій. 

Експертами визначено такі ключові 
переваги «зеленої економіки»:

1) спрямованість на забезпечення 
потреб усіх людей у всьому світі, захист 
біологічних видів, збереження природ-
ного середовища, Землі як системи й 
одного з отримувачів вигод, а не об’єкта 
забруднення й експлуатації;

2) ґрунтованість на соціальній та 
екологічній справедливості, толерант-
ності, створенні високої якості життя 
для сучасних і майбутніх поколінь, поєд-
нанні інтересів літніх людей і молоді;

3) забезпечення дотримання прав 
біологічних видів на існування і збере-
ження біорізноманіття;

4) націленість на ненасильницьке 
розв’язання проблем і забезпечення 
інклюзивності добробуту, зокрема для 
осіб з обмеженими можливостями; 

5) забезпечення рівного доступу до 
прийняття рішень (управління) і ресур-
сів, зокрема місцеві жителі повинні 
мати контроль над власною часткою й 
використанням ресурсів; 

6) забезпечення гендерної рівності в 
усіх сферах діяльності, навчанні, увага 
до розширення прав і можливостей 
жінок, а також національних, сексуаль-
них і релігійних меншин;

7) припинення зростання масового 
споживання й нераціонального вико-
ристання ресурсів планети, спрямова-
ність на повернення природного саморе-

гулювання, відновлення кліматичних 
умов у спосіб запровадження еколо-
гічних технологій, зниження викидів 
вуглецю, зміни критеріїв оцінювання 
економічної ефективності з математич-
них абстракцій на визначення реаль-
них наслідків для всіх зацікавлених 
сторін; орієнтованість на повагу до всіх 
людей однаково; запобігання бідності за 
допомогою адаптаційних заходів щодо 
пом’якшення змін клімату і захисту 
найбільш вразливих елементів природи 
та суспільства; забезпечення швидкого 
скорочення обсягів викиду вуглецю 
на душу населення в усьому світі до 
2 тонн у найближчі 5 років та вихід на 
нульові викиди в середньотерміновій 
перспективі;

8) передбачення переходу на віднов-
лювані джерела енергії; створення нової 
моделі економіки для подолання поточ-
ної невизначеності та спаду, якими 
позначився початок ХХІ ст.

Поряд із «зеленою» економікою 
як практичним втіленням концепції 
сталого розвитку існує обґрунтована 
Г. Паулі в межах діяльності Римського 
клубу «синя економіка», що визна-
чається як перехід до нового типу 
мислення. Її автор акцентує увагу на 
необхідності відмови від застарілих 
звичок і поглядів та пошуку нових 
рішень. Незважаючи на те, що важли-
вість збалансованості процесів дедалі 
більше усвідомлюється, досі мало хто 
знає, як зробити їх вигідними. За 
всіх своїх безумовних переваг «синя» 
економіка, ґрунтована на глибокому 
знанні природних законів і впрова-
дженні їх в практичне життя, сьогодні 
є, імовірніше, педагогічною методо-
логією, за якою можна навчити дітей 
правильному підходу до екологічної 
трансформації господарства та роз-
будови нової економіки. Перспективи 
нашого наближчого майбутнього (до 
2050 р.) пов’язані саме із «зеленою еко-
номікою», яка пропонує реальні меха-
нізми зміни сучасної моделі господа- 
рювання.

Загальновідомі постулати теорії зеле-
ної економіки базуються на 3-х аксіомах: 
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 неможливо нескінченно розширю-
вати сферу впливу людської діяльності 
в обмеженому просторі; 
 неможливо вимагати задоволення 

нескінченно збільшуваних потреб в умо-
вах обмеженості ресурсів; 
 усе на поверхні Землі є взаємо- 

пов'язаним. 
Наразі ця теорія дуже широко про-

пагується на міжнародному та євро-
пейському рівнях, проте, на жаль, поки 
що законодавчо не визнана на тере-
нах України. Між тим національна 
економіка потребує адаптації до умов 
екологічно безпечної конкуренції на 
регіональних та глобальних ринках, 
що означає підвищення ефективності 
виробництва, пристосування струк-
тури національної економіки до гло-
бальної конкуренції, підвищення рівня 
наукомісткості економіки, сприяння 
створенню нових видів бізнесу, запро-
вадженню міжнародних екологічних 
стандартів виробництва. 

Сьогодні термін «зелена економіка» 
стає досить популярним, але й досі немає 
цілісного бачення цього процесу як в 
змістовому, так і операційному плані. 
Суть її – зміна суспільних інтересів щодо 
пошуку інноваційних шляхів екологічно 
орієнтованого розвитку. Це не лише 
розвиток науки та її прикладних дослі-
джень для оновлення (модернізації) 
засобів виробництва на основі найсучас-
ніших технологій, що супроводжується 
проникненням новітніх розробок науки 
та техніки у сферу комунікації (інформа-
ційне суспільство) та інші сфери життя, 
а й результат проведення комплексних 
інституційних реформ і трансформації 
еколого-економічних відносин. 

При цьому є деякі відмінності у 
визначенні понять «зелена» еконо-
міка та «зелене» зростання.

Існує декілька тлумачень катего-
рії «зелене» зростання в останніх 
публікаціях міжнародних організацій 
та окремих авторів. За визначенням 
ОЕСР, «зелене» зростання спрямоване 
на виявлення більш екологічно чистих 
джерел зростання, включаючи можли-
вості розвитку нових екологічно орієнто-
ваних галузей, створення робочих місць 
і технологій та водночас управління 
структурними змінами для переходу до 
більш «зеленої» економіки. 

Таким чином, дві нові парадигми – 
стійкість і «зелене» зростання» – є 
основою нещодавно представленої про-
грами сталого розвитку. При цьому 
особливої актуальності набуває управ-
ління охороною довкілля, раціональ-
ним використанням природних ресурсів 
та безпекою життєдіяльності людини, 
значущість якого зростає в умовах 
децентралізації управління та підви-
щення ролі соціально-економічного роз-
витку регіонів 

У нещодавно поширеному документі 
UNEP підкреслено взаємозв'язок між 
поняттями «зеленої» економіки та ста-
лого розвитку.

завдання, відмінні риси та шляхи 
досягнення «зеленого» зростання. 
«Зелена» економіка відповідно до іде-
ології «Зеленого» Нового курсу ЮНЕП 

«Концепція «зеленої» економіки не підмі-
няє собою концепцію сталого розвитку, проте 
зараз усе більш поширене визнання того, що 
досягнення стійкості практично повністю 
залежить від правильної економіки. За останні 
десятиліття, коли нові багатства створюва-
лися з використанням моделі «коричневої» 
економіки, світова спільнота не вирішила 
таких проблем, як соціальна маргіналізація 
і виснаження ресурсів, і ми, як і раніше, далекі 
від досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття. 
Стійкість залишається найважливішою дов-
гостроковою метою, але для її досягнення ми 
повинні зробити нашу економіку «зеленою»  .

Джерело: «На зустріч Зелений економіці».  
Доповідь ЮНЕП, 2011 р.

За визначенням Світового банку, «інклю-
зивне «зелене» зростання» – це впровадження 
сталого розвитку шляхом узгодження нагаль-
них потреб у швидкому зростанні та скороченні 
масштабів бідності з необхідністю уникнути 
незворотних і дорогих екологічних збитків. 
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потребує структурних змін на всіх рів-
нях політики для забезпечення чоти-
рьох завдань:
 трансформувати неефективні 

виробничі структури шляхом реформу-
вання податково-бюджетних інструмен-
тів сприяння зеленому зростанню, змен-
шення бар’єрів та зміцнення ринків для 
зелених товарів, послуг і технологій;
 побудувати еко-ефективну інфра- 

структуру;
 змінити поведінку споживачів, 

забезпечивши для них правильні серед-
ньострокові та довгострокові орієнтири;
 сприяти інноваціям і більш чис-

тим технологіям на підтримку зеленого 
зростання.

Однією з ключових характеристик 
«зеленого» зростання є явище так зва-
ного «розмежування», коли тиск на 
довкілля менший від показників еко-
номічного зростання за певний період 
часу. При цьому пропонується викорис-
товувати категорію «природний капі-
тал» (Natural capital) замість катего-
рії «природні ресурси», що віддзеркалює 
зміну ролі природи в економіці – від 
пасивної до активної ролі як джерела 
вартості.

У доповідях ЮНЕП наголошується, 
що підтримка екологічного вектора роз-
витку промисловості сама по собі є недо-
статньою, оскільки «зелене» економічне 
зростання може стати шкідливим, якщо 
воно сприятиме лише збільшенню і так 
незбалансовано високого рівня спожи-
вання природних ресурсів. Мова пови-
нна йти про масштабне ресурсозбере-
ження та низьковуглецевий розвиток.

Якщо розглядати відмінності сучас-
них ідеологій суспільного розвитку, то 
варто зазначити, що сталий (стійкий) 
розвиток передбачає синергію трьох 
компонентів – економічного, соціаль-
ного та екологічного. Концепція «зеле-
ної економіки» покликана забезпечити 
більш гармонійне узгодження між цими 
компонентами, перш за все за рахунок 
ресурсо- та енергоефективності, а також 
участі бізнес-сектору.

Аналізуючи теоретичний наробок 
міжнародних інститутів, можна конста-

тувати, що відмінними рисами зеленої 
економіки є такі:

• економічне зростання має забез-
печуватися при менш інтенсивному 
споживанні сировини та енергії в усіх 
секторах економіки за принципом «ство-
рювати більше вартості за меншого 
впливу» (англ. «creating more value with 
less impact»);

• головну роль у переході на засади 
«зеленої» економіки відіграє державна 
політика стимулювання розвитку «зеле-
них» видів діяльності, обмеження суб-
сидій на підтримку забруднювальних 
довкілля «коричневих» виробництв, 
упровадження більш жорстких еколо-
гічних стандартів та відповідальності 
виробників і споживачів, продуманої 
системи державного регулювання та 
інвестицій;

• упровадження більш чистих тех-
нологій відкриває нові можливості зрос-
тання в «зелених» напрямах, компенсу-
ючи втрату робочих місць у коричневих 
секторах;

• активізація інвестування в підви-
щення енергоефективності, відновлю-
вальну енергетику та управління від-
ходами створює базис для розгортання 
підприємництва, інновацій та росту 
зайнятості на 20% до 2050 року порів-
няно зі звичайним сценарієм.

Інструментом «зеленої» економіки є 
здійснення цілої низки реформ, спря-
мованих на запровадження найбільш 
ефективних принципів, механізмів та 
моделей управління соціально-еконо-
мічними процесами в країнах світу. 
При цьому безумовним імперативом 
суспільства має стати практична реа-
лізація моделі сталого розвитку, що 
забезпечує інтегральне поєднання еко-
номічної ефективності, соціальної спра-
ведливості, ресурсної збалансованості 
та екобезпеки.

Чи вигідна «зелена» економіка з 
точки зору фінансистів? Екологічний 
проект ООН під назвою Green Economy 
Initiative доводить, що впровадження 
зеленої економіки є не лише запорукою 
збереження чистого довкілля, а й перед-
бачає досягнення низки цілей суто  
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економічного характеру, зокрема, ство-
рення нових робочих місць, збільшення 
виробництва одночасно зі зменшенням 
використання природних ресурсів, мож-
ливість ефективної переробки відходів.

Значний внесок тут належить саме 
країнам з перехідною економікою. 
Конструктивно адаптуючи світовий 
досвід «зеленої» моделі розвитку до наці-
ональних умов, вони почнуть відігравати 
дедалі важливішу роль у розробленні 
міжнародної політики в цій сфері. 

На сьогодні ідеологами «зеленої» еко-
номіки декларуються такі кроки щодо 
сприяння її розвитку:

• перехід до економіки відновлюва-
них енергетичних ресурсів;

• упровадження ресурсоощадних 
технологій та більш чистих виробництв;

• інвестиції в розвиток зеленої 
інфраструктури;

• забезпечення вторинного вико-
ристання ресурсів;

• поширення добробуту у своїй кра-
їні та за її межами. 

Одночасно на тлі перетворень, яких 
зазнала країна, треба визнати, що в умо-
вах глобалізації екологічних проблем від-
бувається усвідомлення неадекватності 
чинної моделі економічного зростання 
вимогам переходу до моделі сталого роз-
витку та необхідності формування основ 
«зеленої» економіки. Розвиток терито-
ріальних угрупувань неможливо пред-
ставити поза домінантною сьогодні на 
Заході ідеологією «зеленого» зростання, 
яка стала орієнтиром для залучення 
інвестицій . На відміну від парадигми 
сталого розвитку головні нововведення 
концепцій «зеленої» економіки та «зеле-
ного» зростання полягають у: 

• запровадженні стимулів для під-
вищення ефективності використання 
ресурсів, енергоспоживання, скоро-
чення та перероблення відходів;

• створенні умов для інновацій та 
нових технічних рішень у процесах 
виробництва та споживання ресурсів, 
розвитку і впровадження більш чистих 
технологій;

• забезпеченні структурних зру-
шень щодо розширення «зелених» видів 
діяльності з одночасним скорочен-
ням частки традиційних коричневих 
секторів;

• створенні ринків для «зелених» 
технологій, товарів та послуг, «зеленої» 
зайнятості;

• розвитку зеленого бізнесу; 
• формуванні фінансових інститу-

цій та механізмів інвестування у сферу 
екологічної інфраструктури. 

Хоча перехід до «зеленої» економіки 
вимагає значних інвестицій, залучити 
їх допоможе продумана державна полі-
тика та інноваційні механізми фінан-
сування. Швидке зростання ринків 
капіталу, удосконалення таких нових 
ринкових інструментів, як торгівля 
квотами на викиди вуглецю та мікро-
фінансування, а також фонди стиму-
лювання «зеленої» економіки, що впро-
ваджуються у відповідь на економічний 
спад останніх років, відкривають шлях 
до великомасштабного фінансування 
глобального переходу економіки на 
«зелені» рейки.

Один з головних висновків ЮНЕП – 
перехід до зеленої економіки стимулює 
зростання, доходи і зайнятість, а про-
блема подолання суперечностей і зна-
ходження компромісу між економічним 
зростанням та екологічною стабільністю 
є, імовірніше, міфом та наслідком недо-
статньо якісного державного управ-
ління. Курс на «зелений» розвиток пови-
нен слугувати каталізатором інвестицій 
та інновацій, які ляжуть в основу ста-
лого зростання та сприятимуть виник-
ненню нових економічних можливостей.

ПитаннЯ длЯ СаМоПеРеВіРки та контРолЮ знань
1. Сталий розвиток як теоретичний фундамент «зеленої» економіки.
2. Визначення «зеленої» економіки та її відмінностей від попередніх парадигм 

суспільного розвитку
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3. Які основні засади теорії «зеленої» економіки?
4. Які ключові принципи та кроки переходу до «зеленого» зростання?
5. Що таке природний капітал?
6. Завдання та стимули «зеленої» економіки
7. Які відмінності та головні нововведення концепцій «зеленої» економіки та 

«зеленого» зростання?
 

РекоМендоВані ПеРшоджеРела
1. European Commission. EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and 

inclusive growth /COM (2010) 2020 Brussels, 3.3.2010. – 37 p.
2. UNIDO, General Conference Thirteenth session, Vienna, 7-11 December 2009 

Forum on industrial development issues Issues paper by the Secretariat Distr.: General 
28 October 2009. – С. 6.

3. Глобальный новый зеленый курс: Доклад Программы ООН по окружающей 
среде [Електронний ресурс] / ЮНЕП. – 2009. – Режим доступу: www.unep.org/green 
economy

4. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению 
бедности – обобщающий доклад для представителей властных структур. – узагаль-
нюючий доповідь для представників владних структур. – Доповідь ЮНЕП, 2011 р. – 
[Електронний ресурс]. – Адреса доступу до сторінки – www.unep.org/greeneconomy

5. П’ять кроків до екологічної економіки // Перша рейтингова система Rate 1. – 
[Електронний ресурс]. – Адреса доступу до сторінки – http://www.rate1.com.ua/ua/
dovkillja/ekologija/1042/

6. Політика та право ЄС з питань, що стосуються довкілля : посібник ; підготовл. 
В. Бізек. – Київ, 2013. – 168 с.

7. «Повестка дня на XXI век» – путь к устойчивому развитию. Теоретические 
основы перспективной программы организации объединенных наций // сайт уни-
верситета управления «тисби», вестник тисби № 4 за 2003 год. 

8. Програма ООН по довкіллю. Глобальна екологічна перспектива (GEO – 3) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unep.org/geo/geo 3/russian/
overview/ index.htm

9. Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/

10. Паулі Г. Синя Економіка. 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів робочих місць. 
Доповідь Римскому клубу / Г. Паулі. – К.: Risk Reduktion Fundation, 2012. – 320 с.

11. United Nation Development Program. The Green Economy Initiatuve. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unep.org/greeneconomy /
LinkClick.aspx?fileticket=rN_rwy1dDW4%3d&tabid=1370&language=en-US

12. Kennet M. The Green economics reader. – Green Economics Institute / M.Kennet 
2012. – 318 p.



ОснОвні засади впрОвадження мОделі «зеленОї» екОнОміки в Україні

28

еволюція розвитку. Якщо розгля-
дати витоки «зеленої» економіки, то 
деякі експерти схильні визнавати їх як 
сучасний політичний лозунг. Проте 
можна констатувати, що «зелена» еко-
номіка не віддає перевагу якійсь одній 
політичній теорії – її розвиток можли-
вий в умовах будь-якої економіки, чи 
то державної, чи то суто ринкової. При 
цьому, на думку її ідеологів, «зелена» 
економіка не слугує та не є альтерна-
тивою сталому розвитку. Імовірніше, це 
вектор орієнтації курсу на такий розви-
ток на національному, регіональному 
та світовому рівнях, який узгоджується 
з «Порядком денним на ХХІ століття» та 
матеріалізує реалізацію його положень. 
Ініціатива «зеленої економіки» засно-
вана на трьох головних принципах: 
 оцінка і висунення на перший 

план екосистемних послуг як на націо-
нальному, так і міжнародному рівнях; 
 забезпечення зайнятості насе-

лення за рахунок створення «зелених» 
робочих місць та розроблення відповід-
ної політики; 
 використання ринкових меха-

нізмів для досягнення стійкого роз-
витку та підвищення економічної 
конкурентоспроможності.

концепція «зеленої» економіки 
з’явилася як відповідь на глобальну 
фінансову кризу (2008 р.), яка активі-
зувала пошук відповідей на питання – 
як задіяти нові джерела зростання, 
пов’язані з використанням ресурсно-
ефективних і більш екологічно чис-
тих технологій, та переорієнтувати для 
цього потоки інвестицій. Очікується, 
що ця трансформація дозволить забез-
печити безперервне економічне зрос-
тання, необхідне для створення робочих 
місць і скорочення масштабів убогості, 
знижуючи при цьому інтенсивність спо-

живання та виробництва енергії і ресур-
сів. Якщо аналізувати еволюцію розви-
тку «зеленої» економіки, то, перш за все, 
доречно констатувати, що вона є логіч-
ним продовженням теорії сталого роз-
витку, яка цементує стратегію подаль-
ших досягнень. Поштовхом до цього 
стала запропонована у 2009 р. ідеоло-
гія Глобального Зеленого курсу (ГЗНК)5  
ЮНЕП, яка пропонується як практичне 
вираження еколого орієнтованих урядо-
вих ініціатив та інтегрованої моделі ста-
лого розвитку економіки та довкілля, а 
також бачення того, як має виглядати 
зелена модернізація в довгостроковому 
періоді.

Саме цей курс, на думку експертів, 
належить до ряду глобально скоорди-
нованих великомасштабних пакетів 
стимулювання економіки і до таких 
заходів у сфері політики, які в корот-
костроковій перспективі зможуть при-
вести до пожвавлення світової еконо-
міки, заклавши при цьому фундамент 
для стабільного економічного зростання 
на середньострокову і довгострокову 
перспективу. 

При просуванні ГЗНК повинен засто-
совуватися принцип «загальної, але 
диференційованої відповідальності» з 
урахуванням особливостей розвинених 
країн, країн з ринковою економікою, 
країн з перехідною економікою та менш 
розвинутих країн. Розрахунки експер-
тів за макроекономічною моделлю пока-
зали, що сценарій «зелених» інвестицій 
має забезпечити протягом 5-10 років 
більш високі річні темпи зростання, ніж 
інвестиції у звичайні види діяльності. 

Така зміна моделі суспільного роз-
витку була підтримана Організацією 
економічного співробітництва та розви-
тку (ОЕСР). У декларації «зеленого» 
зростання, прийнятій на Конференції 
Міністрів країн 25 червня 2009 року, 
ОЕСР закликала країни впроваджувати 
стратегії зеленого зростання та відпо-

5	 Глобальный	 новый	 зеленый	 курс:	 Доклад	 Программы	 ООН	 по	
окружающей	 среде	 [Електронний	 ресурс]/	 ЮНЕП.	 -	 2009.	 –	 Режим	
доступу:	www.unep.org/greeneconomy

теМа 3. Витоки та МіжнаРодні СЦенаРіЇ  
РозВиткУ «зеленоЇ» еконоМіки
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відні інструменти політики, спрямовані 
на збільшення інвестицій у розвиток і 
використання екологічно чистих техно-
логій та підвищення енергоефективності. 
Важливо відмітити, что теорія зеленого 
зростання не підміняє концепцію сталого 
розвитку, а слугує практичним інстру-
ментом досягнення цілей сталого розви-
тку. Обидві концепції в загальновизна-
ному форматі ґрунтуються на принципах 
взаємодії суспільства і природи та спря-
мовані на задоволення потреб не тільки 
сучасного, але й майбутніх поколінь.

Відмінні особливості концепції та 
стратегії зеленого зростання оеСР:

1) природний капітал розглядається 
як фактор виробництва, як продуктив-
ний капітал, відновлення та нарощу-
вання якого требує інвестицій;

2) екологічна політика розгляда-
ється як інвестиційна політика, спря-
мована на підвищення ефективності 
використання природних ресурсів шля-
хом розвитку і використання новітніх 
ресурсо- та енергоефективних низькову-
глецевих технологій;

3) зелені види діяльності та еколо-
гічні інновації покликані сприяти струк-
турній перебудові, підвищенню продук-
тивності праці, капіталу, використання 
ресурсів та підтримувати перехід на 
технології нової хвилі і модернізацію 
інфраструктури;

4) тісний взаємозв’язок між еконо-
мічною та екологічною політикою забез-
печується шляхом використання таких 
інструментів як більш справедливе ціно-
утворення та оподаткування для стиму-
лювання ресурсозбереження, уведення 
більш жорстких, але стимулювальних 
екологічних стандартів і технічних 
регламентів, реформування системи 
субсидій на енергоресурси, упрова-
дження розширеної системи індикато-
рів для оцінки результативності дій та 
прийняття політичних рішень у цих 
напрямах.

екологічна програма оон під 
назвою Green Economy Initiative 
доводить, що це не лише запорука збе-
реження чистого довкілля, а й ефектив-
ний шлях побудови нової економіки та 

запровадження тих реформ, які давно 
вже назріли.

Програма включає низку цілей суто 
економічного характеру, зокрема, ство-
рення нових робочих місць, збільшення 
виробництва при зменшенні викорис-
тання природних ресурсів, можливість 
ефективної переробки відходів, однак 
декларує можливості збільшення еколо-
гічної ємності на всіх рівнях.

Згідно з проектом ЮНЕП новий еко-
номічний підхід має бути зафіксований 
в угоді між урядами держав Global 
Green Deal («Світова екологічна 
домовленість»), що міститиме осно-
вні ідеї побудови «зеленої економіки». 
Фахівці ООН сформулювали в межах 
концепції «зелені» відповіді на гло-
бальну економічну кризу та скорочення 
доступу до енергетичних і харчових 
ресурсів. Ці відповіді є заходами реа-
лізації «зеленої економіки», що реалі-
зуються у відповідних напрямах транс-
формації (табл. 3.1). 

Певні пропозиції до Global Green Deal 
підготував Worldwatch Institute – еколо-
гічна дослідна організація, що займа-
ється поширенням інформації екологіч-
ної тематики, виробленням стратегій 
для створення суспільства сталого роз-
витку, боротьбою з глобальним поте-
плінням, надмірним використанням 
невідновлюваних ресурсів та бідністю. 
Її засновник Л. Браун для порятунку 
цивілізації розробив «план Б» з орієнтов-
ною вартістю 187 млрд дол. щорічно, що 
втричі менше, ніж військовий бюджет 
США на 2008 р.

Суть цього плану полягає в переході 
на нову, екологічно безпечну еко-
номічну модель і глобальній реформі 

Зелене зростання покликане стимулювати 
економічне зростання та розвиток, забезпе-
чуючи при цьому збереження та раціональне 
використання природних активів з тим, щоб 
вони продовжували надавати сировину, енер-
гію, воду і різноманітні екосистемні послуги, 
на які покладається добробут країн (OECD, 
2011).
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Таблиця 3.1
напрями трансформації для реалізації концепції «зеленої» економіки

Напрям трансформації Необхідні трансформаційні принципи та заходи для реалізації 
концепції «зеленої економіки»

Розроблення шляхів 
сталого розвитку

- зміна визначення та виміру заможності та успіху держав 
(показник ВВП має бути доповнений індикаторами екосистем-
них послуг та біорізноманіття)

Інвестування у природ-
ний капітал

- збільшення частки заповідних територій до 15 % у всіх еко-
системах для постачання природних послуг і регулювання 
клімату;
- посилення захисту лісів, лісова сертифікація;
- припинення надмірного використання води;
- припинення надмірного та руйнівного для екосистем вилову 
риби;
- інвестування у біопродуктивність, підвищення біопродуктив-
ності у спосіб відновлення деградованої землі, покращення 
управління, підвищення врожайності тощо; 
- поширення продукції, виробленої з дотриманням природоохо-
ронних норм;
- оцінювання біорізноманіття та екосистемних послуг (уряди 
мають оцінити економічну цінність біорізноманіття та екосис-
темних послуг, тоді стане очевидним, що кошти, вкладені у 
їх підтримання, значно менші від тих, що необхідні для подо-
лання наслідків втрати цих природних послуг) 

Вирішення проблеми 
харчування -  споживання здорової органічної їжі

Розподіл землі 
та планування 

землекористування

- розроблення та впровадження раціональної системи землеко-
ристування з урахуванням економічної ефективності, соціаль-
ної стабільності та екологічної і ресурсної безпеки 

Розподіл обмежених 
ресурсів 

- гарантування рівного доступу та рівномірного розподілу енер-
гії, води та їжі між країнами та людьми (спільні дії та скоро-
чення марнотратного споживання можуть зменшити проблему)

Інвестування у покра-
щення управління, 
прийняття рішень 

- модернізація системи управління з метою досягнення сталого 
розвитку та збереження біорізноманіття; 
- використання сили ринку для проведення змін; 
- залучення бізнесу до соціальних заходів 

Перехід до економіки 
відновлюваних енерге-

тичних ресурсів

- надання «першості» відновлюваним енергетичним ресурсам, 
що мають стати основними в енергетичній системі всіх країн і 
поступово витіснити викопне паливо (альтернативні джерела 
енергії забезпечують додатковими робочими місцями)

Початок революції 
ефективності

- реалізація численних ідей, завдяки яким можна підвищити 
ефективність використання енергії та матеріалів у сферах: 
транспорту, 
домашнього господарства, 
промисловості;
діяльності комунальних служб. 
- масове запровадження енергоощадних технологій

Інвестування в роз-
виток «зеленої» 
інфраструктури

- створення «зеленого» транспорту, інформаційної 
інфраструктури

Перероблення 
матеріалів

- акцентування на стійкості, відновлюваності, переробленні й 
можливості ремонту товарів і речей, що також є основою для 
створення нових робочих місць

Поширення добробуту 
у своїй країні та поза її 

межами
- вироблення системи фінансового регулювання, яка гаранту-
ватиме забезпечення базових потреб більшості людей 
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державного управління. На його думку, 
це дозволить знизити рівень бідності 
та зупинити голод, встановити систему 
справедливого розподілу праці та її 
результатів, зменшить небезпеку еко-
логічної катастрофи. Серед необхідних 
заходів він назвав такі: 

– стабілізація чисельності насе-
лення на рівні 8 млрд осіб або менше – 
«на родину в середньому має припадати 
дві дитини»;

– скорочення обсягу викидів пар-
никових газів до 2020 р. на 80 % через 
запровадження податку на викиди в 
атмосферу вуглецю в обсязі 200 дол. 
США за тонну;

– створення Міністерства глобаль-
ної безпеки на основі Агентства між-
народного розвитку США, що займа-
тиметься недієздатними та слабкими 
державами та фінансуватиметься за 
рахунок бюджету Міністерства оборони 
США*.

На думку наукового координа-
тора Глобального плану Маршалла 
Ф.Й. Радермахера, якщо до 2050 р. насе-
лення планети сягне 9-10 млрд осіб, «у 
світі виникне колосальна потреба в додат-
ковій біомасі, вироблюваній сільським 
господарством, станеться драматичне 
загострення дефіциту ресурсів»*.

У 2009 р. Римський клуб ухвалив 
текст Амстердамської декларації, у якій 
було наголошено на необхідності негай-
них дій щодо відвернення дедалі вищого 
ризику катастрофічної зміни клімату 
та винайдення нового шляху світового 
розвитку на засадах стабільності, адек-
ватного взаємопов’язаним викликам у 
сфері навколишнього середовища, гло-
бального розвитку та реструктуризації 
економік . 

При цьому значний внесок у про-
сування ідеології «зеленої» економіки 
зроблено Економічною і соціальною 
комісією ООН для Азії та Тихого оке-
ану (ЕСКАТО ООН). Завдяки її діяль-
ності країни цього регіону на чолі з 
Республікою Корея є лідерами в запро-

вадженні стратегій «зеленого» зрос-
тання. Так, уряд Республіки Корея 
задекларував своє бачення низьковугле-
цевого «зеленого» зростання ще у серпні 
2008 року, у липні 2009 року оприлюд-
нив Національну стратегію «зеленого» 
зростання та П’ятирічний план реалі-
зації стратегії на 2009-2013 роки, а у 
грудні 2009 року прийняв базовий закон 
Республіки Корея про низьковуглецеве 
зелене зростання. Для моніторингу про-
ведення масштабних реформ у країні 
було створено Комітет із «зеленого» зрос-
тання при Президентові Республіки.

На думку ЮНЕП (Глобальний Новий 
Зелений курс ЮНЕП), зобов’язання 
Республіки Корея інвестувати на під-
тримку «зеленого» зростання 2% від 
ВВП, або 83,6 млрд дол. США протягом 
2009-2013 років, створило ефект доміно 
для інших азіатських економік. 

Уряди багатьох розвинутих країн 
включили цілі, завдання та конкретні 
інструменти сприяння «зеленому» зрос-
танню у свої довгострокові стратегії або 
розробили його окремі стратегії.

Ідеологія «зеленого» зростання 
була підтримана й урядом США. Так, 
стратегією американських інновацій 
«Забезпечення нашого економічного 
зростання і процвітання», оприлюдне-
ною у 2009 році та оновленою в лютому 
2011 року, передбачено розгортання 
революції чистої енергетики, подвоєння 
постачання відновлювальних джерел 
енергії, розвиток передових автомо-
більних технологій, розбудова сучасної 
фізичної інфраструктури та мереж. 
Бюджетні пропозиції Президента США 
на 2012 фінансовий рік за цими пріори-
тетами були підтримані Конгресом. 

Одночасно з цим Європейська 
Комісія навесні 2010 року розпочала 
розроблення нової стратегії сталого 
зростання та забезпечення робочими 
місцями. Її мета – виведення Європи 
з кризи й підготовка економіки ЄС до 
трьох основних довгострокових викли-
ків: сталого зростання, ресурсозбере-
ження та старіння населення. Стратегія 
отримала назву «Європа-2020» і покли-
кана замінити Лісабонській договір *	 Браун	 Л.	 Как	 избежать	 климатических	 катастроф?;	 План	 Б	 4.0:	

Спасение	цивилизации	/	Л.	Браун.	–	М.:	Эксимо,	2010.	–	416	с.
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2000 р. За наріжний камінь було при-
йнято посилення конкурентоздатності 
європейської економіки і курс на інно-
вації та «зелене» зростання.

Стратегія «Європа-2020» встанов-
лює три взаємопов’язані та взаємопоси-
люючі пріоритети:

І) розумне зростання – розвиток 
економіки, що базується на знаннях 
та інноваціях як ключових елементах 
конкурентоздатності;

ІІ) стале зростання – розвиток 
ресурсоощадної, низьковуглецевої та 
конкурентної економіки; 

ІІІ) інклюзивне зростання – спри-
яння розвитку соціально зорієнтованої і 
територіально єдиної економіки з висо-
ким показником зайнятості.

Згідно з новою стратегією, кожна 
країна-член Євросоюзу має розробити 
національні стратегічні орієнтири для 
досягнення п’яти загальноєвропейських 
цілей: і) зростання рівня зайнятості 
населення віком 20-64 з наявних 65% 
до 69%; іі) збільшення рівня інвестицій 
у науково-дослідницьку сферу (до 3% 
ВВП ЄС); ііі) досягнення цілі «20/20/20»: 
скорочення до 2020 року викидів пар-
никових газів на 20% і збільшення долі 
відновних джерел енергії до 20% до 
загального споживання електроенергії; 
iv) зменшення кількості осіб з незакін-
ченою середньою освітою (з 15% до 10%); 
v) зменшення кількості європейців, що 
живуть за межею бідності, на 25% (з 80 
до 20 мільйонів). 

Розвиваючи положення ГЗНК, 
ЮНЕП присвятив свою нову доповідь 
2011 року «назустріч «зеленій еко-
номіці»: шлях до сталого розвитку 
та викорінення бідності», яка кон-
кретизує сутність політики «зеленого» 
зростання в різних секторах економіки, 
визначає механізми, бар’єри та рушійні 
сили для реалізації цієї політики, надає 
рекомендації щодо «озеленення» десяти 
ключових секторів економіки з метою 
спрямування потоків державних і при-
ватних інвестицій на ефективне вико-
ристання ресурсів. 

оцінка потреб «зеленого» зрос-
тання. Як свідчать міжнародні дослі-

дження, порівняно з 1992 роком, коли 
вперше на Конференції ООН з навко-
лишнього середовища та розвитку в 
Ріо-де-Жанейро (Бразилія) загрози 
вичерпання природних ресурсів та 
погіршання клімату внаслідок люд-
ської діяльності були поставлені в ранг 
глобальних, ситуація у світі суттєво 
погіршилася. Населення планети росте 
прискореними темпами, споживаючи 
все більше природних ресурсів без їх 
достатнього відновлення, забрудню-
ючи довкілля відходами виробництва 
і споживання. За офіційними даними, 
забруднення атмосферного повітря 
призводить до потепління клімату на 
0,2 градуси Цельсію кожне десяти-
ліття внаслідок зростання емісії СО2 та 
інших парникових газів, що впливає на 
появу екстремальних метеорологічних 
явищ, колапсу та деградацію екосис-
тем. Міжнародні організації публіку-
ють песимістичні прогнози погіршання 
середовища для життя людей в усіх гео-
графічних широтах. 

Довідково: На частку енерге-
тичного сектора припадає дві тре-
тини викидів парникових газів. 
Згідно з оцінками, витрати на 
адаптацію до зміни клімату досяг-
нуть до 2030 року 50-170 млрд 
доларів США, причому половина 
цього фінансового тягаря ляже на 
країни, що розвиваються. 

Джерело: Stern Review Report on 
the Economics of Climate Change. Рre-
publication edition, 2010

За міжнародними оцінками, щоб 
забезпечити збільшуване населення 
планети продуктами харчування та 
енергією, необхідне підвищення в у 
сільському господарстві в середньому на 
2% на рік. 

При цьому, за оцінками ЮНЕП, очі-
кується, що у 2050 році населення буде 
генерувати більш як 13,1 млрд тонн 
відходів у зв’язку з підвищенням рівня 



33

РОЗДІЛ І. «ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА – ПРАКТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

життя і доходів. Це на 20% більше ніж у 
2009 році при тому, що лише 25% обсягу 
всіх відходів сьогодні утилізується або 
регенерується. При збереженні сучас-
них моделей виробництва і споживання 
ресурсів це призведе до планетарного 
колапсу та загрозливого погіршання 
середовища життєдіяльності людей 
усієї планети. Найбільш небезпечними 
й водночас імовірними глобальними 
ризиками на Світовому економічному 
форумі в Давосі у 2016 році визначили 

три екологічних ризики: екстремальні 
погодні явища; недотримання заходів 
щодо пом'якшення наслідків та адап-
тації до змін клімату та великі при-
родні катастрофи.

Усього на сьогодні відповідно до 
методологічних підходів, застосованих 
експертами Всесвітнього економічного 
форуму (Давос), виділяють 28 ризиків, 
з яких 5 є екологічними (таблиця 3.2):

глобальні екологічні ризики 
мають різну ймовірність та рівень 
впливу в різних регіонах світу, тому їх 
небезпека і ймовірність цих ризиків не 
є автоматично еквівалентними в окре-
мих країнах. Крім того, суттєво відріз-
няються екологічні ризики для ведення 
бізнесу, для населення та ризики 
для національної безпеки держави. 
Екологічні ризики відрізняються не 
тільки за рівнем, але й за типом впливу, 
наприклад, для середнього заходу США 
ризик природних катастроф – це тор-
надо в степовій зоні, а для України – це 
повені гірських річок Карпат.

Ризик «недотримання заходів щодо 
пом'якшення наслідків та адаптації 
до змін клімату» було визначено на 
Світовому економічному форумі в Давосі 

Довідково: Сьогодні через 
використання в сільському гос-
подарстві недосконалих техноло-
гій цей сектор економіки спожи-
ває більше 70% світових ресурсів 
прісної води, на його частку при-
падає понад 13% світових викидів 
парникових газів. Також викорис-
тання цих технологій є причиною 
3-5 мільйонів випадків отруєння 
пестицидами і більше ніж 40 тисяч 
смертей на рік.

Джерело: Renewables 2010 Global Status 
Report. REN21 (2010), стр. 38

Таблиця 3.2
глобальні екологічні ризики (2016 р.)

назва опис
Екстремальні погодні явища 
(наприклад, повені, урагани і 
т.д.)

Завдання шкоди нерухомості, інфраструктурі, природ-
ному середовищу та людські втрати в результаті екстре-
мальних погодних явищ 

Недотримання заходів щодо 
пом'якшення наслідків та 
адаптації до змін клімату

Уряди та бізнеси не мають змоги забезпечити 
дотримання або вжити ефективних заходів щодо 
пом'якшення наслідків зміни клімату, захисту насе-
лення й надання допомоги підприємствам впливу зміни 
клімату для адаптації

Основні втрати біорізноманіття 
та руйнація екосистем (суходіл 
або океан)

Незворотні наслідки для навколишнього природного 
середовища, результатом чого є виснаження ресурсів 
для існування людства та промисловості

Великі природні катастрофи 
(наприклад, землетруси, 
цунамі, виверження вулкана, 
геомагнітні бурі)

Завдання шкоди нерухомості, інфраструктурі, природ-
ному середовищу та людські витрати, викликані геофі-
зичним впливом – землетруси, вулканічна активність, 
зсуви, цунамі та геомагнітні бурі

Штучні екологічні катастрофи 
(наприклад, розливів нафти, 
радіоактивне забруднення і т.д.)

Нездатність запобігти великим техногенним катастро-
фам, шкоді для життя і здоров'я людей, інфраструктурі, 
нерухомості, економічній діяльності та навколишньому 
природному середовищу

Джерело: В Давосе активно обсуждается зеленая экономика. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?docsID=1574079& print=true.htm.
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у 2016 році найнебезпечнішим глобаль-
ним ризиком у світовому форматі. Сама 
ідея зміни клімату як стійкого три-
валого тренду була визначена в 60-ті 
роки минулого століття і поступово 
набула всесвітнього визнання на клі-
матичному саміті в Парижі у 2015 році, 
коли керівники 195 країн світу при-
єдналися до декларації про усвідом-
лення змін клімату та необхідності 
дотримання заходів щодо пом'якшення 
наслідків та адаптації до змін клімату. 
Така ситуація потребує міжнародної 
кооперації фінансових зусиль у гло-
бальному масштабі.

«зелений» сценарій, за прогнозами 
ЮНЕП, передбачає щорічні витрати на 
«озеленення» світової економіки від 1,05 
до 2,59 трлн дол. США, що становить 
менш як 1/10 всіх річних світових інвес-
тицій (табл. 3.3).

При цьому світовий попит на енергію 
зросте на 36% протягом 2008-2035 років 
згідно зі Світовим енергетичним огля-
дом 2010 року Міжнародного енергетич-
ного агентства.

Розрахунки Всесвітньої бізнес-ради 
із сталого розвитку, здійснені в рамках 
проекту «Бачення–2050», доводять, що 
традиційний шлях розвитку світової 
економіки за «звичайною бізнес-стра-
тегією» вимагатиме у 2050 році спожи-
вання природних ресурсів в обсязі, екві-
валентному 2,3 сьогоднішнього обсягу 
ресурсів планети.

Довідково: За прогнозами, 
середньорічна економія на капі-
тальних витратах і витратах на 
паливо у виробництві електро-
енергії в «зеленому» сценарії ста-
новитиме у 2010-2050 рр. близько 
760 млрд дол.

Джерело: Чалмен П. и Геллоше C. From 
Waste to Resource: An Abstract of World 
Waste Survey. Cyclope, Veolia Environmental 
Services, Edition Economica (2009), стр. 25

У зв’язку з цим глобальним викли-
ком міжнародні організації докладають 

зусиль щодо впровадження ідеології 
«зеленого» зростання шляхом: 

• упровадження нових ресурсно-
ефективних та більш чистих 
технологій; 

• збільшення ефективності сіль-
ського та лісового господарства;

• покращання екологічної 
інфраструктури;

• корекції суспільних цінностей та 
екологізованої поведінки людей;

• пошуку рішень щодо кліматичної 
політики

• створення зелених робочих місць.
глобальні виклики. Двадцяти- 

п'ятирічний період, який минув після 
Конференції ООН з навколишнього 
середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро 
(1992 р.), позначився прискореною гло-
балізацією міжнародних відносин у 
сфері політики, світової торгівлі, інозем-
них інвестицій та на ринках капіталу. 
Глобалізація створила нові можливості 
для розвитку міжнародної спільноти, 
але й поставила нові серйозні виклики. 
За оцінками експертів, вплив глобаліза-
ції на економіки країн був неоднаковим, 
і лише обмежена кількість країн змо-
гла забезпечити необхідний приплив 
зовнішнього капіталу та досягти істот-
них темпів економічного зростання.

Огляд міжнародних тенденцій свід-
чить, що одні країни розвивають сек-
торальну й цільову політику, інші – 
застосовують традиційні секторальні 
господарські плани для координації 
дій донорів у конкретних секторах. 
Прикладами секторальних і цільо-
вих стратегій є національні плани дій 
для боротьби з опустелюванням, націо-
нальні програми оздоровлення водних 
ресурсів, заліснення, політика інте-
грованого управління прибережними 
смугами.

Створення в деяких країнах таких 
інституційних структур, як національні 
ради зі сталого розвитку або міжмі-
ністерські комісії, зіграло позитивну 
роль у досягненні консенсусу у фор-
муванні національних стратегій ста-
лого розвитку. Важливе значення при 
цьому займає міжнародна технічна  
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Таблиця 3.3
завдання та кінцеві цілі державної політики в зелених секторах 

економіки (за оцінками ЮнеП)
Сектор економіки Напрями озеленення сектора Кінцеві цілі

1.
Підвищення 

енергоефективності 
житла

Реконструкція житла, гнучке 
проектування, енергоактивні 
будівлі, будівлі з нульовими 
викидами шкідливих речовин; 
нульовим енергоспоживанням 

Скорочення енергоспожи-
вання майже на 80% порів-
няно з традиційним проекту-
ванням будівель, створення 
мільйонів робочих місць 

2. Сталий транспорт

Перехід на низьковуглецеві 
види палива. Інвестування в 
енерго-ефективний транспорт, 
електрифікацію, розширення 
залізнизь. Планування зеле-
ної міської інфраструктури для 
транспорту.

Скорочення споживання 
палива світовим парком авто-
мобілів до 2050 року на 50 %, 
попередження викидів СО2 
щорічно обсягом 2 гігатонни, 
створення 3,8 млн нових робо-
чих місць у світі.

3. Стала енергетика

Інвестування в інтелектуальні 
енергорозподільні системи типу 
«smart grids», в інфраструктуру 
для відновлювальних джерел 
енергії, у розвиток і викорис-
тання технологій альтернатив-
ної енергетики

Понад 20 млн додаткових 
робочих місць: 2,1 млн у 
вітроенергетиці, 6,3 млн 
у геліо-фотоелектричній 
галузі, 12 млн у сільському 
господарстві і промисловості, 
пов’язаних з виробництвом 
біопалива. Зменшення вики-
дів вуглецю

4. Стале сільське 
господарство 

Інвестування у стале сільське 
господарство, у т.ч. органічне 
землеоброблення. Відрахування 
розвинутими країнами частини 
стимулювальних пакетів на 
користь країн, що розвиваються 

До 2050 р., згідно з про-
гнозами, один гектар Землі 
повинен прогодувати від 6,1 
до 6,4 осіб проти 4,5 осіб у 
2005 р.
Створення на 30% більше 
робочих місць

5. Прісна вода Інвестування в інфраструктуру 
забезпечення чистою водою

До 2015 р. удвічі зменшити 
кількість людей, що не мають 
постійного доступу до без-
печної води та базової сані-
тарії. Глобальний виграш у 
38 млрд дол. США у річному 
обчисленні

6. Екологічна 
інфраструктура

Інвестування у здорові еко-
системи: водозбірні басейни, 
річкові системи, водно-болотні 
угіддя, ґрунти, ліси, океани та 
коралові рифи, що надають 
важливі економічні послуги

Створення значної кількості 
додаткових робочих місць 
(вимагатиме від 10% до 
40% від обсягу інвестицій). 
Скорочення обсягу використа-
них природних ресурсів

7.

Ефективне 
використання 

матеріалів 
та енергії у 
виробничих 

процесах

Інвестування в екологічно чисті 
технології, чисте виробництво, 
відновлювальну енергетику.
Скорочення субсидій на видо-
буток і використання викопного 
палива

Загальне зменшення матері-
алоємності та енергоємності 
виробництва

8.
Утилізація відходів, 
вторинна переробка 

матеріалів

Включення у вартість продукції 
вартості шкоди для довкілля.
Забезпечення безпечного й 
чистого відвантаження, вивозу, 
збереження та утилізації від-
ходів при дотримані трьох 
правил: зменшення кількості 
відходів, їх вторинна переробка 
та вторинне використання

У 2000 році на сектор вторин-
ної переробки у країнах-чле-
нах Євросоюзу припадало 4 % 
ВВП цього регіону (а може не 
регіону а сектору уточнити в 
першоджерелі).
Очікується, що в умовах під-
вищення цін на сировинні 
товари сектор буде швидко 
зростати
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допомога. Так, ЮНЕП при створенні 
міжнародної мережі співробітництва 
з метою експертизи й оцінки глобаль-
ного стану навколишнього середовища 
акцентувала увагу на передачі мето-
дології та підходів у формуванні наці-
ональних і міжнародних центрів із 
співробітництва, що мало свій пози-
тивний ефект. Понад 100 держав отри-
мали подібну консультативну допомогу. 
Новим елементом інституційної струк-
тури та інструментом субрегіонального 
управління держав стали агентства міс-
цевого і регіонального розвитку. Крім 
того, ЮНЕП започаткувала збирання, 
аналіз і синтез глобальних і регіональ-
них даних щодо стану навколишнього 
середовища через мережу 35 партнер-
ських центрів, розташованих по всьому 
світі. Результатом цієї роботи є регу-
лярне видання глобального екологіч-
ного огляду під назвою «Глобальна еко-
логічна перспектива».

Деякі з агентств розвитку розробили 
програми щодо формування стратегій зі 
сталого розвитку. Підхід в оцінці розви-
тку (запропонований ООН), який базу-
ється на загальних національних оцін-
ках країн, став важливим елементом у 
координації програм ООН для допомоги 
на національному рівні.

Починаючи з 1992 року, було узго-
джено, підписано й ратифіковано низку 
нових правових інструментів, конвенцій 
і протоколів, які запровадили різнома-
нітні міжнародні правові інструменти й 
механізми, підсилили міжнародну пра-
вову основу для підтримки сталого роз-
витку та «зеленої» економіки.

На сьогодні уряди багатьох розвину-
тих країн включили цілі, завдання та 
конкретні інструменти сприяння «зеле-
ному» зростанню у свої довгострокові 
стратегії або розробили окремі стратегії 
«зеленого» зростання. Світова фінан-
сово-економічна криза спонукала 
держави світу до необхідності вирі-
шення питання підвищення ефектив-
ності використання ресурсів, розвитку 
нових екологічно орієнтованих галу-
зей і видів діяльності, упровадження 
«зелених технологій» – тобто тих змін, 

які дозволять забезпечити гармонійне 
узгодження економічного, соціального й 
екологічного розвитку і стати каталіза-
тором зростання глобальної економіки.

Саме тому на Конференції ООН зі ста-
лого розвитку, яка пройшла на вищому 
рівні в Бразилії у 2012 р. («Ріо+20»), 
однією з двох центральних тем була 
«зелена економіка в контексті сталого 
розвитку та викорінення бідності». 
Відповідно до підсумкового документа 
«Майбутнє, якого ми хочемо» ідеологія 
«зеленої» економіки розглядалася як 
ключовий вектор забезпечення сталого 
розвитку, що зміцнить здатність держав 
раціонально використовувати природні 
ресурси з меншим негативним впливом 
на навколишнє середовище.

Щодо зеленого майбутнього, то біль-
шість розвинених держав розглядають 
його як екологічно безпечний і збалан-
сований розвиток на основі принципів 
Декларації, прийнятої в Ріо, та відпо-
відно до довгострокових цілей, визна-
чених у Декларації Тисячоліття. При 
цьому концептуальні підходи до розви-
тку «зеленої» економіки збагачуються 
неперервним історичним досвідом та 
постійно вдосконалюються. 

Позитивним моментом Саміту було 
визнання багатьма розвиненими краї-
нами, які є лідерами за рівнями вироб-
ництва і споживання, їх солідарної 
відповідальності за наявну деграда-
цію навколишнього середовища і за 
майбутнє всього людства. Аналіз неза-
довільних результатів імплементації 
Порядку денного на XXI століття за 
десятирічний період виявив як одну з її 
основних причин недосконалість чинної 
інституційної структури сталого розви-
тку, що проявилась у сферах координа-
ції, моніторингу й управління. На Саміті 
в Йоганнесбурзі було підкреслено, що 
досконалість інституційної структури й 
ефективність її функціонування є клю-
човими в реалізації визначених цілей.

Міжнародний досвід свідчить, що 
«хвиля» зеленої революції істотно змі-
нює економічне середовище та фінан-
сові ринки в індустріально розвинених 
країнах, спонукає уряди та бізнес здій-
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снювати перерозподіл фінансових пото-
ків у перспективні екологічно чисті сек-
тори економіки. 

нові орієнтири розвитку «зеле-
ної» економіки. «Зелений перехід», 
що потребує, за експертними оцінками, 
обґрунтованих системних рішень, ура-
хування національного контексту та 
відкритості, повинен стимулюватися 
інструментами державної політики, 
яка має бути націлена на підтримку 
зелених реформ за трьома напрямами:  
(а) формування стратегічних засад полі-
тики та проведення реформ, пов’язаних 
з екологізацією економічної діяльності, 
(б) інтеграція стратегічних екологічних 
оцінок у систему розроблення планів і 
програм розвитку країн на національ-
ному, місцевому та галузевому рівнях, 
(в) реалізація демонстраційних проек-
тів, спрямованих на поширення прин-
ципів, бізнес-практики та технологій 
ресурсно-еффективного і більш чистого 
виробництва, а також органічного сіль-
ського господарства.

На сьогодні ЄС має низку доскона-
лих інноваційних програм, які вже 
забезпечують внесок в озеленення еко-
номіки ЄС. Серед них Дорожня карта 
переходу до конкурентної низьковугле-
цевої економіки (НВЕ) до 2050 року, 
Європейський план енергоефектив-
ності до 2020 року, Дорожня карта 
розвитку енергетики до 2050 року, 
Дорожня карта переходу до ресурсно-
ефективної Європи, План дій з еко-
логічних технологій (Environmental 
Technologies Action Plan – ETAP), 
Програма конкурентоздатності та інно-
вацій (Competitiveness and Innovation 
Framework Programme (CIP), Рамкові 
програми розвитку досліджень та тех-
нологій, програми інновацій та регіо-
нального розвитку тощо. 

Пріоритетними напрямками для 
забезпечення трансформації європей-
ської економіки на «зелених» засадах 
визначені збалансована мобільність та 
ефективність використання енергії й 
матеріалів.

Крім того, згідно з дослідженням 
Міжнародної організації праці «озеле-

нення» економіки відкриває нові мож-
ливості для бізнесу й підвищення зайня-
тості, а також стимулювання інвестицій 
та інновацій. Проте для ефективного 
впровадження «зеленої» економіки 
необхідно активізувати зусилля щодо 
зміцнення національних стратегій, які 
сприяють упровадженню чистих техно-
логій і «зелених» робочих місць.

З цією метою ООН розробляє про-
граму державних інвестицій, фіскаль-
них стимулів, політичних реформ і 
реформ ціноутворення для переходу до 
екологічно орієнтованої «зеленої» еко-
номіки, створення відповідної інфра-
структури та підвищення зайнятості 
у трансформованих секторах еконо-
міки. При цьому, за оцінками міжна-
родних досліджень, передбачається, 
що впровадження Кліматичного та 
Енергетичного пакетів дозволить ско-
ротити до 2050 р. викиди парникових 
газів на 80-90% порівняно з 1990 р.

 У 2012 р. Європейська Комісія пред-
ставила нову Програму дій Союзу з 
охорони навколишнього середовища 
до 2020 року «жити добре, у межах 
можливостей нашої планети», яка 
буде керівною для екологічної політики 
на період до 2020 року. Цей стратегіч-
ний документ спрямований на підви-
щення екологічної сталості в Європі та 
перетворення ЄС в інклюзивну і сталу 
«зелену» економіку і містить такі тема-
тичні пріоритети: 

• Пріоритетна мета 1: Захист, збережен- 
ня та розвиток природного капіталу ЄС, 

• Пріоритетна мета 2: Пере- 
творення ЄС на ресурсозберігальну, 
«зелену» та конкурентоспроможну 
низьковуглецеву економіку.

• Пріоритетна мета 3: Захист грома-
дян ЄС від екологічних тисків та ризи-
ків для здоров'я і добробуту, 

• Пріоритетна мета 4: Максимізація 
переваг екологічного права ЄС, 

• Пріоритетна мета 5: Поліпшення 
доказової бази екологічної політики, 

• Пріоритетна мета 6: Забезпечення 
інвестицій в екологічну та кліматичну 
політику та досягнення відповідної вар-
тості інвестицій, 
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• Пріоритетна мета 7: Поліпшення 
екологічної інтеграції та узгодженості 
політики, 

• Пріоритетна мета 8: Підвищення 
сталості міст ЄС, 

• Пріоритетна мета 9: Підвищення 
ефективності діяльності ЄС щодо реагу-
вання на регіональні та глобальні еко-
логічні та кліматичні виклики. 

Відповідно до статті 191 Договору про 
функціонування Європейського Союзу 
ця Програма ґрунтується на принципі 
вжиття заходів перестороги, а також 
на принципах вжиття запобіжних захо-
дів, відшкодування шкоди, завданої 
навколишньому середовищу, переду-
сім у джерелі забруднення, і принципі 
«забруднювач зaплaтить». Усі заходи, 
дії та цілі, визначені в Програмі, пови-
нні реалізовуватися відповідно до прин-
ципів «розумного» регулювання та про-
ведення комплексної оцінки впливу в 
разі необхідності. 

особливий акцент робиться на 
синергії розвитку «зеленої» еконо-
міки та екологічно орієнтованого 
бізнесу. 

У вересні 2015 року в рамках  
70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у 
Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі ста-

лого розвитку та прийняття Порядку 
денного розвитку після 2015 року, на 
якому було затверджено нові орієнтири 
«зеленого» розвитку. Підсумковим доку-
ментом Саміту «Перетворення нашого 
світу: порядок денний у сфері сталого 
розвитку до 2030 року» було затвер-
джено 17 Цілей Сталого Розвитку та 
169 завдань. Згідно з новим глобаль-
ним Порядком денним на період до 
2030 року, прийнятим 193 країнами – 
членами ООН, було задекларовано, 
що важливим фактором забезпечення 
нової динаміки розвитку є інклюзивна 
трансформаційна економіка, яка 
базується на стійких структурах вироб-
ництва і споживання.

Визначення завдань ЦСР для 
подальшого (на 15 poків) монiторингу 
започаткувало національний дискурс 
щодо вимірювання суспільного про-
гресу в цілому та вдосконалення систем 
національної статистики. Необхідним 
є створення відкритої платформи для 
забезпечення широкої участі всіх заці-
кавлених у моніторингу досягнення 
Цілей Сталого Розвитку, що потре-
бує глибоких соціально-економічних 
перетворень та нового глобального 
партнерства.

ПитаннЯ длЯ СаМоПеРеВіРки та контРолЮ знань
1. Які найважливіші етапи розвитку «зеленої» економіки у світовому контексті?
2. Огляд найважливіших міжнародних документів та регламентів. 
3. У чому полягає Концепція «зеленої» економіки в міжнародному форматі?
4. Які три взаємопов’язані та взаємопосилюючі пріоритети Стратегії 

«Європа – 2020»?
5. Які глобальні виклики сьогодення?
6. Які цілі державної політики в «зелених» секторах економіки?
7. Міжнародна політика «зеленого» зростання : оцінка переваг, бар’єрів та рушій-

них сил.
8. У чому полягають нові орієнтири розвитку інклюзивної «зеленої» економіки?
9. Які складники Програми дій Європейського Союзу з охорони навколишнього 

середовища до 2020 року «Жити добре, у межах можливостей нашої планети»?
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Необхідність розроблення та впрова-
дження політики «зеленого» зростання 
в Україні викликана як міжнародними 
зобов’язаннями, так і внутрішніми  
соціально-економічними й екологіч-
ними реаліями.

трансформація моделі екологіч-
ного управління на засадах між-
народного досвіду. Аналіз наслідків 
реформування економіки України про-
тягом останнього десятиріччя дозволяє 
констатувати, що реалізація непроду-
маної екологічної політики тільки заго-
стрила успадковані з радянських часів 
диспропорції, у тому числі в природно-
ресурсній сфері, що слугує однією з при-
чин гальмування успішного просування 
в Україні моделі повноцінної ринкової 
економіки. Однією з визначальних рис 
домінантної ще донедавна політики 
стала відсутність єдиної стратегії дер-
жавного управління, спрямованої на 
реалізацію балансу еколого-економіч-
них інтересів. Згідно зі своїми міжнарод-
ними зобов’язаннями Україна як член 
ООН повинна була до 2002 р. розробити 
Національну стратегію сталого розвитку, 
але, на жаль, треба констатувати, що це 
зобов’язання залишилось невиконаним 
упродовж майже півтора десятка років. 

Між тим довгострокова стратегія 
України щодо інтеграції до ЄС озна-
чає, зокрема, поступове наближення 
до відповідних стандартів природоохо-
ронного законодавства та забезпечення 
дієвості механізмів їх упровадження. 
Ефективність таких зусиль залежить від 
темпів екологічних реформ у державі, 
які відбуваються сьогодні. Але домінує 
думка, що Україна не в змозі самостійно 
забезпечити багатомільярдні витрати 
для гармонізації свого екологічного 
законодавства з вимогами ЄС. Більш 
того, навіть за оптимістичними прогно-
зами Україна може розглядатися як 
можливий кандидат на вступ до ЄС не 

раніше ніж через 10 років. Тому сценарій 
майбутніх членів ЄС-країн Центральної 
та Східної Європи (ЦСЄ) щодо залу-
чення визначальних коштів від ЄС на 
досягнення гармонізації свого екологіч-
ного законодавства з вимогами ЄС для 
України є несприятливим. Отже, урахо-
вуючи тенденції сучасного етапу розви-
тку, необхідно більш активно ініціювати 
нові форми міжнародної співпраці, що 
дозволять мобілізувати як зовнішні, так 
і внутрішні резерви України для збере-
ження, відтворення та сталого управ-
ління власним довкіллям. 

Така теза визначає необхідність ста-
новлення ринкових реформ в Україні 
в тісній взаємозалежності з екологіза-
цію і курсом на сталий розвиток. Тільки 
в такому контексті можливе усунення 
наявного антагонізму у відносинах 
«виробництво – навколишнє середо-
вище» і вихід України на траєкторію еко-
номічного зростання. При цьому зміст 
структурної перебудови макроекономіч-
ної моделі розвитку полягає в тому, щоб 
забезпечити (поряд зі згортанням і лік-
відацією неефективних еколого небез-
печних або таких, що не задовольняють 
еколого безпечні вимоги, підприємств) 
достатні темпи впровадження сучас-
них конкурентноздатних і беззбиткових 
виробництв і видів діяльності.

Лише так Україна зможе гідно інте-
груватися у світовий економічний про-
стір, забезпечити необхідний рівень 
економічної й екологічної безпеки і 
добробут свого населення.

основним завданням екологіч-
ного управління в просторовому 
контексті є створення правових, соці-
ально-економічних та політичних пере-
думов для сталого розвитку й життєді-
яльності суспільства в умовах складної 
екологічної ситуації. 

Поява нових економічних, соціаль-
них й екологічних пріоритетів, що спи-

теМа 4. ПеРедУМоВи ФоРМУВаннЯ 
наЦіональноЇ Політики  
«зеленого» зРоСтаннЯ В УкРаЇні
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раються на нові збалансовані структури 
виробництва й споживання, нові техно-
логії та форми інвестицій, спричинює 
необхідність трансформації національ-
них систем управління на локальному, 
регіональному, державному і глобаль-
ному рівнях, головним завданням яких 
є гармонізація відносин у системі 
«природа – суспільство». У зв'язку з 
цим набуває актуальності розвиток сис-
тем екологічного управління й досяг-
нення ними такого рівня досконалості, 
який забезпечує гармонійний розви-
ток виробничого та природоресурс-
ного потенціалу, дає змогу узгоджу-
вати «цілі» господарювання людини з 
«цілями» саморегуляції природних еко-
систем й уникати деградації навколиш-
нього природного середовища. 

На сьогодні питання обґрунтування 
вибору шляхів суспільно-політичного 
та економічного розвитку України є 
надзвичайно актуальними. При пла-
нуванні та здійсненні економічних та 
соціальних реформ необхідно передба-
чати та оцінювати їх вплив на умови та 
рівень життя населення й наслідки для 
майбутніх поколінь. Оновлення завдань 
Цілей Розвитку тисячоліття має 
стати поштовхом для цілеспрямованого 
вдосконалювання регулюючих механіз-
мів, що розвинулися під час трансфор-
маційних зрушень в Україні, з одно-
часним забезпеченням прав людини на 
екологобезпечне середовище. Отже, у 
сучасних умовах збільшуваної дефіцит-
ності природних, матеріальних, фінан-
сових та інших ресурсів і кризового 
стану в багатьох регіонах України соці-
альної, економічної й екологічної ситу-
ації, необхідно створити надійну основу 
для стійкого використання, відтворення 
й охорони навколишнього природного 
середовища. Розв’язання цієї проблеми 
можливе за наявності ефективної сис-
теми екологічного управління та її узго-
дження з процесами просторового розви-
тку. За роки незалежності в Україні було 
загалом сформовано засади державної 
політики щодо просування моделі «зеле-
ної» економіки, визначено довгостро-
кову стратегію розв'язання соціально-

економічних та екологічних проблем. 
Проте на сьогодні цілісний закон прямої 
дії відсутній. Між тим розв’язання про-
блем забезпечення «зеленого» зростання 
має стати пріоритетним напрямом і 
обов’язковим складником національної 
політики у здійсненні соціально-еконо-
мічних реформ, формуванні умов ста-
лого розвитку країни. 

Водночас правові засади екологіч-
ної та соціальної політики закладено 
в Основному Законі – Конституції 
України. Виконуючи свій конституцій-
ний обов'язок «із забезпечення еколо-
гічної безпеки і підтримання еколо-
гічної рівноваги на території України» 
(ст. 16 Конституції України), Кабінет 
Міністрів України у 2000 р. спрямову-
вав свою діяльність на забезпечення 
прав громадян «на безпечне для життя і 
здоров'я довкілля» (ст. 50 конституції 
України). Для досягнення цієї мети 
Урядом визначено такі пріоритети своєї 
діяльності:

• розвиток і вдосконалення еко-
логічного законодавства, екологіза-
ція всього законодавства (бюджетного, 
податкового тощо) шляхом упрова-
дження принципів сталого розвитку в 
законодавче поле України;

• інституційне вдосконалення дер-
жавної системи управління у сфері охо-
рони довкілля та ресурсокористування;

• розширення участі громадськості 
у виробленні і прийнятті рішень у сфері 
охорони довкілля, використання при-
родних ресурсів та екологічної безпеки;

• формування нової екологічної сві-
домості громадян через створення роз-
галуженої системи закладів екологічної 
освіти та виховання;

• розвиток і вдосконалення економіч-
ного механізму природокористування;

• поглиблення міжнародного спів-
робітництва у сфері охорони довкілля, 
гармонізація національного екологіч-
ного законодавства з європейським;

• створення ефективної державної 
системи моніторингу довкілля та вико-
ристання природних ресурсів;

• посилення державного і гро-
мадського контролю за дотриманням  
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природоохоронного законодавства, під-
вищення його дієвості.

Реалізація названих пріоритетів 
потребувала вжиття цілої системи захо-
дів правового характеру, спрямова-
них на створення безпечного для жит-
тєдіяльності людини стану довкілля.  
У сучасному розвитку українського еко-
логічного законодавства помітно тен-
денцію до його деталізації, подальшого 
вдосконалення окремих його частин. 
Було впроваджено низку основних нор-
мативно-правових актів, які регулюють 
майже всі аспекти охорони навколиш-
нього середовища й використання при-
родних ресурсів. Спільними зусиллями 
всіх гілок влади закладено основи зако-
нодавства у сфері охорони довкілля, 
використання природних ресурсів, 
екологічної безпеки. Так, зокрема, 
Верховною Радою України були при-
йняті Земельний, Лісовий, Водний 
кодекси та Кодекс про надра, закони 
України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про при-
родно-заповідний фонд», «Про охорону 
атмосферного повітря», «Про тваринний 
світ», «Про екологічну експертизу», «Про 
використання ядерної енергії та радіа-
ційну безпеку», «Про поводження з раді-
оактивними відходами», «Про відходи», 
«Про рослинний світ».

З прийняттям у 2001 р. нової редак-
ції Закону «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» в 
Україні відбувається перебудова зако-
нодавчої, інституціональної та норма-
тивної бази. Сьогодні одним із пріори-
тетних напрямів реалізації екологічної 
політики є вдосконалення системи інте-
грованого екологічного управління, 
міжвідомчої координації, обов’язкова 
інтеграція екологічного складника до 
програм розвитку секторів економіки. 
Для цього в Україні реалізовано низку 
заходів та прийнято нормативно-пра-
вові документи, щову майбутньому 
створить умови для підвищення ефек-
тивності екологічної політики через 
удосконалення законодавства та приве-
дення його у відповідність до міжнарод-
них стандартів та вимог.

Основними вимогами до такого 
законодавства є його відповідність 
Конституції, наближення до євро-
пейських вимог (додаток 1) та від-
повідних директив ЄС (додаток 2), 
забезпечення впровадження багато-
сторонніх екологічних угод (конвен-
цій, протоколів тощо), стороною яких є 
Україна, соціальна прийнятність, реа-
лістичність, економічна ефективність. 
Законодавство має сприяти гнучкому 
застосуванню відповідних економічних 
інструментів для стимулювання впрова-
дження інноваційних екологічних тех-
нологій, розв'язанню екологічних про-
блем на місцевому рівні.

Аналіз екологічної політики України 
щодо створення екологічних передумов 
«зеленого» курсу розвитку держави 
є складним завданням, адже потребує 
врахування багатьох факторів та прове-
дення одночасного аналізу нормативно-
правових та інституціональних засад 
втілення екологічної політики, з одного 
боку, і зрушень і змін у використанні й 
відновленні природних ресурсів, антро-
погенному навантаженні, що відбулися 
за напрямами господарської діяльності 
та основними складниками навколиш-
нього середовища (атмосферного пові-
тря, ґрунтів, водного середовища, біо- та 
ландшафтного різноманіття, лісів), – з 
іншого. До прийняття Стратегії дер-
жавної екологічної політики до 
2020 р. (грудень 2010 р.) головним доку-
ментом, що визначав екологічну полі-
тику і стратегію держави, були «Основні 
напрями державної політики в галузі охо-
рони навколишнього природного середо-
вища, використання природних ресурсів 
та забезпечення екологічної безпеки», 
затверджені Постановою Верховної Ради 
України 5 березня 1998 року. Хоча прі-
оритети розвитку держави дещо зміни-
лися з того часу, багато положень цього 
документа не втратили своєї актуаль-
ності і до цього часу, зокрема щодо:

• упровадження еколого-еконо-
мічних реформ, що базуються на стра-
тегії сталого розвитку відповідно 
до національного та європейського 
законодавства;
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• належного забезпечення участі 
громадськості в прийняті рішень і 
доступі до правосуддя з питань, що стосу-
ються навколишнього середовища, роз-
виток екологічної освіти та виховання;

• упровадження національної стра-
тегії охорони та використання водних 
ресурсів України, насамперед з метою 
забезпечення населення якісною пит-
ною водою;

• удосконалення механізмів управ-
ління відходами з урахуванням між-
народних стандартів та нормативів, 
насамперед, для великих міст і великих 
промислових об’єктів;

• вжиття дієвих заходів щодо змен-
шення забруднення атмосферного пові-
тря, особливо у промислових регіонах;

• упровадження інтегрованої сис-
теми обліку природних ресурсів з метою 
їх раціонального використання та від-
творення. Перегляд системи дозволів та 
платежів за використання природних 
ресурсів.

Проте «Основні напрями держав-
ної політики в галузі охорони навко-
лишнього природного середовища, 
використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки» не 
відповідають вимогам сьогодення та 
динаміці глобальних викликів. 

По-перше, документ було схвалено в 
період тривалого економічного спаду в 
країні. 

По-друге, за період, який минув з 
1998 р., у світі відбулися значні події 
міжнародного рівня, що визначили 
подальший розвиток екологічних стра-
тегій. В Україні спостерігалися суттєві 
зрушення щодо посилення економічної 
діяльності. Тому виникла необхідність 
розроблення нового стратегічного доку-
мента на довгострокову перспективу – 
Стратегії національної екологічної полі-
тики України на період до 2020 року, 
який враховуватиме процеси глобаліза-
ції економіки, розвиток у країні ринкових 
відносин, рішення Київської конферен-
ції міністрів навколишньої природного 
середовища «Довкілля для Європи» 
(2003 р.), Всесвітнього саміту зі сталого 
розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.), пер-

спективи вступу України у СОТ, поло-
ження низки міжнародних зобов'язань 
України у сфері охорони навколишнього 
природного середовища та сприятиме 
подальшій активній екологізації галузей 
економіки і сфер діяльності.

Згідно зі Стратегією соціально-еко-
номічного розвитку до 2020 р. основною 
метою державної регіональної політики 
України на сучасному етапі розвитку є 
створення умов, що дадуть змогу регі-
онам повністю реалізувати наявний 
потенціал, зробити максимальний вне-
сок у національну економіку, здобути 
конкурентні переваги на зовнішньому 
ринку. Забезпечити виконання цих 
завдань може лише виважена політика 
держави та її регіонів у контексті форму-
вання сучасної моделі природно-ресурс-
ного менеджменту. На жаль, можна 
констатувати, що ресурсна домінанта в 
контексті регіонального розвитку через 
призму першочергових державних 
завдань поки що відсутня. Ці прогалини 
властиві і Цілям розвитку тисячоліття, 
особливо українській версії.

Можна констатувати, що в контексті 
формування Національного плану дій 
з охорони навколишнього природного 
середовища на 2011–2015 роки при-
родно-ресурсний менеджмент як стра-
тегічний вектор та складник сучасного 
екологічного управління залишився без 
будь-яких сутнісних наповнень. Так, 
зовсім не приділено уваги таким чинни-
кам, як:

• інституційні механізми забезпе-
чення збалансованого використання 
природних ресурсів;

• посилення важелів відповідаль-
ності за їх нераціональне використання 
та відображення їх у законах прямої дії;

• розроблення організаційно-еко-
номічних заходів щодо стимулювання 
ресурсозбереження на різних ієрархіч-
них рівнях (до речі, ідеологія ресур-
созбереження в Плані дій з охорони 
навколишнього природного середовища 
України на період 2011-2015 рр. навіть 
не згадується);

• розмежування функцій щодо регу-
лювання ефективного використання  
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природних ресурсів з відповідним 
фінансовим наповнення бюджетів усіх 
рівнів; 

• законодавчо-нормативна основа 
формування та стягування природоре-
сурсної ренти та її розподілу між різ-
ними гілками влади.

Таким чином, можна констатувати, що 
нормативно-законодавча площина розви-
тку «зеленої» економіки досі залиша-
ється розпливчастою та розпорошеною за 
різними сегментами екологічного управ-
ління, тоді як уже є нагальною необхід-
ність виокремити ці питання в самостій-
ний формат, у тому числі щодо державного 
екологічного моніторингу, який залиша-
ється в основному поресурсним і локаль-
ним, не набуваючи комплексного харак-
теру. Завдання щодо вдосконалення 
й розвитку державного екологічного 
моніторингу, які було визначено в 
Основних напрямах державної екологіч-
ної політики, не виконані. Система еко-
логічної паспортизації підприємств, 
місць видалення відходів також прак-
тично не функціонує в тому обсязі, який 
визначено чинним законодавством і полі-
тикою європейської інтеграції. 

Щодо вдосконалення національної 
екологічної інформаційної системи, то 
вона має бути ідентифікованим систем-
ним компонентом як глобальної екоін-
формаційної мережі, так і національної 
інформаційної мережі сталого розви-
тку, здатним забезпечити збір, накопи-
чення, зберігання, упорядкування (сис-
тематизацію), оцінку й використання 
даних під час прийняття рішень на 
будь-якому рівні: місцевому, регіональ-
ному, національному й міжнародному.

Одним з ключових кроків до іденти-
фікації національної екоінформаційної 
системи є створення національної під-
системи комплексного екологічного й 
економічного обліку (кеео), мета якої 
полягає в наданні інформації для інте-
гральної оцінки ролі навколишнього 
природного середовища, його екосистем 
не тільки як джерела природного капі-
талу й отримувача побічних продуктів 
життєдіяьності, але і як джерела життє-
вих і духовних сил суспільства.

Особливо звертається увага на розро-
блення показників і включення даних 
про стан природного середовища (якість 
повітря, ресурси прісної води, ліса і 
пасовища, опустелювання, деграда-
ція ґрунту, біологічна різноманітність). 
Діяльність щодо зміцнення інформацій-
ного потенціалу має бути спрямована на 
зменшення інформаційного розриву й 
розширення доступу до інформації.

У Європейському Союзі поширена 
мережа Центрів екологічних даних, до 
функцій яких входить збір, оброблення 
і зберігання даних, а також надання їх 
регулятивним органам і громадськості. 
Такі центри вдосконалюють методи й 
засоби комплексного (екосистемного) 
моніторингу у співпраці з Європейським 
агентством з навколишнього середо-
вища. В Україні найбільшого розвитку 
набули моніторингові, кадастрові й кар-
тографічні, у тому числі ГІС, інформа-
ційні системи. Це закріплено у відповід-
них законодавчих актах, що стосуються 
управління окремими природними 
ресурсами. Проте нормативні, методо-
логічні, науково-технічні й організа-
ційні засади створення цілісної націо-
нальної системи екологічної інформації 
в екологічному законодавстві не розви-
нені. Методологічна база екологічної 
інформації залишається недосконалою 
щодо розроблення і прийняття системи 
інтегральних екосистемних показників 
й оновлювання бази даних екологічного 
стану, удосконалення збору й викорис-
тання даних, методів оцінки та аналізу 
даних.

Між тим національна система еко-
логічного управління має базуватися 
на структурі інформаційних систем 
третього покоління, зорієнтованих 
на комплексний аналіз даних та алго-
ритмічні моделі вироблення рішень. Ці 
системи дістали назву “Системи при-
йняття рішень” (Decision Support 
Systems). 

У цьому напрямку зроблені певні 
кроки шляхом створення технічних умов 
упровадження ГІС-технологій електро-
нного картографування в системи еколо-
гічного управління. Проблема полягає 
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в гальмуванні нарощення потенціалу 
внаслідок відсутності необхідних зако-
нодавчих, організаційних, кадрових та 
операційних змін.

Особливу увагу держава повинна 
звернути на ініціативні проекти, спря-
мовані на поліпшення здоров'я насе-
лення (якісна питна вода, допомога в 
навчанні користування екологічно без-
печними технологіями у промисловому 
і сільськогосподарському виробництві, 
упровадження нових малоенергоємних 
і маловодних чи безводних технологій 
тощо).

Держава повинна заохочувати міс-
цеві громади до ініціатив у при-
родоохоронній сфері наданням пільг 
інвесторам, які вкладають кошти у 
виконання проектів екологічного парт-
нерства місцевих громад. На це спрямо-
вані прийнятий у 2017р. Закон України 
«Про оцінку впливу на довкілля» та 
Проект зУ «Про стратегічну еколо-
гічну оцінку».

Розвиток екологічного партнер-
ства також передбачає реалізацію 
основних завдань та функцій дер-
жавно-приватного партнерства, які 
визначені законодавством України, а 
саме: рівність перед законом держав-
них та приватних партнерів; заборона 
будь-якої дискримінації прав держав-
них чи приватних партнерів; узго-
дження інтересів державних та при-
ватних партнерів з метою отримання 
взаємної вигоди; незмінність протя-
гом усього строку дії договору, укла-
деного в рамках державно-приватного 
партнерства, цільового призначення 
та форми власності об'єктів, що пере-
бувають у державній або комуналь-
ній власності; визнання державними 
та приватними партнерами прав і 
обов'язків, передбачених законодав-
ством України та визначених умовами 
договору, укладеного в рамках дер-
жавно-приватного партнерства; спра-
ведливий розподіл між державним 
та приватним партнерами ризиків, 
пов'язаних з виконанням договорів, 
укладених у рамках державно-приват-
ного партнерства; визначення приват-

ного партнера на конкурсних засадах, 
крім випадків, встановлених законом. 

Для вдосконалення розвитку еко-
логічного партнерства одним з визна-
чальних чинників є участь бізнесу. При 
цьому, якщо говорити про державну 
підтримку та заохочення громад-
ських організацій та бізнес-сек-
тору, то доцільно використовувати 
такий сценарій:
 створювати дискусійні групи на 

ранніх стадіях розроблення проектів 
екологічного партнерства;
 забезпечувати прозорість у співп-

раці з громадськістю та бізнесом під час 
розгляду й реалізації проектів екологіч-
ного партнерства;
 посилювати комунікації та під-

тримувати двосторонній зв'язок.
На сучасному етапі й надалі перед-

бачається вдосконалення екологіч-
ного законодавства щодо застосування 
Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) 
як обов'язкового інструмента стратегіч-
ного планування розвитку соціально-
економічної політики на національному, 
регіональному та місцевому рівнях. 
Посилення соціально-економічного 
розвитку Центральноєвропейського та 
Східноєвропейського регіонів робить 
СЕО важливим інструментом оцінки 
впливу на навколишнє природне серед-
овище, зокрема у транскордонному 
контексті.

Отже, для створення комплексних 
(правових, організаційних, науково-
освітніх, ресурсних, партнерських тощо) 
умов зміцнення екологічного парт-
нерства необхідно розробити, прийняти 
на законодавчому рівні і відповідно ство-
рити національну систему екологічного 
управління згідно з європейськими 
й міжнародними стандартами, тим 
самим гармонізувати національне і 
європейське екологічне законодавство, 
нормативно-правову базу.

Між тим прискорений вихід з еко-
лого-економічної кризи й подальше еко-
номічне зростання можливі лише при 
подальшій активізації законодавчо-
нормативних регламентів у контексті 
розвитку «зеленої» економіки. Мова йде 
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про прийняття Концепції та Стратегії 
«зеленого» зростання в Україні, імпле-
ментацію курсу «зеленої» економіки в 
наявні регламенти державної та між-
державної політики.

конкретними цілями в цьому 
контексті відповідно до природоо-
хоронного законодавства є:
 охорона навколишнього середо-

вища – створення умов життя для гро-
мадян у якісному (екологічно чистому) 
довкіллі і збереження всіх компонентів 
природного середовища (повітря, землі, 
води); захист і відновлення біологічного 
та ландшафтного різноманіття; роз-
виток екологічних мереж і заповідної 
справи;
 раціональне використання при-

родних ресурсів – створення умов для 
ефективного природокористування на 
основі дотримання національних інтер-
есів та збереження природного серед-
овища для майбутніх поколінь;
 забезпечення екологічної без-

пеки – запобігання потенційним 
загрозам нормальній життєдіяльності 
суспільства від небезпечного антропо-
генного впливу на довкілля; охорона 
життя і здоров'я громадян від стихійних 
сил природи та формування національ-
ної безпеки держави в умовах наявної 
екологічної кризи;
 еколого-економічний розвиток – 

реалізація екологічного імперативу роз-
витку господарства, формування соці-
ально орієнтованої ринкової економіки, 
яка гарантуватиме громадянам високу 
якість життя та екологічно безпечне 
довкілля;

 соціально-екологічна справедли-
вість – встановлення гарантій рівності 
прав громадян і держави у сфері еколо-
гії, досягнення матеріального й соціаль-
ного добробуту населення, підвищення 
екологічної культури та дотримання 
екологічного правопорядку . 

Водночас неузгодженість темпів еко-
номічного розвитку й вимог екологічної 
безпеки, домінування ресурсомістких 
галузей, висока питома вага ресурсо- 
і енергоємних застарілих технологій, 
сировинна орієнтація експорту, міліта-
ризація виробництва, відсутність гума-
ністичних цінностей серед пріоритетів 
розвитку, а також культури праці і спо-
живання, призводять до поглиблення 
кризового стану в економіці, погіршення 
стану довкілля, що створює реальну 
загрозу життю й діяльності сучасних і 
майбутніх поколінь.

Важливе місце в реалізації цих 
завдань займає імплементація дирек-
тив та регламентів Угоди у сфері 
довкілля «Україна-ЄС» (додаток 
1). Упродовж останніх років основна 
увага була зосереджена на сфері управ-
ління довкіллям та інтеграції екологіч-
ної політики в інші галузеві політики, 
зокрема, щодо впровадження в Україні 
інструментів Сео та оВд. Найбільш 
успішним в цьому руслі є прийняття 
законодавчих змін щодо інтегрова-
ного управління водними ресурсами 
за басейновим принципом та рефор-
мування сфери відходів на основі роз-
роблення Національної стратегії пово-
дження з відходами.

При цьому всі реформи, які спря-
мовані на наближення законодавства 
України до права ЄС у сфері охорони 
довкілля, ураховуючи децентраліза-
цію, мають регіональний характер. Це 
передбачає широке залучення місцевих 
органів влади до вироблення політики 
та законодавства з тих питань, щодо 
яких у них є повноваження. При цьому 
імплементація екологічного складника 
Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС має бути підпорядкована досяг-
ненню цілей реформування екологіч-
ного врядування з метою покращання 

За оцінками Світового банку, українська 
економіка, яка значною мірою орієнтована 
на експорт продукції з низькою доданою вар-
тістю, є недостатньо ефективною, і тому 
за обсягом валового національного доходу на 
душу населення країна входить до групи країн 
з доходом нижче середнього рівня (становив 
7810 дол. США за ПКС у 2015 р.).

Джерело: Доповідь про зелену трансформацію в Україні  
на основі показників зеленого зростання ОЕсР, (2017)
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стану та підвищення ступеня захисту 
довкілля України та її регіонів.

Імплементація міжнародного 
досвіду. У своєму розвитку Україна вже 
пройшла необхідний перший етап – ста-
новлення незалежної держави, первин-
ного формування демократичних інсти-
тутів і ринкової економіки. Водночас на 
тлі перетворень, яких зазнали інші кра-
їни (у тому числі країни Центральної 
та Східної Європи, окремі колишні 
радянські республіки), варто визнати, 
що побудовані в Україні політична та 
економічна система є малоефектив-
ними. Причина цього – відсутність 
цілої низки інституційних та струк-
турних реформ, які були більш-менш 
успішно реалізовані іншими країнами. 

При цьому міжнародна співпраця 
повинна стати домінантною рисою й 
рушійною силою екологічних реформ 
у загальному європейському просторі. 
Успішність здійснюваних трансфор-
маційних процесів дозволила перене-
сти головну увагу процесу «довкілля 
для Європи» з підтримки західними 
країнами своїх східних сусідів до про-
цесу спільного прийняття рішень у 
пан’європейському контексті, що мало 
своїм результатом прийняття великої 
кількості конвенцій та пан’європейських 
стратегій. 

На Всесвітньому саміті в 
Йоганнесбурзі розвинені країни під-
твердили свою прихильність до ідеї ста-
лого розвитку і свої зобов’язання щодо 
їх досягнення, визначені в Декларації 
Тисячоліття. Конференція в Ріо-де-
Жанейро і Саміт у Йоганнесбурзі оста-
точно окреслили намір усього людства 
перейти до іншої парадигми розви-
тку – «зеленої» економіки, ключовими 
цілями якої є інтенсивний і збалансова-
ний поступ економіки та відповідальне 
управління навколишнім середовищем 
(Додаток 3). Україна на Саміті теж під-
твердила, що її національний шлях 
розвитку буде відповідати принципам, 
проголошеним у Порядку денному на 
XXI століття. Для України успішність 
реалізації її національного шляху соці-
ально-економічного розвитку сьогодні 

перебуває у відчутній залежності від 
вибору ефективної структури системи 
необхідних інституцій. Проте першо-
черговим завданням на національному 
рівні є досягнення розуміння на всіх рів-
нях державного управління, що стра-
тегія сталого розвитку є загально-
визнаною і необхідною стратегією 
розвитку у XXI столітті.

Отже, сьогодні суспільство має 
реальну можливість змінити нега-
тивні тенденції й почати радикальне 
поглиблення ринкових реформ з ура-
хуванням екологічного фактора. Це 
передбачає реалізацію політики ціле-
спрямованого забезпечення розвитку 
ефективних вітчизняних виробництв; 
становлення національного екокапі-
талу; активної підтримки створення в 
Україні сучасної конкурентноздатної 
еколого безпечної економіки. Її форму-
вання на сучасному етапі вимагає під-
вищення ролі держави із залученням 
усього арсеналу ринкових інструмен-
тів, при одночасному активному здій-
сненні інституціональних перетворень, 
спрямованих на підвищення ефектив-
ності й конкурентноздатності вітчиз-
няних підприємств за рахунок заохо-
чення їх конкуренції на внутрішньому 
ринку і прагнення вийти в лідери на 
світовому; контролю за діяльністю при-
родних монополій, сприяння адаптації 
міжнародних вимог щодо оздоровлення 
навколишнього природного середовища 
та втілення їх в національних природо-
охоронних стандартах. 

критерієм розвитку суспільства 
має стати не поточний приріст обсягів 
виробництва, а потенціал його зрос-
тання в умовах збереження й переходу 
до прискореного поліпшення якісних 
показників навколишнього природного 
середовища, що є підґрунтям національ-
ної конкурентоспроможності та «зеле-
ного» зростання економіки та держав-
ності України.

Одночасно має трансформуватися 
і власне нормотворчість, спрямована, 
передусім, на системне правове забез-
печення економіки України на шляху 
інтеграції у світовий еколого-економіч-
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ний простір. Основну увагу при цьому 
необхідно сфокусувати на законодав-
чому режимі й конкретизації основ регі-
оналізації відносно створення ефек-
тивних регулюючих та заохочувальних 
механізмів збереження довкілля. 

деградація довкілля та еколо-
гічні ризики. В останні роки погір-
шення стану навколишнього середо-
вища стало реально впливати на якість 
життя населення, лімітувати можли-
вості соціального та економічного роз-
витку великих промислових регіонів 
і міст. антропогенне й техногенне 
навантаження на навколишнє при-
родне середовище в кілька разів пере-
вищує відповідні показники в розвине-
них країнах світу і продовжує зростати. 
За ступенем забруднення й деградації 
навколишнього природного середовища 
Україна займає одне з перших місць у 
країнах СНД. Якщо за офіційними оцін-
ками у 2010 р. близько 15% території 
України з населенням більше 10 млн 
чоловік перебувало в критичному еколо-
гічному стані6, то на сьогодні цей рівень 
зріс у декілька раз. Варто констатувати, 
що Україна – найбільш розорювана дер-
жава Європи (55% території країни). 

Україна, яка займає всього 0,4 % зем-
ної суші і де проживає 0,8 % населення 
планети, має у своїх надрах 5 % міне-
рально-сировинного потенціалу світу. 
В Україні розвідано 20 тис. родовищ та 
складів 111 видів корисних копалин (за 
даними УНІАН – 200 видів корисних 
копалин, 120 з яких використовує люд-
ство сьогодні).

За останні 25 років площа еродова-
них земель досягла 10,2 млн га (близько 
30% сільгоспугідь)7. На всій території 
України поширені процеси деградації 

земель, серед яких найбільш масштаб-
ними є ерозія (близько 57,5% території), 
забруднення (близько 20% території), 
підтоплення (близько 12% території)8. 
Зменшується вміст поживних речовин у 
ґрунтах, а щорічні втрати гумусу станов-
лять 0,65 тонн на 1 гектар. Якщо взяти 
до уваги, що середні мінімальні еконо-
мічні збитки лише від підтоплення сіль-
госпугідь становлять 500 грн /га на рік 
та 10-25 тис. грн / га на рік у містах, то 
загальні соціально-економічні втрати 
вже зараз можуть перевищувати 1,5-
2,0 млрд грн на рік9.

Лісистість України становить 15,6%, 
що майже втричі менше лісистості 
Західної Європи (43,2%)10. За сучасними 
оцінками, для досягнення оптималь-
них показників лісистості необхідно 
збільшити площу лісів щонайменше на 
2-2,5 млн га. Проте, ураховуючи наявні 
зовнішні загрози, пов’язані з воєнними 
діями, це поки що нереально. Площа 
заповідних земель у 2,5 рази менше 
середньоєвропейського показника11. 
Показник заповідних об'єктів в Україні 
становить усього 5% від загальної площі, 
а кількість чистої води на одного 
жителя – у 10 разів менша ніж в кра-
їнах ЄС. Україна посідає одне з перших 
місць у світі за рівнем споживання при-
родних благ на одиницю ВВП, оскільки 
превалює ресурсна орієнтація розвитку 
національної економіки. Так, за офі-
ційними оцінками, на одиницю ВВП 
витрачається майже тонна природних 
ресурсів, тоді як у США – 3 кг. Загальне 
енергоспоживання на одиницю ВВП в 
Україні в 1,8 раза більше, ніж у РФ, у 
3,5 рази більше, ніж у Польщі, у 8,3 раза 
вище, ніж у країнах Європи; за останні 
20 років енергоємність одиниці ВВП 
України збільшилась майже вдвічі. При 
цьому сьогодні Україна посідає 87 місце 
серед країн світу за Індексом якості 
навколишнього середовища, на її тери-
торії знаходиться 1,2 млн тонн відходів, 
із яких близько 75% належить до 3-го 
класу небезпеки. За рівнем викорис-
тання водних ресурсів вона перебуває 
на 95 місці із 122 країн світу, а рівень 
технологічного навантаження у цілому 

6	 Національна	 доповідь	 про	 стан	 навколишнього	 природного	 серед-
овища	в	Україні	у	2010	році	–	http://www.menr.gov.ua/ND_2010.pdf]
7	Там	само.
8	Там	само.
9	 Національна	 доповідь	 про	 стан	 техногенної	 та	 природної	 безпеки	 в	
Україні	у	2009	р.	–	http://www.mns.gov.ua/content/annual_report_2009.html
10	Національна	екологічна	політика	України:	оцінка	 і	стратегія	розви-
тку	 -	Документ	підготовлено	 в	 рамках	проекту	ПРООН/ГЕФ	«оцінка	
національного	потенціалу	в	сфері	глобального	екологічного	управління	
в	Украйні»,	2008	р.	–	[Електронний	ресурс].	–	Адреса	доступу	до	сто-
рінки	–	http://www.un.org.ua/
11	Там	само.
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по країні в 4-5 разів перевищує анало-
гічні показники інших країн12.

Доцільним є отримання синергії 
від упровадження економічного та 
екологічного складників соціально-
економічних реформ на національному, 
регіональному та місцевому рівнях, 
тому практичне врахування екологіч-
них факторів безпосередньо під час гос-
подарської діяльності є домінантною 
вимогою.

Характерною особливістю сучас-
ного стану основних фондів виробни-
цтва залишається їх висока зношеність. 
Найбільше зношені основні фонди під-
приємств з виробництва електроенергії, 
газу та води, обробної промисловості та 
добувної промисловості. 

Ця ситуація в її динаміці призвела 
до значних негативних екологічних та 
економічних наслідків. Такий розви-
ток подій, насамперед, завдає збитків 
екологічній системі у вигляді дедалі 
збільшуваного обсягу вилучення при-
родних ресурсів та забруднення навко-
лишнього середовища. Таким чином, 
спостерігається перевитрата ресурсів 
для функціонування економіки вна-
слідок недосконалого природоресурс-
ного менеджменту. У зв'язку з цим 
необхідно забезпечити реалізацію 
геоекономічних переваг України, 
серед яких основною є наявність бага-
того природно-ресурсного потенці-
алу. Лише за рахунок його раціональ-
ного використання можливе істотне 
збільшення ВВП та подальше його 
«озеленення». 

З іншого боку, простежується і зрос-
тання забруднення довкілля, оскільки 
старим технологічним системам влас-
тива низька екологічна ефективність 
виробництва. Крім розглянутих суто 
екологічних деструктивних наслідків, 
застарілі технології призводять і до 
економічних перевитрат, що негативно 
впливає на загальну ефективність та 
безпеку розвитку такої економіки.

Потреби екологізації економіки 
України. Хоча за роки незалежності 
економіка України і зазнала величез-
них змін, проте й досі залишається 
нерозвиненою структурно й техноло-
гічно. У ній продовжують домінувати 
галузі, що виробляють продукцію з 
низьким рівнем доданої вартості. Низькі 
темпи зростання української економіки, 
деградація довкілля, необхідність під-
вищення міжнародного іміджу, а також 
виконання міжнародних угод, потребу-
ють зміни панівної парадигми розви-
тку країни на користь моделі «зеленого» 
зростання не лише на національному, а 
й регіональному рівнях.

Незважаючи на те, що подібні про-
цеси реформування проявлялися в 
багатьох країнах, економіці України 
властива певна специфіка, яка зумов-
люється територіальними, історичними, 
демографічними й іншими факторами, 
а також глобальністю змін, що відбува-
ються. Низькі темпи ринкових перетво-
рень і незадовільний стан розв’язання 
соціально-економічних проблем свід-
чать про відсутність зваженої державної 
політики, що негативно впливає на еко-
номічний розвиток регіонів, призводить 
до поглиблення диспропорцій у терито-
ріальній структурі національної еконо-

Екологічний слід (2012)  2,8 глобальних   
 га на душу 
Індекс екологічної 
ефективності (рейтинг)  44 з 180 країн 
 у 2016 р.
Джерело: http//epi. yale. edu/
country/ukraine  95 з180 країн 
 у 2014 р.
Енергоємність ВВП 
(2013, за ПКС), МЕА, 2015  0,34 тне/ 
 0002005дол.
 США
Вуглецеємність ВВП 
(2013, за ПКС),МЕА,2015  0,71 кг СО2/
 2005дол.США

Джерело: Доповідь про зелену трансформацію 
в Україні

12	 	Національна	доповідь	про	 стан	навколишнього	природного	 серед-
овища	в	Україні	в	2012	році	/	Міністерство	екології	та	природних	ресур-
сів	України.	–	2013.	–	416	с.
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міки й у соціальній її сфері. Усе це зна-
чною мірою є наслідком структурної 
кризи в Україні, що виявлена в над-
мірній централізації державної влади, 
відсутності належної матеріальної та 
фінансової основи й державної під-
тримки регіонального розвитку, недо-
сконалості розмежування повноважень 
між різними гілками влади на основі 
принципу субсидіарності. Окрім того, 
ще не створено ефективної нормативно-
правової бази для забезпечення плідної 
співпраці та взаємодії центру й регіонів. 

Особливо чітко ці тенденції визнача-
ються щодо активізації політики «зеле-
ної» економіки, яка на сьогодні набуває 
домінантної ролі в стратегії трансфор-
маційних зрушень та економічного зрос-
тання в Україні.

Можна стверджувати, що в Україні 
необхідність розроблення та впрова-
дження політики «зеленого» зростання 
була викликана потребою екологіза-
ції економіки країни. При цьому, як і в 
інших країнах Східного партнерства ЄС 
(СП), екологізація економіки в Україні 
відбувається в умовах структурної пере-
будови суспільного розвитку. 

Це означає, що розвиток ринкових 
відносин має орієнтуватися на постійне 
підтримання балансу між техноген-
ним навантаженням на довкілля і здат-
ністю середовища до самовідновлення, 
а держава повинна створити умови для 
реалізації таких стратегій. 

З метою розбудови і процвітання 
держави Україна може забезпечити 
«зелене» зростання виключно шляхом 

ефективного використання всіх видів 
ресурсів, структурно-технологічної 
реструктуризації виробництва, викорис-
тання творчого потенціалу всіх членів 
суспільства.

Водночас можна констатувати, що 
Україна політично приєдналася до осно-
вних міжнародних конвенцій та декла-
рацій: на законодавчому рівні затвер-
джено національні і загальнодержавні 
програми, серед яких Основні засади 
(стратегія) державної екологічної полі-
тики до 2020 року, Національний план 
дій з охорони навколишнього природ-
ного середовища України на період 
2011-2015 роки тощо.

Проте на сьогодні можна визнати, 
що економіка України неконкурен-
тоспроможна внаслідок високої енер-
гоємності та ресурсовитратності, тому 
необхідна її екологізація – перехід на 
відновлювальні джерела енергії, упро-
вадження «зелених» технологій і раціо-
нальний підхід до використання ресур-
сів. Проте економіка все ще продовжує 
орієнтуватися на мінливу зовнішню 
кон’юнктуру та сировинний експорт, 
імпортує енергетичні ресурси, не дба-
ючи про розвиток сучасних національ-
них виробництв, еколого орієнтованої 
інфраструктури та припинення дегра-
дації довкілля на всій території країни. 

Незадіяним повною мірою джерелом 
екологічного фінансування та коштів на 
потреби охорони навколишнього при-
родного середовища є міжнародна тех-
нічна допомога та впровадження так 
званих гнучких механізмів Кіотського 
протоколу до Рамкової конвенції 
ООН про зміну клімату. З підисанням 
Паризької Угоди зобов’язання України 
в цьому форматі значно посилюються.

Крім того, екологізація промисло-
вості – це один з найбільш складних 
напрямків для економіки країн, що роз-
виваються, оскільки потребує значних 
інвестицій, які пов'язані з масштаб-
ним моральним і фізичним зношенням 
устаткування на підприємствах. Так, 
виготовлення продукції на застарілому 
технологічному обладнанні неминуче 
призводить до зниження конкуренто-

Екологізація  – це 1) зменшення інтеграль-
ного екодеструктивного впливу процесів вироб-
ництва та споживання одиниці продукції; 
2) процес неухильного й послідовного впрова-
дження систем технологічних, управлінських 
та інших рішень, які дозволяють збільшити 
ефективність використання природних ресур-
сів і умов поряд з поліпшенням або хоча б збере-
женням якості природного середовища.

Джерело: Реймерс Природопользование.  
справочник, 1990
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спроможності на міжнародних ринках; 
високої ресурсоємності; нагромадження 
відходів виробництва; забруднення 
шкідливими викидами природного 
середовища; передчасного зносу устат-
кування; зменшення продуктивності; 
додаткових витрат на поліпшення соці-
альної сфери і т.ін. Тут важливо відзна-
чити необхідність таких заходів: упро-
вадження маловідходних і безвідходних 
технологій; переоснащення виробничих 
потужностей на ресурсозберігаючі; ство-
рення окремих виробничих комплек-
сів, де, крім виробництва, здійснюється 
також переробка та повторне викорис-
тання відходів виробництва, тобто існує 
повний рециклінг виробництва; орієн-
тація на впровадження ресурсоефек-
тивного та більш чистого виробництва 
та випуск екологічно чистої продукції.

Соціальні чинники зеленого 
зростання. На сьогодні можна кон-
статувати про динамічне погіршення 
демографічних показників і попу-
ляційного здоров'я населення на тлі 
соціально-економічного та екологічного 
неблагополуччя, яке характеризується 
високим рівнем забруднення навко-
лишнього середовища шкідливими чин-
никами різної (хімічної, фізичної, біоло-
гічної) природи.

У 1991 р. в Україні вперше кількість 
померлих перевищила кількість наро-
джених. У подальші роки процес депо-
пуляції неухильно зростав. На сьогодні, 
за оцінками національних та міжна-
родних доповідей, за тривалістю життя 
Україна перебуває на останньому місті 
серед європейських та деяких азіат-
ських країн. Середня очікувана трива-
лість життя при народженні в Україні 
менше на 5-6 років, ніж у європей-
ських постсоціалістичних країнах, і на  
9-11 років менше, ніж в економічно роз-
винених країнах. Рівень захворюваності 
та смертності населення України зали-
шається критичним: 40% населення – 
це інваліди й особи, які перебувають на 
диспансерному обліку, тобто потребу-
ють системного лікування. При цьому, 
за оцінками Доповіді про зелену транс-
формацію в Україні на основі показни-

ків зростання ОЕСР (2017 р.), вагомий 
вплив на зростання захворюваності та 
смертності серед населення має неза-
довільний стан навколишнього природ-
ного середовища і, насамперед, забруд-
неність повітря, яке відчувають близько 
17 млн чоловік (34% населення). Пороки 
розвитку дітей у містах із забрудненим 
довкіллям трапляються в 3-4 рази час-
тіше, ніж у відносно благополучних міс-
тах, а загальний рівень захворюваності 
на 25-40% вище. Найгостріші проблеми 
здоров'я населення України пов'язані 
з хворобами системи кровообігу, ново-
утвореннями (перш за все у чоловіків 
працездатного віку) і такими соціаль-
ними хворобами, як СНІД і туберку-
льоз. Розвиток цих хвороб посилюється 
екологічними проблемами, пошире-
ністю шкідливих звичок. Міжнародне 
агентство з вивчення раку до 85 % 
виникнення пухлин у людей пов'язує 
з впливом чинників навколишнього 
середовища та способом життя. До 
недавнього часу онкологічна патологія 
проявлялась у кожної шостої жінки і чет-
вертого чоловіка. Сьогодні йдеться про 
кожну п'яту жінку і кожного третього-
четвертого чоловіка. Кумулятивний 
ризик розвитку новоутворень становить 
28 % у чоловіків і 18 % у жінок. Беручи 
за основу динаміку змін у спектрі онко-
логічних захворювань та їхньої частоти, 
маємо всі підстави припустити, що люд-
ський організм як біологічна система 
чутливо реагує на негативні явища 
навколишнього середовища. Загалом, 
за індексом якості навколишнього 
середовища (Environmental Performance 
Index) Україна десять років тому посі-
дала 87 місце серед 163 країн світу. 
Зараз ситуація ще більш невтішна. 

Тому стратегічними та програмними 
документами поставлено завдання до 
2020 р. збільшити очіковану три-
валість життя населення України 
на 3 роки. Неспроможність здійснити 
наведені кроки загрожує подальшим 
погіршенням стану довкілля та здоров'я 
населення.

оцінка спроможності національ-
ної моделі «зеленої» економіки. За 
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оцінками фахівців13, в умовах дії Угоди 
«Україна-ЄС» існує щонайменше п’ять 
причин, за якими українська економіка 
повинна змінити свою модель зростання 
в бік зелених видів діяльності.

Перша. Загострення конкурентної 
боротьби за ринки та обмежені ресурси 
в умовах посткризового відновлення сві-
тової економіки вимагає від підприємств 
безперервного пошуку джерел подаль-
шого оновлення, удосконалення продук-
ції й технологічних процесів, зростання 
продуктивності, використання енерге-
тичних та інших матеріальних ресурсів.

Друга. Екологічна ефективність 
української економіки є низькою: 
Україна є чистим імпортером первинних 
джерел енергії та одним з найбільших 
у Європі забруднювачів атмосферного 
повітря. Виваженість політики, спрямо-
ваної на імпортозаміщення, пов'язана 
з необхідністю формування рівня кон-
куренції, що забезпечує зниження цін і 
підвищення якості продукції вітчизня-
ного товаровиробника, а також «зелену 
дорогу» сучасним, включаючи «зелені 
технології», «зелену продукцію», осо-
бливо в тих сферах, де спостерігається 
системне відставання порівняно із 
закордонними аналогами. 

Третя. Інтеграція України до 
Європейського Союзу передбачає відпо-
відно до Європейської політики сусід-
ства здійснення широкого кола заходів 
з гармонізації українських стандартів 
та законодавства до європейських норм 
і стандартів. Незважаючи на досить 
довгий багаторічний процес інтеграції, 
Україна продовжує відставати з при-
йняттям міжнародних стандартів у сфері 
енергетики та екологічного управління, 
що створює зайві бар’єри для україн-
ських експортерів, залучення інвести-
цій та їх ефективного використання.

Прийняття стратегії «зеленого» 
зростання спонукатиме до прискоре-
ного створення умов для ведення біз-
несу за міжнародними стандартами та 
виконання міжнародних зобов’язань 

України у сфері європейської та міжна-
родної інтеграції. Успіхи модернізації в 
секторальному контексті в Україні сьо-
годні значною мірою залежать від фор-
мування інституційної бази, основою 
якої повинні стати такі потужні моти-
ваційні сили як розвиток інвестиційної 
діяльності і, насамперед, за рахунок під-
вищення привабливості виробництва 
й мотивації вітчизняного виробника, у 
тому числі крізь призму еколого-еконо-
мічних критеріїв.

Четверта. З метою посилення 
активізації розвитку «зеленої» еконо-
міки виникає необхідність трансформа-
ції низки податкових пільг та перегляду 
інституту субсидування, який є бар’єром 
для поширення моделі «зеленого» зрос-
тання в секторальному вимірі.

П’ята. Сучасна економіка України 
неконкурентоспроможна в результаті 
енергоємності та ресурсовитратності, 
тому необхідна її екологізація – пере-
хід на поновлювані джерела енергії, 
упровадження «зелених» технологій. 
Це особливо актуально, ураховуючи, що 
викопні види палива, які найбільшою 
мірою відповідають за забруднення 
повітря, залишаються основним джере-
лом енергії в Україні й займають більш 
ніж 80% у загальному обсязі спожи-
вання первинних енергоносіїв.

При цьому першочерговим кроком 
на шляху «зелених» реформ є розбудова 
інституційної спроможності та деклара-
ція доктринальних положень й амбіт-
них намірів України у форматі забез-
печення Глобального Зеленого Нового 
Курсу.

Упровадження відповідних дій пови-
нно сформувати сталу економічну сис-
тему, орієнтовану на забезпечення 
«зеленого» розвитку економіки кра-
їни та її регіонів. При цьому інвесту-
вання в охорону довкілля має стати 
важливим елементом багатьох паке-
тів заходів зі стимулювання ресурсоз-
береження та низьковуглецевого зрос-
тання. Країни світу використовують 
різні інструменти «зеленої» економіки 
у своїй національній політиці та стра-
тегіях розвитку. Об’єктивно економіка 

13	 Ідеологія	 "зеленого"	 зростання	 в	 системі	 національної	 еконо-
міки	(теорія,	інституційний	базис,	інструменти)	:	колект.	монографія	/	 
Одеса	:	Грінь	Д.С.,	2014.	-	379	c.		
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України на сьогодні є неконкуренто-
спроможною, водночас директиви і 
вимоги Європейського Союзу в умовах 
чинної Угоди «Україна-ЄС» змушують 
упроваджувати зміни в економіці та в 
системі державної політики. Передусім 
мова йде про її стабілізацію та сталий 
розвиток. Тому необхідною запорукою 
стає активізація процесів екологізації 
за рахунок переходу на ресурсоощадні 
технології та відновлювальні джерела 
енергії. Успіх України в майбутньому 
багато в чому визначатиметься тем-
пами здійснення не лише політичної, а 
й економічної модернізації суспіль-
ства загалом, ураховуючи, що питома 
вага інноваційної продукції в нашій 
країні не перевищує 1% (цей показник 
для Фінляндії становить більш ніж 30%, 
Італії, Португалії, Іспанії – 10-20%) від 
загального обсягу. 

Україна повинна мати чітку стра-
тегічну лінію свого надійного пози-
ціювання на глобальному та 
європейському рівнях, яка корес-
пондуватиметься зі змінами у світовій 
економіці. Як показали наслідки сві-
тової фінансової кризи, збільшувана 
залежність національної економіки 
від зовнішніх факторів, обмеженість і 
висока вартість енергетичних ресурсів, 
необхідність раціонального викорис-
тання сировинної бази й робочої сили 
слугують достатнім стимулом для пере-
ходу вітчизняної економіки до стандар-
тів екологічно безпечного виробництва 
та споживання за міжнародними вимо-
гами з метою забезпечення сталого еко-
номічного розвитку держави. Згідно з 
реаліями за економічним та науковим 
потенціалом Україна входить до першої 
п’ятірки країн Європи, а за ефектив-
ністю його використання замикає першу 
сотню країн світу. Отже, визначення та 
активна реалізація пріоритетів інно-
ваційного розвитку України в «зеле-
ному» форматі мають сприяти зміц-
ненню на світовому та європейському 
рівнях іміджу України як держави зі 
значним науковим та освітнім потенці-
алом, здатної створювати високотехно-
логічну продукцію. Успіх інноваційної 

політики України на глобальному ринку 
повинен визначатися не лише обсягами 
інвестицій, які вона отримує зовні, а й з 
внутрішніх джерел для розвитку вітчиз-
няного високотехнологічного виробни-
цтва, динамікою зростання частки екс-
порту, підвищенням зацікавленості 
зарубіжних компаній та висококваліфі-
кованих спеціалістів співпрацювати з 
українськими підприємствами.

Згідно із Законом України «Про 
пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні» № 3715-УІ від 
08.09.2011 р. стратегічними пріорите-
тами інноваційної діяльності в Україні 
на 2011-2021 рр. визначено такі:

• освоєння нових технологій тран-
спортування енергії, упровадження 
енергоефективних, ресурсозберігаючих 
технологій, освоєння альтернативних 
джерел енергії;

• освоєння нових технологій високо-
технологічного розвитку транспортної 
системи, ракетно-космічної галузі, авіа- 
і суднобудування, озброєння та військо-
вої техніки;

• освоєння нових технологій вироб-
ництва матеріалів, їх оброблення і 
з'єднання, створення індустрії нанома-
теріалів та нанотехнологій;

• технологічне оновлення та розви-
ток агропромислового комплексу;

• упровадження нових технологій 
та обладнання для якісного медичного 
обслуговування, лікування, фарма- 
цевтики;

• широке застосування технологій 
більш чистого виробництва та охорони 
навколишнього природного середовища;

• розвиток сучасних інформа-
ційних, комунікаційних технологій, 
робототехніки.

Україна володіє значним потенціа-
лом динамічного зростання внутріш-
нього ринку за кожним з відзначених 
інноваційних сегментів та успішно 
формує розвинену інституційну інфра-
структуру щодо державного сприяння 
інноваційному розвитку економіки. Але  
й досі залишається проблемними питан- 
ня поглиблення економічної кризи,  
ескалації дій на Сході країни, а отже,  
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підкріплення інноваційного шляху 
розвитку держави відповідним фінан-
суванням. За офіційними даними, до 
початку кризи обсяги витрат на іннова-
ційну діяльність у 2012 р. порівняно з 
2005 р. зросли вдвічі. 

Водночас, незважаючи на певну 
позитивну динаміку, в Україні показ-
ники інноваційного розвитку відстають 
від аналогічних світових значень. Так, 
у провідних країнах – США, Японії, 
Німеччині й Франції – частка іннова-
ційно-активних підприємств колива-
ється в межах 70-80 %; у країнах ЄС-27 
частка підприємств, що впроваджу-
ють інновації, учетверо більша ніж 
в Україні.

Аналіз субіндексів глобального 
індексу інновацій (у реаліях докри-
зового періоду) свідчить, що основними 
недоліками, які заважають інновацій-
ному розвитку України, є недостатня 
ефективність державного управління 
(124 місце у світі) і регуляторного контр-
олю (113), низька якість верховенства 

права (117), несприятливе бізнес-серед-
овище (127), ускладнений режим сплати 
податків та банкрутства підприємств 
(125 та 135 відповідно), недостатня енер-
гоефективність та екологічність вироб-
ництв (119 та 97 відповідно), низькі 
темпи формування капіталів (108), недо-
статній рівень конкуренції на внутріш-
ньому ринку (101 та 82 відповідно), низь-
кий рівень розвитку кластерів (110) та ін. 
за оцінками експертів, інноваційна 
діяльність в Україні потребує міжгалу-
зевого технологічного обміну, зміцнення 
зв'язків компаній з університетами та 
науково-дослідними інститутами, роз-
витку міжнародної науково-технічної 
кооперації, венчурного інвестування в 
нові прогресивні розробки, створення 
інноваційної інфраструктури, широкого 
застосування інформаційних техноло-
гій тощо. Усе вищезазначене свідчить 
про курс України на інноваційну спро-
можність та нарощування інноваційного 
потенціалу за сприяння та активізації 
бізнес-середовища.

ПитаннЯ длЯ СаМоПеРеВіРки та контРолЮ знань

1. Що передбачає трансформація системи екологічного управлння на сучасному 
етапі?

2. Деградація довкілля як ключова передумова впровадження моделі «зеленої» 
економіки.

3. Які соціальні наслідки забруднення навколишнього середовища?
4. Які основні завдання екологічного управління в контексті Цілей Розвитку 

Тисячоліття? 
5. Що є сутністю екологізації економіки як рушія забезпечення політики «зеле-

ного» зростання на національному рівні?
6. Які першочергові кроки для досягнення прогресу на шляху «зелених» реформ 

в Україні?
7. Оцінка спроможності національної моделі «зеленої» економіки.
8. Що передбачає Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяль-

ності в Україні» № 3715-УІ від 08.09.2011 р.?
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Міжнародні тенденції. На рубежі 
нового тисячоліччя виникла необхід-
ність нового бачення світовим співтова-
риством глобальної екологічної ситуа-
ції. Іншими словами, наступила епоха 
«нової відповідальності» усіх держав 
за безпеку земної цивілізації. Колишні 
уявлення про життя для себе, для блага 
лише своїх територій і народів за раху-
нок обмеження інтересів інших цілком 
себе вичерпали. 

Усвідомлення екологічної небезпеки, 
яка загрожує людству, об'єднало сьо-
годні зусилля вчених, політиків і бізнес-
менів для пошуку виходу з цієї ситуації. 
Збереження екологічного балансу стало 
основним напрямком при розв’язанні 
проблем захисту навколишнього серед-
овища й розвитку бізнесу. У 1987 р. 
Всесвітня комісія з навколишнього 
середовища і розвитку, створена з ініціа-
тиви Генеральної Асамблеї ООН, декла-
рувала проблему стійкого економіч-
ного розвитку й економічної рівноваги 
в доповіді «Наше загальне майбутнє» 
як загальну форму розвитку і про-
гресу суспільства. Задоволення потреб 
сьогоднішніх жителів Землі не пови-
нно обмежувати можливості майбутніх 
поколінь забезпечити своє існування. 
При цьому мається на увазі перетво-
рення людських і фінансових ресурсів, 
а також ресурсів живої і неживої при-
роди, для задоволення розумних потреб 
людини при безупинному поліпшенні 
умов її життя. Здійснення стійкого роз-
витку вимагає нових форм фінансового 

співробітництва й нових способів фінан-
сування проектів. При цьому «зелена» 
індустрія або «зелені» сектори еко-
номіки покликані матеріалізувати нові 
джерела зростання, пов'язані з ефектив-
ним використанням природних ресур-
сів та екоефективних технологій, у еко-
логічну продукцію та послуги, а отже, 
у додану вартість та прибутки компа-
ній, що займаються цією діяльністю. 
Сприяння їх розвитку та «позелененню» 
традиційних «коричневих» техноло-
гій і моделей ведення бізнесу стано-
вить центральне завдання державних 
стратегій переходу до більш «зеленої» 
економіки.

Перехід на світовому рівні до техно-
логій та методів, які є менш екологічно 
шкідливими, було визнано життєво важ-
ливим для забезпечення подальшого 
розвитку людства, а прийняття та впро-
вадження екологічних норм, усунення 
екологічно шкідливих субсидій на 
використання ресурсів, підвищення цін 
на енергоносії та сировину стимулю-
вали технологічне оновлення галузей, 
спрямованих на скорочення свого нега-
тивного впливу, що отримало назву озе-
ленення бізнесу, а компанії почали 
називатися зеленими підприєм-
ствами або екологічно відповідаль-
ним бізнесом. Одночасно ці процеси 
призвели до динамічного та стрімкого 
зростання кількості компаній, що пропо-
нують товари і послуги, які дозволяють 
збільшити ефективність використання 
ресурсів, покращення поводження з від-

РОЗДІЛ ІІ 
ГЛОбАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ  

«ЗЕЛЕНОЇ» ПАРАДИГМИ  
СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

теМа 5. «зелениЙ» БізнеС  
Як заПоРУка РозВиткУ  
«зеленоЇ» еконоМіки 
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ходами та мінімізацію шкоди навко-
лишньому середовищу. Ці підприємства 
з’явилися в усіх секторах економіки і 
згодом стали називатися «сектором 
екологічних товарів та послуг», або 
«зеленим» бізнесом (зБ).

Ідеологія «зеленого» бізнесу добре 
вписується в потребу покращення стану 
навколишнього середовища, забезпечу-
ючи одночасно й економічний розвиток. 
Зростання уваги до проблем зеленого 
бізнесу розпочалося після Саміту Землі 
в Ріо-де-Жанейро 1992 р. Здійснення 
стійкого розвитку вимагає нових форм 
фінансового співробітництва і нових спо-
собів фінансування проектів. При цьому 
важливу роль у фінансуванні природо-
охоронних заходів відіграє партнерство 
різних суспільних сегментів. Історично 
склалася така тенденція, що до остан-
нього часу всі проблеми, пов'язані з 
екологією й розвитком, фінансувалися 
винятково за рахунок державних кре-
дитів. Зараз усе більше уваги приділя-
ється приватному сектору. Згідно з екс-
пертними даними, на сьогодні він має 
левову частку у фінансуванні екологіч-
них проектів. 

Фінансові організації, що приділя-
ють увагу питанням охорони навколиш-
нього середовища, можуть зіграти важ-
ливу посередницьку роль у створенні 
підприємств, що відповідають концепції 
стійкого розвитку.

«зелений», або екологічний біз-
нес являє собою багатогалузеву сферу 
підприємницької діяльності, що може 
забезпечувати не тільки екологічний, а 
й значний економічний ефект у загаль-
нодержавному масштабі. Як економіч-
ний агент, джерело зайнятості та ключо-
вий чинник економічного та соціального 
добробуту, цей сектор не може залиши-
тися без змін. Для того, щоб розв’язувати 
проблеми сьогодення, забезпечувати 
економічний розвиток при збереженні 
високого рівня якості довкілля, було 
зроблено ставку на озеленення промис-
ловості, вивільняючи потенціал еколо-

гічно збалансованого підприємництва. 
Цей аргумент було чітко визначено в 
основних стратегічних документах на 
міжнародному та регіональних рівнях, 
і наразі визначаються шляхи реаліза-
ції планів створення сприятливих умов 
і стимулів для озеленення підприємств. 

Після сплеску економічної кризи озе-
ленення економіки було визнано міжна-
родними організаціями та країнами, що 
розвиваються, як шлях до відновлення, 
що дозволяє не тільки відновити темпи 
зростання до кризового рівня, але й 
збільшити їх. Важливу роль при цьому 
відіграє активне бізнес-середовище.

Наприклад, у відповідь на фінансову 
та економічну кризу, у жовтні 2008 року 
Програма ООН з навколишнього серед-
овища (ЮНЕП) закликала до «нової 
глобальної зеленої угоди» з метою 
«відновлення світової економіки та під-
вищення зайнятості, з одночасним при-
скоренням боротьби зі змінами клімату, 
деградацією навколишнього серед-
овища та бідності». Була оголошена 
Ініціатива «зеленої» економіки, призна-
чена «для надання допомоги урядами в 
«озелененні» економіки шляхом перебу-
дови та переорієнтації політики, інвес-
тицій і витрат на ряд секторів, таких як 
екологічно чисті технології, відновлю-
вані джерела енергії, послуги водопоста-
чання, «зелений» транспорт, управління 
відходами, «зелені» будівлі та стале 
сільське господарство й лісництво». 

У червні 2009 р. міністри Організації 
економічного співробітництва та розви-
тку (ОЕСР) прийняли Декларацію про 
«зелене зростання», яка орієнтована на 
максимізацію соціальної та екологіч-
ної користі фінансових пакетів, які роз-
робляються для виходу країн-членів 
з фінансової кризи14. Копенгагенська 
угода щодо запобіганню змінам клімату, 
запропонована в грудні 2009 року, поси-
лила хвилю «зеленої» економіки, закли-
каючи до низьковуглецевого зростання 
та низьковуглецевої економіки.

Велику роль у цьому процесі відіграє 
еколого орієнтований бізнес, оскільки 
може за рахунок більш економних 
витрат природних ресурсів та переходу 

14	 OECD.	 Declaration	 on	 Green	 Growth.	 http://(www.oecd.org/
dataoecd/58/34/44077822.pdf
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на більш екологічні технології і продук-
цію знизити екологічне навантаження 
на довкілля. 

Угоди держави й підприємців можуть 
бути взаємовигідними. Заохочення вне-
ску капіталу в екологічний бізнес дає 
можливість підприємцям шукати нові 
джерела ресурсів, розробляти ресурсоз-
берігальні технології, унаслідок чого 
підприємці можуть одержати конку-
рентну перевагу на ринку. Про це 
свідчить і практика впровадження між-
народних стандартів серії ISO-14000.

Оцінка екологічної небезпеки з 
погляду інтересів підприємців може 
допомогти державі й бізнесу в цілому 
виробити реальний курс, що відпо-
відає як інтересам суспільства, так й 
інтересам бізнесу. Проблема в тому, як 
об'єднати державні інтереси з інтере-
сами бізнесу, щоб розв’язати проблему 
екологічної безпеки як в окремому регі-
оні, так і в цілому по країні, а далі – і на 
міжнародному рівні.

Однією з нових можливостей для 
бізнесу є формування й освоєння сві-

тового ринку екологічних товарів 
і послуг, які швидко розвиваються. 
Поки що немає остаточної міжнарод-
ної класифікації цього ринку, чіткої 
статистики його розвитку. Та він існує 
і набирає сил, особливо в розвинених 
країнах. За даними компанії Roland 
Berger Strategy Consultants “GreenTech-
Study”, обсяг зеленого ринку у 2007 році 
оцінювався на рівні € 1,400 млрд з 
перспективами зростання до € 3,100 у 
2020 році15. Ці оцінки відповідають про-
гнозам Організації ООН з промисло-
вого розвитку (UNIDO), згідно з якими 
на світовому ринку екологічні техноло-
гії та низьковуглецева промисловість 
на сьогодні оцінюються приблизно в 
$ 1,000 млрд, і очікується, що збіль-
шиться до $ 3,000 млрд у 2020 році16. 

За останніми дослідженнями, обсяг 
світового «зеленого» ринку має такий 
вигляд (рис 8.1). 

Формування поняття «зелений» біз-
нес, уточнення класифікації видів 
діяльності з виробництва та постачання 
екологічних товарів і послуг, розро-

15	BMU/Roland	Berger:	GreenTech	made	 in	Germany	2.0.	 –	Munchen.	 –	
2009.	–	424	p.
16	UNIDO,	General	Conference	Thirteenth	session,	Vienna,	7-11	December	
2009	Forum	on	industrial	development	issues	Issues	paper	by	the	Secretariat	
Distr.:	General	28	October	2009.
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блення інструментарію сприяння ефек-
тивнішому використанню ресурсів та 
зменшенню негативному впливу вироб-
ництва на довкілля ще не завершене.

Учені визначають «зелений» бізнес 
як комерційну діяльність, спрямовану 
на отримання прибутку від продажу 
екологічних товарів і послуг, виробни-
цтво та надання яких передбачає засто-
сування методів і технологій, що мінімі-
зують інтегральний екодеструктивний 
вплив на довкілля, а їх використання 
сприяє створенню максимально еколо-
гічно сприятливих умов життя для спо-
живачів як у коротко-, так і в довгостро-
ковому періоді.

Згідно з міжнародною класифікацією 
до «зеленого» бізнесу входять три групи 
компаній :
 компанії, чиєю діяльністю є вироб-

ництво екологічних товарів та послуг 

(традиційний «Сектор екологічних 
товарів та послуг»);
 фірми, які пішли на активні та 

самостійні дії, щоб змінити свою про-
дукцію та/або процеси, беручи до уваги 
сталий розвиток («зелені» компанії/
підприємства);
 усі інші фірми, які вживають 

ряд заходів щодо підвищення ефектив-
ності процесу або змінюють свій імідж 
(рис. 8.2).

Ця класифікація пов’язана з двосто-
роннім порядком денним ЮНІДО щодо 
зеленого бізнесу17:
 Зелений бізнес стосується допо-

моги наявним та новим галузям про-
мисловості щодо зменшення спожи-
вання ними енергії, води й матеріалів, 
скороченнях викидів у воду, повітря 
та землю. Це порядок денний озеле-
нення галузей, який повинен забезпе-

Рис. 5.2. Визначення «зеленого» бізнесу за Ernst & Young, 2008

17	 Green	 Industry:	 Resource	 and	 Energy	 Productivity	 for	 Low	 Carbon	
Industry	Development,	Statement	by	Kandeh	K.Yumkella,	Director	General,	
at	 the	Third	Nevsky	 International	 Ecological	 Congress	 “Ecologization	 of	
Natural	Management	–	a	Masis	for	Modernization	of	Economy	in	Balance	
with	Nature”	held	in	St.	Petersburg	on14	May	2010.
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чити, щоб у всіх галузях промисловості 
вироблялося більше, використовуючи 
менше ресурсів й утворюючи менше від-
ходів, з року в рік як безперервний про-
цес покращення з плином часу.
 Зелений бізнес включає впрова-

дження динамічного та інноваційного 
сектору екологічних товарів та послуг. 
Він охоплює постачальників технології 
переробки відходів та його управлін-
ням, виробників екологічно дружніх 
технологій, тих, хто впроваджують енер-
гоефективність та технології на віднов-
лювальній енергетиці, постачальників 
послуг екологічного моніторингу.

Таким чином, перший компонент 
зеленого бізнесу – зелені підпри-
ємства/компанії – ті, які вирішили 
вести свій бізнес шляхом покращення 
їх екологічних показників, зниження 
матеріалоємності, а отже, матеріальних 
витрат, а також зменшуючи свою залеж-
ність від енергетичних ресурсів. По 
суті, вони – споживачі продукції зеле-
ного ринку. Зелені компанії розвива-
ють зелену корпоративну політику, 
запроваджують екологічне управління, 
що ставить завдання, вищі за вимоги 
законодавства, визначають цільові 
показники ефективності використання 
енергії та ресурсів, випускають еколо-

гічну та дружню до клімату продукцію. 
Основними факторами їх мотивацій для 
такої практики стають економія коштів 
та зменшення зовнішньої залежності, 
посилення конкурентоспроможності на 
міжнародних ринках, підвищення імі-
джу компаній та практики соціальної 
відповідальності бізнесу (СВБ).

Сектор екологічних товарів та 
послуг (СетП) формує зелені ринки, що 
розвинулися під впливом підвищення 
свідомості споживачів щодо глобальних 
викликів та розвитку суворішого еколо-
гічного регулювання та вимог зелених 
закупівель. Будучи порівняно новою 
тенденцією, зелені ринки розвиваються 
найбільш динамічно, і нову нішу займа-
ють компанії, які пропонують більш 
ефективні та екологічно дружні товари 
та послуги. СЕТП охоплює діяльність, 
починаючи від боротьби із забруднен-
ням до розвитку чистих технологій, еко-
логічного консалтингу та просуванням 
відновлювальної енергетики. До визна-
чення та класифікацій СЕТП доклали 
зусилля ОЕСР та Євростат.

Сьогодні, за визначенням OECD/
EUROSTAT18, СЕТП включає в себе 
широке коло компаній, від малих фірм, 
що спеціалізуються в одному сегменті 
ринку, до великих багатопрофільних 
підприємств. Він розподілений на дві 
основні категорії: боротьба із забруд-
ненням та раціональне використання 
ресурсів, кожен з яких складається з 
певних секторів.

Водночас методологія OECD/
EUROSTAT визначає технології, які 
варто виключити із сектору зеленого 
бізнесу:
 усі технології, товари та послуги, 

головна мета яких (згідно з технічною 
природою або за намірами виробника) 
не є екологічною, не включаються до 
СЕТП, навіть якщо технологія чи про-
дукт має сприятливий вплив довкілля;
 управління стихійними лихами 

та ризиками;
 видобуток, мобілізація та експлу-

атація невідновлювальних ресурсів: це 
технології, товари та послуги, які вико-
ристовують ресурсні запаси, а СЕТП 

«Сектор екологічних товарів та послуг 
(СЕТП)  – діяльність щодо вироблення това-
рів та послуг для оцінки, попередження, обме-
ження, мінімізації або усунення екологічної 
шкоди для води, повітря та ґрунту, а також 
проблем, пов’язаних з відходами, шумом та еко-
логічними системами. Це включає в себе більш 
чисті технології, товари та послуги, які зни-
жують ризик для навколишнього середовища 
та мінімізують забруднення навколишнього 
середовища та використання ресурсів»

Джерело: OECD/EUROSTAT. The Environmental Goods 
and Services Industry: Manual for Data Collection and Analysis. 

Published by: OECD Publishing Eurostat –1999. p.

18	 Eurostat.	 Data	 Collection	 Handbook	 on	 Environmental	 Goods	 and	
Services	Sector.	 ICEDD	 for	Eurostat	 –	Unit	E3.	 [Doc.	ENV/EXP/WG/07	
(2009)].	p.	31.
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включає тільки запобігання або змен-
шення виснаження ресурсів.

Ці само аспекти доцільно розглядати 
в контексті формування моделі взаємо-
дії та екологічного партнерства на між-
народному рівні.

Існує достатньо доказів того, що «зеле-
ний» бізнес буде значно зростати. HSBS 
та Deutsche Bank вважають, що через 
десять років «зелені» інвестиції в сектор 
енергетики перевищать $500 млрд на 
рік – більше ніж аерокосмічна та обо-
ронна промисловість, а чистий енерге-
тичний ринок сягне обсягів $2 трлн. 

«зелена» індустрія або «зелені» 
сектори економіки покликані мате-
ріалізувати нові джерела зростання, 
пов’язані з ефективним використанням 
природних ресурсів та еко-ефективних 
технологій, в екологічну продукцію та 
послуги, а отже, у додану вартість та 
прибутки компаній, що займаються 
цією діяльністю. Сприяння їх розвитку 
та «позелененню» традиційних «корич-
невих» технологій і моделей ведення 
бізнесу становить центральне завдання 
державних стратегій переходу до більш 
«зеленої» економіки. Було вище 

За оцінками ЮНІДО, глобальний 
ринок для «зелених» технологій та видів 
діяльності на сьогодні оцінюється при-
близно у 1 млрд дол. США і має зрости 
до 3 млрд дол. США до 2020 року. 
Екологічний та економічний потенціал 
позеленення індустрії може бути ще 
більшим: заміна «коричневих» вироб-
ничих процесів на більш чисті, енер-
гоефективні та матеріалозберігальні 
технології, реорганізація виробництва 
забезпечать конкурентоспроможність 
усієї індустрії і поступове зниження цін 
на зелену продукцію. Підвищення ефек-
тивності виробництва, зокрема уловлю-
вання та збереження діоксиду вуглецю, 
допоможе зменшити його емісію на 37% 
до 2050 року. 

ЮНІДО визначає розбудову зеле-
ної індустрії як новий порядок денний 
для діяльності бізнесу за принципом 
«виробляти більше, використовуючи 
менше ресурсів і створюючи менший 
негативний вплив» (produce more value 

while using less) через безперервне 
поліпшення процесу. 

Разом з тим «зелений» бізнес – це, 
перш за все, комерційна діяльність, 
спрямована на отримання прибутків. 
У короткостроковому періоді створення 
доданої вартості завжди буде мати біль-
ший пріоритет порівняно з пріоритетами 
зменшення впливу на довкілля та опти-
мізації використання ресурсів за інших 
рівних умов. Проте бажання зберігати 
та зміцнювати конкурентні позиції на 
ринках спонукає компанії до вибору 
довгострокових стратегій, які врахову-
ють перспективи розширення ринків 
для екологічних товарів та послуг, мож-
ливості впровадження та здешевлення 
новітніх еко-ефективних технологій, 
зменшення цін на енергоресурси з від-
новлюваних та альтернативних дже-
рел. У стимулюванні цих процесів важ-
ливу роль відіграють національні уряди 
через упровадження відповідних стан-
дартів та регуляторних актів, роз-
ширення обсягів фінансових ресурсів на 
дослідження, розвиток і демонстрацію 
переваг нових технологій, зменшення 
субсидій на постачання й використання 
викопного палива – основного джерела 
забруднень. 

Так, глобальний рейтинг країн 
світу Doing Business 2013 (за підсум-
ками 2012 року) за показником ство-
рення ними сприятливих умов ведення 
бізнесу наведено у таблиці 5.1.

Існує достатньо доказів того, що «зеле-
ний» бізнес буде значно зростати. HSBS 
та Deutsche Bank вважають, що через 
десять років «зелені» інвестиції в сек-
тор енергетики перевищать $500 млрд. 
на рік – більше, ніж аерокосмічна та  

«Зелена» індустрія – це нова концеп-
ція діяльності бізнесу за принципом «виро-
бляти більше, використовуючи для цього 
менше ресурсів і  створюючи менш негатив-
ний вплив (creating more value with less impact) 
шляхом більш ефективного використання 
природних ресурсів та впровадження чистих 
технологій». 

Визначення ЮНІДО



ОснОвні засади впрОвадження мОделі «зеленОї» екОнОміки в Україні

62

 Т
аб

ли
ця

 5
.1

Р
ей

ти
нг

 к
ра

їн
 с

ві
ту

 щ
од

о 
ум

ов
 в

ед
ен

ня
 б

із
не

су
 [з

а 
да

ни
м

и 
гл

об
ал

ьн
ог

о 
ре

йт
ин

гу
 к

ра
їн

 с
ві

ту
 D

oi
ng

 B
us

in
es

s]

К
ра

їн
а

Рейтинг ведення 
бізнесу

Реєстрація 
підприємств

Отримання 
дозволів на 
будівництво

Підключення до 
електромережі

Реєстрація 
власності

Кредитування

Захист інвесторів

Оподаткування

Міжнародна 
торгівля

Забезпечення 
виконання 
контрактів

Дозвіл на непла-
тоспроможність

Сі
нг

ап
ур

1 
(1

; 1
)

4
2

5
36

12
2

5
1

12
2

Го
нк

он
г

2 
(2

; 2
)

6
1

4
60

4
3

4
2

10
17

Н
ов

а 
Зе

ла
нд

ія
3 

(3
; 3

)
1

6
32

2
4

1
21

25
17

13
СШ

А
4 

(4
; 4

)
13

17
19

25
4

6
69

22
6

16
Д

ан
ія

5 
(5

; 5
)

33
8

14
6

23
32

13
4

34
10

Гр
уз

ія
9 

(1
6;

17
)

7
3

50
1

4
19

33
38

30
81

Л
ат

ві
я

25
 (2

1;
31

)
59

11
3

83
31

4
70

52
16

24
33

Ві
рм

ен
ія

32
 (5

0)
11

46
10

1
4

40
25

10
8

10
7

91
63

К
аз

ах
ст

ан
49

 (4
7;

58
)

25
15

5
80

28
83

10
17

18
2

28
55

П
ол

ьщ
а

55
 (6

2;
59

)
12

4
16

1
13

7
62

4
49

11
4

50
56

37
Бі

ло
ру

сь
58

 (6
9;

91
)

9
30

17
1

3
10

4
82

12
9

15
1

13
56

Ру
му

ні
я

72
 (7

2;
65

)
68

12
9

16
8

72
12

49
13

6
72

60
10

2
М

ол
до

ва
83

 (8
1;

99
)

92
16

8
16

1
16

40
82

10
9

14
2

26
91

Ро
сі

йс
ьк

а 
Ф

ед
ер

ац
ія

11
2 

(1
20

;1
24

)
10

1
17

8
18

4
46

10
4

11
7

64
16

2
11

53

Ук
ра

їн
а

13
7

(1
52

; 1
49

)
50

(1
12

; 1
18

)
18

3
(1

80
; 1

82
)

16
6

(1
69

;1
69

)
14

9
(1

66
; 1

65
)

23
(2

4;
21

)
11

7
(1

11
; 1

08
)

16
5

(1
81

; 1
81

)
14

5
(1

40
;1

36
)

42
(4

4;
 4

4)
15

7
(1

56
; 1

58
)

Ц
ен

тр
ал

ьн
о-

аф
ри

ка
нс

ьк
а 

Ре
сп

уб
лі

ка
18

5(
18

3;
18

3)
17

0
14

7
17

3
13

2
10

4
13

9
18

1
18

2
17

7
18

5

Д
ж

ер
ел

о:
 д

оп
ов

ід
і “

D
oi

ng
 b

us
in

es
s”

 з
а 

20
13

-2
01

7 
рр

. [
Е

ле
кт

ро
нн

ий
 р

ес
ур

с]
. –

 Р
еж

им
 д

ос
т

уп
у:

 h
ttp

:/
/w

w
w

.d
oi

ng
bu

si
ne

ss
.o

rg



63

РОЗДІЛ ІІ. ГЛОбаЛьнІ та нацІОнаЛьнІ викЛики «ЗеЛенОї» паРаДиГми суспІЛьнОГО РОЗвитку

оборонна промисловість разом взяті, – а 
чистий енергетичний ринок сягне обся-
гів $2 трлн19. Ринок ЄС та прийняття 
цілей 20/20/20 (а саме, зменшення вики-
дів парникових газів щонайменше на 
20% у порівнянні з рівнями 1990 р.; 
було вище збільшення частки енергії, 
що отримується з відновлювальних дже-
рел, до 20% від загального споживання 
і збільшення енергоефективності на 
20%)20  також створили новий імпульс та 
перспективні можливості для подаль-
шого зростання.

Переваги розвитку «зеленого» 
бізнесу в Україні. Розвиток екологіч-
ного, або «зеленого», бізнесу є стратегіч-
ним завданням для України, бо він має 
беззаперечні переваги та економічну 
стабільність. У нашій країні є багато 
потенційних і доволі необхідних напря-
мів розвитку, що дають змогу впрова-
джувати «зелений» бізнес відповідно 
до глобальних викликів. Економіка, в 
основу якої покладений інноваційний 
тип господарювання, дозволяє створити 
значно більше можливостей для форму-
вання досконалих систем виробництва і 
споживання й забезпечити радикальне 
поліпшення еколого-демографічного 
складника економічної безпеки як важ-
ливого фактора підтримання сталого 
розвитку країни.

З огляду на це, упровадження «зеле-
ного» бізнесу в Україні сприятиме 
розв’язанню багатьох еколого-еконо-
мічних проблем, що сьогодні стриму-
ють економічне зростання в країні. 
Становлення цього напряму діяльності 
може дати ряд економічних вигод, 
як-то: створення нових робочих місць; 
збільшення надходжень до бюджету за 
рахунок зростання кількості підпри-
ємств та обсягів виробництва; вихід на 
нові світові ринки збуту, де ще не сфор-
мувалися конкурентні відносини, тощо. 
Крім того, упровадження «зеленого» біз-
несу сприятиме надходженню інозем-

ного капіталу у вітчизняну економіку. 
На сьогодні в нашій країні найбільш 
розвинутими є такі напрями «зеленого» 
бізнесу: виробництво біопалива; вироб-
ництво сонячних панелей; виробництво 
паливних гранул із відходів (пеллет); 
виробництво електроенергії на міні-
ТЕС; вітрова енергетика.

На сьогодні в Україні активно розви-
ваються ті напрями «зеленого» бізнесу, 
що мають розроблені й затверджені на 
законодавчому рівні нормативно-пра-
вові засади діяльності. Досить активно 
розвиваються також напрями ЗБ, орієн-
товані на експорт. Інші сфери «зеленого» 
бізнесу перебувають на етапі засну-
вання через брак фінансових ресур-
сів, відсутність нормативно-правового 
підґрунтя та неефективність державної 
екологічної політики.

У 2017 р. Україна за індексом 
легкості ведення бізнесу (Doing 
Business), який оцінює ступінь спри-
ятливості правових норм країни для 
підприємницької діяльності та захисту 
прав власності, поліпшила за рік свої 
показники й посіла 80-е місце рейтингу, 
розташувавшись між Сан-Марино та 
Боснією і Герцеговиною. Проте варто 
зазначити, що покращення частково 
відбулися завдяки методологічним змі-
нам, зокрема введенню гендерної ком-
поненти та розширенню показників у 
сфері оподаткування (табл. 5.2).

Сьогодні потенційними інвесторами в 
цьому напрямку можна вважати міжна-
родні організації, що вже активно вкла-
дають кошти в розвиток ЗБ в Україні 
(рис. 5.3).

Зазначене свідчить, що загальний 
внесок іноземних інвесторів у розвиток 
«зеленого» бізнесу в Україні становить 
більш ніж 2 млрд грн.

 Вкладення таких значних фінансо-
вих ресурсів у вітчизняний ЗБ свідчить 
про те, що цей інвестиційний напрям 
є привабливим для інвесторів і має 
достатню норму прибутку. Разом з тим, 
за даними Глобального звіту про конку-
рентоспроможність Всесвітнього еконо-
мічного форуму в Давосі, Україна за рів-
нем оснащеності новими технологіями  

19	UNEP.	The	Green	Economy	Initiative	 [Electronic	 resource].	–	Mode	of	
access:	http://www.unep.org/greenec
20	 European	 Commission.	 (2010)	 Europe	 2020:	 a	 European	 strategy	 for	
smart,	 sustainable	 and	 inclusive	 growth.	 Brussels	 [Electronic	 resource],	
[COM(2010)	2020].	–	37	p.	–	Mode	of	access:http://europa.eu/press	room/
pdf/complet	en	barroso	007	-	europe	2020	-	en_version.pdf
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Таблиця 5.2
Рейтинг України за складниками індексу ведення бізнесу  

у доповідях таблица за 2013-2017 рр.
Показники 2013 Зміна 2014 Зміна 2015 Зміна 2016 Зміна 2017

Реєстрація 
підприємств 50 +3 47 -29 76 +46 30 +10 20

Отримання дозволів 
на будівництво 183 +142 41 -29 70 -70 140 - 140

Підключення 
до системи 
енергопостачання

166 - 6 172 +13 185 +48 137 +7 130

Реєстрація власності 149 +52 97 +38 59 -2 61 -2 63
Доступ до кредитів 23 +10 13 -4 17 -2 19 -1 20
Захист прав 
інвесторів 117 -11 128 +19 109 +21 88 +18 70

Оподаткування 165 +1 164 +56 108 +1 107 +23 84
Міжнародна торгівля 145 -3 148 -6 154 +45 109 -6 115
Забезпечення 
виконання контрактів 42 -3 45 +2 43 -55 98 +17 81

Ліквідація 
підприємств 157 -5 162 +20 142 +1 141 -9 150

*Джерело: доповіді “Doing business” за 2013-2017 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.doingbusiness.org

Рис. 5.3. іноземні інвестиції в розвиток «зеленого» бізнесу в Україні  
за інвесторами, млн євро [72]
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займала у 2010-2011 роках 83 місце 
серед 139 обстежених країн, у той час як 
за рівнем розвитку бізнесу – лише 100. 
Серед причин такого розриву – недо-
оцінка важливості стратегічного управ-
ління, підпорядкованого цілям підви-
щення продуктивності та підйому по 
ланцюгу вартості.

Екологічні послуги перебувають в 
Україні у стадії формування й пов'язані, 
насамперед, із реалізацією різноманіт-
них природоохоронних заходів, створен-
ням матеріальних та технічних умов, 
формуванням фінансових та кадрових 
структур, рівнем екологічної свідомості 
на всіх рівнях суспільства.

Бар’єри на шляху до «зеленої» модер-
нізації бізнесу можна умовно поділити 
на дві групи – інституційно-регуля-
тивні та фінансово-кредитні. Перша 
частина бар’єрів пов’язана з неефектив-
ністю правового та нормативно-регуля-
тивного поля здійснення бізнес-ініціатив 
та функціонування бізнес-підприємств, 
друга – з відсутністю доступу до прозорих 
і дешевих кредитних ресурсів та небез-
пекою інвестування власних коштів, які 
були нагромаджені при використанні різ-
них схем оптимізації оподаткування.

Розвиток екологічного ринку зале-
жить від формування суспільного 
попиту на екологічні роботи, послуги, 
товари, обладнання, технології, здорове 
якісне навколишнє природне серед-
овище. Це спільне завдання і відпо-
відальність державної, громадської й 
підприємницької систем екологічного 
управління. Більш прозора й кон-
кретизована екологічна політика, 
системний аналіз й оцінка масштабів 
і структури регіональних екологічних 
ринків сприяють посиленню попиту на 
екологічні товари та послуги.

Екологічне підприємництво – це 
переважно малий і середній бізнес, який 
потребує державної підтримки. Цей біз-
нес повинен мати рівні права з великим 
бізнесом у доступі до кредитів і фінан-
сів. На сьогодні правова база розвитку 
екологічного підприємництва є недоско-
налою й потребує розвитку механізмів 
підтримання і стимулювання.

Підсумовуючи вищезазначене, 
можна стверджувати, що впровадження 
«зеленого» бізнесу в Україні є іннова-
ційним, прибутковим та перспектив-
ним напрямом економічної діяльності. 
Але його розвиток стримує відсут-
ність фінансування. Саме тому постає 
завдання пошуку ресурсів для впро-
вадження вітчизняного «зеленого» біз-
несу та активізації стимулювання його 
розвитку. 

Напрями стимулювання розви-
тку «зеленого» бізнесу в Україні. 
Важливим інструментом реалізації 
національної екологічної політики є 
розвиток партнерства між секторами 
та залучення до планування й реалі-
зації політики всіх зацікавлених сторін 
(органи виконавчої влади, приватний 
сектор, виробники, науковці, громадські 
організації, органи місцевого самовря-
дування). Однією з нових можливостей 
для бізнесу є формування й освоєння 
світового ринку екологічних товарів і 
послуг, які швидко розвиваються. Поки 
що немає чіткої статистики його розви-
тку. Та він існує і набирає сил, особливо 
в розвинених країнах.

Між тим розвиток екологічно орі-
єнтованого бізнесу в Україні здійсню-
ється без координації взаємодії всіх 
суб'єктів природоохоронної діяльності; 
немає ефективного механізму форму-
вання, підтримки та стимулювання 
такої діяльності. На сьогодні ринок 
екологічних послуг в Україні, попри 
свою відсталість від аналогічних рин-
ків розвинених країн, уже має розга-
лужену інфраструктуру та широкий 
спектр послуг. Його можливості забез-
печують вітчизняним підприємствам 
та відповідальним особам використову-
вати новітні механізми та інструменти, 
які дозволяють робити якісну оцінку 
стану підприємств та розробляти 
більш ефективні стратегії екологіч-
ного управління. Наразі більш широке 
використання на регіональному рівні 
інновацій ринку екологічних товарів та 
послуг суттєво підвищило б конкурен-
тоздатність як окремих підприємств, 
так і всієї нашої держави.
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Провали ринку в охороні середо-
вища означають необхідність реаліза-
ції екологічно збалансованої політики 
держави, спрямованої на активізацію 
ринкових сегментів. Серед прикладів 
неефективності державної політики 
можна виокремити такі:
 надання субсидій (на пестициди, 

енергію, воду для зрошення й ін.);
 податкова система (стимулю-

вання еколого дестабілізаційної діяль-
ності в сільському господарстві, енерге-
тиці тощо);
 контроль цін;
 еколого дестабілізацінйа зовніш-

ньоторговельна політика;
 непослідовна реформа прав 

власності;
 недоліки в управлінні й моніто-

рингу навколишнього середовища тощо.
Типовий приклад одержання нега-

тивних екологічних наслідків від втру-
чання держави – субсидії. За даними 
Всесвітнього банку, у 80-і роки у світі 
витрачалося понад 250 млрд дол. у 
рік на субсидування енергії. Велика 
частка цієї суми (180 млрд дол.) при-
падала на країни колишнього СРСР і 
Східної Європи. За оцінками фахівців, 
більше половини забруднення атмос-
фери цих країн зобов'язано такій ціно-
вій політиці. Скасування всіх субсидій 
може дати значний виграш в ефектив-
ності і дозволить збільшити бюджетні 
надходження. Це різко скоротить міс-
цеве атмосферне забруднення і знизить 
викиди вуглецю на 20% у деяких краї-
нах і на 70% в усьому світі .

Процеси пошуку ефективних регуля-
торів у цій сфері, їхнього оптимального 
поєднання почалися в 60-70 роки, коли 
екологічні проблеми різко загостри-
лися. Країни з ринковою економікою 
реагували на таке загострення створен-
ням централізованих адміністратив-
них систем управління охороною навко-
лишнього середовища. Акцент робився 
на законодавчі обмеження шкідливих 
впливів на довкілля, державне нор-
мування і контроль, а також санкції. 
Найважливішим принципом прийня-
тих законів з охорони природи став 

принцип «забруднювач платить», введе-
ний Організацією економічного співро-
бітництва і розвитку (ОЕСР) у 1972 році.

Надалі 80-і роки ознаменувалися 
спробами широкого використання еко-
номічних регуляторів для стимулю-
вання природоохоронної діяльності. 
Сьогодні у світі в цій сфері нарахо-
вується понад 80 різних економічних 
інструментів. В охороні навколишнього 
середовища склався своєрідний симбіоз 
з адміністративних і ринкових механіз-
мів. Проте пошук оптимальних еколого-
економічних регуляторів триває.

У промислово розвинутих країнах 
основні результати природоохоронної 
діяльності (у першу чергу на виробни-
чому рівні) усе більше визначаються 
розвитком таких недержавних підпри-
ємницьких видів природоохоронної 
діяльності, як екологічний аудит, еколо-
гічний менеджмент та екологічне стра-
хування. На сьогодні цей напрямок під-
приємницьких ініціатив ще недостатньо 
розвинутий.

Між тим розвиток ринку екологіч-
них послуг сприятиме створенню еко-
логічної інфраструктури, що також 
сформує екоіндустрію з поступовим 
переходом до сталого ведення народ-
ного господарства. 

Для розвитку малого та середнього 
екологічного бізнесу та поліпшення 
умов його діяльності уряду необхідно:

– спеціальними фінансовими та 
кредитними важелями стимулювати 
виробництво екологічних товарів та роз-
виток сфери екологічних послуг;

– стимулювати ефективний попит на 
екологічну продукцію й послуги насам-
перед політикою «зелених»державних 
закупівель;

– забезпечувати полегшений доступ 
підприємствам, що виробляють еколо-
гічну продукцію, до послуг, що нада-
ються урядовими структурами; безпо-
середньо брати участь у маркетингу 
й демонстрації зразків екологічних 
технологій;

– сприяти «озеленіння» банків 
(наприклад, упроваджувати програми 
оцінки банками впливу проектів на 
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навколишнє середовище або враху-
вання необхідності інвестицій в охорону 
навколишнього середовища). Як відомо, 
розроблення екологічного блоку питань 
є дуже важливим для отримання креди-
тів міжнародних фінансових інститутів, 
зокрема ЄБРР;

– видавати періодичний інформа-
ційний бюлетень, що містить постійно 
оновлювану інформацію про можли-
вості для проектів, розвитку природоо-
хоронного законодавства, а також наці-
ональний каталог «Зелені сторінки», 
який включає перелік екологічних під-
приємств і виробленої ними продукції 
і послуг, відкрити відповідну сторінку 
в Інтернеті. До відома, таку інформа-
цію по інших країнах, зокрема Чехії, 
Угорщині, Польщі, Словаччині, можна 
отримати з виданого регіональним еко-
логічним центром «Довідника еколо-
гічного бізнесу» для країн Центральної 
та Східної Європи, по Росії – з недавно 
виданих «Зелених сторінок»;

– створювати спільні екологічні під-
приємства із західними компаніями й 

покращувати експортні можливості: 
місцеві компанії краще знайомі з умо-
вами та правилами місцевих ринків, а 
зарубіжні більш досвідчені у сфері мар-
кетингу та менеджменту, володіють 
великим доступом до фінансових ресур-
сів і сучасними технологіями;

– створювати додаткові цільові 
фонди для інвестування екологічної 
індустрії, які сприятимуть забезпеченню 
відповідних підприємств стартовим капі-
талом і фінансуванню їх на ранніх ста-
діях розвитку, або виділяти для цього 
частину вже наявних урядових фондів, 
наприклад фондів розвитку підпри-
ємств, для фінансування постачальників 
екологічних товарів та послуг.

Таким чином, стимулювання розви-
тку «зеленого» бізнесу в Україні є важ-
ливим аспектом формування ринку еко-
логічних послуг, при цьому необхідно 
забезпечити розроблення обґрунтова-
ного плану дій із застосуванням вимог 
законодавчо-нормативної системи, а 
також основних світових тенденцій у 
регулюванні екологічної безпеки. 

ПитаннЯ длЯ СаМоПеРеВіРки та контРолЮ знань
1. Поняття та класифікація «зеленого» бізнесу.
2. Які міжнародні тенденції розвитку «зеленого» бізнесу в Україні?
3. Які переваги «зеленої» індустрії? 
4. Огляд національних передумов «зеленого» бізнесу.
5. Оцінка провалів ринку та напрямів активізації розвитку «зеленого» бізнесу в 

Україні.
6. Які ключові напрями стимулювання розвитку «зеленого» бізнесу в Україні?
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ПРиРодоРеСУРСниЙ Менедж-
Мент як ключовий сегмент «зеле-
ного» зростання. На сьогодні на 
міжнародному рівні проголошено, що 
збалансована ресурсна політика є одним 
з головних пріоритетів розвитку «зеле-
ної» економіки. Підвищення глобаль-
ного попиту збільшуватиме ціну ресур-
сів та ризик обмеженого доступу до них. 
Тому ресурсна ефективність є потуж-
ним еколого-економічним аргументом 
із суттєвим потенціалом для зменшення 
витрат, що водночас спричиняють два 
найбільших наслідки: поліпшення кон-
курентоспроможності та створення робо-
чих місць. Отже, продуктивність ресур-
сів повинна стати ключовим елементом 
Зеленого Нового курсу, який може забез-
печити не лише короткострокові резуль-
тати, але й міцнішу економіку загалом.

Офіційні цифри Євростату демон-
струють великі відмінності серед показ-
ників ресурсної ефективності країн-чле-
нів ЄС, що інколи сягають 17 разів. ЄС 
може реалізувати суттєві екологічні та 
конкурентні переваги, якщо система-
тично займатиметься зменшенням вну-
трішніх відмінностей щодо ресурсної 
ефективності. Це тягне за собою під-
тримку чинної ресурсної політики 
передових країн та створення стрибко-
вих стратегій для тих, що відстають. У 
довгостроковому вимірі ресурсну ефек-
тивність варто включити до всебічного 
бачення збалансованого користування 
та управління природними ресурсами, 
що може характеризуватися чотирма 
прагматичними та взаємодоповнюваль-
ними перспективами.

В умовах, коли попит на ресурси 
зростає, а їх кількість неухильно змен-
шується, ефективність функціонування 
виробничих систем можливо забез-
печити лише завдяки раціональному 
використанню ресурсів та їх економії. 
Своєрідність географічного положення 
України, її природних умов, ресурсного 

та наукового потенціалу, стану еконо-
міки і трансформаційних процесів у 
суспільстві, пов'язаних із зміною орієн-
тирів соціального розвитку, породжує 
чимало проблем на шляху економічного 
зростання. 

Таким чином, на сучасному етапі 
необхідне розроблення відповідних 
ініціатив для реалізації ефективного 
рівня використання природно-ресурс-
ного потенціалу з урахуванням певних 
обмежень, що існують у територіаль-
ному вимірі. До них належать, зокрема: 
 законодавчо задекларований ста-

тус території (рекреаційний, природно- 
заповідний тощо); 
 своєрідність та унікальність при-

родно-ресурсного потенціалу; 
 обмеженість майнових прав; 
 рівень розвитку екологічної 

інфраструктури; 
 дієвість інструментів екологічного 

управління на місцевому рівні; 
 рівень екологічної свідомості та 

менталітету місцевої громади. 
Передумовами розвитку ресурсного 

менеджменту можна вважати: 
 загрозливий стан використання 

та поглиблювана деградація природних 
ресурсів; 
  недієвість судової системи щодо 

захисту від надмірної експлуатації при-
родно-ресурсного потенціалу, у тому 
числі на регіональному рівні; 
 недостатню розвиненість законо-

давчо-нормативного базису щодо регла-
ментації та моделей раціонального при-
родокористування на державному рівні; 
 відсутність відповідних держав-

них інституцій, які забезпечують розви-
ток інновацій та трансфер еколого 
безпечних технологій; 
 підвищення ролі суспільних 

інститутів та екологічної освіти. 
Ураховуючи вищезазначене, можна 

стверджувати, що на державному рівні 
необхідно більш чітко сформувати  

теМа 6. клЮчоВі СегМенти та інСтРУМентаРіЙ 
«зеленоЇ» МодеРнізаЦіЇ еконоМіки УкРаЇни
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ідеологічну платформу природно-
ресурсного менеджменту в про-
сторовому контексті та обов’язково 
враховувати її в усіх законодавчих 
ініціативах.

«зелене» СільСьке гоСПо- 
даРСтВо. Щоб задовольнити потреби 
населення Землі, виробництво продо-
вольства на планеті за розрахунками 
має збільшитися до 2050 р. на 70 %. 
Більшість земель Європи та Північної 
Америки є виснаженими, і на сьо-
годні тільки 5 країн мають потужний 
потенціал збільшення обсягів вироб-
ництва сільськогосодарської продук-
ції – Бразилія, Росія, Індія, Китай та 
Україна. Найперспективнішою галуззю 
первинного сектору економіки України 
є сільське господарство. Близько 40 % 
території України становлять 
потенційно родючі чорноземні 
ґрунти в лісостеповій і степовій 
природних зонах у центрі, на пів-
дні та сході країни. Зважаючи 
на досить високий вміст гумусу 
(4-9 %) та суглинковий механіч-
ний склад, чорноземи забезпечу-
ють високу родючість, особливо 
зернових і масляничних куль-
тур, при богарному землеробстві. 
Полив, оранка та внесення добрив, 
інші агротехнічні та агрохімічні 
заходи дозволяють суттєво підви-
щити врожайність.

Органічне сільське господарство 
(Organic Agriculture) може стати 
локомотивом реформування еконо-
міки України відповідно до світових 
стандартів, зокрема екологічних. 

Ідея органічного сільського госпо-
дарства є відносно новою. На початку 
60-х років ХХ ст. негативні наслідки 
інтенсифікації землеробства сприяли 
виникненню за кордоном так званого 
альтернативного землеробства, яке 
називають також біологічним, біоди-
намічним, екологічним або органічним.

Незважаючи на відносно нетривалу 
історію розвитку, органічне землероб-
ство набуває неабиякої популярності в 
багатьох країнах світу. 

органічне сільське господарство 
поєднує традиції, практичні новації та 
наукові розробки з метою поліпшення 
стану навколишнього середовища та 
сприяння розвитку справедливих вза-
ємовідносин і досягнення належного 
рівня життя. Україна має особливі пере-
ваги щодо можливостей, які пропонує 
збалансоване та органічне сільське гос-
подарство. Вони обумовлені низьким рів-
нем використання пестицидів і хімічних 
добрив, значною часткою малих ферм 
і доступністю сільськогосподарської 
робочої сили. Існує й експортна прива-
бливість – сусідство з Європейським 
Союзом, з другим у світі ринком орга-
нічних продуктів харчування, що зрос-
тає величезними темпами. 

Органічне сільське господарство є 
виробничою системою, що підтримує 
здоров’я ґрунтів, екосистем і людей. Воно 
залежить від екологічних процесів, біо-
логічної різноманітності та природних 
циклів, характерних для місцевих умов. 
При цьому не використовуються шкід-
ливі ресурси, застосування яких має 
несприятливі наслідки. 

Органічне сільське господарство 
ґрунтується на чотирьох принципах, що 
регулюють розвиток основ, програм і 
стандартів Міжнародної федерації орга-
нічного руху (International Federation 
of Organic Agriculture Movements – 
IFOAM), що об’єднує понад 750 органі-
зацій у 116 країнах світу. Стандарти 
розроблені з урахуванням можливостей 
їх застосування в усьому світі.

По-перше, принцип здоров’я. 
Органічне сільське господарство має 
підтримувати та поліпшувати здоров’я 
ґрунту, рослин, тварин, людини та пла-
нети як єдиного та неподільного цілого.

По-друге, принцип екології, або спі-
віснування, наслідування та підтри-
мання природних екологічних систем і 
циклів.

По-третє, принцип справедливості. 
Органічне сільське господарство має 
базуватися на відносинах, що гаран-
тують справедливість з урахуванням 
навколишнього природного середовища 
та життєвих можливостей. 
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По-четверте, принцип турботи. 
Управління органічним сільським гос-
подарством повинно мати превентивний 
та відповідальний характер для захисту 
здоров’я та добробуту сьогоднішнього та 
майбутніх поколінь і довкілля .

Отже, органічне землеробство (вироб-
ництво) можна визначити як систему 
сільськогосподарського менеджменту 
агроекосистем, що ґрунтується на мак-
симальному використанні біологічних 
чинників підвищення родючості ґрун-
тів, агротехнологічних заходів захисту 
рослин, а також на виконанні комп-
лексу інших заходів, що забезпечують 
екологічно-, соціально- та економічно 
доцільне виробництво сільськогоспо-
дарської продукції й сировини.

США є найбільшим у світі ринком 
збуту органічної продукції, друге місце 
посідає Німеччина. Провідні ринки 
органічної продукції розширюються 
приблизно на 10-20 % щорічно. Світовий 
ринок органічної продукції у 2003 р. 
оцінювався у 23-25 млрд дол., зокрема 
у США – 11-13 млрд дол., Європі – 
10-11 млрд дол. Сучасний світовий 
ринок органічної продукції становить 
50 млрд дол. Завдяки стимулюванню 
інвестицій у стале виробництво та спо-
живання прогнозується збільшення гло-
бального ринку екологічних продуктів 
та послуг з 1,37 до 2,74 трлн дол. 

За споживанням органічних про-
дуктів харчування на душу населення 
світовим лідером є Швейцарія, кожний 
житель якої в середньому витрачає на 
них 117 дол. на рік, до неї наближається 
Данія із сумою в 73 дол. на рік. Цей 
показник у більшості країн ЄС зараз 
становить 30-50 дол. на рік, а у США – 
45 дол. на рік і має тенденцію до швид-
кого зростання. 

Сьогодні під органічне сільське госпо-
дарство у світі відводять дедалі більше 
земель: у Європі понад 5,1 млн га, при-
чому ця частка збільшується останніми 
роками, у Північній Америці – 1,5 млн 
га, Латинській Америці – 4,7 млн га, 
в Австралії – 10,6 млн га. Збільшення 
частки земель, переведених під орга-
нічне землеробство, у Європі відбу-

валося завдяки розпочатій у 1993 р. 
загальній політиці ЄС щодо підтримки 
фермерів у перші роки після переходу 
від звичайного до органічного агрови-
робництва. Середній показник вико-
ристання земель в органічному вироб-
ництві в країнах ЄС сягнув близько 
4 %, в Австрії й Італії – 8 %. У Швеції, 
яка є європейським лідером у зазначе-
ній сфері, – майже 12 %, у Швейцарії – 
понад 10 % . Висока мотивація визначає 
готовність частини споживачів платити 
додатково (10-50 % від звичайної ціни) 
за органічні продукти харчування, і 
попит на них у світі швидко зростає.

У Європейському Союзі державне 
регулювання сфери органічної продукції 
здійснюється за допомогою Директиви 
ЄС 2092/91, яка, зокрема, визначила 
загальні межі та принципи органіч-
ного сільського господарства, вимоги до 
виробництва сільськогосподарської про-
дукції, її перероблення й виготовлення 
харчових продуктів, ознаки й марку-
вання органічної продукції та відкрила 
ринок органічної продукції для імпорту 
з «третіх країн» 

За даними Федерації органічного 
руху України, на початок 2010 р. в 
Україні був сертифікований 121 вироб-
ник органічної сільгосппродукції, у кра-
їні нараховується 145 виробників та 
перероблювачів органічних продуктів 
разом. Маркувати свою продукцію як 
органічну в Україні можуть виробники, 
які одержали відповідний сертифікат. 
Сертифікацію виробництва сировини 
та готової продукції проводять іноземні 
фірми та українська акредитована ком-
панія «Органік стандарт». Останнім 
часом спостерігається тенденція до зрос-
тання кількості переробних кампаній, 
що розпочинають бізнес у цьому сег-
менті ринку. 

Під органічними культурами зайнято 
близько 1 % усіх сільськогосподарських 
земель країни з близько третини при-
датних для цих цілей, на яких вирощу-
ються переважно зернові й масличні. 
Дослідження в середині 1990-х років 
підтвердили, що до 90 % орної землі 
в Україні зазнали деградації різного  
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ступеня. Близько 35,8 % земель еродо-
вані, 25,6 % – мають підвищену кислот-
ність, 9,7 % – засолені й солонцюваті, 
а 8,9 % – перезволожені й заболочені. 
З іншого боку, унаслідок економічної 
кризи, зокрема через нестачу обігових 
коштів, останніми роками значно змен-
шилося використання мінеральних 
добрив, пестицидів та інших хімікатів, а 
отже, втрата природної родючості ґрун-
тів призупинилася. Сьогодні існують 
значні площі екологічно чистих чорно-
земів, які можуть бути переведені на 
органічне землеробство протягом від-
носно короткого періоду.

Через низький попит на органіку з 
боку вітчизняних споживачів основним 
ринком збуту органічних продуктів 
для України є країни ЄС. Фінансово-
економічна криза уповільнила розвиток 
ринку органіки, що приростав на 10 % 
щорічно переважно саме за рахунок 
країн ЄС і знизив попит на органічну 
продукцію через її дорожнечу. Це позба-
вило українських виробників єдиного 
каналу збуту. 

Рентабельність «органічного» бізнесу 
в усьому світі залежить від рівня дер-
жавної підтримки. У ЄС, де багато при-
хильників органічних продуктів й існує 
державна підтримка цього напряму, 
виробники можуть дозволити собі три-
мати ціни на відносно низькому рівні – у 
Європі органічні продукти дорожче зви-
чайних на 20-40 %, а без державних дота-
цій ціни були б вищими мінімум удвічі. 
Наведені вище факти свідчать про 
постійне зростання потужностей орга-
нічного аграрного виробництва у світі. 
Не повинна стати винятком і Україна, 
адже, як зазначалося, у державі наявні 
ресурси для переходу на органічне 
ведення сільського господарства.

Найслабше місце вітчизняного сіль-
ського господарства – розвал села – 
можна перетворити на його головну 
конкурентну перевагу. Формування 
«нового» села має для цього відбуватися 
з чіткою орієнтацією сільськогосподар-
ських підприємств на вирощування еко-
логічно чистої (органічної) сільгосппро-
дукції. У такій спосіб органічне сільське 

господарство може стати наріжним 
каменем формування економічної без-
пеки держави й відкрити нові страте-
гічні перспективи розвитку.

Однією з основних проблем запрова-
дження технологій органічного земле-
робства в Україні є низький рівень обі-
знаності населення та виробників щодо 
органічного землеробства (розуміння 
головних ознак й особливостей цих 
технологій, переваг їх використання 
та можливих проблем під час запрова-
дження). Другою вагомою проблемою є 
низький рівень екологічної свідомості 
населення (насамперед сільського) та 
низька технологічна культура сільсько-
господарського виробництва всіх рів-
нів – від особистого селянського госпо-
дарства до великих аграрних об’єднань. 
Крім недостатньої відповідної освіти 
та екологічної свідомості, спостеріга-
ється небажання змінювати усталені 
погляди, що склалися за тривалий 
період інтенсифікації сільського госпо-
дарства, та низький рівень інновацій-
ної активності менеджерів і державних 
управлінських структур. Треба також 
вказати на складну демографічну ситу-
ацію в сільській місцевості (депопуля-
ція, вікова структура) та низький рівень 
життя сільського населення. Поставлені 
в умови необхідності виживання люди з 
недовірою й пересторогою сприймають 
все нове і не бажають ризикувати тим, 
що вони мають.

До кола інституційних і правових 
проблем упровадження органічного 
землеробства в Україні належать:

• відсутність відповідної законодав-
чої й нормативної бази, передусім базо-
вого закону про органічне землеробство 
та сертифікацію органічної продукції, 
узгодженого з вимогами міжнародного 
законодавства;

• відсутність ефективної національ-
ної системи сертифікації та контролю 
органічних господарств і виробленої 
ними продукції;

• відсутність відповідної внутріш-
ньої інфраструктури (асоціацій/спі-
лок/осередків виробників органічної 
продукції);
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• відсутність державної підтримки 
забезпечення доступу на зовнішні 
ринки органічної продукції;

• відсутність належного інформа-
ційного забезпечення (популяризація 
технологій органічного землеробства, 
екологічна освіта населення та вироб-
ників сільськогосподарської продукції, 
консультаційна підтримка виробників, 
спеціалізовані тренінги для керівників 
і працівників господарств).

За міжнародними оцінками «озеле-
нення» сільського господарства дозво-
лить забезпечити продовольством 
постійно збільшуване світове насе-
лення, не підриваючи при цьому запаси 
природних ресурсів. Перед сільським 
господарством поставлене завдання – до 
2050 р. воно має прогодувати вже 9 млрд 
людей, не завдаючи шкоди екосистемам 
і здоров’ю людей за умов більш спекот-
ного клімату. Проте в умовах вико-
ристання сьогоднішніх технологій у 
сільському господарстві цей сектор еко-
номіки споживає понад 70 % світових 
ресурсів прісної води і на його частку 
припадає понад 13 % світових викидів 
парникових газів . Також використання 
наявних технологій є причиною 3-5 млн 
випадків отруєння пестицидами і понад 
40 тис. смертей на рік.

Тому розвиток «зеленого» сільського 
господарства вимагає не лише держав-
ної підтримки, матеріальних активів, 
фінансових інвестицій, а й ефективного 
земельного менеджменту на засадах 
«зеленої» економіки.

«зелена» енеРгетика. За очі-
куваннями ООН, за два роки переходу 
до «зеленої» економіки реально може 
бути закладена нова інфраструктура 
майбутньої світової економіки. Сучасна 
високотехнологічна чиста енергетика 
прискорює трансформацію структури 
енергетичного та інших ринків, створює 
попит на широкий спектр інновацій і 
стимулює розвиток підприємництва для 
впровадження інноваційних розробок. 
Якщо атомна енергетика та космічні 
проекти становили кістяк інновацій, 
які змінили світ 50 років тому, то в май-

бутньому 80-90% інноваційних рішень 
можуть становити «зелені» технології та 
інновації, насамперед у сфері безпечної 
відновлювальної енергетики. 

Дослідження ЮНЕП доводять, що 
щорічне інвестування приблизно 1,25% 
світового ВВП у підвищення енергое-
фективності та відновлювальну енерге-
тику допоможе скоротити світовий попит 
на первинну енергію на 9% до 2020 року 
і майже на 40% – у 2050 році. Зайнятість 
у секторі енергетики зросте на 20% 
порівняно зі сценарієм інерційного роз-
витку, ураховуючи, що до середини сто-
ліття відновлювальна енергетика буде 
забезпечувати до 30% світового попиту 
на первинну енергію.

Центральну роль у прискоренні нової 
технологічної хвилі буде відігравати 
розвиток екологічно чистих енер-
гетичних технологій, а також фор-
мування нової архітектури фінансу-
вання досліджень та впровадження цих 
технологій.

Загалом «зелена» галузь в Україні на 
сьогодні є інвестиційно «нестабільною» 
для іноземного інвестора через стан еко-
номіки та суперечливі рішення енерге-
тичних чиновників. Упродовж останніх 
двох років сектор отримав негативні, 
стримувальні розвиток сигнали: недо-
тримання законодавчих норм щодо 
перерахунку «зелених» тарифів від-
повідно до зміни курсу євро в кінці 
2014 року, неправомірне зниження 
рівнів «зелених» тарифів на початку 
2015 року. Додатковим несприятливим 
фактором є введення фінансової відпо-
відальності за дисбаланси (відхилення 
фактичних обсягів виробництва елек-
троенергії від планових) виробників 
електроенергії з ВДЕ, які на сьогодні 
становлять трохи більше 1% ринку енер-
гетики. Крім того, ДП «Енергоринок», 
яке відповідно до українського законо-
давства виступає гарантом закупівлі 
усієї виробленої енергії ВДЕ до кінця 
терміну дії «зеленого» тарифу, сьогодні 
відмовляється укладати з виробниками 
договори з купівлі-продажу електричної 
енергії з ВДЕ до 2030 року, що перешко-
джає припливу інвестицій у галузь через  
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унеможливлення розрахунку фінансо-
вого результату за проектами ВДЕ.

Згідно з прийнятою енергетичною 
стратегією України до 2030 року та 
Національним планом дій з відновлю-
ваної енергетики на період до 2030 року, 
Україна має поступово перейти на від-
новлювальні джерела енергії (Вде). 
Причому вплив «зеленого» тарифу на 
вартість електроенергії для споживача 
значно менший ніж дотації традицій-
ної енергетики. Натомість очевидним є 
постійне стабільне підвищення тарифів, 
причина яких – занадто великі дотації 
традиційної енергетики.

Основним завданням та напрямом 
реалізації Енергетичної стратегії є зба-
лансування цінової політики щодо 
енергетичних продуктів, яка має забез-
печити покриття витрат на їх виробни-
цтво та створення відповідних умов для 
надійного функціонування і сталого 
розвитку підприємств ПЕК.

Стратегічною метою розвитку про-
мислового комплексу України в період 
2021–2030 рр. передбачено еволю-
ційний перехід до сталого розвитку в 
постіндустріальному світовому суспіль-
стві на підґрунті збереження та безпеки 
життєвого простору людини, здійснення 
промислової діяльності з найменшими 
витратами за рахунок високоефектив-
ного використання матеріального та 
інтелектуального потенціалу.

Серед головних напрямів енергетич-
ної політики України з точки зору забез-
печення енергетичної безпеки, зокрема, 
визначено підвищення надійності та 
ефективності енергопостачання, забез-
печення ефективного та сталого розви-
тку паливно-енергетичного комплексу.

Тому на часі розроблення нового про-
грамного документа, який має враху-
вати особливості сьогодення та створити 
ефективний і реалістичний програмний 
документ, що координуватиме зусилля 
держави, бізнес-кіл та громадськості 
на цілеспрямований розвиток сонячної 
енергетики, біоенергетики та відновлю-
вальної енергетики в цілому. На сьо-
годні нормативно-правове поле роз-
витку відновлювальної енергетики 

доволі потужне, у сфері енергоефек-
тивності в цілому в Україні діє більше 
250 актів законодавства: 11 Законів 
України, 15 Указів Президента України, 
170 рішень Уряду, інші підзаконні акти. 
На сьогодні у сфері енергоефективності 
діє більше 50 національних стан-
дартів групи «енергозбереження». 
Нормативна база «зеленої» модерні-
зації в галузі відновлювальної та 
низьковуглецевої енергетики забез-
печує скорочення викидів парникових 
газів та протидії кліматичним змінам 
згідно з національним законодавством. 

Відповідно до глобальниї викликів 
необхідна Стратегія низьковуглецевого 
розвитку економікм України на дов-
гостроковий період. При цьому подат-
кове навантаження на розвиток від-
новлювальної енергетики на сьогодні 
має враховувати дві принципові пози-
ції. Перша – потенціал дії «зеленого 
тарифу» як частину важливої стимуль-
ної ролі цього процесу, а друге – відсут-
ність дієвих важелів податкового впливу 
на розвиток відновлювальної енергетики 
через такі традиційні для Європи сти-
мули, як податкові пільги, податкові 
канікули, спрощення адміністрування, 
упорядкування управлінського моніто-
рингу, тобто контролю з боку влади за 
реалізацією проектів, скорочення пере-
вірок, створення платформ для громад-
ського обговорення таких проектів для 
підвищення суспільної обізнаності з цих 
питань та у сфері проектування «зеленої 
модернізації» тощо. У світі є чимало при-
кладів такого стимулювання, які мають 
як позитивний, так і сумнівний для 
України досвід. Наприклад, Німеччина 
запроваджує тариф для електроенергії, 
який залежить від обсягу генерування 
енергії з боку відновлювальних джерел, 
і тому тариф для кінцевого споживача є 
вищим на півночі країни, де таких уста-
новок більше. У Данії споживачі послуг 
електроенергії фактично оплачують 
«зелений» тариф власними коштами 
через субсидування відновлювальної 
енергетики та фінансове пригнічення 
традиційної енергетики, тобто через 
тарифи стимулюється розвиток саме 
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відновлювальних джерел та технологій 
генерування. Щоб компенсувати від-
носно високі витрати на вітроенергією, у 
країні були різко підвищені комунальні 
тарифи. За рівнем цін на електроенергію 
та природний газ для домогосподарств 
(відповідно 26.32 євроцента за 1 кВтг і 
EUR1054 за 1 тис куб м) Данія посідає 
(з великим відривом) перше місце в кра-
їнах Євросоюзу. За словами данських 
чиновників, ті, хто використовують тра-
диційні енергоносії, повинні оплачувати 
витрати на створення та утримання аль-
тернативної енергетики в країні. 

Для України, за оцінками експер-
тів, найбільш доцільним є сприяння 
через інституційне середовище та нор-
мативно-правове поле спрощенню 
податкового навантаження на всі 
проекти та технології з відновлю-
вальної енергетики через запро-
вадження заходів стимулювання з 
подальшим вирівнюванням загального 
платіжного балансу через компанії тра-
диційного генерування енергії. 

«зелена» індУСтРіЯ та 
технологічниЙ РозВиток. 
Технологічна модернізація і трансфор-
мація промисловості в більш «зелену» 
та ресурсноефективну, з мінімальним 
вилученням первинних ресурсів, низь-
кими рівнями викидів і відходами 
забруднювальних речовин є ключовим 
компонентом політики «зеленого» зрос-
тання. «Зелена» індустрія або «зелені» 
сектори економіки покликані впро-
ваджувати нові джерела зростання, 
пов’язані з ефективним використанням 
природних ресурсів та чистих техноло-
гій, в екологічну продукцію і послуги, а, 
відповідно, у прибутки компаній «зеле-
ного» бізнесу. Сприяння їх розвитку 
та екологізації традиційних моделей 
ведення бізнесу є головним завданням 
стратегій переходу до «зеленої» еконо-
міки, оскільки промисловість є одним 
з найбільших споживачів природних 
ресурсів та водночас забруднювачів 
довкілля. 

ЮНІДО визначає розбудову «зеленої» 
індустрії як нову концепцію діяльності 

бізнесу за принципом «виробляти 
більше, використовуючи менше 
ресурсів і створюючи менший нега-
тивний вплив» через безперервне 
поліпшення екологічних характерис-
тик усіх галузей, незалежно від сектора, 
розміру та розташування. У цьому кон-
тексті «зелена» індустрія включає не 
тільки промисловий сектор, а й енерге-
тику, агробізнес, перероблення відходів.

Проте проблема високої матеріало- 
та енергоємності виробництва і спожи-
вання, деградації довкілля та низької 
продуктивності національної економіки, 
особливо у промисловості та аграрному 
секторі, є нерозв’язаною. Економіка 
продовжує орієнтуватися на мінливу 
зовнішню кон’юнктуру та сировинний 
експорт, імпортує енергетичні ресурси, 
не дбаючи про розвиток сучасних вироб-
ництв, інфраструктури та припинення 
деградації території країни. 

Безумовно, екологізація передбачає 
певні обсяги фінансування. Так, лише 
для скорочення енергоємності ВВП на 
20% до 2015 року, яке передбачене 
державною програмою енергоефек-
тивності на 2010-2015 роки, Україні 
необхідно буде здійснити серйозні інвес-
тиції в модернізацію енергетичної інф-
раструктури та впровадження сучас-
них енергоефективних технологій як у 
виробництвах з високою інтенсивністю 
споживання енергоресурсів, так і кому-
нальному секторі. 

Упровадження новітніх «зелених» 
технологій у практику роботи україн-
ських підприємств поряд з інструмен-
тарієм ресурсно-ефективного та 
більш чистого виробництва (РЕБЧВ) 
дозволить забезпечити істотне підви-
щення продуктивності праці та рента-
бельності при зменшенні витрат енергії, 
матеріалів, а отже, і негативного впливу 
на забруднення довкілля.

Промисловість є одним з ключо-
вих секторів економіки, які потребу-
ють запровадження нових підходів до 
забезпечення економічного зростання 
для мінімізації негативного впливу 
на навколишнє середовище та наван-
таження на базу природних ресурсів. 
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Загалом промисловість споживає сьо-
годні третину світового споживання 
енергоресурсів та здійснює близько 40% 
емісій вуглецю.

концепція «зеленої промисло-
вості», запроваджена Організацією 
ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), 
визначає розбудову зеленої промисло-
вості як секторальну стратегію, спря-
мовану на забезпечення безперервного 
зростання випуску продукції та надання 
послуг за одночасної мінімізації тем-
пів споживання матеріалів та енергії. 
Політика «озеленення» (екологізації) 
промисловості охоплює не тільки галузі 
обробної промисловості, а й агробізнес, 
перероблення відходів, енергетику тощо. 

Об’єктом «зеленої» промисловості є 
вторинні (перероблення сировинних 
матеріалів, обробна промисловість) та 
третинні (надання послуг з очищення, 
консультування, дизайну, досліджень, 
створення програмного забезпечення, 
тощо) види діяльності. Тобто метою та 
результатом такої діяльності є ство-
рення доданої вартості шляхом упро-
вадження більш наукоємних процесів, 
технік, технологій. 

Пропонується потрійна стратегія 
екологізації промисловості:

• скорочення споживання сировини 
у виробничих процесах;

• перехід на використання віднов-
лювальних джерел енергії та матеріалів;

• перехід на випуск продукції з мен-
шою ресурсо- та енергоємністю.

Фундаментальний крок до запуску 
ініціативи «зеленої» індустрії, що 
базується, у тому числі, і на інструмен-
тарії РЕБЧВ, зроблено ЮНІДО у вересні 
2009 року на Міжнародній конферен-
ції із «зеленої» індустрії на Філіппінах 
(м. Маніла). Манільська декларація та 
Рамкова програма дій, прийняті 21 кра-
їною Азії, визначають напрями дії для 
зменшення інтенсивності використання 
ресурсів та емісії двоокису вуглецю в 
індустрії, надають механізм періодичної 
оцінки прогресу в цих напрямах .

Пропоновані заходи та механізми 
передбачають включення до націо-
нальних планів економічного розвитку 

заходів із стимулювання більш чистого 
виробництва, створення бізнес-серед-
овища, сприятливого для інвестування 
в «зелені» галузі, а також програм дослі-
джень з розвитку еко-технологій та їх 
упровадження. Розвиваючи положення 
Манільської декларації та Рамкового 
плану дій, ЮНІДО здійснює розроблення 
керівних принципів «зеленої» індустрії 
як базових для підготовки країнами Азії 
відповідних національних стратегій і 
планів розвитку. Досвід країн Південно-
Східної Азії, бідних на природні ресурси, 
але з надзвичайно працездатним насе-
ленням, є, безумовно, дуже корисним 
для України у сфері залучення нових, 
«зелених» джерел зростання.

Наступні дії включають формування 
необхідної нормативної бази, підготовку 
звітів про екологічну ефективність кож-
ної країни (зокрема, використання води, 
сировини та енергії в різних секторах 
економіки) і загальну оцінку ситуації в 
країнах Азії, а далі – розроблення кра-
їнами національних стратегій «зеленої» 
індустрії.

Передбачається, що політика «озе-
ленення» промисловості буде охо-
плювати п'ять складників: інтегровані 
рамки, створення сприятливого серед-
овища, галузеві ініціативи, екологічні 
технології, узгодження інструментів 
політики.

інтегровані рамки політики 
передбачають формулювання завдань 
у національних стратегіях розвитку або 
у стратегіях подолання бідності, інших 
стратегіях, у тому числі секторальних 
стратегіях. Для координації доцільним 
є створення міжвідомчих форумів або 
міністерських комітетів. 

Створення сприятливого серед-
овища передбачає: 

• Надання доступу до фінансу-
вання за рахунок позик, грантів, посів-
них фондів. 

• Відмову від субсидій на викопне 
паливо, що обертаються збитками для 
довкілля. 

• Підтримання попиту на «зелені» 
технології, продукцію та послуги через 
державні закупівлі, міжнародне спів-
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робітництво та торгівлю, інвестиційну 
політику. 

• Створення еко-ефективної інфра-
структури (енергетичної, міської, управ-
ління водними ресурсами, відходами, 
тощо). 

• Підвищення рівня компетенції 
суспільства через навчальні плани і 
програми. 

галузеві ініціативи включають:
• засоби підтримки екологізації вироб-

ництва: підвищення поінформованості та 
нарощення потенціалу (зокрема, створен- 
ня центрів більш чистого виробництва);

• просування систем екологічного 
менеджменту промисловості на основі 
стандартів; упровадження еко-марку-
вання і сертифікації продукції;

• екологізацію всього життєвого 
циклу продукції, включаючи ланцюг 
постачання; 

• створення партнерства уряду з 
бізнесом для покращення довкілля;

• підвищення відповідальності 
виробників та сприяння корпоративній 
екологічній відповідальності.

Використання екологічних тех-
нологій поширюється шляхом:

• розвитку технічного потенціалу 
підприємств через зміцнення зв'язків 
з науково-дослідними установами, 
освітою;

• розбудови технологічної бази 
через стратегічні програми з досліджень 

і розвитку, технологічні платформи, 
програми спільного фінансування; 

• фінансування розвитку чистих 
технологій з використанням грантів, 
посівних фондів, податкових канікул, 
венчурного капіталу тощо; 

• сприяння трансферу технологій 
та ефективній передачі знань через 
утворення наукових партнерств, спіль-
них підприємств, кластерів, інкуба-
торів, наукових парків, глобальних і 
регіональних мереж, інших об’єктів 
інфраструктури. 

Змішані інструменти для спри-
яння екологізації промисловості 
включають:

• Екологічні податки і збори, 
екологічно мотивовані субсидії, 
ціноутворення.

• Торговельні дозволи, компенса-
ційні схеми. 

• Ефективне нормативно-правове 
регулювання. 

• Упровадження стандартів, 
заборони на небезпечні речовини та 
продукцію.

• Добровільні угоди. Заохочення до 
дотримання та забезпечення режимів.

• Екологічний моніторинг і звіт-
ність. Система екологічних індикаторів 
для підтримки моніторингу та забезпе-
чення дотримання режиму. 

Концепція ЮНІДО (рис. 6.1) охоплює 
зобов'язання та дії, спрямовані на зни-

Рис. 6.1.  концепція «озеленення» Юнідо здоров’я 
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ження впливу процесів і продукції на 
довкілля за рахунок більш ефективного 
використання ресурсів, відмови від ток-
сичних речовин, заміни викопних видів 
палива відновлювальними джерелами 
енергії, поліпшення безпеки праці, 
взяття підвищеної відповідальності 
виробників за деструктивний вплив на 
довкілля тощо. 

Метою цієї політики є розмеж-
ування динаміки економічного 
зростання та споживання природ-
них ресурсів й енергії, забезпечення 
постійного зростання доданої вартості 
при зменшенні темпів росту відходів, 
викидів та забруднення довкілля.

Можна констатувати, що головними 
складниками політики та програм «озе-
ленення» (екологізації) виробни-
цтва є:

Реалізація програм з підвищення 
енергоефективності та розвитку від-
новлювальної й альтернативної енер-
гетики, упровадження систем енер-
гетичного управління відповідно 
до міжнародних стандартів; це теж 
пункт?
 упровадження технологій 

ресурсно-ефективного та більш чистого 
виробництва;
 створення сприятливого регу-

ляторного середовища для «зеле-
ного» бізнесу, включаючи сертифікацію 
екологічно орієнтованих підприємств, 
продукції та послуг для отримання пре-
ференцій при державному інвестуванні 
та закупівлях;
 інвестування в дослідження, 

розвиток та впровадження більш чис-
тих технологій, створення нових вироб-
ництв та оновлення інфраструктури;
 сприяння екологічним інно-

ваціям, які забезпечують практичне 
впровадження нових технічних рішень 
у виробничих процессах та організації 
бізнесу (нетехнологічні), та доведення 
нових більш чистих технологій до стадії 
комерційного використання та виходу 
на ринки (технологічні);
 розвиток сектору послуг для 

«зеленої» економіки – комерціалізації 
і трансферу технологій, надання послуг 

з оптимізації виробничих процесів і 
матеріальних балансів, розроблення і 
впровадження бізнес-планів, стандар-
тів, створення мереж та інформаційних 
моніторингових систем, фінансового 
посередництва. 

інструментарій зеленого зрос-
тання, розроблений міжнародними 
організаціями та доступний на сьогодні 
для використання бізнесом і національ-
ними урядами, включає:
 методики впровадження більш 

чистого виробництва (Юнідо, 
ЮнеП);
 методики і стратегії сталого 

споживання і виробництва (ЮнеП);
 методики та системи показ-

ників для моніторингу ресурсної 
(матеріальної) ефективності, ста-
лого виробництва та екологічної ефек-
тивності (ЮНЕП, ЮНІДО, ЕСКАТО, 
ОЕСР, Всесвітня бізнес-рада із сталого 
розвитку);
 методи аналізу та управління 

життєвим циклом продукції по всьому 
ланцюгу створення вартості (міжна-
родний стандарт ISO 14040/14044) – 
ЮНЕП, ОЕСР.

Ураховуючи, що наявна світова прак-
тика впровадження стратегій сталого 
розвитку не мала підтримки в Україні 
протягом останніх років, доцільно взяти 
на озброєння сучасні підходи індустрі-
ально розвинутих країн до інтегрованого 
вирішення економічних, соціальних та 
екологічних питань у стратегіях пере-
ходу до моделі «зеленої» індустрії. 

Стале СПожиВаннЯ та 
ВиРоБниЦтВо. Хоча за останні два 
десятиліття досягнуто прогрес у ство-
ренні інституційної бази для інтеграції 
економічних та екологічних цілей, стра-
тегії і заходи політики, спрямовані без-
посередньо на стале споживання та 
виробництво (ССВ), у країнах Східного 
партнерства (СП) часто недостатньо роз-
винені або мають декларативний харак-
тер. ССВ рідко інтегровані в стратегії 
розвитку держави. Екологічна політика 
проводиться в основному у відриві від 
галузевої політики. Остання також 
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характеризується відсутністю багатьох 
елементів ССВ, за винятком деяких мір-
кувань енергоефективності (наприклад, 
будівель і транспорту). Тому країни СП 
повинні освоїти більш стратегічний під-
хід до ССВ.

Орієнтирами у прийнятті страте-
гічного підходу до ССВ у країнах 
СП можуть слугувати міжнародний 
досвід і міжнародні угоди. Так, за 
останнє десятиліття в Європейському 
Союзі зроблені деякі важливі кроки 
щодо впровадження більш комплек-
сних основ політики, спрямованих 
на заохочення стійких моделей спо-
живання та виробництва. Зокрема, з 
моменту затвердження у 2008 р. у ЄС 
реалізується План дій зі сталого спо-
живання та виробництва і стійкої 
промислової політики. У рамках про-
цесу «Довкілля для Європи» міністри 
довкілля, у тому числі країн СП, узяли 
зобов'язання, пов'язані зі створенням 
більш комплексних основ політики, 
спрямованих на заохочення моделей 
ССВ на рівні країн. У глобальних масш-
табах важливою рушійною силою заохо-
чення ССВ є прийнята на конференції 
«Ріо + 20» (у червні 2012 р) 10-річна 
рамкова основа програм (РоП 10) у 
сфері ССВ. Глобальний центр обміну 
інформацією про ССВ, який буде ство-
рений за РОП 10, слугуватиме дина-
мічним інформаційним центром обміну 
знаннями про політику, інструментах, 
ініціативах та зразках кращої практики 
у сфері ССВ.

Хоча потенційний позитивний ефект 
реформування екологічних стимулів 
широко визнається в країнах ОЕСР, 
прогресу часто перешкоджає викорис-
тання сільськогосподарських субсидій 
і субсидій, пов'язаних з енергетикою і 
транспортом. Таким чином, стратегією 
реформ повинні визначатися способи 
пом'якшення несприятливої дії рефор-
мування субсидій, особливо на малоза-
безпечені й соціально вразливі групи 
населення, без нівелювання екологічної 
дієвості реформ.

Прогрес на етапі вступу України до 
Світової організації торгівлі та розши-

рення зв’язків з Європейським Союзом 
значною мірою залежить від рівня при-
ведення національної системи техніч-
ного регулювання у відповідність до 
міжнародних стандартів, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних 
товарів і стає можливим саме завдяки 
ефективності технічного регулювання 
та споживчої політики України. 

Можна стверджувати, що концепту-
альними принципами політики сталого 
споживання та виробництвав Україні 
можна вважати:
 принцип еколого-економіч-

ної єдності інтересів щодо форму-
вання політики сталого споживання та 
виробництва;
 принцип пріоритетності природо-

охоронних витрат у загальній системі 
бюджетних витрат; 
 принцип концентрації держав-

них фінансових ресурсів на природоохо-
ронні та превентивні заходи відповідно 
до сформульованих цілей та вимог щодо 
забезпечення економічної ефективності 
їх використання; 
 принцип синхронізації дій 

(«синергії»), що проявляється в синх-
ронному проведенні певних еколого-
економічних реформ, що впливають на 
соціально-економічний розвиток кра-
їни, узгодження пріоритетів та дій цен-
тральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самовряду-
вання щодо регіонального та місцевого 
розвитку в еколого збалансованому 
контексті;
 принцип субсидіарності та зба-

лансованого розвитку, який зумовлює 
диференційованість надання держав-
ної підтримки щодо забезпечення роз-
витку політики сталого споживання та 
виробництва;
 принцип партнерства, яке перед-

бачає співпрацю між центральними і 
місцевими органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, 
об'єднаннями громадян, суб'єктами гос-
подарювання під час реалізації страте-
гічних екологічних завдань, проведення 
екологічного моніторингу та оцінки 
можливих негативних наслідків. 
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Сьогодні необхідно визначити шляхи 
укріплення інституціональної спромож-
ності щодо забезпечення політики ста-
лого споживання та виробництва:
 удосконалення системи держав-

ного контролю, зокрема формування 
єдиної системи контролю за дотриман-
ням законодавства про дотримання 
конституційних прав громадян на 
якісне довкілля та захист їх прав як 
споживачів;
 посилення відповідальності 

забруднювачів, зокрема підвищення 
нормативів чинної системи збору за 
забруднення навколишнього природ-
ного середовища до рівня, що стимулює 
суб'єктів господарювання скорочувати 
обсяги забруднення; 
 підвищення фінансової відпо-

відальності порушників законодав-
ства, розширення бази оподаткування, 
розроблення нових правил проведення 
оцінки збитку на основі фактичних 
витрат на відновлювальні заходи;
 реформування системи видачі 

дозволів, зокрема перехід до видачі 
комплексних дозволів для забруднюва-
чів за принципом «єдиного вікна», спро-
щення процедури для малих і серед-
ніх підприємств, розроблення системи 
технологічних нормативів на викиди, 
скиди, розміщення відходів; 
 створення відповідних націо-

нальних інституцій для забезпечення 
впровадження політики сталого спожи-
вання та виробництва;
 гармонізація національної 

політики з європейським та нор-
мами міжнародного права.

З огляду на вищезазначене можна 
констатувати, що на сьогодні в Україні 
існують об’єктивні засади для форму-
вання ідеології забезпечення ста-
лого споживання та виробництва, 
яка поєднує можливості як державного, 
так і ринкового регулювання. 

Сценарій розвитку цього процесу 
в Україні полягає в синтезі трьох 
напрямів: 
 Законодавчо-нормативна під-

тримка та адаптація до чинного міжна-
родного законодавчого поля.

 Створення відповідної національ-
ної інфраструктури.
 Розроблення та реалізація спе-

ціальної державної програми для 
забезпечення сталого споживання та 
виробництва.

Реалізація цього можлива при відпо-
відному державному управлінні й розро-
бленні Концепції державної політики у 
сфері управління якістю довкілля, ана-
логічно з прийнятою раніше Концепцією 
державної політики у сфері управління 
якістю продукції.

Згідно з цим доцільно запропону-
вати напрями активізації розвитку 
управлінських та організаційних 
інновацій в Україні на відповідність 
міжнародним стандартам якості про-
дукції та довкілля в таких сферах:
 у законодавчо-нормативній:
 гармонізація вітчизняного зако-

нодавства з вимогами ЄС з метою сти-
мулювання механізмів упровадження 
міжнародних стандартів ISO-9000, ISO-
14000 в Україні;
 застосування заходів щодо вдо-

сконалення і спрощення реєстраційних, 
сертифікаційних й адміністративних 
процедур щодо поширення екологічних 
стандартів; 
 розроблення відповідного зако-

нодавчо-регулюючого механізму відпо-
відальності щодо впровадження систем 
екологічного менеджменту в Україні.
 у сфері інституціоналізації 

державної політики розвитку сис-
тем екологічного менеджменту та 
екоаудиту в Україні:
 створення більш сприятливого 

політичного середовища для стимулю-
вання й підтримки цього процесу (за 
рахунок мереж, кластерів тощо);
 визначення чітких орієнтирів 

та цілей щодо імплементації еколо-
гічної стандартизації в планах націо-
нального розвитку, а також уточнення 
функцій захисту цих інтересів на уря-
довому, регіональному та місцевому 
рівнях;
 наділення місцевої та регіональ-

ної влади повноваженнями підтримки 
щодо прискорення та активізації впро-
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вадження стандартів екологічного 
менеджменту.
 у сфері консалтингових 

послуг:
 створення відповідних консалтин-

гових центрів;
 розроблення програм консалтин-

гових послуг, адаптивних до місцевих 
потреб бізнесу;
 налагодження координаційних 

дій щодо узгодження системи життєза-
безпечення та якості довкілля.
 у сфері фінансової підтримки 

впровадження систем управління 
якістю довкілля:
 залучення банківських та комер-

ційних структур;
 створення і розвиток ключових 

компонентів інфраструктури сектора 
фінансових послуг (у т. ч. кредитних 
ліній, лізингу тощо);
 створення фінансових інструмен-

тів для підтримки ініціатив щодо впро-
вадження стандартів управління якості 
довкілля на місцевому та регіональному 
рівнях.

РеСУРСоеФектиВне та Більш 
чиСте ВиРоБниЦтВо. Концепція 
ресурсоефективного та більш чистого 
виробництва як засіб збалансованого 
регулювання економічного розвитку 
та захисту навколишнього природ-
ного середовища була сформульована 
міжнародною спільнотою в Порядку 
денному на XXI сторіччя. В основу 
Концепції покладено принцип більш 
чистого виробництва – такого способу 
виробництва, який впливає на довкілля 
менш негативно порівняно з традицій-
ними технологіями. Перехід до еколо-
гічно безпечних та більш чистих вироб-
ництв сприятиме створенню передумов 
для узгодження національної політики 
у сфері реструктуризації, модернізації 
та розвитку секторів національної еко-
номіки та у сфері надання послуг з полі-
тикою охорони довкілля, раціонального 
використання природних ресурсів та 
поліпшення якості життя населення.

Ресурсоефективне та чисте вироб-
ництво є одним з основних інструмен-

тів «зеленої» трансформації економіки, 
її зростання, покращення добробуту 
людей та зниження ризиків для навко-
лишнього природного середовища.

головні цілі РечВ:
ефективне використання ресур-

сів шляхом оптимізації споживання 
матеріалів, енергії та води на всіх ета-
пах виробництва та підвищення його 
продуктивності, тобто зменшення кіль-
кості витрачених під час виробництва 
ресурсів на одиницю виготовлених това-
рів та послуг.

Мінімізація впливу на довкілля 
передбачає розроблення й реалізацію 
заходів та технічних рішень, що забез-
печують скорочення обсягів викидів в 
атмосферу, утворення відходів, а також 
повернення відходів до виробничого 
циклу або використання як вторинних 
матеріалів, упровадження безстічних і 
водооборотних технологій.

Покращення добробуту людей, 
що виражається в мінімізації ризиків 
та дотриманні вимог економічної й еко-
логічної безпеки (чисте довкілля, кращі 
умови праці тощо) та підтримці соціаль-
ного розвитку.

Стратегія РечВ була розроблена 
департаментом «Технологія, індустріа-
лізація й економіка» Програми ООН по 
навколишньому середовищу (UNEP) ще 
у 1989 році та одночасно зафіксована 
в Міжнародній декларації по чистому 
виробництву. UNEP визначає РЕЧВ 
як модель застосування інтегрова-
ної стратегії запобігання забрудненню 
середовища щодо виробничих процесів, 
продукції і послуг, включаючи енергос-
поживання та водоспоживання з метою 
скорочення викидів (скидів) шкідли-

Ресурсоефективне та чисте виробни-
цтво (РЕЧВ)  – це стратегія комплексного 
та постійного застосування превентивних 
заходів щодо впливу виробничих процесів на 
довкілля з метою підвищення ефективності 
виробництва та зниження ризиків для людини 
та довкілля.

Джерело: визначення UNIDO
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вих речовин, обмеження створення 
відходів, мінімізації ризику здоров'ю 
людей і навколишньому природному 
середовищу.

Таким чином, методика РЕЧВ, яка 
була розроблена ЮНЕП і ЮНІДО у 
вигляді комплексної превентивної еко-
логічної стратегії щодо виробничих про-
цесів, продуктів і послуг для підвищення 
ефективності виробництва та зниження 
ризиків для людини та навколишнього 
середовища, апробована та застосову-
ється у світі вже понад 20 років. 

В останнє десятиріччя розвинутими 
країнами світу в межах спільних про-
ектів реалізовано цілу низку програм 
і заходів щодо впровадження ЕЧВ та 
поширення нових технологій у країнах 
з перехідною економікою. 

Зарубіжний досвід упровадження 
ЕЧВ показує, що для успішного роз-
витку та реалізації програм РЕЧВ 
необхідні:

- інституційні передумови держав-
ного та регіонального рівня;

- широка інформаційна та реклам- 
на підтримка;

- ефективний екологічний менедж- 
мент;

- підтримка підприємницьких струк- 
тур, що впроваджують ЕЧВ;

- формування сприятливого зов- 
нішнього середовища.

Особливо важлива інтеграція цілей 
ЕЧВ у державну та регіональну полі-
тику, зокрема підтримка екологічних 
інновацій, передусім таких, що перед-
бачають добровільні екологічні угоди 
та програми, а також нові форми дер-
жавно-приватного партнерства в 
екологічній сфері.

Необхідність розвитку, удоскона-
лення й поширення застосування стра-
тегії РЕЧВ в Україні зумовлені пріори-
тетами, визначеними в міжнародних 
документах, таких як: Конвенція ООН 
з навколишнього середовища та роз-
витку (1992), «Декларації тисячоліття» 
ООН (2000); документами Всесвітньої 
зустрічі на вищому рівні зі сталого роз-
витку в Йоганнесбурзі (2002), чинними 
Законами України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки» 
та «Про пріоритетні напрями розви-
тку інноваційної діяльності в Україні», 
рекомендаціями Постанови Верховної 
ради України «Про рекомендації пар-
ламентських слухань щодо дотримання 
вимог природоохоронного законодав-
ства в Україні» (2003), зобов’язаннями 
України щодо виконання вимог 
Міжнародної декларації більш чистого 
виробництва, Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС тощо.

Стратегія РЕЧВ визначає завдання, 
механізми формування державної 
політики екологізації економіки 
України та реалізації одного з найваж-
ливіших її напрямків – упровадження та 
розвитку більш чистих виробництв й еко-
логічних технологій у промисловому, енер-
гетичному, аграрному, транспортному, 
будівельному та інших секторах еконо-
міки, а також у сфері надання послуг.

Поширення ідеології РЕЧВ є реаль-
ним втіленням державою своїх консти-
туційних зобов'язань перед громадя-
нами, а саме статті 16 конституції 
України: «Забезпечення екологічної 
безпеки і підтримання екологічної рів-
новаги на території України, подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи – 
катастрофи планетарного масштабу, 
збереження генофонду Українського 
народу є обов'язками держави».

Національними пріоритетами 
України щодо впровадження та розви-
тку принципів більш чистих виробництв 
й екологічних технологій мають стати:

• досягнення такого рівня показни-
ків ресурсо- та енергоємності, що забез-
печують необхідний та достатній рівень 
національної безпеки й незалежності 
держави;

• перехід на екологічно безпечні 
замінники традиційної сировини для 
промисловості;

• більш широке впровадження від-
новлювальних джерел енергії;

• забезпечення стабільного соці-
ально-економічного розвитку на основі 
раціонального використання, охорони 
та відновлення природно-ресурсного 
потенціалу;
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• розвиток органічного земле- 
робства;

• удосконалення структури про-
мислового виробництва, перебудова та 
поступове згортання екологічно шкід-
ливих виробництв;

• екологічне управління, еколо-
гічна сертифікація та стандартизація 
якості продукції;

• стимулювання впровадження 
більш чистих екологічних техноло-
гій і систем виробництва, ресурсо- та 
енергозберігальних технологій, у тому 
числі – шляхом надання фінансової 
допомоги суб'єктам господарвання для 
їх упровадження;

• фундаментальні та прикладні 
дослідження, інжиніринг, науково-
технологічні розробки та інноваційне 
виробництво.

Упровадження та розвиток більш 
чистих виробництв й екологічних тех-
нологій можуть бути здійснені за різ-
ними сценаріями, які відрізняються 
один від одного в основному глибиною 
відповідних змін у законодавчо-нор-
мативній базі, науково-технологічному 
розвитку, спектром засобів економіч-
ного стимулювання та рівнем інститу-
ційної підтримки.

 Оптимальним з точки зору законо-
давчо-нормативного забезпечення є варі-
ант, у якому в Україні буде повністю 
завершено реформування дозвільної 
системи відповідно до принципів інте-
грованого попередження забруднення. 
Упровадження більш чистих виробництв 
і технологій у цьому випадку може здій-
снюватися шляхом науково-техноло-
гічного розвитку та через процедуру 
порівняння базових технічних рішень з 
«найкращими доступними технологіями».

Термін найкращі доступні техноло-
гії (з англ. «best available techniques») 
набув особливого поширення після 
виходу Директиви 96/61/ЕС про комп-
лексний контроль та відвернення 
забруднення. 

Шляхами реалізації національних 
пріоритетів розвитку більш чистих 
виробництв й екологічних технологій в 
Україні є:

• створення системи збалансова-
ного управління розвитком виробни-
цтва, що стимулює охорону довкілля 
та забезпечує ефективне використання 
природних ресурсів;

• удосконалення механізму інте-
грації екологічних чинників у стратегію 
економічного розвитку господарської 
діяльності, переходу до інтегрованого 
екологічного управління виробництвом;

• поширення інформації про прин-
ципи (засади) більш чистих виробництв 
й екологічних технологій;

• розроблення та моніторинг еконо-
мічних й екологічних показників розви-
тку виробництва;

• розробення та наближення еко-
логічних нормативів забруднення 
довкілля та спеціального використання 
природних ресурсів до стандартів ЄС.

У зв’язку з вищезазначеним, пріори-
тетними заходами реалізації національ-
них пріоритетів розвитку більш чистих 
виробництв й екологічних технологій є:
 зменшення негативного впливу 

продукції на рівень життєдіяльності 
людини, а також на довкілля впродовж 
усього її життєвого циклу (від проек-
тування устаткування та обладнання 
до використання та утилізації, переро-
блення, знешкодження або захоронення 
її відходів) шляхом змін самої продукції 
та поводження з нею для зменшення 
кількості відходів, що утворюються в 
результаті її виробництва, викорис-
тання та утилізації;
 оптимізація виробництва з метою 

зменшення обсягів споживання сиро-
вини, матеріалів та енергоносіїв, реци-
клінгу та повнішого використання мате-
ріалів і сировини;
 невикористання або мінімізація 

використання чи вилучення токсич-
них матеріалів, речовин і зменшення 

Найкращі доступні технології (НДТ) – це 
технологія, що базується на останніх досяг-
неннях у розробленні виробничих процесів, 
установок та режимів їх експлуатації, які 
довели свою практичну користь щодо скоро-
чення викидів, скидів та утворення відходів.
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обсягів усіх видів викидів і скидів та 
утворення відходів на рівні джерела їх 
виникнення шляхом зміни сировини й 
технологій;
 розв'язання екологічних про-

блем з урахуванням життєвого циклу 
продукції;
 врахування екологічних показни-

ків і нормативів у технічних регламен-
тах і стандартах;
 запровадження екологічної серти-

фікації виробництв, екологічних стан-
дартів якості та екологічного марку-
вання продукції;
 упровадження системи менедж-

менту щодо якості та охорони навко-
лишнього природного середовища.

Незважаючи на одночасний екологіч-
ний та економічний ефект і позитивний 
досвід реалізації більш чистого еколо-
гічного виробництва в розвинутих кра-
їнах світу, ефективність упровадження 
їх в Україні залежить від розв'язання 
проблем: 

• подолання міжвідомчих супереч-
ностей у питаннях раціонального вико-
ристання природних ресурсів і запобі-
гання забрудненню довкілля;

• удосконалення нормативно-пра-
вового забезпечення з питань стиму-
лювання зменшення забруднення 
довкілля та раціонального викорис-
тання природних ресурсів;

• розроблення та введення в дію 
економічного механізму заохочування 
виробників щодо впровадження більш 
чистого екологічного виробництва.

Розвиток більш чистих виробництв й 
екологічних технологій в Україні може 
бути успішним тільки за умови налаго-
дження широкого міжнародного співро-
бітництва у цій сфері, що передбачає:
 доступ до міжнародного досвіду 

впровадження чистих виробництв й 
екологічних технологій;
 належне співробітництво з націо-

нальними та міжнародними центрами 
та інституціями у сфері поширення 
засад чистого виробництва й екологіч-
них технологій;
 приєднання України до 

Міжнародної мережі національних 

центрів більш чистого виробництва 
ЮНІДО/ЮНЕП;
 участь у міжнародних програмах 

і проектах з більш чистих виробництв й 
екологічних технологій;
 поступове наближення до міжна-

родних стандартів і стандартів, норм і 
вимог держав-членів ЄС, що регламен-
тують використання природних ресурсів 
та техногенний вплив на навколишнє 
середовище;
 залучення в Україну інвестицій 

для трансферу чистого виробництва 
й екологічних технологій;
 здійснення пілотних та демон-

страційних проектів з метою демон-
страції реальної економічної та еко-
логічної ефективності впровадження 
більш чистих виробництв й екологічних 
технологій;

Трансфер технологій згідно 
зі спеціальною доповіддю 
Міждержавної групи експертів по 
зміні клімату Рамкової конвенції 
ООН із зміни клімату – це «широ-
кий перелік процесів, які охо-
плюють потоки знань, досвіду і 
обладнання між різними учасни-
ками: урядами, організаціями при-
ватного сектору, фінансовими, 
науковими та освітніми інституці-
ями, організаціями недержавного 
сектору». Трансфер включає роз-
повсюдження технологій, техно-
логічне співробітництво в межах 
країн та між країнами, навчання 
для використання, тиражування 
технологій та їх адаптацію до міс-
цевих умов. Обов`язковим для 
ТТ є комерціалізація результатів 
досліджень та оформлення прав 
на інтелектуальну власність.

Групування технологій за спромож-
ністю до розв’язання цих проблем пока-
зане в таблиці 6.1.

Варто мати на увазі, що новітні 
чисті технології – це, як правило, не 
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окремі технологічні рішення, а комп-
лексні системи, що охоплюють системи 
управління, бізнес-моделі, техноло-
гічні інновації, створення ринків під 
них.

Формування й реалізація дієвої та 
ефективної політики впровадження й 
розвитку більш чистих виробництв й 
екологічних технологій повинні ґрунту-
ватися на підготовці кадрів з високим 
рівнем екологічної свідомості та куль-
тури на основі нових критеріїв оцінки 
взаємовідносин між суспільством і при-

родою, процесів його життєдіяльності та 
стану довкілля.

Екологічна та еколого-економічна 
освіта повинна спрямовуватися на фор-
мування екологічної культури грома-
дян, екологізацію навчальних дисци-
плін і програм підготовки фахівців, а 
також на професійну екологічну під-
готовку та перепідготовку кадрів, які 
мають бути залучені до вирішення стра-
тегічних та поточних завдань упрова-
дження та розвитку більш чистих вироб-
ництв й екологічних технологій.

Таблиця 6.1
групування чистих технологій  

за ступенем розв’язання екологічних проблем
Технології боротьби з 
викидами

– мінімізують накопичення забруднювальних речовин по всьому 
циклу виробництва і споживання (збір забруднювальних речо-
вин та їх нейтралізація, поглинання двоокису вуглецю тощо)

Технології 
профілактики

– спрямовані на скорочення неефективних витрат матеріалів, 
енергії або води (енергоефективні освітлення та двигуни, еко-
номічні автомобілі та більш чисті технології виробництва)

Заміщувальні 
технології

– заміщення проміжних ресурсів для виробництва і спожи-
вання товарів (фотоелектричні системи, вітряки, виробництво 
біопалива)

Зберігальні технології – технології, що зберігають природу та екосистеми – методи 
управління водорозділами, лісами, водно-болотними угіддями

Відновлювальні 
технології

– спрямовані на відновлення екосистем, знищених через втру-
чання людини: фізичні та хімічні методи очищення (рекульти-
вації земель, локалізації розливу нафти), реабілітація інфра-
структури, шахт тощо

Адаптаційні технології
– адаптація виробництва і споживання до очікуваної незво-

ротньої зміни довкілля (змін клімату, виснаження озонового 
шару, ґрунту)

Джерело: ст. 34 «Порядку денного на ХХI століття», прийнятого Конференцією ООН з навколиш-
нього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 році

 
ПитаннЯ длЯ СаМоПеРеВіРки та контРолЮ знань

1. Сутність природоресурсного менеджменту в системі секторальної політики 
«зеленого» зростання.

2. Які основні завдання розвитку «зеленої» енергетики як базису низьковуглеце-
вої економіки?

3. У чому полягає «озеленення» промисловості?
4. Що таке стале споживання та виробництво?
5. У чому полягає сценарій розвитку сталого споживання та виробництва в 

Україні?
6. Які вимоги щодо «зелених» державних закупівель?
7. У чому сутність Стратегії екологічно чистого виробництва (РЕЧВ)?
8. Що таке трансфер технологій?
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інструменти «зеленої» еконо-
міки. Концепція «зеленого» зростання, 
запропонована керівництвом ООН 
як альтернатива світовій фінансовій 
кризі, підкреслює важливість інтегра-
ції економічних та екологічних аспектів 
політики, що виявляє можливості для 
нових джерел економічного зростання, 
без тиску на кількість і якість природ-
них багатств. До цього переліку нале-
жать заходи, які включають такі еконо-
мічні інструменти, як податки, схеми 
торгівлі викидами і скасування 
субсидій; а також заходи законо-
давчого регулювання, такі як вста-
новлення стандартів; до неекономічних 
заходів можна зарахувати добровільні 
дії та інструменти впливу на основі 
інформування.

Важливі напрями трансформації 
наявної економіки розкриті в Ініціативі 
продовольчої і сільськогосподарської 
організації ООН (ФАО), у якій «озеле-
нення» економіки є можливим через 
розвиток сільського господарства й 
передбачає підвищення рівня еконо-
мічної і, зокрема, продовольчої безпеки 
щодо наявності, доступу, стабільності 
та використання продовольства при 
одночасному зниженні інтенсивності 
використання природних ресурсів та 
за рахунок збільшення цінності харчо-
вого ланцюга. Такий результат може 
бути досягнутий шляхом застосування 
екосистемного підходу для управління 
сільським, лісовим та рибним госпо-
дарствами, який дозволить задоволь-
нити численні соціальні потреби, не 
ставлячи під загрозу можливості май-
бутніх поколінь отримувати вигоди від 
благ і послуг, що надаються екосисте-
мами. ФАО в основі «зеленої» еконо-
міки вбачає сільське господарство й 
виробництво продовольства, що вико-
ристовує понад 60% усіх світових еко-
систем .

МВФ заявляв про необхідність пере-
ходу до низьковуглецевої моделі 
зростання в період відновлення світової 
економіки після глобальної економіч-
ної кризи. Щоб сприяти фінансуванню 
цього переходу на рівні глобальної еко-
номіки, МВФ працює над створенням 
багатомільярдного «Зеленого Фонду», 
який зможе надавати величезні фінан-
сові суми – до 100 млрд доларів США 
на рік протягом кількох років, необхідні 
країнам для розв’язання проблем зміни 
клімату та забезпечення «зеленого» 
зростання.

На думку експертів, метою полі-
тики «зеленого» зростання є ство-
рення доданої вартості з незначними 
втратами для довкілля, а також умов 
для інновацій та інвестицій, спромож-
них задіяти нові джерела економічного 
зростання. Політика «зеленого» зрос-
тання передбачає податкову реформу 
на основі реальної оцінки природного 
капіталу, розвиток еко-ефективної інф-
раструктури та «озеленення» промис-
ловості з метою формування сталого 
споживання. 

«Зелене» зростання передбачає сти-
мулювання економічного розвитку, 
забезпечуючи при цьому збереження 
й відтворення природних активів, які 
продовжують надавати ресурси та 
екологічні послуги для забезпечення 
добробуту суспільства. Для цього таке 
зростання має стати каталізатором 
інвестицій та інновацій, що будуть осно-
вою сталого розвитку і сприятимуть 
виникненню нових економічних можли-
востей. Для здійснення стратегії «зеле-
ного» зростання потрібен інструмен-
тарій, пов’язаний з двома спектрами 
політичних заходів:

- це рамкові умови, які забезпечу-
ють економічне зростання і збереження 
природного капіталу – ключові фінан-
сові та регулятивні дії, такі як подат-

теМа 7. СтРатегічні ВектоРи наЦіональноЇ 
Політики «зеленого» зРоСтаннЯ  
Як неоБхідноЇ УМоВи СУСПільного ПРогРеСУ
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кова і конкурентна політика. До цих дій 
треба додати політичні заходи, спря-
мовані на впровадження інновацій, що 
заохочують необхідну для економного 
та ефективного використання природ-
ного капіталу винахідливість;

- це політичні заходи, спрямовані 
на стимулювання ефективного викорис-
тання природних ресурсів і збільшення 
ціни забруднення, регулюваня цін тощо.

Стратегія «зеленого» зростання ґрун-
тується на взаємопов’язаних аспектах 
економічної та екологічної політики, 
що враховують усю цінність природного 
капіталу як фактора виробництва та його 
роль у зростанні. У ній наголошується 
на рентабельності шляхів пом’якшення 
тиску на навколишнє середовище з тим, 
щоб вплинути на перехід до нових схем 
зростання, не переступати через кри-
тичні місцеві, регіональні та глобальні 
екологічні межі. 

За визначенням ЮНЕП, «зелена» 
економіка – це економіка з низькими 
обсягами викидів вуглецевих сполук, 
яка ефективно використовує ресурси 
та відповідає інтересам усього суспіль-
ства. У контексті підготовки до згадува-
ної Конференції ООН «Ріо + 20» запро-
поновано концепцію переходу до нової 
державної політики, що передбачає не 
зростання витрат на «екологію», а інвес-
тування в «зелену економіку». Ця модель 
надає економічні та соціальні аргу-
менти на користь інвестування 2 % сві-
тового ВВП в «озеленення» десяти най-
важливіших секторів економіки. Метою 
таких дій є зміна характеру розвитку та 
спрямування потоків державного і при-
ватного капіталу на зменшення вики-
дів вуглецю та ефективне використання 
природних ресурсів. Це стимулюватиме 
економічну активність при зниженому 
ризику виникнення економічних, еко-
логічних і соціальних криз.

Концепція пропонує більш розумне 
управління природним і людським 
капіталом планети, що змінить ство-
рення матеріальних благ і напрям роз-
витку нашого світу в умовах як плано-
вої, так і ринкової економіки окремих 
країн світу. 

Тому підприємствам доцільно ухва-
лити бізнес-стратегії, спрямовані на 
максимально ефективне використання 
ресурсів і «чисте» виробництво, тобто 
стратегії відповідно до «трьох R» 
(Reduce, Recycle, Reuse) – «скоро-
чення, перероблення, повторне 
використання»*. Для цього необхідно 
максимально підвищити ефективність 
використання енергії та сировини, 
запровадити стратегії «чистих» вироб-
ництв, запобігання забрудненням, 
«зеленого» виробництва тощо.

Отже, як свідчить міжнародний 
досвід, перехід до «зеленої» економіки 
супроводжується низкою заходів, в 
основі яких лежить використання різ-
них інструментів, які впливають на кон-
курентоспроможність країни. 

• Реформа субсидій. Субсидії – 
один з найважливіших інструментів тор-
говельної політики, який широко вико-
ристовується багатьма країнами в таких 
секторах, як сільське господарство, енер-
гетика, рибальство, лісове господарство, 
водопостачання. Проте субсидії ство-
рюють неоднозначний і нерідко нега-
тивний ефект, оскільки призводять до 
значних дисбалансів на ринках та заго-
стрення безлічі економічних, соціаль-
них та екологічних проблем. Так, наяв-
ність сільськогосподарських субсидій ЄС, 
США та деяких інших держав ставить у 
невигідне становище фермерів з країн, 
що розвиваються, обмежуючи можли-
вості їхнього розвитку. Субсидії часто 
дозволяють розміщувати виробництво 
там, де це економічно невигідно, або 
проводити діяльність, що завдає шкоди 
навколишньому середовищу. Усунення 
багатьох видів неефективних субсидій 
уможливить вивільнення коштів націо-
нальних бюджетів для досягнення важ-
ливих екологічних або соціальних цілей. 
Крім того, відмова від деяких субсидій 
створить прямий позитивний вплив 
на стан навколишнього середовища. 
Так, рибальські субсидії призводять до 
надмірного вилову й виснаження риб-
них ресурсів. Переговори щодо їх усу-
нення зараз ведуться в рамках СОТ. 
Ще один приклад – субсидії на викопне 
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паливо, зниження яких може сприяти 
розв’язанню проблеми зміни клімату. 
Відповідно до звіту OEСР «Енергетичні 
субсидії в Україні» за період 2012-2015 
рр. близько 40 млрд грн було виділено 
на вугільний сектор та 356 млрд грн – на 
газовий, а загалом державна підтримка 
традиційної енергетики за період ста-
новила 595,872 млрд грн проти 20,663 
млн грн підтримки заходів з енергое-
фективності та ВДЕ. Неефективність 
використання коштів, спрямованих на 
підтримку традиційної енергетики, під-
тверджує необхідність їх переорієнтації 
на розвиток відновлювальної енерге-
тики, яка обіцяє бути економічно та еко-
логічно вигідною.

• «Продаж квот» як інструмент 
кліматичної політики. Більшість 
економістів вважає адекватною сис-
тему торгівлі дозволами на викиди, або 
«продажу квот». Обмежена кількість 
ліцензій на викиди забруднювальних 
речовин, наприклад діоксиду сірки, 
стимулює скорочення забруднення: 
з одного боку, за скорочення викидів 
не потрібно купувати багато ліцензій, 
з іншого – скорочення викидів надає 
можливість запропонувати більше 
ліцензій тим, кому вони потрібні. 
Зрештою, «продаж квот», за оцінками 
фахівців, формує ті самі стимули, що і 
податок А. Пігу – ціна ліцензії виконує 
роль податку на забруднення навко-
лишнього природного середовища. 
Із зростанням необхідності екологіч-
ного регулювання економісти взяли на 
озброєння розробки А. Пігу і почали 
наполягати на обмеженні забруднення 
за допомогою цін. 

На практиці існує кілька важли-
вих відмінностей між принципом «про-
дажу квот» та податком на забруднення 
навколишнього природного середо-
вища. Зокрема, ці дві системи форму-
ють різні види невизначеності. 

У науковій літературі обґрунто-
вуються пропозиції щодо гібридного 
рішення – торгівля квотами для одних 
галузей економіки та податок на викиди 
вуглецю для інших, в основному для 
нафтогазової сфери. 

У будь-якому разі досвід засвідчує 
ефективність ринкових обмежень вики-
дів. Як свідчить міжнародний досвід, 
з плином часу обсяг викидів діоксиду 
сірки на електростанціях був скороче-
ний майже вдвічі за набагато менших 
витрат, ніж очікували навіть оптимісти, 
а ціни на електроенергію не збільши-
лися. При цьому екологічна проблема 
не зникла, але була значно пом’якшена.

Противники введення квот на 
викиди підтримують дві позиції: прямі 
дії, зокрема заборона вугільних елек-
тростанцій, є ефективнішими; податок 
на викиди буде кращим, ніж торгівля 
квотами на викиди. І хоча ринковий під-
хід не розв’язує всіх проблем, зокрема, 
не можна встановити ціну на те, що не 
можна виміряти точно, і ця процедура 
може бути складною й дорогою, проте 
більшість економістів вважає, що масш-
таби і складність ситуації вимагає рин-
кових рішень: або квот, або податку на 
викиди парникових газів.

Застосування ринкових механізмів 
передбачає створення певної системи 
заходів, спрямованих на зменшення 
викидів. При цьому обмеження вики-
дів може призвести до незначного упо-
вільнення економічного зростання. 
Бюджетне управління Конгресу США 
дійшло висновку, що прийняття Закону 
про чисту енергетику та безпеку, або 
Закону Ваксмана-Марки (Waxman-
Markey bill) «призведе до скорочення 
прогнозованих середньорічних темпів 
зростання ВВП США в період між 2010 і 
2050 рр. від 0,03 до 0,09 %». Управління 
вважає, що запровадження жорсткої 
політики щодо запобігання змінам клі-
мату зменшить ВВП США до 2050 р. 
на 1,1 % – до 3,4 %. Загалом аналі-
тики вважають, що застосування жор-

А. Пігу – розробник концепції зовнішніх ефек-
тів (екстерналій), автор книги «Економічна 
теорія добробуту» (1920 р.)  – запропону-
вав, щоб суб’єкти, які своєю діяльністю викли-
кають негативні зовнішні ефекти, платили 
збір, що відбиває витрати інших,  – податок  
Пігу (Pigovian).
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сткої політики щодо обмеження змін 
клімату призведе до зниження світо-
вого виробництва на дещо менший 
відсоток, ніж відповідні показники 
для США. Основною причиною цього 
є те, що деякі економіки (наприклад, 
Китай) використовують енергію досить 
неефективно, частково внаслідок наці-
ональної політики підтримання цін 
на викопне паливо на дуже низькому 
рівні. Прогнозоване скорочення ВВП 
світу становить 1-3 %. 

Розрахунок здається простим: зміна 
клімату зумовить зниження валового 
світового продукту на 5 %, а заходи щодо 
призупинення змін клімату можуть 
коштувати близько 2 % ВВП. Проте, на 
жаль, не все так просто. Зміни вже три-
вають, а отже, навіть за жорсткої полі-
тики запобігання змінам клімату кіль-
кість вуглекислого газу в атмосфері, 
імовірніше, зростатиме ще протягом 
багатьох років, а цілеспрямовані заходи, 
за оцінками фахівців, дадуть помітний 
ефект не раніше, ніж за 20 років. 

Своєрідним стимулом переглянути 
свої позиції для країн, що не приєдна-
лися до угоди про обмеження викидів 
парникових газів, стане запровадження 
у США та ЄС тарифів на викиди вуг-
лецю. Вуглецевий тариф буде податком 
на імпортовані товари пропорційно до 
викидів вуглецю, що утворюються при 
виробництві цих товарів. 

Політика зі скорочення викидів вуг-
лекислого газу може розглядатися як 
певний суспільний інвестиційний про-
ект: ви сплачуєте зараз і отримуєте 
вигоду у вигляді менш пошкодженої 
планети пізніше. Викиди сьогодення 
впливатимуть на кількість вуглецю в 
атмосфері на десятиліття, а можливо, і 
століття вперед. Тому для оцінювання 
доцільності здійснення інвестицій у 
скорочення викидів варто оцінити зби-
ток, який додаткові обсяги вуглекислого 
газу в атмосфері завдаватимуть протя-
гом століть.

Прихильники поступової політики 
стверджують, що збиток, завданий 
додатковими тоннами вуглекислого газу 
в атмосфері, є досить низьким за поточ-

ної концентрації, вартість не буде дуже 
великою, поки не буде набагато більше 
вуглекислого газу в повітрі. Вони ствер-
джують, що витрати далекого майбут-
нього не повинні вагомо впливати на 
політику сьогодення. Прихильники 
активних дій стверджують, що політики 
повинні надати однакової важливості 
добробуту й сьогоднішнього, і майбутніх 
поколінь.

• екологічні податки і збори все 
більше використовуються в усьому світі. 
Їх метою є інтернаціоналізація зовніш-
ніх витрат і стримування розвиток галу-
зей, які не є «зеленими». Ідея «екологіч-
ного» оподаткування з метою обмеження 
масштабів забруднення довкілля, як 
згадувалося вище, була запропонована 
Артуром Пігу ще в 1920 р. При цьому 
базою екологічного податку можуть 
бути:
 енергетичні продукти,
 відходи,
 транспортні засоби.
Зараз у деяких країнах вводяться 

податки на видобуток специфічних 
природних ресурсів (пісок, гравій).
та вуглецеві податки. При цьому най-
більш поширеними є податки на енер-
гетичні продукти (150 податків у ЄС), 
відходи (близько 50 податків), тран-
спортні засоби (125 податків у ЄС). На 
сьогодні у Вірменії та Молдові введені 
податки на екологічно шкідливу про-
дукцію, і кілька інших країн (серед них 
й Україна) зацікавлені в тому, щоб роз-
вивати цей інструмент. У деяких краї-
нах СП (наприклад, в Азербайджані 
та Україні) діють податки на паливо 
під назвою «платежі за викиди в атмос-
ферне повітря від пересувних джерел», 
а в інших країнах використовується 
диференціація податку на паливо, зва-
жаючи на екологічні фактори (вмісту 
свинцю і сірки, дизельне паливо / бен-
зин і т.д.).

Зараз у базі даних економічних 
інструментів ОЕСР та Європейського 
Екологічного Агентства нараховується 
майже 400 екологічних податків та 
більше ніж 250 зборів та платежів. 
Існує думка, що екологічні податки і 
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збори знижують конкурентоспромож-
ність національної продукції в порів-
нянні з імпортними товарами. Проте 
дохід від використання екологічних 
податків становить, насправді, при-
близно 2-2,5% від ВВП23. Кілька країн 
СП висловили зацікавленість у впрова-
дженні нових або удосконаленні наяв-
них економічних стимулів, об'єктом 
яких є екологічно шкідлива продукція. 
У цьому напрямі характерний в ОЕСР /  
СРГ ПДООС досвід розроблення та 
оцінки дієвості економічних інструмен-
тів охорони навколишнього середовища, 
зокрема платежів / податків за забруд-
нення, у країнах СП і за їх межами. Одна 
з головних проблем, пов'язаних з ефек-
тивністю функціонування цих інстру-
ментів у країнах-партнерах, полягає 
в тому, що вони орієнтовані виключно 
на отримання доходів без урахування 
їх дієвості з точки зору охорони навко-
лишнього середовища, покращення 
якої є ключовим завданням. Бази даних 
ОЕСР у цих сферах дозволять прово-
дити порівняльну оцінку результатів 
діяльності в країнах СП.

Як орієнтири й контрольні показ-
ники тут використовуються вимоги 
законодавства ЄС, спрямовані на заохо-
чення політики поліпшення продукції, 
вторинного використання відходів і під-
вищення ефективності використання 
ресурсів, а також прийнятий ЄС План 
дій щодо впровадження екологічних 
технологій. Суттєве значення має така 
діяльність для торговельної політики, 
яку проводять деякі країни СП як члени 
СОТ.

• Регулятивні заходи, стандарти 
і заборони. 

У різних країнах світу існує різно-
манітне законодавство, яке стосується 
виробництва або використання товарів 
і спрямоване на досягнення екологіч-
них цілей. Одним зі способів боротьби з 
негативними зовнішніми наслідками є 
запровадження адміністративних пра-

вил, якими забороняються або принай-
мні обмежуються дії, що спричинюють 
значні витрати для інших. Прикладом 
може бути боротьба з кислотними 
дощами, викликаними викидами діо-
ксиду сірки, перш за все, з електростан-
цій, у США. У 1977 р. уряд США реко-
мендував, щоб усе нове обладнання, 
яке використовує вугілля, мало фільтри 
для вилучення діоксиду сірки зі своїх 
викидів. Введення жорстких стандартів 
на всіх підприємствах було проблема-
тичним, оскільки модернізація деяких 
старих заводів є надто дорогою, тому 
регулювання стосувалося тільки нових 
підприємств. З часом були розроблені 
технології досить простої модернізації 
застарілих підприємств.

Особливі проблеми виникають, якщо 
такі вимоги висувають до імпортних 
товарів. Так, на сьогодні велика кіль-
кість країн, в основному розвинених, 
встановила ряд вимог за видами упа-
ковки, що використовується на їхніх 
ринках, а також вимоги, що стосуються 
відновлення, багаторазового викорис-
тання, рециркуляції або утилізації 
пакувальних матеріалів, після того як 
вони виконають свою функцію.

• Усунення торгових бар'єрів 
для екологічних товарів та послуг. 
Лібералізація торгівлі може сприяти 
збільшенню торговельних потоків това-
рів і послуг природоохоронного призна-
чення, що також прискорить заміну ста-
рих технологій, тим самим сприяючи 
скороченню рівня забруднення і шкоди, 
що завдається навколишньому серед-
овищу відходами протягом усього жит-
тєвого циклу. 

• Фінансування інновацій. 
Багато урядів вважають, що важливим 
заходом для переходу до «зеленої» еконо-
міки є збільшення фінансування іннова-
цій у чисті технології. Це можна зробити 
різними шляхами, наприклад підтрим-
кою НДДКР, пільговими процентними 
ставками, позиками. Широкий доступ до 
фінансування є одним з ключових чин-
ників, що сприяють екологічно орієнто-
ваним інвестиціям. На тепер доступ як 
до вітчизняного, так і до міжнародного 

23 Порівняльний аналіз податку на викиди СО2 та системи тор-
гівлі викидами: висновки для України / Ю. Огаренко; за ред. 
Х. Рудницької // Національний екологічний центр України – 
НЕЦУ, 2011. – 36 с.
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фінансування в країнах СП обмежений 
через різні фактори, зокрема у зв'язку 
з глобальною фінансово-економічною 
кризою, обмеженим потенціалом урядів 
і приватного сектора й недосконалою 
політикою, у тому числі інвестиційної.

Міжнародними фінансовими орга-
нізаціями (МФО) створені екологічні 
кредитні лінії в комерційних банках, 
іноді за підтримки донорів, таких як 
ЄС. Проте часто, коли підтримка МФО 
та донорів припиняється, вони не здатні 
існувати на принципах самоокупності.

Основна частина фінансування 
інвестицій у «зелену» модель зростання, 
особливо в країнах СП з більш висо-
ким рівнем доходів, повинна надхо-
дити з приватних джерел. Чинні меха-
нізми повинні бути значно розширені. 
Визнаючи це, ЄБРР, Європейський 
інвестиційний банк (ЄІБ), Світовий банк 
і Азіатський банк розвитку створили в 
комерційних банках кредитні лінії, які 
виділяються цільовим призначенням 
на природоохоронні цілі. Такі кредитні 
лінії створені МФО не тільки для реалі-
зації невідкладних інвестиційних пріо-
ритетів, але й для зміцнення потенціалу 
місцевих банків у проведенні належних 
перевірок та демонстрації життєздат-
ності екологічно орієнтованого фінан-
сування як привабливої моделі госпо-
дарювання. Проте це станеться тільки 
в тому разі, якщо місцеві банки будуть 
бачити достатні можливості для здій-
снення необхідних капіталовкладень 
у персонал і потенціал порівняно з 
іншими комерційними можливостями. 
Це також вимагає наявності достат-
нього попиту з боку позичальників і 
сприятливих основ політики. Це деякі з 
питань, що потребують вирішення, щоб 
екологічні кредитні лінії комерційних 
банків могли існувати на принципах 
самоокупності після припинення фінан-
сування МФО та донорів.

• Стимули для інвестицій. Для 
надання імпульсу переходу до «зеле-
ної» економіки уряди можуть викорис-
товувати стимули для інвестицій. Часто 
такий захід є частиною більш широкої 
стратегії підтримки окремих галузей, 

наприклад виробництва поновлюва-
них джерел енергії, електромобілів і т.д. 
Збільшуваний попит на поліпшення 
стану навколишнього середовища сприяв 
розширенню обсягів інвестицій як у про-
мислово розвинутих країнах, так і в кра-
їнах, що розвиваються. Перше велике 
прагнення Європи сприяти еко-інно-
ваціям було втілене у «Плані дій щодо 
розвитку технологій захисту довкілля» 
(ЕТАР). Прийнятий у 2004 році, План дій 
зосереджувався на подальшому розвитку 
й використанні екологічних технологій. 
Його метою було подолання фінансових, 
економічних та інституційних бар'єрів, що 
перешкоджають розвитку цих технологій, 
а також сприяння їх прийняттю ринком. 
Завдяки ЕТАР екологічні галузі вироб-
ництва Європи процвітають. Цей сектор 
сьогодні, за експертними оцінками, має 
річний обіг у розмірі 227 млрд євро, або 
близько 2,2% від валового внутрішнього 
продукту ЄС, випереджаючи європейську 
аерокосмічну або фармацевтичну про-
мисловість, та забезпечує робочі місця 
для 3,4 млн чоловік. Близько половини 
європейських компаній, які працюють у 
сфері виробництва, сільського господар-
ства, водного господарства та продуктів 
харчування, останнім часом запроваджу-
ють еко-інновації та отримують у резуль-
таті вигоду. Очевидно, що існує великий 
потенціал для еко-інновацій у створенні 
нових можливостей для бізнесу, робо-
чих місць та економічного зростання в 
Європі. 

«План дій з еко-інновацій» (ЕсоАР) 
є логічним наступником ЕТАР. 
Представлений Європейською Комісією 
у грудні 2011 року, новий План дій буде 
спиратися на цінний досвід, накопиче-
ний на сьогодні, особливо щодо сприяння 
розвитку та застосуванню еко-інновацій 
у всій Європі. ЕсоАР є значним кроком 
вперед щодо еко-інновацій, який забез-
печує вихід ЄС за межі «зелених» тех-
нологій та сприяє широкому спектру 
еко-інноваційних процесів, продуктів і 
послуг. Амбітний план буде також спря-
мований на розвиток міцніших та шир-
ших еко-інноваційних заходів усередині 
і за межами Європи.
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• «зелені» державні закупівлі – 
це добровільний інструмент для сти-
мулювання інновацій та розроблення 
екологічно безпечних технологій. Перш 
за все, «зелені» закупівлі повинні вра-
ховувати принципи охорони та сталого 
використання довкілля. Уперше вони 
були впроваджені в Данії в 1991 р. 
Активізація розвитку «зелених» закупі-
вель розпочалася після прийняття стра-
тегічного міжнародного документа – 
«Порядок денний на XXі століття» 
на Конференції ООН з навколишнього 
середовища та розвитку (Саміт Землі), 
яка відбулася в Ріо-де-Жанейро в 
1992 р. У 2012 р. ЮНЕП за підтримки 
Європейської Комісії розпочало реа-
лізацію проекту зі створення потен-
ціалу «зелених» закупівель у держав-
ному секторі одночасно у 20 країнах. 
На Конференції «Ріо+20» ЮНЕП оголо-
сив про старт Міжнародної ініціативи 
із «зелених» державних закупівель, яку 
вже підтримали більш ніж 30 країн та 
організацій. Така ініціатива сприяла 
ліквідації прогалин у координації полі-
тики сталості державних закупівель в 
усьому світі та стала глобальною плат-
формою для обміну досвідом щодо їх 
застосування в усіх сферах економіки.

ЗДЗ є добровільним механізмом сти-
мулювання розвитку більш чистих тех-

нологій, проектування й виробництва 
продукції з поліпшеними екологічними 
характеристиками. Рівень застосування 
цього механізму під час формування 
кваліфікаційних вимог для проведення 
тендерних процедур повинен визна-
чатися на урядовому рівні. З’ясування 
необхідності та ризиків «зелених» дер-
жавних закупівель здійснюється за пев-
ним алгоритмом (рис. 6.1) і визнача-
ється кожною державою та її органами 
влади.

«Зелені» закупівлі також справля-
ють суттєвий вплив на розроблення та 
впровадження енергоефективних та 
чистих технологій виробництва, поліп-
шення екологічних характеристик про-
дукції протягом її життєвого циклу. 
Застосовуючи «зелені» державні заку-
півлі, органи державної влади можуть 
створити для промисловості реальні 
економічні стимули щодо розвитку 

«Зелені державні закупівлі  – це процес, за 
допомогою якого влада прагне закуповувати 
товари, роботи та послуги зі зниженим впли-
вом на навколишнє природне середовище протя-
гом усього їхнього життєвого циклу порівняно 
з товарами, послугами та роботами з анало-
гічним функціональним призначенням…» 

Джерело: Визначення Європейської Комісії (сОМ (2008) 400)

Рис. 7.1. Виявлення необхідності та оцінювання 
ризиків «зелених» (сталих) закупівель
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«зеленої» економіки. Ініціатива держав-
них органів щодо заохочення «зелених» 
закупівель є основою для поширення 
цих зобов’язань на місцеві органи влади 
та приватний сектор, що також сприяє 
змінам попиту в країні в цілому.

ЗДЗ мають значний вплив на розви-
ток ринку екологічно пріоритетної, або 
«зеленої» продукції, оскільки держава є 
одним з основних споживачів товарів і 
послуг і потенційно може виділити від 
5% до 20% від ВВП на забезпечення 
таких закупівель. У деяких країнах, 
наприклад Данія і Швеція, щорічний 
рівень ЗДЗ досягає 40% від загальних 
бюджетних витрат, у Японії – 90 %.

нормативно-правове забезпе-
чення «зелених» закупівель. Для 
просування ЗДЗ необхідне відповідне 
нормативно-правове забезпечення, 
методична та інформаційна підтримка 
для забезпечення комунікацій, затвер-
джені процедури (правила, стандарти) 
для розроблення та затвердження еко-
логічних кваліфікаційних вимог на 
окремо взяту категорію продукції.

Нормативно-правове забезпечення 
має закріпити на законодавчому рівні:
 визначення поняття «зелені» 

закупівлі й «екологічні кваліфікаційні 
вимоги», а також вимоги та рекоменда-
ції щодо їх здійснення / застосування;
 порядок визначення та застосу-

вання додаткових екологічних кваліфі-
каційних вимог до продукції, що купу-
ється. Цей документ повинен містити 
конкретні посилання на можливість 
включення екологічних вимог у катего-
рію кваліфікаційних вимог для держав-
них закупівель, вибір критеріїв та / або 
можливість використовувати екологічні 
критерії для екологічних маркувань та / 
або декларацій.
 координацію процедур (комуніка-

ції) та моніторинг «зелених» державних 
закупівель;
 відповідальність постачальника 

за неправдиву інформацію щодо заде-
кларованих екологічних характеристик 
продукції.

Як правило, нормативно-правове 
забезпечення досягається шляхом вне-

сення необхідних доповнень до зако-
нів, що визначають політичний курс 
держави щодо сталого розвитку (соці-
ально-економічного розвитку або еко-
логічної політики), а також до бюджет-
ного кодексу й порядку проведення 
закупівель за бюджетні кошти. Також 
розробляється ряд підзаконних норма-
тивно-правових актів, які включають 
інформаційно-методичне забезпечення 
та процедури розроблення й затвер-
дження екологічних кваліфікаційних 
вимог, координацію (комунікації) та 
моніторинг ЗДЗ.

На відміну від більшості європей-
ських країн, Японії, Республіки Корея, 
Тайваню та інших держав, які мають 
уже стійку практику здійснення ЗДЗ 
у законодавчо-регульованій сфері, 
Україна робить лише перші кроки з їх 
розвитку. Перш за все, мова йде про 
сформоване підґрунтя розвитку «орга-
нічного ринку», що сприяє інтеграції 
малих та середніх підприємств України 
в міжнародну торгівлю через просу-
вання на міжнародний рівень сер-
тифікованої органічної продукції.

Закон «Про здійснення державних 
закупівель», що встановлює правові 
та економічні засади здійснення заку-
півель товарів, робіт і послуг за дер-
жавні кошти, був прийнятий 1 червня 
2010 року. Мета прийняття закону – 
створення конкурентного середовища 
у сфері державних закупівель, запо-
бігання проявам корупції, розвиток 
добросовісної конкуренції, забезпечення 
раціонального та ефективного викорис-
тання державних коштів

З прийняттям Закону України «Про 
основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період 
до 2020 року» передбачається державна 
підтримка й методи стимулювання 
вітчизняних виробників, які проводять 
модернізацію виробництва, спрямовану 
на зменшення негативного впливу на 
навколишнє середовище.

Національний план дій з охорони 
навколишнього природного середовища 
України на період 2011-2015 рр., розро-
блений для реалізації положень цього 
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Закону, уже задекларував конкретні 
заходи щодо розвитку ЗДЗ та визначив 
відповідальних за виконання і джерела 
фінансування. на сьогодні зУ «Про 
публічні закупівлі» №1078Vііі, при-
йнятий у 2016 р., та зУ «Про особли-
вості закупівель в певних сферах 
господарської діяльності» № 4851 
від 24.05.2012 р. є основними право-
вими регламентами, що визначають 
правові засади здійснення закупівлі 
товарів, робіт та послуг для забезпе-
чення потреб держави та територі-
альних громад. Проте закон прямої 
дії щодо стимулювання «зелених» 
державних закупівель в Україні до 
цього часу відсутній.

Для здійснення ЗДЗ сфера тех-
нічного регулювання повинна забез-
печити розроблення рекомендацій 
товаровиробникам щодо внесення 
екологічних вимог до стандартів для 
продукції (товари, вироби, процеси і 
послуги). Ці рекомендації можуть бути 
розроблені на основі міжнародного 
стандарту ISO Guide 64:1997 Guide for 
the inclusion of environmental aspects in 
product standards.

В основу концепції ЗДЗ повинні бути 
покладені чіткі і науково обґрунтовані 
екологічні кваліфікаційні вимоги для 
продукції (товарів, виробів, процесів або 
послуг).

При здійсненні «зелених» закупі-
вель обов'язково має бути налагодже-
ний повний облік витрат, тобто «вар-
тість життєвого циклу» (далі – ВЖЦ), 
який враховуватиме всі витрати з виго-
товлення, введення в експлуатацію та 
забезпечення експлуатації продукту. 
«Зелені» закупівлі здатні давати реаль-
ний ефект – екологічний, соціальний та 
фінансовий. Закупівлі мають соціальні 
наслідки, так, вони можуть бути вико-
ристані для стимулювання поліпшення 
соціальної сфери. 

Підсумовуючи вищезазначене, 
можна констатувати, що на держав-
ному рівні необхідне розроблення та 
впровадження програми щодо здій-
снення «зелених» закупівель, що має 
на меті залучення інвесторів, упро-

вадження екологічного оснащення на 
виробництвах та розбудову екологічної 
інфраструктури.

«Зелені» закупівлі можуть стати ваго-
мим інструментом сприяння сталому 
економічному розвитку з одночасним 
досягненням соціальних цілей держави.

• Стратегічна екологічна оцінка 
документів державного плану-
вання. Прийняття у другому читанні 
закону про стратегічну екологічну 
оцінку створило нові умови для засто-
сування принципів «зеленої» економіки 
в територіальному та галузевому роз-
витку. На сьогодні всі документи дер-
жавного планування, за винятком тих, 
що належать до сфери національної 
безпеки та фінансів, підлягають про-
цедурі стратегічної екологічної оцінки. 
Це передбачає проведення постійних 
консультацій та громадських обгово-
рень для попередження негативних 
наслідків для довкілля, населення та 
об’єктів економіки та систем життєза-
безпечення. На часі вироблення роз-
горнутих рекомендацій з проведення 
стратегічної економічної оцінки (СЕО), 
які мають нормативний рівень затвер-
дження, а також позанормативні наста-
нови з організації проведення СЕО 
для проектів різних рівнів – від рівня 
об’єднаної громади до національного 
рівня реалізації. Тому на державному 
рівні доцільно розробити та затвер-
дити комплекс нормативно-мето-
дичних настанов та рекомендацій 
з проведення СЕО та узгодження їх 
процедур з чинним національним 
законодавством; вимог до сертифі-
кації організацій, яким буде надано 
право підготовки фахівціві з СЕО 
та розроблення настанов щодо 
змісту навчально-методичних 
документів з питань проведення 
СЕО, а також визначення струк-
турних підрозділів в органах вико-
навчої влади та місцевого самовря-
дування, до компетенції яких буде 
належатиме питання координа-
ції проведення СЕО. 

У середині 2017 р. в Україні було 
прийнято ЗУ «Про оцінку впливу на 
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довкілля», який встановлює правові та 
організаційні засади оцінки впливу на 
довкілля, спрямованої на запобігання 
шкоди довкіллю, забезпечення еколо-
гічної безпеки, охорони довкілля, раці-
онального використання й відтворення 
природних ресурсів під час прийняття 
рішень про провадження господар-
ської діяльності, яка може мати зна-
чний вплив на довкілля, з урахуванням 
державних, громадських та приватних 
інтересів.

• екологічне партнерство та 
добровільні угоди. Екологічне парт-
нерство розглядається в програм-
них документах зі сталого розвитку в 
європейській екологічній політиці як 
ефективний механізм інтеграції між 
державними й місцевими органами 
управління, промисловими, підприєм-
ницькими, громадськими, науковими 
й освітніми колами суспільства під час 
розроблення ефективних підходів для 
ухвалення та реалізації стратегічних 
рішень на всіх рівнях управління.

Екологічне партнерство базується на 
загальновизнаних міжнародною спіль-
нотою принципах:
 зменшення інформаційного роз-

риву й розширення доступу до інформа-
ції при ухваленні та реалізації рішень;
 еколого-економічної ефективності 

спільних рішень;
 соціальної справедливості, надій-

ності й демократичності;
 екологічної раціональності й 

безпечності;

 екосистемної доцільності;
 задокументованої добровільності 

(добровільні угоди) спільної відпові-
дальності за екологічні наслідки страте-
гічних рішень і здійснення екологічної 
ревізії (аудиту);
 інтернаціоналізації зовнішніх 

екологічних витрат на відтворення еко-
систем, утилізацію відходів тощо.

Етично-правовою основою здій-
снення екологічного партнерства є 
цільові добровільні екологічні угоди. 
Ці угоди можна розглядати як форму 
добровільного кооперування, спільних 
зобов'язань щодо підготовки страте-
гічних рішень і досягнення стратегіч-
них цілей екологічної політики будь-
якого рівня (місцевого, регіонального, 
національного).

Конструктивний діалог між держа-
вою, суспільством і бізнесом, укладання 
добровільних екологічних угод з біз-
несовими (підприємницькими) і гро-
мадськими об'єднаннями під час підго-
товки та ухвалення складних соціально 
важливих рішень. Це значно підвищує 
гарантії успіху їхньої реалізації, спільну 
відповідальність. Здійснення стійкого 
розвитку вимагає нових форм фінан-
сового співробітництва й нових спосо-
бів фінансування проектів. При цьому 
важливу роль у фінансуванні природо-
охоронних заходів відіграє партнерство 
різних суспільних сегментів. Історично 
склалася така тенденція, що до остан-
нього часу всі проблеми, пов'язані з 
екологією й розвитком, фінансувалися 
лише за рахунок державних кредитів. 
Зараз усе більше уваги приділяється 
приватному сектору. Згідно з експерт-
ними даними, на сьогодні він має пере-
важну частку у фінансуванні екологіч-
них проектів. 

Серед ключових важелів здійснення 
екологічного партнерства виокремлю-
ють створення бізнесу, модернізацію 
промислового комплексу й системи під-
тримки сільськогосподарських вироб-
ників. У цьому напрямі повинне від-
буватися й реформування екологічної, 
податкової політики, системи держав-
них закупівель тощо. Саме на цій основі 

Оцінка впливу  – це будь-які наслідки пла-
нованої діяльності для довкілля, у тому числі 
наслідки для безпечності життєдіяльності 
людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біо-
різноманіття, ґрунту, повітря, води, клі-
мату, ландшафту, природних територій 
та об’єктів, історичних пам’яток та інших 
матеріальних об’єктів чи для сукупності цих 
факторів, а також наслідки для об’єктів куль-
турної спадщини чи соціально-економічних 
умов, які є результатом зміни цих факторів.

Джерело: ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»
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7 грудня 2016 року було затверджено 
Концепцію реалізації державної полі-
тики у сфері зміни клімату на період до 
2030 року. Політика протидії зміні клі-
мату спрямована на мінімізацію вики-
дів парникових газів шляхом низькову-
глецевого розвитку економіки. Україна, 
як й інші країни-члени ООН, приєдна-
лася до цього глобального процесу. 

Прогрес реформ та сучасні стра-
тегічні вектори «зеленої» модерні-
зації в Україні. Стратегією сталого 
розвитку «Україна – 2020» (січень 2015 
р.) поставлені амбітні завдання з рефор-
мування національної економіки та сис-
тем управління сферою охорони навко-
лишнього середовища і її моніторингу, 
які передбачають:

• поетапне узгодження законодав-
ства України з директивними вимогами 
ЄС відповідно до Угоди про Асоціацію 
України з ЄС (глава 6 «Навколишнє 
природне середовище»);

• упровадження процедур оцінки 
впливу проектів планів і програм на 
навколишнє природне середовище від-
повідно до Директив 2011/92 / ЄС та 
2001/42 / ЄС;

• здійснення п’ятирівневої ієрархії 
поводження з відходами відповідно до 
Директиви № 2008/98 / ЄС про відходи 
та підготовку планів дій з управління 
відходами;

• збільшення питомої ваги утиліза-
ції твердих побутових відходів, їх макси-
мального повторного введення в обіг як 
вторинних ресурсів;

• упровадження принципу «забруд-
нювач платить» і розширеної відпові-
дальності виробника, зокрема у сфері 
упаковки;

• здійснення реформи системи 
ціно- і тарифоутворення на енергію й 
паливо, перегляд механізму форму-
вання балансу енергоресурсів, відмову 
від перехресного субсидування;

• створення механізму державної 
підтримки заходів з енергоефективності 
в житлових будинках і бюджетній сфері.

Загалом План дій Кабінету 
Міністрів України, спрямований на 
реалізацію Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2020» та Плану імплемента-
ції Угоди про Асоціацію між Україною 
та Євросоюзом, містить і ємний пакет 
завдань щодо «зеленої» трансформації 
економіки.

Серед них підвищення енергоефек-
тивності, реформування енергоринку й 
системи субсидій для населення, поліп-
шення якості житлово-комунальних 
послуг, розвиток відновлювальної енер-
гетики, реалізація програми «термомо-
дернізації» для населення, створення 
сприятливих умов для малого і серед-
нього бізнесу, модернізація промисло-
вого комплексу й системи підтримки 
сільськогосподарських виробників.У 
цьому напрямку повинне відбуватися і 
реформування екологічної, податкової 
політики, системи державних закупі-
вель тощо.

Сьогодні нашій державі притаманна 
загальна спрямованість державної 
стратегії переходу на засади сталого 
розвитку, що передбачає екологізацію 
інфраструктури, управління охороною 
довкілля, раціональним використанням 
природних ресурсів та безпекою жит-
тєдіяльності суспільства. Значущість 
цих постулатів зростає в умовах децен-
тралізації управління та підвищення 
ролі соціально-економічного розвитку 
регіонів.

На сьогодні «зелена» політика кра-
їни є основною домінантою на шляху 
до сталого зростання, а «зелена» 
модернізація являє собою систему 
взаємопов'язаних заходів з реалізації 
планів, політик, програм, що орієнто-
вані на розвиток технологій, процесів 
та видів продуктивної діяльності, які 
є ощадливими для довкілля, безпеч-
ними для людини та ефективними для 
економіки. 

Нормативно-правова база «зеленої» 
модернізації потребує вдосконалення та 
розвитку на засадах підвищення ефек-
тивності діяльності, яка пов’язана з 
визначенням конкретних кроків і захо-
дів з поглиблення впровадження техно-
логій та засобів, що сприяють переходу 
до «зеленого» зростання та формують 
конкретні умови реалізації «зеленої» 
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економіки – інституційні, організаційні, 
кредитно-фінансові, регулятивні тощо.

«Зелена» модернізація як механізм 
«зеленого» зростання економіки перед-
бачає: суспільну та глобальну рівність і 
справедливість у розподілі ресурсів; обме-
ження негативних соціальних наслід-
ків і впливу на навколишнє середовище; 
розуміння високої цінності природного 
і соціального капіталу, зокрема, від-
повідальне ставлення до виробництва і 
споживання в межах життєвого циклу 
продукції; ефективне використання 
ресурсів; соціально-відповідальне та еко-
логічно безпечне споживання та виробни-
цтво; створення «зелених» робочих місць. 
На думку експертів, «зелені» робочі 
місця – це вид діяльності в сільському 
господарстві, промисловості, сфері послуг 
та адміністрації, який робить свій вне-
сок у збереження або відновлення якості 
навколишнього середовища.

Тому виникатиме постійна потреба 
у сприянні оптимальній і максимально 
безболісній реорганізації ринку праці, 
уникнення таким чином можливих соці-
альних конфліктів шляхом:

• розроблення прогнозів сектораль-
них змін зайнятості населення при 
запровадженні курсу «зеленої» еконо-
міки, виявлення секторів потенційного 
скорочення зайнятості та її росту;

• спрямування механізмів держав-
ного регулювання зайнятості населення 
на вирішення питань перетоку зайня-
тих із секторів скорочення в сектори 
зростання;

• урахування трансформаційних 
змін у секторах економіки при реалі-
зації курсу «зеленого» зростання через 
систему навчання та перекваліфікації 
кадрів, у функціонуванні відповідних 
інструментів державного замовлення;

• передбачення застосування пре-
ференційних інвестиційних механіз-
мів для економічного розвитку регіонів, 
секторальної структури господарства, 
де найбільш відчутними будуть зміни 
при впровадженні «зеленого» курсу 
економіки.

«Зелені» робочі місця та застосування 
високотехнологічних стратегій умож-

ливлять скорочення споживання енер-
гії, сировини та води, звільнять еконо-
міку від вуглецевих речовин і знизять 
викиди парникових газів, мінімізують 
будь-які форми забруднення або ско-
ротять кількість відходів виробництва, 
захистять і відновлять екосистему й біо-
логічне розмаїття.

«зелена» модернізація потребує 
запровадження інструментів регуля-
тивного, організаційно-економічного 
та кредитно-фінансового характеру: 
регулятивні інструменти – це вдоско-
налення дозвільної діяльності та скоро-
чення бюрократичних процедур щодо 
впровадження технологій «зеленої» 
енергетики та органічного агропромис-
лового виробництва, створення «єдиного 
вікна» послуг для «зеленої» модернізації 
виробництва та житлово-комунального 
господарства.

організаційно-економічні інстру- 
менти – прискорена амортизація техно-
логічних об’єктів та установок, що забез-
печують «зелену» модернізацію вироб-
ництва чи надання послуг, зниження 
тарифів для споживання у ЖКГ енер-
горесурсів за умов запровадження ними 
«зелених» технологій, утеплення, скоро-
чення втрат тепла тощо. 

кредитно-фінансові інстру-
менти – пільгове оподаткування про-
ектів «зеленої» модернізації, компен-
сація (повна або часткова) відсотків за 
користування кредитними ресурсами, 
запровадження незмінного тарифу 
(«зеленого» тарифу) для стабілізації 
інвестиційної привабливості «зеленої» 
модернізації; у житлово-комунальному 
господарстві – запровадження окремих 
кредитних ліній за спрощеною систе-
мою управління процесами надання та 
обслуговування кредитів на «зелену» 
модернізацію. 

Інструментом «зеленої» економіки є 
здійснення цілої низки реформ, спря-
мованих на запровадження найбільш 
ефективних принципів, механізмів та 
моделей управління соціально-еконо-
мічними процесами в країнах світу. 
При цьому безумовним імперативом 
суспільства має стати практична реа-
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лізація моделі сталого розвитку, що 
забезпечує інтегральне поєднання еко-
номічної ефективності, соціальної спра-
ведливості, ресурсної збалансованості 
та екобезпеки. 

Завдання для України полягає в 
тому, щоб знайти своє місце, усвідо-
мити свій стратегічний вектор, ство-
рити бачення майбутнього з ураху-
ванням цінностей сучасного етапу 
розвитку. Прогрес щодо «зеленого» 
зростання залежить від кількох пере-
думов: включення завдань «зеленої» 
трансформації до низки основних прі-
оритетів розвитку країни, екологізації 
політичних рішень, повної підтримки 
принципів «зеленого» зростання заці-
кавленими органами влади, знахо-
дження консенсусу через діалог влади 
з бізнесом і громадськістю. Наявні 
політичні ініціативи на міжнарод-
ному та національному рівні на під-
тримку вектора «зеленого» зростання 
вже свідчать, що в Україні досягнута 
певна динаміка в «озелененні» вітчиз-
няної економіки. Підписання у 2014 р. 
Угоди про Асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом і ухвалення 
Плану дій щодо імплементації Угоди 
про асоціацію на 2014-2017 рр. 
(зокрема, Розділ V «Економічне і сек-
торальне співробітництво»), а також 
планів імплементації директив і регла-
ментів ЄС у сфері енергетики, екології 
та технічного регулювання налашто-
вують на перехід до «зеленої» євро-
пейської моделі розвитку. Україна, 
як й інші країни-члени ООН, приєд-
налася до глобального забезпечення 
сталого розвитку. Для встановлення 
стратегiчних рамок нацiонального роз-
витку України на перiод до 2030 року 
на засадах принципу «нiкого не 
залишити осторонь» було започат-
ковано інклюзивний процес адаптації 
Цілей Сталого Розвитку. Кожну гло-

бальну ціль було розглянуто з ураху-
ванням національних особливостей.

Незважаючи на це, до сьогодні не 
розроблена відповідно до глобальних 
викликів Стратегія низьковуглецевого 
розвитку, необхідність якої визначена 
міжнародними стратегічними докумен-
тами (Цілі Сталого Розвитку: Україна, 
2015). Адже одне з головних завдань 
сьогодення – забезпечення енергетич-
ної безпеки й перехід до енергоефектив-
ного та енергоощадного використання 
та споживання енергоресурсів з упрова-
дженням інноваційних технологій.

Основними цілями державної полі-
тики у цій сфері є: зниження енергоєм-
ності валового внутрішнього продукту 
(на 20 відсотків до кінця 2020 року) 
шляхом забезпечення (упровадження) 
100 відсотків обов'язкового комерцій-
ного обліку споживання енергоресур-
сів (енергії та палива), переходу до 
використання енергоефективних тех-
нологій та обладнання, зокрема через 
механізм залучення енергосервісних 
компаній, реалізації проектів з вико-
ристанням альтернативних джерел 
енергії; забезпечення максимально 
широкої диверсифікації шляхів та дже-
рел постачання первинних енергоре-
сурсів, зокрема нафти, природного газу, 
вугілля, ядерного палива, нарощування 
видобутку вітчизняних енергоносіїв 
тощо. 

Актуальним питанням, що потребує 
термінового вирішення, є розроблення 
та затвердження на державному рівні 
доктрини «зеленої» економіки з 
визначенням пріоритетів, завдань, 
індикаторів та цільових орієнтирів її 
розвитку. Отже, курс на «зелений» роз-
виток повинен слугувати каталізатором 
інвестицій та інновацій, які створять 
основу сталого зростання та сприяти-
муть виникненню нових економічних 
можливостей.

ПитаннЯ длЯ СаМоПеРеВіРки та контРолЮ знань
1. Визначення поняття та сутності субсидій .
2. Що таке «продаж квот»?
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3. «Зелені» державні закупівлі як інструмент «зеленої «економіки.
4. Екологічне маркування та оцінка життєвого циклу.
5. Сутність процедур оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної 

оцінки.
6. Напрями «зеленого» інвестування в Україні.
7. Що таке екологічне партнерство та добровільні угоди?
8. У чому полягає сутність «зеленої» модернізації?
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«декларація тисячоліття» ООН, 
прийнята у 2000 році 189-ма країнами 
на Саміті тисячоліття оон, визна-
чила Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), 
тобто всеосяжні рамки цінностей, прин-
ципів і ключових чинників розвитку до 
2015 року. Після розроблення універ-
сальних рамок ЦРТ у багатьох країнах 
світу було здійснено адаптацію ЦРТ 
та встановлено цільові показники роз-
витку з урахуванням специфіки наці-
ональної ситуації. Україна приєдна-
лася до «Декларації тисячоліття» ООН 
і взяла на себе зобов’язання досягти 
ЦРТ до 2015 року. Для встановлення 
стратегiчних рамок нацiонального роз-
витку України на перiод до 2030 року на 
засадах принципу «Нiкого не залишити 
осторонь» було започатковано інклю-
зивну адаптацію ЦСР.

Водночас імплементація 17 взаємо- 
пов’язаних Цілей Сталого Розвитку 
вимагає системного підходу до «зеленої» 
трансформації національних економік 
та здійснення моніторингу.

Актуальність розроблення та впро-
вадження індикаторів «зеленої» еконо-
міки пов’язана з тим, що вони є основою 
для кількісного та якісного аналізу «озе-
ленення» економіки країни та стимулю-

вання відповідного економічного розви-
тку за рахунок встановлення цільових 
орієнтирів та обмежень, а також здій-
снення своєчасного контролю та корегу-
вання напрямів розвитку, дозволяючи 
зменшити наслідки дестабілізаційних 
процесів. Відправною точкою для ана-
лізу ситуації з «озелененням» економіки 
та формулюванням ефективної концеп-
ції «зеленої» економіки для України 
можуть стати індикатори «зеленого» 
зростання, розроблені Організацією з 
економічного співробітництва і розви-
тку (ОЕСР).

оцінка міжнародного досвіду з 
розроблення системи індикаторів 
суспільного прогресу. Міжнародні 
та регіональні організації, окремі кра-
їни накопичили значний досвід розро-
блення, упровадження та використання 
індикаторів, що дають змогу оцінювати 
ступінь досягнення цілей на шляху до 
узгодженого економічного, соціального 
та екологічного розвитку. Цей досвід є 
базою для розроблення національної 
системи індикаторів сталого розвитку 
як обов’язкового складника Стратегії 
«зеленого» розвитку України. Набір 
індикаторів та показників «зеленого» 
зростання не є вичерпним та остаточ-
ним, водночас він є гнучким, таким, що 
кожна країна може адаптувати їх до 
своїх цілей, можливостей, умов та вра-
ховувати в економічному та екологіч-
ному моделюванні і прогнозуванні еко-
номічного та соціального розвитку. 

Багато країн сьогодні впроваджують 
стратегії сталого розвитку та «зеленої» 
економіки. Проте методологічні підходи 
щодо їх індикаторів у різних країнах 
світу істотно відрізняються. Зазвичай, 
відрізняють підходи щодо форму-
вання індикаторів суспільного про-
гресу в європейських країнах, країнах 
Північної Америки, країнах Азіатсько-
Тихоокеанського регіону та країнах 
пострадянського простору.

теМа 8. індикатоРи  
«зеленоЇ» еконоМіки* 

* спільно з Кваша Т.К., Сааджан І.А.

Недостатньо нам говорити про різні гло-
бальні виклики, такі як енергія, зміни клімату, 
здоров’я, безпека та довкілля. Нам потрібні 
загальноприйнятні інструменти, які пока-
зують поступ у цих галузях. І такий поступ 
можна буде виміряти за допомогою прийнят-
них показників. Тому настав час іти далі 
інструментів …Настав час йти далі, ніж 
ВВП.

Жозе Мануель Баррозо,  
Президент Європейської комісії

*Джерело: Зелений Новий курс для Європи 
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Моніторинг результатів потребує 
створення спільної аналітичної системи 
для оцінки прогресу у сфері «зеленого» 
зростання (ОЕСР, ЮНЕП, Всесвітній 
банк). Незважаючи на використання 
різних підходів до формуванн різних 
груп показників, ці системи спрямовані 
на дослідження еволюції природного 
капіталу країн та його взаємозв'язок з 
економікою й суспільством у загальному 
форматі.

На міжнародному рівні цією пробле-
мою займаються спеціальні інститути, 
численні агентства, організації та комі-
тети, такі як ВООЗ, ООН, ЮНЕСКО, 
Всесвітній банк, Комітет екологічного 
моделювання (ISEM), Європейська 
комісія, ОЕСР, Науковий комітет з про-
блем навколишнього середовища та ін. 
Для комплексної оцінки сталості розви-
тку враховують показники за соціаль-
ними, економічними та екологічними 
аспектами, а також часто виділяють 
окрему групу інституційних показни-
ків. Але на сьогодні особливо актуаль-
ною залишається проблема формування 
індикаторів «зеленої» економіки та їх 
адаптування до реальних умов країни 
та регіонів.

Варто відзначити такі проекти з роз-
роблення інтегральних систем індика-
торів суспільного розвитку:

• система індикаторів сталого роз-
витку, яка запропонована Комісією 
ООН зі сталого розвитку. Агрегований 
індикатор стійкості встановлює зв'язок 
між станом природного довкілля та 
природними ресурсами, з одного боку, і 
економічними параметрами – з іншого, 
об’єднуючи екологічні, економічні та 
соціальні показники, дозволяючи вклю-
чати екологічний фактор у національні 
рахунки та показники національного 
багатства;

• система еколого-економіч-
ного обліку, яка запропонована 
Статистичним відділом Секретаріату 
ООН у 1993 році, метою якої є враху-
вання екологічного чинника в націо-
нальних статистиках. Особливості її 
використання пов’язані із застосуван-
ням не тільки ринкових, а й неринкових 

оцінок. Система дозволяє корегувати не 
тільки ВВП, а й чисту додану вартість 
та розмір національного багатства; 

• екологічні індикатори ОЕСР. 
Відбір індикаторів спочатку здій-
снювався за схемою ОЕСР: тиск (на 
навколишнє середовище), стан (навко-
лишнього середовища), вплив (на навко-
лишнє середовище) тощо. 

Визнаючи те, що країни перебувають 
на різних рівнях, їм пропонується міні-
мальний список базових індикаторів та 
типів систем індикаторів, ґрунтуючись 
на національних пріоритетах і цілях 
розвитку, а додатково розробляють 
власні набори індикаторів для апробу-
вання та підготовки національних про-
грам з урахуванням задоволення регіо-
нальних і національних потреб кожної 
країни.

Уперше показники «зеленого» зрос-
тання запропоновані у звіті ОЕСР «Курс 
на зелене зростання: моніторинг про-
гресу», який опублікований у 2011 році 
за участю 34 країни ОЕСР одночасно 
зі Стратегією «зеленого» зростання. 
Запропонована система індикаторів 
«зеленого» зростання є результатом 
попередніх досліджень з вимірювання 
соціального прогресу, розпочатих у 
2008 р. у глобальному проекті «Оцінка 
суспільного прогресу». Ця ініціатива 
спрямована на розвиток єдиної системи 
ключових економічних, соціальних й 
екологічних індикаторів для забезпе-
чення об’єктивного бачення шляхів 
еволюції добробуту суспільства. Надалі 
підхід ОЕСР до моніторингу прогресу 
щодо «зеленого» зростання був розвине-
ний у Керівництві для країн Східного 
Партнерства ЄС «Оцінка зеленої транс-
формації економіки» 2016 року.

Затвердження переліку індикаторів 
«зеленої» економіки необхідно в фор-
маті розвитку Національної системи 
еколого-економічного обліку (СЕЕО), 
яка на сьогодні є міжнародним ста-
тистичним стандартом для опису 
взаємозв'язку між економікою та навко-
лишнім середовищем. СЕЕО слугує мос-
том між теоретичними міркуваннями 
про облік багатства й національними 
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рахунками, оскільки об'єднує різні кла-
сифікації, концепції та підходи в галузі 
оцінки; є засобом для забезпечення 
якості та порівнянності даних. Щоб 
стати ефективною, національна СЕЕО 
повинна бути наповнена фактич-
ними даними. Після виконання цього 
завдання вона має надавати інформа-
цію за широким спектром екологічних 
та економічних проблем на різних рів-
нях. Конкретними прикладами можуть 
бути оцінки трендів використання й 
наявності природних ресурсів, масш-
таби викидів і скидів у навколишнє 
середовище у зв'язку з економічною 
діяльністю, а також масштаби еконо-
мічної діяльності, що здійснюються в 
природоохоронних цілях.

Методологія оеСР щодо визна-
чення індикаторів «зеленої» еко-
номіки. Для моніторингу прогресу на 
шляху до «зеленого» зростання ОЕСР 
пропонує використовувати 5 груп показ-
ників, чотири з яких охоплюють різні 
зрізи «зеленої» економіки, а п’ята – 
макроекономічні показники національ-
ного розвитку (табл. 10.1):

- екологічна та ресурсна 
продуктивність;

- база природних активів;
- екологічні аспекти якості життя;
- економічні можливості та полі-

тичні рішення;
- соціально-економічний кон-

текст та характеристики економічного 
зростання.

і. індикатори екологічна та 
ресурсна продуктивність, які 
визначають рівень ефективності 
використання природного капіталу. 
Показники екологічної та ресурс-
ної продуктивності описують ключові 
аспекти переходу до низьковуглецевої й 
ресурсоефективної економіки.

У багатих на природні ресурси краї-
нах результати економічного розвитку 
та якість зростання все більше залежать 
від природного середовища, яке є одно-
часно постачальником вихідних ресур-
сів (енергії, води, матеріалів) та погли-
начем забруднень і відходів. Ефективне 
використання первинних ресурсів, міні-

Вуглецева продуктивність ВВП – співвід-
ношення ВВП у постійних цінах (2010 р.) та 
загального обсягу викидів СО2. 

Рівень вуглецевої продуктивності ВВП в 
Україні підвищився у 2014 р. майже у 2 рази 
порівняно з 1990 р. – з 2,4 грн ВВП /кг СО2 до 
4,5 грн ВВП /кг СО2. 

Енергетична продуктивність ВВП  – від-
ношення ВВП у постійних цінах 2010 р. до 
загального обсягу спожитої енергії.

В Україні енергетична продуктивність 
ВВП за обсягом кінцевого споживання енергії 
(у цінах 2010 р.) зросла у 2014 р. на 59% щодо 
1990 р.  – з 10,9 до 17,3 грн/кгне (нафтового 
еквіваленту). 

Джерело: Доповідь про зелену трансформацію в Україні  
на основі показників зеленого зростання ОЕсР, 2017

Матеріальна продуктивність ВВП – відно-
шення обсягу ВВП у постійних цінах до загаль-
ного обсягу використаних на території країни 
матеріалів, включаючи імпортовані та виклю-
чаючи експортовані матеріали.

Матеріальна продуктивність ВВП в 
Україні становила у 2013 р. 3,1 грн/кг, проти 
3,17 грн/кг у 1990 р. (ВВП у цінах 2010 р.) і 
знизилася лише на 2% за 13 років.

Відходопродуктивність ВВП – відношення 
ВВП у постійних цінах (2010 р.) до загального 
обсягу утворених відходів (або обсягу утворе-
них побутових та подібних відходів).

Водна продуктивність ВВП  – відношення 
ВВП у постійних цінах (2010р.) до загального 
обсягу спожитої води.

Водна продуктивність ВВП України зросла 
за період 1990-2014 рр. майже у 2,3 раза  – з 
54,3 грн/м3 у 1990 р. до 123,9 грн/м3.

баланс гумусу та поживних речовин;
Баланс поживних речовин досяг мінімуму 

у 2001-2005 рр. (-135 кг/га) та зріс до 2011-
2012 рр., але цей ріст не перекрив від’ємного 
балансу.

Джерело: Доповідь про зелену трансформацію в Україні 
на основі показників зеленого зростання ОЕсР, 2017
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мізація відходів, їх переробка й перетво-
рення в ресурс підвищують дохідність 
бізнесу й уповільнюють виснаження 
бази природних активів.

До індикаторів екологічної продук-
тивності належать:

- вуглецева продуктивність ВВП;
- енергетична продуктивність ВВП.
До індикаторів ресурсної продуктив-

ності належать:
- матеріальна неенергетична про-

дуктивність ВВП;
- відходопродуктивність ВВП;
- водна продуктивність;
- баланс гумусу та поживних 

речовин.
іі. індикатори бази природ-

них активів, які визначають ризики 
для економічного стійкого зростання. 
В інтересах довгострокової стабіль-
ності розвитку країни необхідно забез-
печувати, щоб база природних акти-
вів виконувала не тільки ресурсні, а й 
поглинальні, сервісні функції (біорізно-
маніття), а навантаження на природне 
середовище не перевищувало його несу-
чої спроможності. З цією метою відсте-
жують показники запасів і потоків 
відновлюваних (вода, ліс) та невіднов-
люваних ресурсів (мінеральні ресурси).

До індикаторів наявності та викорис-
тання природних ресурсів належать:

- структура земельних ресурсів;
- площа сертифікованих сільсько-

господарських угідь;
- частка земель, занятих лісами та 

лісовими насадженнями;
- динаміка зміни структури земель-

ного фонду;
- обсяги видобутку прісної води на 1 

чол.населення;
- темпи видобутку невідновлюва-

них ресурсів.
ііі. індикатори екологічних 

аспектів якості життя, які визна-
чають ризики для здоров’я й безпеки, 
доступність зручностей та екосистемних 
послуг, а також вплив навколишнього 
середовища на систему життєзабезпе-
чення, зокрема, через оцінку доступу до 
води або руйнівний вплив забрудненого 
повітря.

До індикаторів екологічних аспектів 
якості життя належать:

- рівень забруднення повітря;
- середня очікувана тривалість 

життя при народженні;
- очікувана тривалість здорового 

життя;
- доступ до централізованої 

каналізації;
- частка домогосподарств, підклю-

чених до водопроводу.
IV. індикатори економічних мож-

ливостей та політичних рішень, які 
визначають ефективність політики, її 
роль на шляху до «зеленого» зростання: 
інвестиції в зелені види діяльності та 
розвиток технологій, стимулювання 
еко-інновацій і «зелених» закупівель, 
реформування субсидій та цін.

До цієї групи індикаторів належать:
-капітальні інвестиції та поточні 

витрати на охорону довкілля;
-витрати на наукові дослідження та 

«зелені»інновації. 
V. індикатори, пов’язані із соці-

ально-економічним контекстом та 
характеристиками економічного 
зростання, використовуються для відо-
браження результатів «зеленої» транс-
формації на макрорівні, включаючи 
задіяння додаткових джерел зростання, 
зміни економічної структури, зайня-
тості та ринків праці, підвищення дохо-
дів і конкурентоспроможності бізнесу та 
економіки в цілому.

адаптація показників «зеленого» 
зростання для України. Роботу над 
адаптацією показників «зеленого» зрос-
тання (ПЗР) для України було роз-
почато у 2013 р. за фінансової під-

В Україні площа сертифікованих сільсько-
господарських угідь, зайнятих під вирощування 
різноманітної органічної продукції, становить 
уже понад 400 тисяч гектарів (табл.  2.1). 
Питома вага сертифікованих органічних 
площ у загальній території країни досягла 
0,66%, а в загальному обсязі сільськогосподар-
ських угідь – 0,97%.

Джерело: Доповідь про зелену трансформацію в Україні  
на основі показників зеленого зростання ОЕсР, 2017
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тримки ЄС. Було створено міжвідомчу 
робочу групу в складі представників 
Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі, Міністерства екології та при-
родних ресурсів, Державної служби 
статистики, Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбере-
ження, низки науково-дослідних інсти-
тутів і недержавних організацій. Крім 
того, Міністерством екології та при-
родних ресурсів створено робочу групу, 
яка займалася підготовкою індикаторів 
оцінки реалізації цілей Стратегії дер-
жавної екологічної політики України 
до 2020 року з урахуванням практики 
ЄЕК ООН, ОЕСР та інших міжнародних 
організацій. Актуальність розроблення 
та впровадження індикаторів «зеленої» 
економіки в Україні пов’язана з тим, що 
вони є основою для кількісного та якіс-
ного аналізу «озеленення» економіки 
країни та стимулювання відповідного 
економічного розвитку за рахунок вста-
новлення цільових орієнтирів та обмеж-
увань з метою здійснення своєчасного 
контролю та корегування напрямів роз-
витку, дозволяючи зменшити наслідки 
дестабілізаційних процесів. Ідея поля-
гає в тому, щоб на основі узагальнення 
кращого світового досвіду розробити 
підходи до створення ефективної сис-
теми індикаторів «зеленої» економіки 
в Україні, яка висвітлюватиме різні 
складники «зеленого» розвитку кра-
їни, сформує систему інформації про 
«зелений» розвиток держави, галузей 
та регіонів відповідно до сучасних вик-
лків, слугуватиме дієвим інструментом 
боротьби з корупцією. 

Важливість індикаторів для України 
підтверджуються міркуваннями і фак-
тами, які свідчать про необхідність 
моніторингу спеціально відібраних сиг-
нальних показників ОЕСР.

Україна приєдналася до заключного 
документа Конференції ООН «Ріо+20» 
«Майбутнє, яке ми обираємо»; проголо-
сила в Державній програмі розвитку 
внутрішнього виробництва до 2015 року 
стратегічні завдання і напрямки еко-
логізації та підвищення енергоефек-
тивності виробництва; затвердила 

Стратегію державної екологічної полі-
тики на період до 2020 р. і прийняла 
до виконання комплекс заходів щодо їх 
реалізації. У цих документах пріоритет-
ним завданням визначено перехід наці-
ональної економіки до «зеленої» моделі 
розвитку на засадах сталого виробни-
цтва і споживання. 

Особливо важливими на сьогодні є 
побудова цілісної концепції «зеленої» 
економіки та системи статистичного 
забезпечення для комплексного відо-
браження «зеленого» розвитку для фор-
мування науково обґрунтованої системи 
прийняття рішень.

Моніторинг запропонованих ОЕСР 
груп показників досягнення цілей і 
успішності виконання всіх заходів і 
завдань вищезазначених нормативно-
правових актів цілком прийнятний і 
для України.

На базі критеріїв та індикаторів 
«зеленого» зростання ОЕРС експертами 
УкрНТІ запропоновано систему кіль-
кісних значень цільових індикаторів, 
наявних у законодавстві щодо цілей 
«зеленого» розвитку. Із запропонованих 
ОЕСР у 2011 та 2014 роках понад 100 
основних і допоміжних ПЗР розглянуто 
80 показників, адаптовано для України 
60 показників, з яких:

47 показників повністю відповідають 
методології розрахунку ОЕСР;

13 показників частково відповідають 
з невеликою зміною методики;

7 показників немає можливості від-
стежувати або розраховувати, замість 
них до переліку показників ОЕСР 
додано 7 додаткових показників.

Методикою відбору показників для 
України є послідовність таких трьох 
пунктів: оцінювання охоплення укра-
їнською статистикою системи показни-
ків ОЕСР; оцінювання відповідності 
конкретних показників програмним і 
стратегічним цілям та потребам націо-
нальної економіки; виявлення заміщу-
вальних і додаткових показників. 

Практично всі показники, що пропо-
нуються ОЕСР, є наявними в україн-
ській статистичній базі або можуть бути 
розраховані на їхній основі. Відповідні 
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значення індикаторів визначені зако-
нодавчими та нормативно-правовими 
актами України. 

У табл. 10.1. наведена система інди-
каторів «зеленого» зростання для 
України. 

Таблиця 8.1
короткий перелік індикаторів «зеленого» зростання для України

Індикатори екологічної та ресурсної продуктивності

Вуглецева продуктивність 
ВВП, дол. / тонн CO2: ВВП 
на одиницю згенерованих 
енергетикою викидів CO2 
(ВВП у постійних цінах 

2010 р. за ПКС у дол. США

Вуглецева продуктивність ВВП, грн /т CO2: ВВП на оди-
ницю викидів CO2 від спалювання палива 
ВВП у постійних цінах 2010 р., грн / т CO2 та за ПКС  
дол. /т CO2

Індекс зміни вуглецевої продуктивності ВВП, % до 1990 р. 
та 2000 р.
Індекс зміни обсягів викидів CO2, % до 1990 та 2000 рр.

Енергетична продуктивність 
ВВП: ВВП на одиницю 

спожитої енергії,  
дол. /1000 тонн нафтового 

еквіваленту (тне) 
(ВВП за ПКС у дол. США в 

постійних цінах 2010 р.)

Обсяги викидів CO2 на душу населення, тонн
Енергетична продуктивність ВВП: ВВП на одиницю спожи-
тої енергії, грн / кг нафтового еквіваленту (кгне)
ВВП у постійних цінах 2010 р. за ПКС у грн (базовий рік 
2010)
Індекс зміни енергетичної продуктивності ВВП, % до 
1990 р. та 2000 р.
Індекс зміни обсягів споживання енергії, % до 1990 р.  
и 2000 р.
Обсяг спожитої енергії на душу населення, тне.

Матеріальна продуктивність 
ВВП (грн / кг; дол. /кг): 

ВВП на одиницю спожитих 
неенергетичних матеріалів, 

дол. / кг 
(ВВП за ПКС у дол. США в 

постійних цінах 2010 р.)

Матеріальна продуктивність ВВП (грн /кг); (дол. / кг)

Індекс зміни матеріальної продуктивності, % до 1990 р.

Індекс зміни обсягів споживання неенергетичних матеріа-
лів, % до 1990 р.

Поводження з відходами

Обсяги утворених відходів I-IV класів, тонн
Обсяги утворених побутових і подібних відходів,тонн
Обсяги утворених побутових і подібних відходів, на душу 
населення, кг 
Індекс зміни відходів I-IV класів, 2010=100
Індекс зміни продуктивності ВВП за відходами I-IV класів, 
2010=100. Індекс зміни обсягів утворених побутових і поді-
бних відходів, 2010=100
Індекс зміни продуктивності ВВП за побутовими та подіб-
ними відходами, 2010=100

Водна продуктивність ВВП: 
ВВП на одиницю спожитої 

води, дол. /м3 
(ВВП за ПКС у дол. США в 

постійних цінах 2010 р.)

Водна продуктивність ВВП, дол. / м3

Індекс водної продуктивності ВВП, 1990=100

Індекс обсягів спожитої води, 1990=100

Баланс гумусу та поживних 
речовин

Баланс гумусу в ґрунтах України, т/га
Баланс поживних речовин в ґрунтах України, т/га
Внесення азотних та фосфорних добрив, т/1000 га

Індикатори наявності та використання природних ресурсів

Земельні ресурси

Розподіл земельних ресурсів України, % до загальної тери-
торії країни
Площа ріллі, % до загальної території країни
Площа пасовищ та сіножатей, % до загальної території
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Органічне землеробство

Площа сільськогосподарських угідь, зайнята під органіч-
ним землеробством, га
Питома вага площі під органічним землеробством у загаль-
ній території країни та у площі сільськогосподарських 
угідь, %

Лісові ресурси Площа, зайнята лісами та лісовкритими територіями, у 
загальній території країни, %

Зміни в землекористуванні 
порівняно з 1990 р. (за 

категоріями землі).
Зміни в землекористуванні порівняно з 2001 р. (за категорі-
ями землі), відс. Пункти

Водні ресурси Обсяги видобутої води на душу населення, м

Невідновлювані ресурси Обсяги видобутку основних корисних копалин в Україні, 
млн тонн, млн м3

Індикатори екологічних аспектів якості життя

Рівень забруднення повітря

Обсяги викидів найбільш шкідливих забруднювальних 
речовин в атмосферу, тис. тонн
Обсяги викидів оксиду азоту на душу населення, кг/чол
Обсяги викидів РМ10 та РМ 2,5 на душу населення, кг/чол

Стан здоров’я населення

Середня очікувана тривалість життя при народженні 
(років)
Середня очікувана тривалість здорового життя при наро-
дженні (років)
Темпи зростання захворюваності найбільш поширеними 
хворобами в Україні, %

Доступ населення до 
водопостачання та 

поліпшених санітарних умов
Частка домогосподарств, підключених до централізованого 
водопостачання, % до загальної кількості домогосподарств

Індикатори економічних можливостей та відповідей політики

Капітальні інвестиції 
та поточні видатки на 
захист навколишнього 
середовища за рахунок 

коштів Державного бюджету 
України

Капітальні інвестиції та поточні видатки на захист навко-
лишнього середовища за рахунок коштів Державного 
бюджету України, млн грн
Капітальні інвестиції та поточні видатки на захист навко-
лишнього середовища за рахунок коштів Державного 
бюджету України, % від ВВП
Розподіл капітальних інвестицій за видами природоохо-
ронної діяльності, % до загального обсягу капітальних 
інвестицій
Розподіл поточних видатків за видами природоохоронної 
діяльності, % до загального обсягу поточних видатків
Обсяги бюджетних видатків на наукові дослідження та 
інновації за «зеленими» напрямами, млн грн

Державні видатки на 
наукові дослідження та 
інновації, важливі для 
«зеленого» зростання

Частка обсягів бюджетних видатків на наукові дослідження 
та інновації за «зеленими» напрямами в загальному обсязі 
бюджетного фінансування науки та інновацій 
Структура державних видатків на наукові дослідження за 
напрямами «зелених» досліджень, %
Структура державних видатків на інновації за «зеленими» 
напрямами, %

Соціально-економічні умови та характеристики зростання
Економічне зростання та 

його структур
Темп зростання ВВП, % до попереднього року 
Структура валової доданої вартості, %

Населення Чисельність населення, млн осіб
Прогноз чисельності населення до 2050 р., млн осіб

Продовження таблиці 10.1
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Ринок праці

Рівень економічно активного населення у віці 15-70 років, 
% економічно активного населення до чисельності насе-
лення відповідного віку
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років, % зайнятих 
у віці 15-70 років до чисельності населення відповідного 
віку
Рівень безробіття, % безробітних до економічно активного 
населення (за методологією МОП)

Багатофакторна 
продуктивність по економіці 

в цілому

Багатофакторна продуктивність по економіці в цілому
Вимірюється як різниця між темпами приросту ВВП та 
вхідних факторів (праці та капіталу для економіки в 
цілому)

Індикатори ефективності
політичних рішень

Індекс легкості ведення бізнесу (обстеження Doing Business)
Глобальний індекс конкурентоспроможності (обстеження в 
рамках Всесвітнього економічного форуму)
Індекс екологічної ефективності (обстеження та оцінки 
Єльського університету)
Індекс сталості суспільства (оцінки Фонду сталого 
суспільства)

Джерело: Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого зростання 
ОЕСР, 2017

Закінчення таблиці 10.1

У тих випадках, коли для України 
не проводяться розрахунки, для таких 
індикаторів використано аналоги 
інформації, що готується Державною 
службою статистики України, включно 
з методологією розрахунку відповідних 
показників.

оцінювання відповідності кон-
кретних показників потребам наці-
ональної економіки. Вважається, що 
використання індикаторів при попере-
дній експертизі будь-якого проекту або 
закону дозволяє зменшити ймовірність 
корупційних схем, насамперед, з лобі-
ювання проектів, що не відповідають 
вимогам сталого розвитку та «зеленої» 
економіки. 

Метою запровадження системи 
індикаторів «зеленого» розвитку є 
озброєння національної управлінської 
практики інструментарієм щодо визна-
чення результативності реформ у кон-
тексті «зеленого» зростання. 

завдання:
• дослідити досвід міжнародних 

організацій, окремих країн, вітчизняну 
практику та наукові розробки щодо фор-
мування системи індикаторів сталого 
та «зеленого» розвитку, що дають змогу 

оцінювати ступінь досягнення цілей на 
шляху до узгодженого економічного, 
соціального та екологічного розвитку;

• оцінити відповідності конкретних 
показників «зеленої» економіки націо-
нальним потребам;

• конкретизувати можливості 
вітчизняної практики щодо розвитку 
національної системи еколого-економіч-
ного обліку.

З точки зору економіки особливо 
важливими групами є індикатори 
ресурсної та екологічної продуктив-
ності, ефективності використання при-
родних ресурсів та індикатори еконо-
мічних можливостей і політичних дій. 
З точки зору екології – індикатори 
наявності та використання природних 
ресурсів; з точки зору інклюзивного 
зростання – індикатори екологічних 
аспектів якості життя. Індикатори соці-
ально-економічного контексту і харак-
теристик зростання будуть свідчити 
про темпи зростання економіки і його 
характеристиках на шляху до «зеленої» 
економіки.

ефективність індикаторів «зеле-
ного» зростання. На сьогодні міжна-
родні організації, що ведуть роботу в 
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галузі «зеленого» росту, об'єднують свої 
зусилля для створення спільної ана-
літичної системи для оцінки прогресу 
в цій сфері (ОЕСР, ЮНЕП, Всесвітній 
банк). Незважаючи на використання 
різних підходів для груп показників, 
ці набори були спрямовані на вирі-
шення одного завдання: показати ево-
люцію природного капіталу країни та 
її взаємозв'язок з економікою і суспіль-
ством у більш загальному плані.

Упровадження системи індикаторів 
«зеленої» економіки в практиці плану-
вання України дозволить:

• гармонізувати вітчизняне зако-
нодавство із законодавством ЄС щодо 
індикаторів «зеленого» розвитку;

• поліпшити моніторинг виконання 
державних та регіональних програм і 
проектів; 

• імплементувати кращий євро-
пейський досвід ведення рахунків до 
реалій національної практики щодо 
трансформації системи еколого-еконо-
мічного обліку та оцінки результатив-
ності досягнутого прогресу у сфері «зеле-
них» реформ;

• посилити механізми міжнародної 
взаємодії та партнерства щодо моніто-
рингу досягнутих результатів.

Пропонований набір показників надає 
країнам відправну точку та інструмент 
для організації розроблення національ-
них систем оцінки «зеленого» зростання. 
Проте він не є ні вичерпним, ні остаточ-
ним, а залишається досить гнучким для 
адаптації його до різних національних 
умов. Ураховуючи цю специфіку, оцінка 
«зеленого» зростання повинна відпові-
дати національному контексту. 

На національному рівні також необ-
хідно узгодити та законодавчо затвер-
дити систему індикаторів «зеленого» 
зростання з метою більш ефективного 
оцінювання прогресу реформ відповідно 
до глобальних викликів. 

За індексом екологічної ефективності 
Україна посідає 44 місце в рейтингу поряд з 
Кубою (45 місце) та Аргентиною (43 місце). 
Загальний рейтинг України покращився 
порівняно з попереднім роком на 51 позицію 
(96 місце) за рахунок таких складників як клі-
мат й енергетика, сільське господарство, водні 
ресурси, стан здоров’я, вода та санітарія. 

Джерело: Доповідь про зелену трансформацію в Україні  
на основі показників зеленого зростання ОЕсР, 2017

ПитаннЯ длЯ СаМоПеРеВіРки та контРолЮ знань
1. Еволюція розвитку системи індикаторів «зеленої» економіки.
2. У чому полягає європейська методологія визначення індикаторів «зеленої» 

економіки?
3. Оцінка міжнародного та національного досвіду.
4. Результативність визначення індикаторів «зеленої» економіки для України.
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етапи міжнародної взаємодії. 
Міжнародне співробітництво України 
активно розвивається з кожним роком 
та охоплює різні економічні, політичні 
та екологічні вектори. За роки транс-
формаційних зрушень через свою нее-
фективність, нерозв’язані питання щодо 
сталого розвитку країна опинилася у 
критичному економічному, політич-
ному та екологічному стані. Розв’язання 
сучасних екологічних проблем можливе 
в умовах широкого й активного міжна-
родного співробітництва та діалогу в 
цій сфері. Це зумовлено, насамперед, 
такими обставинами:

- глобальним характером екологіч-
них проблем;

- транскордонним впливом забруд-
нення навколишнього середовища;

- міжнародними зобов'язаннями 
України щодо охорони навколишнього 
природного середовища;

- необхідністю міжнародного обміну 
досвідом і технологіями, можливістю 
залучення іноземних інвестицій.

Стратегія національної екологічної 
політики, міжнародні угоди та імідж 
України потребують трансформації еко-
номічної моделі розвитку суспільства 
на користь «зеленого» зростання з вико-
ристанням міжнародного досвіду. При 
цьому рамка для вирішення цих завдань 
на глобальному рівні була сформована 
ще Порядком денним на ХХ сто-
ліття, прийнятим Конференцією 
ООН з довкілля та розвитку (1992 р., м. 
Ріо-де-Жанейро, Бразилія), рекоменда-
ціями Всесвітнього Саміту зі сталого роз-
витку «Ріо+10» (2002 р., м. Йоганнесбург, 
ПАР), рішеннями Конференції ООН зі 
сталого розвитку «Ріо+20» (25 червня 
2012 р., м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія). 
Зобов’язання на регіональному рівні 
були визначені Восьмою конферен-
цією «Довкілля для Європи» (2016 р., 

м. Батумі, Грузія), а також двома стра-
тегічними документами: «Порядком 
денним на період до 2030 року», при-
йнятим на Саміті з питань сталого роз-
витку ООН 26 вересня в м. Нью-Йорку 
та новою Угодою з питань клімату, 
прийнятою в Парижі 12 грудня 2016 р. 
Протягом останнього часу інклюзив-
ний процес визначення завдань ЦСР 
до 2030 року відбувається за чотирма 
напрямами: справедливий соціаль-
ний розвиток; стале економічне 
зростання та зайнятість; ефективне 
управління; екологічна рівновага 
та розбудова стійкості. 

У форматі міжнародної взаємодії 
пріоритетне місце посідає співробітни-
цтво України з Європейським Союзом. 
Як зазначено в «Стратегії інтегра-
ції України до Європейського Союзу», 
затвердженій Указом Президента 
України від 11 червня 1998 року, «наці-
ональні інтереси України потребують 
утвердження України як впливової євро-
пейської держави, повноправного члена 
ЄС». Наближення меж Європейського 
Союзу до кордонів України актуалізує 
проблему її взаємовідносин із цим інте-
граційним об’єднанням, вимагає визна-
чення найбільш ефективної стратегії і 
тактики інтеграції України до ЄС.

Підвалини встановлення відносин 
між Україною і ЄС були закладені ще 
наприкінці 80-х років Радянським 
Союзом, що підписав з ЄС низку дого-
ворів. Після здобуття Україною неза-
лежності були здійснені певні кроки до 
зближення з ЄС. У 1994 р. був підпи-
саний базовий документ – Угода про 
партнерство і співробітництво, яка 
містить норми, що регулюють основи 
взаємин між Україною і Європейським 
Союзом. Загальне публічно-правове 
значення положень Угоди полягає в 
тому, що Україна зобов’язалася при-

теМа 9. УчаСть УкРаЇни  
В МіжнаРодних ПРоЦеСах  
«зеленоЇ» МодеРнізаЦіЇ  
та екологічного ПаРтнеРСтВа
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єднатися до низки міжнародних кон-
венцій, участь у яких не тільки підні-
має престиж України на міжнародній 
арені, але і так само підвищує шанси 
на майбутню інтеграцію України в ЄС 
і готує її до вступу в СОТ. Норми УПС 
мають і важливе правове значення, 
оскільки:

а) зближення законодавства дозволяє 
мінімально обмежити можливі колізії у 
правовідносинах;

б) у разі виникнення колізій про-
блема може бути розв’язана на рівні сві-
тових стандартів. 

Таку стратегію треба розробляти, 
зважаючи на оцінку стану економіки 
України, нагальну потребу прове-
дення економічних реформ і бажання 
України будувати соціально орієнто-
вану ринкову економіку європейського 
типу. Тому економічний досвід саме 
країн ЄС є для України надзвичайно 
цінним. При цьому «зелена» взаємодія 
чітко визначена і в «Угоді про Асоціацію 
Україна-ЄС».

Підтримуючи тісне партнерство з 
Європейським Союзом і впроваджуючи 
курс на інтеграцію в його структури, 
Україна матиме можливість вийти на 
місткі ринки країн ЄС. Характеристики 
цих ринків є привабливими для україн-
ських експортерів, оскільки тут запро-
ваджені цивілізовані правила гри, а 
перевагу в споживанні надано високо-
технологічній та якісній продукції.

ЄС також зацікавлений у розвитку 
зв’язків з Україною, оскільки:

• Україна має потужний природний 
потенціал, вигідно розміщений щодо 
ЄС;

• Україна являє собою потенційно 
дуже місткий ринок з моделлю спожи-
вання, близькою до моделі споживання 
європейців;

• українська економіка має вели-
кий потенціал зростання;

• Україна може стати плацдармом 
для європейських компаній, які мають 
намір вийти на ринки Сходу і Півдня.

Одну з першорядних ролей у страте-
гії взаємного зближення України і ЄС 
відведено і суто екологічним аспектам.

Новий фінансовий механізм 
Європейської політики сусідства – 
Європейський інструмент сусідства 
та партнерства (ENPI), що розпо-
чав своє функціонування з 2007 року, – 
активно сприяв розвитку українських 
регіонів, перш за все, через надання 
фінансової підтримки програмам регі-
онального розвитку, передбаченим 
Планом дій «Україна – ЄС».

Одну з першорядних ролей у страте-
гії взаємного зближення України і ЄС 
відведено і суто політичним аспектам.

Посилення екологічного парт-
нерства. Питання європейської інте-
грації може стати в Україні серце-
виною громадської консолідації. З 
поглибленням внутрішньої конвер-
генції Європейського Союзу посилю-
ється й безпековий складник ЄС. Цей 
фактор сприяє посиленню інтересу 
до України як ключової країни в сис-
темі європейської безпеки й закла-
дає підґрунтя для розвитку контактів 
не лише з Європейським Союзом, а 
й із Західноєвропейським Союзом та 
НАТО. Екологічне партнерство здій-
снюється з метою досягнення стабіль-
ності, належного управління та покра-
щення економічного розвитку регіонів 
та країн у цілому. «Зелена» економіка 
розширює досягнення Європейської 
Політики добросусідства (ЄПд), 

«Сторони розвивають і зміцнюють співро-
бітництво з питань охорони навколишнього 
середовища й таким чином сприяють реалі-
зації довгострокових цілей сталого розвитку 
і зеленої економіки. Передбачається, що поси-
лення природоохоронної діяльності матиме 
позитивні наслідки для громадян і підпри-
ємств в Україні та ЄС, зокрема, через покра-
щення системи охорони здоров’я, збереження 
природних ресурсів, підвищення економічної 
та природоохоронної ефективності, інтегра-
ції екологічної політики в інші сфери політики 
держави, а також підвищення рівня виробни-
цтва завдяки сучасним технологіям».

Джерело: Угода про Асоціацію Україна-Єс, гл.6 
Навколишнє середовище, ст.360
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яка почала діяти у 2004 році, і країни-
партнери досягли певного прогресу в 
питаннях демократії, ринкової еконо-
міки, що наблизило їх до ЄС. Серед 
основних цілей екологічного партнер-
ства виокремлюють: 
 наблизити країни-партнерів до 

ЄС у політичному та економічному 
сенсі;
 сприяти безпеці, стабільності та 

успішному правлінню;
 розвивати партнерство організа-

цій громадянського суспільства (ОГС) 
та урядів країн-екологічних партнерів;
 сприяти секторальному реформу-

ванню та охороні довкілля..
Загальновизнані цінності екологіч-

ного партнерства: 
 демократія та верховенство права;
 дотримання прав людини та осно-

вних свобод;
 дотримання принципів ринкової 

економіки, сталого розвитку та належ-
ного управління. 

Екологічне партнерство передбачає 
два шляхи: двосторонній і багатосто-
ронній. Двосторонній шлях має на меті 
посилити взаємини між партнерами. 

Багатосторонній шлях передбачає 
новий формат співпраці шляхом спри-
яння обміну досвідом та інформацією 
щодо кроків партнерів на шляху до 
реформ; сприяння прийняттю спільних 
позицій та спільних дій; обговорення 
тем, що турбують усіх. 

У рамках екологічного партнерства 
діють чотири тематичні платформи:
 демократія, належне управ-

ління та стабільність (включаючи 
Справедливість, Свободу та Безпеку);
 економічна інтеграція (збли-

ження ринків, соціальна інтеграція, 
рівні можливості, охорона здоров’я, 
питання довкілля та зміни клімату);
 енергетична безпека;
 діалог між людьми. 
Також ЕП пропанує ініціативи, тобто 

окремі програми, спрямовані на під-
тримку цілей сталого розвитку та досяг-
нення реальних результатів:
 програма інтегрованого прикор-

донного менеджменту;

 екологічні ініціативи з питань 
малого та середнього бізнесу;
 програма з питань регіональних 

ринків, збільшення енергоефективності 
та використання джерел відновлюваль-
ної енергетики;
 запобігання, реагування й підго-

товка до природних та антропогенних 
катастроф;
 сприяння належному екологіч-

ному управлінню. 
Ініціатива щодо сприяння належ-

ному екологічному управлінню має такі 
конкретні цілі:
 сприяти доступності достовірної 

екологічної інформації; 
 сприяти обізнаності та залученню 

зацікавлених сторін;
 сприяти здійсненню екологічної 

оцінки та уникненню небажаних нега-
тивних впливів в інших секторах. 

Два основні елементи Ініціативи 
щодо сприяння належному екологіч-
ному управлінню такі:
 розроблення Спільної системи 

екологічної інформації (SEIS);
 посилення спроможності для залу-

чення зацікавлених сторін, здійснення 
екологічної оцінки та звітування на 
основі досвіду та законодавства ЄС від-
повідно до екологічних угод. 

На сьогодні в рішеннях багатьох 
важливих зустрічей високого рівня зву-
чать заклики перейти до «зеленої» еко-
номіки. Наприклад, у Декларації про 
екологічно чисте зростання, прийнятій 
Організацією економічного співробітни-
цтва та розвитку в червні 2009 р., міні-
стри висловили рішучість нарощувати 
свої зусилля щодо подальшої реалізації 
стратегій «зеленого» зростання і заохо-
чувати «зелені» інвестиції і стійке 
регулювання природних ресурсів. 
Вони підкреслили рішучість викорис-
товувати «ефективні та дієві комплекси 
політичних заходів у сфері клімату» 
і заохочувати «реформи внутрішньої 
політики, націлені на попередження 
або ліквідацію екологічно шкідливих 
видів політики, які можуть перешко-
джати «зеленому» зростанню, таких як 
субсидії». У червні 2010 р. лідери держав 



115

РОЗДІЛ ІІ. ГЛОбаЛьнІ та нацІОнаЛьнІ викЛики «ЗеЛенОї» паРаДиГми суспІЛьнОГО РОЗвитку

«Групи-20» у Торонто у своїй Декларації 
заявили, що, домагаючись впевненого, 
сталого і збалансованого зростання, і 
надалі будуть сприяти роботі над мето-
дами оцінки, які враховують соціальні 
та екологічні наслідки економічного 
розвитку. Вони підтвердили свою при-
хильність справі забезпечення еколо-
гічно збалансованого відновлення і ста-
лого глобального зростання. 

«Зелена» економіка стає централь-
ною темою обговорення інших важливих 
міжнародних форумів високого рівня, у 
яких бере активну участь й Україна. 

На Конференції ООН зі сталого роз-
витку, яка пройшла на вищому рівні в 
Бразилії у 2012 р. («Ріо +20»), однією 
з двох центральних тем була «зелена» 
економіка в контексті сталого розви-
тку та подолання зубожіння». Україна 
також брала участь у цьому Форумі. 
Проте ця проблема вимагає додатко-
вого аналізу та дискусій з метою визна-
чення, яким чином «зелена» економіка 
буде сприяти прискоренню переходу до 
сталого розвитку. 

По-перше, необхідна більша концеп-
туальна ясність у тому, що стосується 
зв'язків між «зеленою» економікою і 
стійким розвитком. Необхідно підготу-
вати перелік стратегій і заходів, пропо-
нованих у рамках концепції «зеленої» 
економіки; 

• по-друге, необхідне проведення 
подальшого аналізу кожного політич-
ного «рецепта» з погляду його наслід-
ків для розвитку, соціального впливу та 
наслідків, у тому числі в рамках міжна-
родного співробітництва щодо ув'язки 
економічних, соціальних та екологічних 
цілей. Такий аналіз варто проводити в 
конкретних національних контекстах; 

• по-третє, поряд з проведенням 
досліджень на національному рівні 
необхідно буде також проводити певну 
роботу для розроблення глобальних 
моделей і сценаріїв з метою оцінки наці-
ональних стратегій «зеленої» економіки 
і «зеленого» зростання в глобальному 
контексті, включаючи, наприклад, вза-
ємодію в рамках міжнародної торгівлі, 
інвестицій і передавання технологій.

Питання екологізації економічного 
розвитку та розбудови засад «зеленої 
економіки» активно обговорюються в 
Україні з урахуванням рекомендацій 
Конференції з сталого розвитку «Ріо+20» 
(20-22 червня 2012 р. у Ріо-де-Жанейро). 
Сьогодні цей процес має більш міцне 
підґрунтя ще й у зв’язку з підписанням 
Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС у листопаді 2013 року під час Саміту 
Східного партнерства у Вільнюсі.

Положення цієї Угоди також закрі-
плюють наміри сторін співпрацювати у 
сферах захисту навколишнього серед-
овища, сталого розвитку та «зеленої» 
економіки. Підготовка до імплемента-
ції Угоди передбачає здійснення зна-
чної кількості заходів у цьому напрямі, 
у тому числі прийняття європейських 
стандартів у сфері захисту довкілля та 
енергозбереження, проведення струк-
турних реформ для підвищення про-
дуктивності нашої економіки та зміни 
її структури щодо збільшення частки 
високотехнологічних та більш зелених, 
дружніх до довкілля виробництв.

У зв’язку з цим в Україні на експерт-
ному рівні відбувається уточнення сце-
наріїв і цільових орієнтирів декількох 
проектів програмних документів роз-
витку країни: Енергетичної стратегії 
України до 2035 року, Стратегії розви-
тку малого та середнього підприємни-
цтва до 2020 року, Державної цільової 
програми розвитку аграрного сектору 
до 2020 року. Крім того, вносяться 
зміни до чинної Екологічної стратегії на 
період до 2020 року, розпочато роботу 
над Стратегією низьковуглецевого 
розвитку до 2050 року та Стратегією 

«Співробітництво має на меті збереження, 
захист, поліпшення і відтворення якості 
навколишнього середовища, захист громад-
ського здоров’я, розсудливе та раціональне 
використання природних ресурсів та заохо-
чення заходів на міжнародному рівні, спрямо-
ваних на вирішення регіональних і глобальних 
проблем навколишнього середовища».

Джерело: Угода про Асоціацію Україна-Єс, гл . 6 
Навколишнє середовище, ст. 361
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розвитку промислового комплексу до 
2025 року. Ці документи тісно пов’язані 
між собою та мають сприяти переходу 
України від хибної споживацької моделі 
до більш «зеленого» зростання, що базу-
ється на ефективному використанні всіх 
факторів виробництва та впровадженні 
енерго- та ресурсоефективних техноло-
гій, екоінновацій.

 Вагому технічну допомогу в цьому 
напрямі надають Україні Організація 
економічного співробітництва та розви-
тку (ОЕСР), організації системи ООН – 
ЮНЕП та ЮНІДО.

оцінка імплементації міжнарод-
них угод в Україні. З огляду на те, що 
кліматичні зміни несуть загрози для 
довкілля й людини, у другій половині 
ХХ століття ООН ініціювала глобальне 
співробітництво світової спільноти у 
сфері протидії змінам клімату та адап-
тації до них. Законодавчою базою такого 
співробітництва є Рамкова Конвенція 
ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) 
та протоколи до неї. Основні зусилля, 
передбачені Конвенцією, спрямовані на 
зниження викидів парникових газів (ПГ) 
та їх поглинання. З 1997 року Україна 
стала Стороною РКЗК, а також підпи-
сала (1999 р.) та ратифікувала (2004 р.) 
Кіотський протокол. Україна також 
підписала (2015 р.) та однією з перших 
ратифікувала (2016 р.) Паризьку угоду, 
якою визначені зобов’язання країн у 
скороченні викидів ПГ до 2030 року та 
передбачені, на відміну від перших двох 
угод, заходи щодо адаптації до кліма-
тичних змін. Імплементація в Україні 
положень УА, зокрема її торговельної 
частини, а також Глави 1 (Енергетика) 
та Глави 6 (Довкілля) створює пере-
думови для формування Єдиного 
пан’європейського енергетичного та 
кліматичного простору, який буде охо-
плювати, крім країн ЄС, також Україну 
та інші держави-члени Енергетичного 
Співтовариства.

Згідно з положеннями Кіотського про-
токолу та поправками до нього, Україна 
має дозволений обсяг викидів парнико-
вих газів у 2020 році на рівні 76% від 
рівня 1990 року. У рамках Паризької 

угоди Україна визначила національ-
ний внесок зі скорочення або обме-
ження викидів парникових газів, що 
передбачає неперевищення у 2030 році 
60% викидів парникових газів від рівня 
1990 року. Виконання міжнародних 
зобов’язань залишається пріоритетом 
державної політики. Крім того, потребує 
значних доповнень нормативно-пра-
вова база щодо визначення якісних та 
кількісних індикаторів «зеленої» еконо-
міки. Ураховуючи існування окремих 
секторальних програм, можна конста-
тувати: щоб «зелена» економіка «запра-
цювала», потрібні певні сигнали ринку 
та відповідні політичні рішення, які 
стимулюватимуть інвестиції та іннова-
ції для сталого управління природним 
капіталом та забезпечення довготермі-
нових переваг від його використання. 

Аналіз зарубіжного досвіду показує, 
що досягнення екологічних цілей стало 
частиною державної політики і в еконо-
мічній сфері. Найважливішими доку-
ментами, які визначають правові норми 
та регламенти, є Декларація ООН з 
навколишнього середовища, яку при-
йнято в 1972 р. на Всесвітній конферен-
ції ООН з проблем навколишнього серед-
овища (Стокгольм, Швеція); Всесвітня 
стратегія охорони природи, прийнята 
МСОП (1980 р.); «Декларація Ріо», яку 
схвалено Міжнародною конференцією з 
навколишнього середовища і розвитку 
в 1992р. (Ріо-де-Жанейро, Бразилія); 
Програма ООН з навколишнього серед-
овища (ЮНЕП), а також інші страте-
гічні документи Організації Об’єднаних 
Націй та її структур (ЮНЕСКО, ЮНЕП, 
ФАО, ВОЗ, МАГАТЕ).

напрями подальшої міжнарод-
ної взаємодії. На сьогодні міжнародна 
співпраця стала домінантною рисою 
екологічної та інших реформ, що під-
тверджується багатьма державними 
документами. Приєднання до ЄС – це 
основна рушійна сила модернізації еко-
логічних стандартів та законодавства. 
членство України в Раді Європи є 
важливим чинником інтеграції кра-
їни в єдиний європейський право-
вий простір шляхом узгодження наці-
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онального законодавства з нормами 
організації. До найгостріших екологіч-
них проблем, які спричиняють погли-
блення міжнародної екологічної кризи, 
належать глобальна зміна клімату; 
зменшення стратосферного озонового 
екрану; забруднення атмосфери з утво-
ренням кислотних дощів; радіоактивне 
забруднення окремих регіонів суші та 
забруднення важкими металами; нако-
пичення промислових та побутових від-
ходів; забруднення поверхневих вод та 
вод Світового океану токсичними речо-
винами; опустелювання; збільшення 
чисельності населення; проблема забез-
печення продуктами харчування. 

Для Європи згадані глобальні про-
блеми доповнюються специфічними 
характеристиками, які здебільшого 
проявляються у транскордонному кон-
тексті. Високий рівень розвитку вироб-
ничих сил у поєднанні з географічним 
розміщенням призвели до того, що 
однією з центральних стала проблема 
транскордонного забруднення, а еколо-
гічні негаразди однієї країни мають без-
посередній вплив на ситуацію в інших. 

Екологічні проблеми стають тим чин-
ником, під впливом якого країни Європи 
акумулюють свої зусилля для забезпе-
чення екологічної безпеки та побудови 
системи так званої «колективної від-
повідальності» за стан навколишнього 
природного середовища в просторовому 
контексті. 

Пріоритетне місце в сучасному між-
народному співробітництві займає про-
блематика сталого розвитку та охорони 
навколишнього середовища, протидія 
глобальній зміні клімату. Головну роль 
на цьому напрямку відіграє ООН як 
найважливіше джерело міжнародного 
природоохоронного права. Україна є 
стороною понад 50 глобальних та регі-
ональних природоохоронних конвенцій 
та угод, активним учасником переговор-
ного процесу щодо підготовки нової між-
народної угоди, яка прийшла на зміну 
Кіотському протоколу, до Рамкової кон-
венції про зміну клімату. Саме тому 
Україна однією з перших ратифікувала 
у 2016 р. Паризьку угоду та визначила 

зобов’язання у скороченні викидів ПГ до 
2030 року, а також передбачила заходи 
щодо адаптації до кліматичних змін. 
Певний повтор вище

У рамках міжнародного формату 
«зеленої» економіки варто забезпе-
чити сприятливий клімат для досяг-
нення мети в галузі навколишнього 
середовища і розвитку на основі:

- сприяння сталому розвитку 
шляхом впровадження лібералізації 
торгівлі;

- створення взаємодоповнювальних 
і взаємопідсилювальних умов у галузі 
торгівлі й навколишнього середовища;

- надання адекватних фінансових 
ресурсів країнам, що розвиваються, 
і розв'язання міжнародної проблеми 
заборгованості;

- заохочення макроекономічної 
політики, що сприяє охороні навколиш-
нього середовища й розвитку.

Важливо розглядати такі переваги не 
лише з погляду зміни стану навколиш-
нього природного середовища країни в 
цілому, але й з точки зору поліпшення 
її позицій щодо отримання міжнародної 
допомоги. 

Успішність у забезпеченні гармоні-
зації еколого-економічних відносин від-
чутно залежить від вибору ефективної 
структури системи необхідних інститу-
цій, яких, на жаль, в Україні ще недо-
статньо. Ефективна національна інсти-
туційна структура управління сталим 
розвитком – це не тільки інструмен-
тарій для досягнення національних 
цілей, а й передумова успішної загаль-
нодержавної політики в регіональ-
ному й міжнародному вимірі. Таким 
чином, існування на міжнародному 
рівні достатньої кількості інституційних 
механізмів визначає потребу створення 
відповідної інфраструктури на націо-
нальному рівні. У питаннях її форму-
вання повинна визначатись і Україна, 
ураховуючи зближення своїх позицій з 
позиціями Євросоюзу.

Упровадження еколого-економіч-
них реформ у будь-якому суспільстві 
нероздільно пов’язане з найгострішою 
необхідністю подолання застарілих сте-
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реотипів та догм, що існують у сфері 
управління природоохоронною діяль-
ністю, та заміни їх на інновації шляхом 
розроблення прогресивних наукових 
концепцій та теорій щодо гармонізації 
еколого-економічних відносин.

У зв’язку з цим доцільно орієнтува-
тися на розроблені світовою спільно-
тою механізми подолання еколого-еко-
номічної кризи та формування більш 
досконалих й ефективних інструмен-
тів екологічної безпеки та управління 
природоохоронною діяльністю на заса-
дах європейської ідеології «зеленого» 
зростання.

Одним з пріоритетів зовнішньої еко-
логічної політики України має стати її 
поступове входження в міжнародний 
та європейський простір. Основою між-
народної екологічної співпраці є між-
народне екологічне законодавство, що 
ґрунтується на двосторонніх та багато-
сторонніх договорах та угодах.

Важлива роль належить питанням 
міжнародної технічної допомоги, що 
надається в рамках двосторонніх угод з 
країнами-донорами. Так, Україна в рам-
ках двосторонніх угод з такими країнами, 
як США, Канада, Нідерланди, Індія і 
Німеччина, отримує технічну та консуль-
тативну допомогу, спрямовану на:

• зниження викидів парникових 
газів, сприяння виконанню Україною 
своїх міжнародних зобов'язань щодо 
відвернення глобальних кліматичних 
змін;

• залучення громадськості до 
розв’язання екологічних проблем;

• зміцнення можливостей у 
використанні дистанційного зону-
вання, геоінформаційних система 
Інтернет-технологій;

• усунення екологічних наслід-
ків забруднення та погіршення стану 
навколишнього середовища в басейні 
р. Дніпро, забезпечення раціональ-
ного використання його ресурсів, у тому 
числі біорізноманіття ;

• збільшення можливостей для 
виконання вимог Орхуської конвенції 
щодо доступу до правосуддя з питань, 
які стосуються довкілля;

• створення комп'ютеризованої сис-
теми управління на національному й

регіональному рівнях, забезпечення 
обладнанням національних парків 
тощо.

Водночас з виконанням зобов'язань 
України, що випливають із багато-
сторонніх договорів у галузі охорони 
довкілля, у перспективі важливе зна-
чення має подальше розширення міжна-
родної співпраці за такими напрямами:

• співробітництво з міжнародними 
організаціями системи ООН у галузі 
охорони довкілля (ЮНЕП – Програма 
ООН по навколишньому природному 
середовищу, ЄЕК ООН – Європейська 
Економічна комісія ООН, ПР ООН – 
Програма розвитку ООН, МАГАТЕ – 
Міжнародне агентство по атомній енер-
гетиці ООН, ФАО – Організація по 
продовольству та сільському господар-
ству, Центр ООН по населених пунктах, 
комісія сталого розвитку. Глобальний 
екологічний фонд та ін.);

• співробітництво на двосторонній 
основі в галузі охорони довкілля, раці-
онального використання природних 
ресурсів та ядерної і радіаційної без-
пеки з урядами сусідніх держав, дер-
жав – стратегічних партнерів та донорів 
у рамках двосторонніх угод, спільних 
програм тощо;

• участь у регіональних природо-
охоронних заходах (Чорне та Азовське 
моря, Дніпро, Дунай, Карпати, Донбас 
тощо);

• участь у міжнародних програмах 
ліквідації наслідків Чорнобильської 
аварії, зокрема в рамках Меморандуму 
про взаємопорозуміння між урядами 
країн «Великої сімки», Європейської 
Комісії та Плану підвищення безпеки 
об'єкта «Укриття», завершення будів-
ництва нових атомних енергоблоків, 
які компенсують втрату потужностей 
Чорнобильської АЕС, проблеми радіо-
активних відходів, нейтралізація пере-
несення забруднень повітряними та 
водними потоками тощо.

За останні роки Україна одержала 
міжнародну допомогу від донорів на 
суму більше ніж 100 млн євро (База 
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даних ОЕСР), яка була спрямована на 
розв’язання екологічних проблем вод-
ного сектора, допомогу в галузі природо-
охоронної політики й управління охоро-
ною навколишнього середовища.

Сучасні орієнтири взаємодії у 
сфері довкілля Україна-ЄС. У най-
ближчі роки варто очікувати значного 
збільшення міжнародних зобов'язань 
України, оскільки існує ціла низка 
директив та конвенцій, приєднання до 
яких (а також підписання нових) має 
велике політичне значення та значно 
посилює можливості охорони довкілля, 
використання й відтворення природних 
ресурсів в Україні (додаток 2).

 Підписання у 2014 р. Угоди 
про Асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом і ухвалення 
Плану дій щодо імплементації Угоди 
про асоціацію на 2014-2017 рр. (зокрема, 
Розділ У «Економічне і секторальне 
співробітництво»), а також планів імп-
лементації директив і регламентів ЄС у 
сфері енергетики, екології та технічного 
регулювання, визначає національну 
траєкторію України відповідно до гло-
бальних викликів. У рамках Проекту 
ЄС «Додаткова підтримка Міністерства 
екології та природних ресурсів України 
у впровадженні Секторальної бюджет-
ної підтримки» (2012-2014 рр.) ЄС та 
Україна погодилися про певний набір 
цілей, що ґрунтуються на Стратегії 
України в секторі охорони довкілля. 
У цій галузі впровадження законодав-
ства ЄС відбуватиметься в межах восьми 
секторів. Загалом воно регламентується 
29 джерелами права –Директивами та 
Регламентами ЄС у цій сфері, які пови-
нні бути транспоновані (перенесені) до 
внутрішньодержавного права. На від-
міну від сучасного природоохоронного 
законодавства України, яке в бага-
тьох випадках є декларативним, пра-
вові регламенти ЄС визначають кіль-
кісні та якісні результати, яких треба 
досягти кожній країні протягом визна-
ченого періоду. Особливістю Директив 
ЄС є те, що держави повинні адапту-
вати своє законодавство для досягнення 
цілей, визначених Директивами, але 

при цьому самі визначають методи їх 
досягнення. Серед основоположних 
Директив ЄС у галузі охорони довкілля 
виокремлюють такі: 

Директива про Доступ до Інформації 
затверджує право на доступ до інфор-
мації і встановлює чіткі умови того, як 
повинна надаватися інформація, що 
стосується охорони навколишнього при-
родного середовища;

Директива про Звітність окреслює 
вимоги до регулярної звітності;

Директива про Оцінку Впливу 
на Довкілля (Директива ОВОС) і 
Директива про Стратегічну екологічну 
оцінку впливу на довкілля (Директива 
СЕО), які спрямовані на розв’язання 
екологічних проблем. зокрема, інвес-
тиції в інфраструктуру мають шанс 
реалізуватися тільки за умови попере-
дньої оцінки впливу на довкілля. Деякі 
банки й агентства розвитку, такі як 
Всесвітній банк, вимагають від країн-
бенефіціаріїв використати аналогічні 
системи оцінки дії і процедури для 
отримання фінансової допомоги на здій-
снення проектів. 

Директива про забезпечення участі 
суспільства в ОВОС (2003/35) підвищує 
прозорість і легітимність планів, про-
грам й окремих проектів.

В умовах поширення глобалізаційих 
процесів Україна повинна імплементу-
вати свою стратегію розвитку згідно з 
європейськими вимогами. Крім того, є 
шанс вийти в лідери щодо просування 
ідеології «зеленої» економіки серед країн 
Східної Європи. На це була спрямована 
Програма «Екологізація економіки країн 
Східного Партнерства Європейського 
Союзу (2013-2016 рр.), яка підтримува-
лася ресурсами Європейської Комісії 
та інших донорів та реалізовувалася за 
спільної участі чотирьох міжнародних 
організацій (ОЕСР, ЕЕК ООН, ЮНЕП, 
ЮНІДО). Метою Програми є підтримка 
переходу країн Східного Партнерства 
(Вірменія, Азербайджан, Білорусь, 
Грузія, Республіка Молдова та Україна) 
до моделі «зеленої» економіки шляхом: 

• інтеграції сталого споживання та 
виробництва (ССВ) у національні плани 
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розвитку, законодавство й нормативну 
основу;

• упровадження стратегічної еко-
логічної оцінки (СЕО) та оцінки впливу 
на навколишнє середовище як вагомих 
інструментів просторового планування 
на принципах екологічної сталості;

• переходу на «зелену» модель роз-
витку в секторальному зрізі.

Україні необхідно укріплювати свій 
інституційний потенціал, забезпечувати 
розвиток фінансових ринків та сприяти 
вітчизняним підприємствам у доступі 
до європейських джерел фінансування, 
а також більш активно залучати бізнес-
сектор до участі в міжнародному парт-

нерстві. довгострокова стратегія 
України щодо інтеграції до ЄС означає 
поступове наближення до відповідних 
стандартів природоохоронного законо-
давства та забезпечення дієвості меха-
нізмів їх упровадження. Ефективність 
таких зусиль залежить від темпів еко-
логічних реформ, які відбуваються 
в державі сьогодні. Отже, ураховуючи 
тенденції сучасного етапу розвитку, 
необхідно більш активно ініціювати 
нові форми міжнародної співпраці, що 
дозволять мобілізувати як зовнішні, так 
і внутрішні резерви України для збере-
ження, відтворення та сталого управ-
ління власним довкіллям. 

ПитаннЯ длЯ СаМоПеРеВіРки та контРолЮ знань
1. Які ключові вектори міжнародної політики України у сфері охорони довкілля? 
2. У чому полягає роль ООН у форматі міжнародної екологічної взаємодії? 
3. Які зобов’язання України щодо «зеленої» трансформації?
4. Які вектори взаємодії визначає Глава 6 Угоди про Асоціацію Україна-ЄС?
5. Які механізми міжнародної співпраці?
6. Особливості міжнародної співпраці Україна-ЄС.
7. Які основоположні Директиви ЄС у галузі охорони довкілля ?
8. У чому полягає технічна допомога ЄС у галузі довкілля?
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8. Розпорядженням № 371-р від 15 квітня 2015 року Кабінет Міністрів України 
схвалив плани імплементації 20 актів законодавства ЄС, а Розпорядженням  
№ 475-р від 14 травня 2015 року – план імплементації 6 актів законодавства ЄС.
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«Глобальний зелений новий курс», 
який закріплений у стратегічних доку-
ментах ЄС, таких як «Глобальний зеле-
ний новий курс» (2009 p.), «Зелений 
новий курс для Європи: у напрямку 
зеленої модернізації в умовах кризи» 
(2010 p.), «Назустріч зеленій економіці: 
шляхи до сталого розвитку та викорі-
нення бідності» (2011 p.), «Велика зелена 
технічна революція» (2011 р.), отримує 
все більший суспільний резонанс. 

Крім того, відбувається постійне фор-
мування та вдосконалення концепції 
«зеленої» економіки, яка містить ідеї 
багатьох інших напрямків в економічній 
науці і філософії (екологічна економіка, 
економіка навколишнього середовища, 
антиглобалістика, теорія міжнародних 
відносин та ін.), пов'язаних з пробле-
мами сталого розвитку. Крім того, при-
хильники концепції «зеленої» економіки 
вважають, що сучасна економічна сис-
тема, яку, до речі, називають «коричне-
вою економікою», є недосконалою, хоча 
вона дала певні результати в підви-
щенні життєвого рівня людей у цілому 
й особливо її окремих груп. Водночас 
негативні наслідки функціонування 
цієї системи досить значні: це екологічні 
проблеми (зміна клімату, опустелю-
вання, втрата біорізноманіття), висна-
ження природного капіталу, широко-
масштабна бідність, нестача прісної 
води, продовольства, енергії, нерівність 
людей і країн. Усе це створює загрозу 
для сучасного й майбутнього поколінь. 
Для виживання й розвитку людства 
потрібен якісно новий стрибок – пере-
хід до принципів «зеленої» економіки – 
системи видів економічної діяльності, 
пов'язаних з виробництвом, розподілом і 
споживанням товарів і послуг, які спри-
яють підвищенню добробуту людини в 
довгостроковій перспективі, при цьому 
не створюючи для майбутніх поколінь 
значних екологічних ризиків або 
ресурсного дефіциту. 

Важливим етапом сучасного еконо-
мічного розвитку суспільства є глоба-
лізація всіх процесів, неможливість їх 
здійснення в окремо взятій державі 
або регіоні. Наявна модель прогресу, у 
якій економіка побудована на вільному 
ринку, а суспільство є об’єднанням віль-
них громадян, що завойовує природу і 
Всесвіт, не здатна забезпечити ані еко-
номічну, ані продовольчу, ані ресурсну, 
ані навіть особисту безпеку життя гро-
мадян. Тому організація суспільства 
вимагає певних трансформацій на 
основі нової системи цінностей людства, 
основою яких є безпека, а відповіддю на 
виклики сучасності може стати «зелена» 
економіка.

Цей відносно новий напрям розвитку 
суспільної парадигми активно розви-
вається у світі та має своє відображення 
в Україні як у науковому середовищі, 
так і серед управлінців та активістів 
громадських організацій, а отже, потре-
бує ґрунтовного опрацювання та адап-
тації світового науково-практичного 
досвіду до вітчизняних реалій.

«Зелена» економіка – необхідна час-
тина відповіді на питання про те, як 
утримати свій екологічний слід у межах 
однієї планети. Її завдання – зв’язати 
екологічну необхідність зміни курсу з 
економічними й соціальними наслід-
ками, зокрема економічним зростанням, 
ринками праці та капіталу. Концепція 
«зеленого» зростання підкреслює важ-
ливість інтеграції економічних та еко-
логічних аспектів політики в такий спо-
сіб, який виявляє можливості для нових 
джерел економічного зростання та не 
створює «нестійкого» тиску на кількість і 
якість природного капіталу. «Зелену» 
економіку можна також розглядати як 
набір умов, які в цілому включають:

- рівність і справедливість у межах 
одного покоління й між поколіннями;

- відповідність принципам сталого 
розвитку;
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- обережність щодо соціальних 
наслідків і впливу на навколишнє 
середовище;

- розуміння високої цінності при-
родного й соціального капіталу, напри-
клад, через інтерналізацію зовнішніх 
екологічних витрат, «зеленого» обліку, 
оцінювання витрат за період усього жит-
тєвого циклу й поліпшення управління;

- ефективність використання ресур-
сів, стійке споживання і виробництво; 
необхідність відповідати макроеконо-
мічним цілям за допомогою створення 
«зелених» робочих місць, підвищення 
рівня конкуренції і зростання в осно-
вних сферах і галузях. 

«Зелена» економіка формує інстру-
менти сучасного управлінського 
інструментарію, що враховує соці-
альні, культурні, психологічні, біоло-
гічні, фізіологічні особливості людини 
як суб’єкта соціально-економічних і 
природно-господарських відносин. 
Відбувається поступовий відхід від 
переваги традиційної системи природо-
користування до ресурсоефективної та 
низьковуглецевої. 

Наявні політичні ініціативи на між-
народному та національному рівні на 
підтримку вектора «зеленого» зростання 
свідчать, що в Україні досягнута певна 
динаміка «озеленення» національної 
економіки. 

Проте, на жаль, не всі завдання вико-
нано. Тому мова повинна йти про при-
швидшення еколого орієнтованих 
реформ з метою розвитку низьковугле-
цевої та ресурсоефективної економіки. Це 
також потребує корінних інституційних 
змін та прийняття низки стратегічних 
документів, зокрема Концепції та Стратегії 
«зеленого» зростання. Саме так Україна 
може повноцінно увійти в європейський 
простір та забезпечити структурну перебу-
дову та екологізацію економіки.

Необхідно наголосити, що «зелена» 
модель розвитку сприяє економічному 
процвітанню та соціальному добробуту, 
оскільки забезпечує матеріальну від-
дачу та послуги від природних акти-
вів. «Зелена» трансформація може дати 
багато позитивних результатів, на зра-

зок посилення конкурентоспромож-
ності країни за рахунок інноваційних 
зрушень, збільшення нових робочих 
місць, досягнення більш збалансованих 
макроекономічних умов завдяки зни-
женню дисбалансів та ризиків негатив-
них потрясінь у зв’язку з обмеженістю 
ресурсів або їх низькою якістю.

Активізація «зеленого» зростання в 
Україні можна забезпечити шляхом:

• екологізації політичних рі- 
шень та практичного вираження масш-
табних урядових ініціатив щодо пере-
ходу від енергозалежної економіки до 
інноваційної та низьковуглецевої;

• трансформації законодавчо-
нормативного підґрунтя на користь 
стимулювання динамічних процесів 
ресурсозбереження та впровадження 
більш чистих технологій;

• розбудови економічного фун-
даменту зростання за рахунок «озе-
ленення» ВВП та усунення природно-
ресурсних субсидій, а також активного 
залучення бізнес-сектора;

• налагодження ефективного 
діалогу України із західними парт-
нерами щодо плідної взаємодії у сфері 
«озеленення» економіки. 

Це зумовлює необхідність розглядати 
ідеологію розвитку «зеленої» економіки 
як основну парадигму трансформації 
суспільних зрушень, особливо щодо фор-
мування цілісної національної системи 
екологічного управління. Необхідність 
такої системи підтверджується станом 
екосистемного потенціалу України, 
який характеризується як антропо-
генно виснажений унаслідок непомір-
ного використання та споживацького 
ставлення. Розбалансованість функцій 
використання природного капіталу та 
його відтворення призвела до широко-
масштабних деструктивних процесів, 
які становлять реальну загрозу для 
здоров’я нації. Усе це потребує від дер-
жавних інституцій, посадових осіб, 
усього суспільства особливого розуміння 
та дій щодо застосування екосистемного 
підходу в практиці державного плану-
вання й управління, національного роз-
витку та життєдіяльності.
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Д О Д А Т К И

додаток 1
 Угода ПРо аСоЦіаЦіЮ Між УкРаЇноЮ та ЄС

глаВа 6
навколишнє середовище

Стаття 360
Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони навколиш-

нього середовища й таким чином сприяють реалізації довгострокових цілей ста-
лого розвитку і зеленої економіки. Передбачається, що посилення природоохорон-
ної діяльності матиме позитивні наслідки для громадян і підприємств в Україні та 
ЄС, зокрема, через покращення системи охорони здоров’я, збереження природних 
ресурсів, підвищення економічної та природоохоронної ефективності, інтеграції еко-
логічної політики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня вироб-
ництва завдяки сучасним технологіям. Співробітництво здійснюється з урахуван-
ням інтересів Сторін на основі рівності та взаємної вигоди, а також беручи до уваги 
взаємозалежність, яка існує між Сторонами у сфері охорони навколишнього серед-
овища, та багатосторонні угоди у цій сфері.

Стаття 361
Співробітництво має на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості 

навколишнього середовища, захист громадського здоров’я, розсудливе та раціо-
нальне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному 
рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколиш-
нього середовища, inter alia, у таких сферах:

a) зміна клімату;
b) екологічне управління та аналогічні питання, зокрема освіта й навчальна 

підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього середовища та процесу 
прийняття рішень;

c) якість атмосферного повітря;
d) якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище;
e) управління відходами та ресурсами;
f) охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного 

різноманіття (екомережі);
g) промислове забруднення і промислові загрози;
h) хімічні речовини;
i) генетично-модифіковані організми, в тому числі у сільському господарстві;
j) шумове забруднення;
k) цивільний захист, зокрема стихійні лиха і антропогенні загрози;
l) міське середовище;
m) екологічні збори.

Стаття 362
1. Сторони, inter alia:
a) обмінюються інформацією та досвідом;
b) здійснюють спільну дослідну діяльність i обмінюються інформацією про еколо-

гічно чисті технології;
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c) планують подолання наслідків стихійних лих та інших надзвичайних 
ситуацій;

d) здійснюють спільну діяльність на регіональному та міжнародному рівнях, в 
тому числі згідно з багатосторонніми угодами у сфері охорони навколишнього серед-
овища, ратифікованими Сторонами, та, у разі доцільності, спільну діяльність в рам-
ках відповідних агентств.

2. Особливу увагу Сторони приділяють питанням, що мають транскордонний 
характер.

Стаття 363
Поступове наближення законодавства України до права та політики ЄС у сфері 

охорони навколишнього природного середовища здійснюється відповідно до Додатка 
ХХХ до цієї Угоди.

Стаття 364
Співробітництво у сфері цивільного захисту здійснюється шляхом імплементації 

окремих угод в цій галузі, укладених між Сторонами згідно з відповідними влад-
ними повноваженнями та компетенцією ЄС і його держав-членів та відповідно до 
правових процедур кожної зі Сторін. Воно, зокрема, буде спрямоване на:

Глава 6 Угоди про асоціацію сприяння взаємній допомозі у випадках надзвичай-
них ситуацій;

a) цілодобовий обмін найостаннішими повідомленнями і оновленою інформа-
цією про транскордонні надзвичайні ситуації, зокрема запити та пропозиції щодо 
допомоги;

b) оцінку впливу наслідків надзвичайних ситуацій на навколишнє середовище;
c) залучення експертів до участі у специфічних технічних семінарах та симпозі-

умах з питань цивільного захисту;
d) залучення, у разі необхідності, спостерігачів під час проведення окремих 

навчань i тренінгів, що організовуються Україною та/або ЄС;
e) посилення існуючого співробітництва щодо найефективнішого використання 

наявних можливостей цивільного захисту.

Стаття 365
Співробітництво охоплює, inter alia, такі цілі:
a) розвиток всеосяжної стратегії у сфері навколишнього середовища, яка вклю-

чатиме заплановані інституційні реформи (з визначеними термінами) для забез-
печення виконання і впровадження природоохоронного законодавства; розподіл 
повноважень природоохоронних органів на національному, регіональному та міс-
цевому рівнях; процедури прийняття рішень та їх виконання; процедури сприяння 
інтеграції природоохоронної політики в інші сфери політики держави; визначення 
необхідних людських і фінансових ресурсів та механізм їх перегляду;

b) розвиток галузевих стратегій в галузях покращення якості повітря; якості 
води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище;

управління відходами та ресурсами; захист природи; промислове забруднення та 
промислові аварії; хімічні речовини, зокрема чітко визначені терміни

і основні етапи імплементації, адміністративну відповідальність, а також фінан-
сові стратегії залучення інвестицій в інфраструктуру й технології;

c) розвиток та імплементація політики з питань зміни клімату, зокрема, як 
визначено у Додатку ХХХІ до цієї Угоди.

Стаття 366
Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 6 Розділу V 

(«Економічне та галузеве співробітництво») цієї Угоди.
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додаток 2
ПеРелік диРектиВ та РеглаМентіВ

додаток XXX до глави 6 «навколишнє природне середовище»
Розділу V «економічне і галузеве співробітництво»

і. Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галу-
зеві політики:

Директива № 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних 
проектів на навколишнє середовище (кодифікація)

Директива № 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на 
навколишнє середовище

Директива № 2003/4/ЄC про доступ громадськості до екологічної інформації та 
про скасування Директиви № 90/313/ЄЕС

Директива № 2003/35/ЄC про забезпечення участі громадськості у підготовці 
окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища, та 
внесення змін і доповнень до Директив №№ 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про 
участь громадськості та доступ до правосуддя

іі. Якість атмосферного повітря:
Директива № 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря 

для Європи
Директива № 2004/107/ЄC про миш’як, кадмій, ртуть, нікель і поліциклічні 

ароматичні вуглеводні у атмосферному повітрі
Директива № 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива та внесення 

змін і доповнень до Директиви № 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами 
№№ 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і Регламентом (ЄС) № 1882/2003

Директива № 1999/32/ЄC про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого 
палива та внесення змін і доповнень до Директиви № 93/12/ЄС зі змінами 
і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 та Директивою 
№ 2005/33/ЄС

Директива № 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС) 
зі сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних с тан-
ційзі змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003

Директива № 2004/42/ЄС про обмеження викидів летючих органічних сполук 
за рахунок використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках 
та продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень 
до Директиви № 1999/13/ЄС

ііі. Управління відходами та ресурсами:
Директива № 2008/98/ЄС про відходи
Директива № 1999/31/ЄС про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, 

внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003
Директива № 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості 

та внесення змін і доповнень до Директиви № 2004/35/ЄС
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іV. Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське 
середовище:

Директива № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства 
у сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням  
№ 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ ЄС

Директива № 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення
Директива № 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у 

сфері екологічної політики щодо морського середовища
Директива № 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод зі змінами та 

доповненнями, внесеними Директивою № 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС)  
№ 1882/2003 і Регламентом (ЄС) № 1137/2008

Директива № 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання люди-
ною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 
і Регламентом (ЄС) 596/2009

Директива № 91/676/ЄС про захист вод від забруднення, спричиненого нітра-
тами з сільськогосподарських джерел, зі змінами і доповненнями, внесе-
ними Регламентом (ЄС) № 1882/2003

IV. охорона природи:
Директива № 2009/147/ЄС про захист диких птахів
Директива № 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, 

дикої флори та фауни, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивами 
№№ 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003

V. Промислове забруднення та техногенні загрози:
 Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і 

контроль забруднень) (переглянута)
Директива № 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, 

пов’язаних з небезпечними речовинами, зі змінами і доповненнями, внесе-
ними Директивою № 2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003

VI. зміна клімату та захист озонового шару:
Директива № 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами пар-

никових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до 
Директиви № 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою 
№ 2004/101/ЄС

Регламент (ЄС) № 842/2006 про певні фторовані парникові гази
Регламент (ЄС) № 2037/2000 про субстанції, що руйнують озоновий шар, зі змі-

нами та доповненнями, внесеними Регламентами (ЄС) №№ 2038/2000, (ЄС) 
2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) 2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, (ЄС) 
1784/2006, (ЄС) 1791/2006 і (ЄС) 2007/899, та Рішеннями №№ 2003/160/ЄС, 
2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС

VII. генетично модифіковані організми:
Відповідний acquis ЄС, що стосуються ГМО, передбачені також у Главі 4 

«Санітарні та фітосанітарні заходи» Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані 
з торгівлею».
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Директива № 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 
2001 року про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифіко-
ваних організмів та про скасування Директиви Ради № 90/220/ЄЕС зі змі-
нами і доповненнями, внесеними Рішеннями № 2002/623/ЄС та № 2002/811/
ЄС, Регламентами (ЄС) № 1829/2003 та (ЄС) № 1830/2003 та Директивою  
№ 2008/27/ЄС

Регламент (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 
2003 року про транскордонні перевезення генетично модифікованих 
організмів

Директива № 2009/41/ЄС Європейського парламенту і Ради від 6 травня 
2009 року про використання генетично модифікованих мікроорганізмів у 
замкненій системі.
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додаток 3 
МіжнаРодниЙ ПоСтУП «зеленоЇ» еконоМіки 

Таблиця 3.1
Річні інвестиції в сектори «зеленої» економіки у світі*

Сектор
обсяг інвестицій* 

(млрд дол.  
Сша /рік)

додаткова інформація

Сільське 
господарство 108

Мета: збільшення калорійності раціону до 
2800-3000 ккал /день до 2030 р. (і збереження 
на цьому рівні)

Опалення та 
освітлення будівель 134

Мета: підвищення енергоефективності для 
досягнення рівнів енергоспоживання та 
викидів за оптимістичним  сценарієм доповіді 
МЕА** 

Енергопостачання 362

Мета: розширення застосування відновлюва-
них джерел для електрогенерації і первин-
ного споживання для досягнення, як мінімум, 
показників згідно з оптимістичним  сценарієм 
МЕА 

Рибальство 108

Мета: досягнення максимального сталого 
улову за рахунок скорочення сумарного 
світового вилову на 50% шляхом виведення 
з експлуатації суден, переорієнтації тру-
дових ресурсів та управління риболовним 
господарством  

Лісове  господарство 15
Мета: скорочення на 50% вирубки лісів до 
2030 року, збільшення лісопосадок для забез-
печення стабільного виробництва лісової 
продукції  

Промисловість  76
Мета: підвищення енергоефективності для 
досягнення цільових показників енергоспожи-
вання та викидів за оптимістичним сценарієм 
МЕА 

Туризм 134 Мета: досягнення цілей розвитку «зеленого» 
туризму

Транспорт 194

Мета:  підвищення енергоефективності для 
досягнення цільових показників енергоспожи-
вання та викидів за оптимістичним сценарієм 
МЕА, зростання використання громадського 
транспорту 

Відходи  108 Мета: скорочення захоронення відходів не 
менш ніж на 70% 

Вода 108

Мета:  досягти Цілі Розвитку Тисячоліття 
- скоротити вдвічі кількість людей, які не 
мають доступу до води і санітарних послуг 
до 2015 року, а також зменшити питоме 
водоспоживання

Разом 1 347

* Доповідь про зелену економіку ЮНЕП, 2011 р. Додаток І., с. 39-40.
** Доповідь Міжнародного енергетичного агентства «Перспективи енергетичних технологій», 2010 р. 
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Таблиця 3.3 
Різниця (у відсотках, + / -) між окремими показниками в сценарії 

«озеленення» економіки та в сценарії звичайного розвитку у світі*

* Доповідь про зелену економіку ЮНЕП, 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://www.un.org/ru/development/sustainable/ger_synthesis.pdf

Таблиця 3.4
Пріоритетні напрями бюджетного фінансування в ЄС

Джерело: Євробюлетень, № 5. – 2011 р. – С. 28
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Таблиця 3.5
завдання та кінцеві цілі державної політики у зелених секторах 

економіки у світі
№ 
п/п

Сектор 
економіки

напрями озеленення  
сектору кінцеві цілі

1.
Підвищення 

енерго-
ефективності 

житла

Реконструкція житла, гнучке 
проектування, створення 
будівель з нульовим рівнем 
шкідливих викидів; нульовим 
споживанням енергії та енерго-
активних будівель 

Скорочення енергоспоживання 
майже на 80% порівняно з тради-
ційним проектуванням будівель, 
створення мільйонів робочих 
місць 

2. Сталий 
транспорт

Перехід на низьковуглецеві 
види палива. Інвестування в 
енергоефективні види тран-
спорту, електрифікацію, заліз-
ничний транспорт. Планування 
зеленої міської інфраструктури 
для транспорту

Скорочення споживання палива 
світовим парком автомобілів до 
2050 року на 50 %, попередження 
викидів СО2 щорічно обсягом  
2 гігатонн19, створення 3,8 млн 
нових робочих місць у світі

3. Стала 
енергетика

Інвестування в інтелектуальні 
енергорозподільні системи типу 
«smart grids», в інфраструк-
туру відновлювальних джерел 
енергії, 
використання технологій аль-
тернативної енергетики

Понад 20 млн додаткових робочих 
місць: 2,1 млн у вітроенергетиці, 
6,3 у геліофотоелектричній галузі, 
12 млн у сільському господарстві і 
промисловості, пов’язані з вироб-
ництвом біопалива. Зменшення 
викидів вуглецю

4. Стале сільське 
господарство 

Інвестування у стале сіль-
ське господарство, включаючи 
органічне оброблення землі. 
Відрахування розвинутими 
країнами частини стимулюючих 
пакетів на користь країн, що 
розвиваються. 

До 2050 р., згідно з прогнозами, 
один гектар землі повинен прого-
дувати від 6,1 до 6,4 осіб проти 
4,5 осіб у 2005 р.
Створення на 30% більше робочих 
місць

5. Прісна вода Інвестування в інфраструктуру 
забезпечення чистою водою

До 2015 р. удвічі зменшити кіль-
кість людей, що не мають постій-
ного доступу до безпечної води 
та базової санітарії. Глобальний 
виграш у 38 млрд дол. США у річ-
ному обчисленні

6. Екологічна 
інфраструктура

Інвестування у здорові еко-
системи: водозбірні басейни, 
річкові системи, водно-болотні 
угіддя, ґрунти, ліси, океани та 
коралові рифи, що надають 
важливі економічні послуги

Створення значної кількості 
додаткових  робочих місць (від 
10% до 40% від обсягу інвестицій). 
Скорочення використання при-
родних ресурсів

7.

Ефективне 
використання 

матеріалів 
та енергії у 
виробничих 

процесах

Інвестування в екологічно чисті 
технології, чисте виробництво, 
відновлювальну енергетику.
Скорочення субсидій на видо-
буток і використання викопного 
палива

Загальне зменшення матері-
алоємності та енергоємності 
виробництва. 
Введення в систему звітності ком-
паній показників ресурсної ефек-
тивності поряд із запровадженням 
справедливих цін на ресурси

8.

Утилізація 
відходів та 
вторинна 
переробка 
матеріалів

Включення у вартість продукції 
вартості шкоди для довкілля.
Забезпечення безпечного і 
чистого видалення, збереження 
та утилізації відходів.

У 2000 році на сектор вторин-
ної переробки у країнах-членах 
Євросоюзу припадало 4 % ВВП 
цього регіону
Очікується, що в умовах  підви-
щення цін на сировинні товари 
сектор буде швидко зростати.

Джерело: Глобальный новый зеленый курс. Доклад ЮНЕП. Март 2009. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : www.unep.org/greeneconomy 
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Таблиця 3.6
етапність розвитку трансформаційних зрушень в Україні

етап назва етапу Період Сутність

І-ий Етап раптової 
трансформації 1991-1993 рр.

Часткове збереження планової 
економічної системи та спроби 
її модернізації без корінного 
зламу колишньої структури

ІІ-ий Етап поглибленої 
трансформації 1994-1999 рр.

Тотальна відмова від системо-
утворювальної ролі планово-
розподільних відносин у дер-
жавній політиці та практиці

ІІІ-ий
Етап глобальних 

трансформаційних 
зрушень

2000-2010 рр.
Врахування нового вектора 
глобального розвитку (сталий 
розвиток)

IV-ий
Етап глобального 

«зеленого» нового курсу 
(формулювання ЮНЕП)

2010-…рр.
 Панування ідеології «зеленої» 
(еколого орієнтованої) еконо-
міки як нової парадигми еконо-
мічного розвитку

Таблиця 3.7
Бар’єри, стимули та рушійні сили розвитку «зеленої» економіки

Головні бар’єри

 екологічно шкідливі субсидії на видобуток викопного палива, 
занижені ціни на енергоресурси і побутові послуги,  недооблік вико-
ристання природного капіталу в системі національних рахунків та 
фінансовій звітності компаній;
 конкуренція впровадженню більш чистих технологій з боку деше-
вих традиційних «коричневих» технологій, нерозвиненість ринків 
для зелених товарів; 
 суперечливість інструментів державної екологічної та економічної 
політики;
 консервативні звички, стереотипи та інерція в поведінці спожива-
чів і виробників

Система	стимулів

	 упровадження	більш	справедливих	і	стимулюючих	ресурсозбереження	цін	
та	податків	на	використання	обмежених	природних	ресурсів;	
	 введення	більш	жорстких	екологічних	стандартів	і	технічних	регламен-
тів	використання	матеріальних	(енергетичних)	ресурсів	на	виробництві	та	в	
побуті;	
	 розвиток	фінансових	механізмів,	стимулюючих	еко-інновації	та	розро-
блення,	комерціалізацію	й	поширення	використання	більш	чистих	технологій;
	 фінансова,	нормативна		та	інформаційна	підтримка		створення	розум-
ної	міської,	енергетичної,	транспортної,	комунікаційної,	соціальної	
інфраструктури;	
	 заохочення	добровільного	приєднання	бізнесу	до	стандартів	корпоративної	
соціальної	відповідальності,	винагороди	переможцям	конкурсів	якост	тощо.

Рушійні	сили

	 висока	швидкість	скорочення	невідновлюваних	запасів	природних	
ресурсів,
	 підвищення	енергетичної	безпеки	при	переході	до	відновлюваних	джерел	
енергії	поряд	з	можливістю	створення	значної	кількості	додаткових	робочих	
місць;
	 зобов’язання	урядів	щодо	викорінення	бідності,	забезпечення	продоволь-
чої	безпеки	і	доступу	населення	до	базових	комунальних	послуг;
	 міжнародні	зобов’язання	країн	згідно	з	угодами	у	сфері	зміни	клімату	та	
збереження	довкілля
	 ????
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додаток 4 
екСПеРтна оЦінка глоБальних екологічних 

РизикіВ В УкРаЇні
 

Екстремальні 
погодні 
явища

2,6
3,8 3,5

2,8 2,5

Гострий прояв 
наслідків 

глобальної 
зміни клімату, 
неможливість 
адаптуватися 

до них

Зменшення 
біологічного 
різноманіття

Великі 
природні 

катастрофи

Техногенні 
екологічні 

катастрофи

Рис. 4.1. Фахівці та керівники обласних і місцевих органів влади 

Екстремальні 
погодні 
явища

Ранг

Гострий прояв 
наслідків 

глобальної 
зміни клімату, 
неможливість 
адаптуватися 

до них

Зменшення 
біологічного 
різноманіття

Великі 
природні 

катастрофи

Техногенні 
екологічні 

катастрофи

3,8
2,6

3,4
2,6 2,6

Рис. 4.2. керівники (власники і менеджери) вищої ланки великих,  
середніх і малих підприємств 
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Екстремальні 
погодні 
явища

Ранг

Гострий прояв 
наслідків 

глобальної 
зміни клімату, 
неможливість 
адаптуватися 

до них

Зменшення 
біологічного 
різноманіття

Великі 
природні 

катастрофи

Техногенні 
екологічні 

катастрофи

3,6
2,7

3,5
2,7 2,5

Рис. 4.3. науковці та експерти 

Екстремальні 
погодні 
явища

Ранг

Гострий прояв 
наслідків 

глобальної 
зміни клімату, 
неможливість 
адаптуватися 

до них

Зменшення 
біологічного 
різноманіття

Великі 
природні 

катастрофи

Техногенні 
екологічні 

катастрофи

3,8
2,7

3,5
2,6 2,4

Рис. 4.4. лідери та активісти громадських організацій і політичних партій
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Екстремальні 
погодні 
явища

Ранг

Гострий прояв 
наслідків 

глобальної 
зміни клімату, 
неможливість 
адаптуватися 

до них

Зменшення 
біологічного 
різноманіття

Великі 
природні 

катастрофи

Техногенні 
екологічні 

катастрофи

3,8
2,6

3,4
2,6 2,6

Рис. 4.5. журналісти регіональних та місцевих зМі 

Екстремальні 
погодні 
явища

Ранг

Гострий прояв 
наслідків 

глобальної 
зміни клімату, 
неможливість 
адаптуватися 

до них

Зменшення 
біологічного 
різноманіття

Великі 
природні 

катастрофи

Техногенні 
екологічні 

катастрофи

3,8
2,6

3,5
2,8 2,5

Рис. 4.6. екологічні ризики по Україні в цілому глобальні
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додаток 5 
РезУльтати доСлідженнЯ заСтоСоВаноСті 

ПоказникіВ зеленого зРоСтаннЯ оеСР В УкРаЇні

№№ Індикатори, запропоновані ОЕСР по 
напрямах

Застосованість 
в Україні  

(+ повна суміс-
ність; ≈ част-

кова; – немає)

Пропоновані зміни  
в Україні

I індикатори екологічної та ресурсної продуктивності
І.1 Вуглецева та енергетична продуктивність

І.1.1 Вуглецева продуктивність ВВП,  
дол. / тонн С02. ВВП на одиницю  
згенерованих енергетикою викидів С02 
ВВП в постійних цінах 2010 р. за ПКС, 
дол. США

+ –

І.1.2 Індекс згенерованих енергетикою викидів 
С02, 1990=100

+ –

І.1.3 Викиди С02, згенеровані енергетикою,  
на одну особу населення, тонн С02 / чол.

+ –

І.1.4 Енергетична продуктивність ВВП:  
ВВП на одиницю спожитої енергії,  
дол. США / 1000 тне 

+ –

ВВП в постійних цінах 2010 р. за ПКС, 
дол. США

І.2 Енергетична інтенсивність ВДВ за видами економічної діяльності
І.2.1 Енергетична інтенсивність переробної 

промисловості, транспорту, MJ на дол. 
США валової доданої вартості (ВДВ)
ВДВ в постійних цінах 2010 р.                      

≈ Енергетична інтен-
сивність переробної 
промисловості, тран-
спорту, домашніх 
господарств, тис. тне./
грн ВДВ

І.2.2 Частка відновлювальної енергетики (гео-
термальної, сонячної, вітрової, енергії 
морів і океанів, виробленої з відходів), % 
до загального обсягу спожитої енергії

+ –

І.2.3 Частка відновлювальної електричної енер-
гії (геотермальної, гідроенергії, сонячної, 
вітрової, енергії морів та океанів, виробле-
ної з відходів), % до загального обсягу виро-
бленої електричної енергії

+ –

І.3 Матеріальна продуктивність ВВП (не енергетичних матеріалів)
І.3.1 Індекс внутрішнього споживання 

неенергетичних матеріалів, 1990=100
≈ Індекс внутрішнього 

споживання неенер-
гетичних матеріалів, 
2000=100

І.3.2 Матеріальна продуктивність ВВП (дол. /
кг) ВВП на одиницю спожитих країною 
неенергетичних матеріалів, дол. США / 
1000 тонн 
ВВП в постійних цінах за ПКС в дол. 
США (базовий рік – 2010)

+ –

І.3.3 Індекс утворення муніципальних 
відходів, 1990=100

≈ Індекс утворення від-
ходів, 2010=100 
Примітка: відходи  
І–ІУ класу небезпеки, 
отримані від домогос-
подарств, економічної 
діяльності підпри-
ємств та організацій
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№№ Індикатори, запропоновані ОЕСР по 
напрямах

Застосованість 
в Україні  

(+ повна суміс-
ність; ≈ част-

кова; – немає)

Пропоновані зміни  
в Україні

І.3.4 Інтенсивність утворення відходів на оди-
ницю ВВП або ВДВ
ВВП в постійних цінах за ПКС в дол. 
США (базовий рік – 2010)

+ –

І.3.5 Обсяг утворених відходів на 1 особу насе-
лення, т / чол

+ –

І.4 Ресурсна продуктивність
І.4.1 Баланс поживних речовин в сільському 

господарстві, % до попереднього року
Баланс поживних 
речовин сільськогос-
подарських земель

І.4.2 Додатковий 
показник

Продуктивність 
земель сільсько-
господарського 
призначення:
ВДВ сільського гос-
подарства / площа с/х 
земель, грн. / га (ВДВ 
в постійних цінах 
2010 р.)

І.4.3 Додатковий
показник

Частка органічної про-
дукції у загальному 
обсязі сільськогоспо-
дарської продукції, %

І.4.4 Водна продуктивність ВВП, в т. ч. 
водна продуктивність ВДВ промисло-
вості, будівництва, сільського господар-
ства, дол. / м3

ВВП (ВДВ) на одиницю обсягу спожитої 
води;
ВВП (ВДВ) в постійних цінах 2010 р.                

+

≈
Водна продуктив-
ність ВДВ промис-
ловості, сільського 
господарства, жит-
лово-комунального 
господарства, грн./м3

II База природних активів
ІІ.1 Ресурси прісної води

ІІ.1.1 Обсяги видобутку прісної води на 1 особу 
населения (тис. м3 /чол)

+ –

ІІ.1.2 Індекс водного стресу, %
Примітка: водний стрес визначається 
як частка використаної прісної води у 
загальному обсязі наявних відновлюва-
них ресурсів прісної води (з урахуванням 
припливу з сусідніх країн), %

+ –

ІІ.2 Лісові ресурси
ІІ.2.1 Площа лісів та лісовкритих територій у % 

до загальної території країни
Площа лісів та лісовкритих територій / 
площа території країни

+ –

ІІ.2.2 Площа лісів та лісовкритих територій на 
1 особу населення, км / 1000 мешканців

+ –

ІІ.2.3 Індекс зміни площі лісів та лісовкритих 
територій, 1990=100

+ –

ІІ.2.4 Площа охоронних територій, % до загаль-
ної території країни

+ –

ІІ.3 Рибні ресурси
ІІ.3.1 Вилов риби та добування інших водних 

живих ресурсів, млн тонн
+ –
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№№ Індикатори, запропоновані ОЕСР по 
напрямах

Застосованість 
в Україні  

(+ повна суміс-
ність; ≈ част-

кова; – немає)

Пропоновані зміни  
в Україні

ІІ.3.2 Частка вилову риби та добування інших 
водних живих ресурсів країни у світовому 
обсязі, %

+ –

ІІ.3.3 Індекс вилову риби та добування 
інших водних живих ресурсів, % до 
1979–1981 рр.

Індекс вилову риби 
та добування інших 
водних живих 
ресурсів, % до 2000

ІІ.3.4 Частка експлуатованих рибних запасів у 
наявних біологічних ресурсах

– –

ІІ.4 Ресурси землі
ІІ.4.1 Землі сільськогосподарського призна-

чення, рілля, пасовища, землі під забудо-
вою, % загальної території

+ –

ІІ.4.2 Зміни у землекористуванні кожної кате-
горії порівняно з 1990 роком
Одиниця виміру – частка кожної катего-
рії землекористування
Обчислюється як різниця між часткою 
кожної категорії землекористування у 
році t порівняно з відповідною часткою у 
1990 р.

+ –

ІІ.5 Ресурси тваринного світу
ІІ.5.1 Тренди у чисельності або популяціях 

сільськогосподарських або мисливських 
тварин, сільськогосподарського 
птахівництва або лісових птахів, риби

+ –
ІІ.5.2 + –
ІІ.5.3 + –
ІІ.5.4 Частка зникаючих (тих, що знаходяться 

на межі зникнення, під загрозою 
зникнення) тварин, птахів, риб,  
судинних рослин у загальній (відомій) їх 
кількості, %

ІІ.6 Невідновлювані ресурси
ІІ.6.1 Запаси корисних копалин – –
ІІ.6.2 Темпи видобутку корисних копалин, % до 

попереднього року
+ Темпи зростання 

видобутку вугілля, 
лігниту та торфу, %
Темпи зростання 
видобутку нафти та 
природного газу, %
Темпи зростання 
видобутку металевих 
руд, %

III екологічні аспекти якості життя
ІІІ.1 Проблеми зі здоров'ям, спричинені екологією

ІІІ.1.1 Якість повітря – забруднення повітря озо-
ном, мкг на м3 / день, починаючи з 70 мкг 
на м3 / день

+ –

ІІІ.1.2 Якість повітря – забруднення повітря 
твердими частинками, мкг на м3 повітря 
на день
Довідка: діаметр частинок має бути не 
більше 10 мікрометрів

+ –



ОснОвні засади впрОвадження мОделі «зеленОї» екОнОміки в Україні

150

№№ Індикатори, запропоновані ОЕСР по 
напрямах

Застосованість 
в Україні  

(+ повна суміс-
ність; ≈ част-

кова; – немає)

Пропоновані зміни  
в Україні

ІІІ.1.3 Частка населення, яке реагує на забруд-
нення повітря діоксидом сірки, діоксидом 
азоту, оксидом азоту, оксидом вуглецю, 
метаном, сажею та озоном (О3), % до 
всього населення

≈ Захворюваність 
на хвороби систем 
кровообігу (нових 
випадків на 100 000 
мешканців)/

ІІІ.1.4 Захворюваність 
на злоякісні ново 
утворення, нових 
випадків на 100 000 
мешканців

ІІІ.1.5 Захворюваність на 
хвороби органів 
дихання, нових 
випадків на 100 000 
мешканців
Захворюваність на 
хвороби органів 
шлунково-кишкового 
тракту, нових 
випадків на 100 000. 
мешканців

ІІІ.2 Доступ населення до водозабезпечення та покращених санітарних умов
ІІІ.1 Частка населення, яка має доступ до 

системи централізованої міської кана-
лізації, % до загальної чисельності 
населення

+ –

ІІІ.2.2 Частка населення, що має доступ до 
поліпшених джерел водопостачання, % до 
загальної чисельності населення

+ –

IV економічні можливості та відповіді політики
IV.1 Розвиток технологій та інновації
ІV1.1 Витрати громадського та ділового секто-

рів на цілі «зеленого» зростання у сфері 
дослідження і розвитку ДіР (енерго– та 
пов'язані з екологією дослідження), % до 
загального обсягу фінансування ДіР та 
відповідні витрати за рахунок державних 
коштів

≈ Фінансування 
НДДКР
у сфері технічних 
наук, % до загаль-
ного обсягу, %

ІV.2 Фінансування "зелених" ДіР за раху-
нок бюджетних коштів, % до загального 
обсягу фінансування видатків  
на ДіР

+ –

ІV.3 Фінансування ДіР бізнесом, % до загаль-
ного обсягу фінансування видатків на 
ДіР

+ –

ІV.1.4 Додатковий 
показник 

Фінансування “зеле-
них“ напрямів інно-
ваційної діяльності 
за рахунок коштів 
державного бюджету 
у загальному обсязі 
бюджетного фінансу-
вання інноваційної 
діяльності, %
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ДОДАТКИ

№№ Індикатори, запропоновані ОЕСР по 
напрямах

Застосованість 
в Україні  

(+ повна суміс-
ність; ≈ част-

кова; – немає)

Пропоновані зміни  
в Україні

ІV.1.5 Частка інноваційно-активних підпри-
ємств, що регулярно здійснюють свою 
діяльність, пов'язану із зменшенням 
навантаження на довкілля та із цілями 
«зеленого» розвитку, і мотивованих прово-
дити інноваційну діяльність екологічного 
напряму, % до загальної кількості іннова-
ційно-активних підприємств

≈ Частка інноваційно-
активних промисло-
вих підприємств у 
«зелених» секторах 
економіки у % до 
загальної кількості 
інноваційно-актив-
них підприємств 
Зелені промислові 
ВЕД мають коди:
КВЕД-2005: 37, 41; 
КВЕД-2010: 22, 
36–38, 39.

ІV.1.6 Додатковий 
показник

Частка реалізованої 
"зеленої" інновацій-
ної продукції, виро-
бленої в «зелених» 
промислових ВЕД, 
в загальному обсязі 
реалізованої іннова-
ційної промислової 
продукції в Україні, 
%

IV.2 Виробництво екологічних товарів і послуг
ІV.2.2 Частка "зелених" підприємств у загаль-

ній кількості підприємств країни, % 
Довідка: зелені підприємства – це підпри-
ємства видів економічної діяльності за 
кодами: ISIC 25.12; ISIC 37; ISIC 41.

+ –

ІV.2.3 Валова додана вартість, створена у зеле-
них промислових секторах, % до ВВП 
Довідка: Зелені сектори за ISIC – 25.12, 
37, 41, 90. 

+ –

IV.3 Ціни та трансферти – Екологічні платежі
ІV.3.1 Доходи від сплати екологічних подат-

ків, % до загального обсягу податкових 
надходжень

+ –

ІV.3.2 Структура екологічних податків за 
видами, % до загального обсягу податко-
вих надходжень

≈ Структура еколо-
гічних податків за 
видами, % до загаль-
ного обсягу екологіч-
них податків: 
на викиди в атмос-
феру забруднюючих 
речовин 
на скиди забрудню-
ючих речовин без-
посередньо у водні 
об'єкти 
на розміщення від-
ходів у спеціально 
відведених місцях чи 
об'єктах
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№№ Індикатори, запропоновані ОЕСР по 
напрямах

Застосованість 
в Україні  

(+ повна суміс-
ність; ≈ част-

кова; – немає)

Пропоновані зміни  
в Україні

IV.4 Финансові потоки
ІV.4.1 Державні видатки на досягнення цілей 

"РІО+20" щодо запобігання змінам клі-
мату, втрати біорізноманіття та боротьби 
з опустелюванням, на вуглецеві ринки, 
торгівлю газом, зменшення викидів пар-
никових газів тощо, % до ВВП або ВНД

≈ Обсяг капітальних 
інвестицій та поточ-
них витрат за рахунок 
коштів державного 
бюджету, що виді-
ляються на охорону 
навколишнього серед-
овища, % до ВВП

ІV.4.2 Прямі іноземні інвестиції на цілі, 
пов'язані із "зеленим" розвитком, % до 
загального обсягу прямих іноземних 
інвестицій, що надійшли протягом поточ-
ного року та у % до ВВП

+ –

V Соціально-економічні умови та характеристики росту
V.1 Економічне зростання та його структура

V.1.1 Індекс реального ВВП, 1990=100
Примітка: базується на ВВП в постійних 
цінах 2005 р. за паритетом купівельної 
спроможності (ПКС)

+ –

V.2 Структура ВВП
V.2.1 Частка сільського господарства у загаль-

ному обсязі валової доданої вартості 
(ВДВ), % (включає мисливське, лісове та 
рибне господарство)

+ –

V.2.2 Частка промисловості в загальному обсязі 
ВДВ, % 
Промисловість – ВЕД з кодами 10–45 
за ISIC, які включають в себе добувну, 
переробну промисловість (коди 15–37), 
добувну, переробну промисловість і 
будівництво.

≈ Частка промисловості 
в загальному обсязі 
ВДВ, % (включає 
добувну, переробну 
промисловість та 
добувну, переробну 
промисловість) – 
Держстат України

V.2.3 Частка будівництва 
у загальному обсязі 
ВДВ, % – Держстат 
України

V.2.4 Частка послуг у загальному обсязі  
ВДВ, %
Послуги включають в себе торгівлю, в 
тому числі діяльність готелів та рес-
торанів, транспорт, державну діяль-
ність, фінансові, професійні та приватні 
послуги, такі, як послуги освіти, охорони 
здоров'я, послуги у сфері нерухомості. 
Також включаються банківські, статис-
тичні послуги, послуги зі збору мит і т.д.

+ –

У2.5 Зміна середньої частки сільського госпо-
дарства у ВДВ країни протягом останніх 
трьох років у порівнянні з відповідною 
часткою у 1990–92 рр.

+ –

V.2.6 Зміна середньої частки промисловості 
у ВДВ країни протягом останніх трьох 
років у порівнянні з відповідною часткою 
у 1990–92 рр.

+ –
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№№ Індикатори, запропоновані ОЕСР по 
напрямах

Застосованість 
в Україні  

(+ повна суміс-
ність; ≈ част-

кова; – немає)

Пропоновані зміни  
в Україні

V.2.7 Зміна середньої частки послуг у ВДВ 
країни протягом останніх 3–х років у 
порівнянні з відповідною часткою у 
1990–92 рр.

+ –

V.3 Щільність населення і рівень навантаження на працездатне 
населення

V.3.1 Щільність населення, чол/км2 + –
V.3.2 Рівень навантаження на населення пра-

цездатного віку населення старше пра-
цездатного віку: населення віку старше 
65 років по відношенню до населення 
віку 20–64 років

+ –

V.4 Ринок праці
V.4.1 Рівень безробіття, % + –
V.5 Продуктивність

V.5.1 Продуктивність праці, середні значення 
за 1995/2000 та 2000/2013 рр.
ВВП на одного зайнятого, середньоріч-
ний темп зростання, %
ВВП вимірюється у цінах одного року 
(2010) за ПКС

+

V.5.2 Мультифакторна продуктивність для еко-
номіки в цілому. Вимірюється як різниця 
між темпами приросту ВВП і вхідних 
факторів (праці і капіталу для всієї еко-
номіки в цілому)

≈ Багатофакторна про-
дуктивність для еко-
номіки в цілому.
Вимірюється як різ-
ниця між темпами 
приросту ВВП і вхід-
них факторів (праці 
і капіталу для всієї 
економіки в цілому)

V.6 Інфляція та індекс споживчих цін
V.6.1 Інфляція та індекс споживчих цін, 

1990=100
≈ Індекс спожив-

чих цін, 2000=100 
Держстат

V.6.2 Індекс споживчих цін на продукти харчу-
вання, 1990=100

≈ Індекс споживчих цін 
на продукти хар-
чування, 2000=100 
Держстат

V.6.3 Індекс споживчих цін на енергію 
Commodity price index – energy, 1990=100

–

V.7 Соціально–демографічні характеристики
V.7.1 Кількість років здорового життя (до три-

валості здорового життя відносяться роки 
(в середньому обчисленні), які людина 
може прожити в «повному здоров'ї», з 
урахуванням років, які вона проживає не 
в повному здоров'ї в результаті хвороб, та/
або травм).

≈ Очікувана три-
валість життя 
при народженні, 
років. – Держстат

V.8 Рівень нерівності
V.8.1 Коефіцієнт Джині + –

[1] ISIC – класифікація видів економічної діяльності, розроблена ООН – Режим доступу: 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=17
Джерела розроблено авторами на основі: [TOWARDS GREEN GROWTH – MONITORING 
PROGRESS – © OECD 2011 // Електронний ресурс // Режим доступу // www.oecd.org/
greengrowth/48224539.pdf англ.] Статистичний щорічник України. – К.: Державна служба 
статистики України. – 552 с.
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