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Протягом 2018-2019 років (6 місяців) ГО «Інститут зеленої економіки» реалізовувала ана-
літичний проект «Моніторинг озеленення (зеленої модернізації) економіки при реалі-
зації угоди про асоціацію Україна-ЄС» за участі відділу промислової політики Інституту 
економіки та прогнозування Національної академії наук України та кафедри екології 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Проект було реалізовано 
за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в 
рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія».

Метою проекту є підготовка та розповсюдження аналітичного документу щодо процесу 
озеленення економіки в контексті реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС та надання 
практичних рекомендацій задля підвищення обізнаності державних органів управління 
та інших зацікавлених сторін щодо просування процесу озеленення

Цільовою аудиторією проекту є представники центральних органів державного управ-
ління, та місцевого самоврядування, депутати різних рівнів, експерти, бізнес, неурядові 
організації, громадськість, медіа.

Громадська організація «Інститут зеленої економіки» – аналітична структура (think 
tank), яка об’єднує експертів, представників академічної та університетської науки та біз-
несу для вивчення і адаптації міжнародних підходів та технологій екологічної модернізації 
економіки з метою сприяння сталому розвитку України, створює аналітику для українсь-
ких органів державного управління та місцевого самоврядування, українського і зарубіж-
ного консалтингового бізнесу.

Загальна інформація про проект
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Список скорочень:

ВЕД – види економічної діяльності

ВЕС – вітрові електростанції

ВНД – валовий національний дохід

ДіР – дослідження і розробки (аналог англ. R&D)

МГЕС – малі гідроелектростанції

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку

ПІІ – прямі іноземні інвестиції

СЕС – сонячні електростанції

ЮНЕП – Програма ООН з навколишнього середовища

R&D – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи  
  (з англ. “Research & Development”) 
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1. Аналіз стратегічних пріоритетів озеленення економіки

Аналітичні дослідження включають вивчення стратегічних документів держави в 
сфері озеленення економіки, зокрема, що містяться в Стратегії розвитку промисло-
вого комплексу України до 2025 року, в Національній стратегії управління відходами до 
2030 року та новій Енергетичній стратегії до 2035 р., Стратегії низьковуглецевого роз-
витку до 2050 року, на відповідність Угоді про асоціацію з ЄС, іншим міжнародним уго-
дам; оцінку сучасного стану та виявлення актуальних проблем в пріоритетних секторах 
економіки на предмет відповідності положенням Угоди про Асоціацію з ЄС. 

В процесі реалізації проекту проведений аналіз такої відповідності та була акцентована 
увага на розробці пропозицій щодо вдосконалення державної політики в цій царині. Нова 
бізнес-модель економіки повинна бути енергоефективною, низьковуглецевою, інно-
ваційною й обов’язково зеленою, тобто прибутковою, ефективною та дружньої до 
довкілля. Зелена модель базується на ресурсо- та енерго-збереженні і енергоефектив-
ності, раціональному використанні природних ресурсів, а також утилізації техногенних і 
побутових відходів. 

Важливим є фінансування заходів з озеленення економіки, передбачених, зокрема 
Енергетичною стратегією до 2035 року та Стратегію низьковуглецевого розвитку до 
2050 року не тільки на основі коштів бізнесу та державного бюджету, а і завдяки впро-
вадженню регуляторних економічних механізмів зеленої економіки, які сприятимуть 
озелененню на основі застосування сучасних інноваційних зелених технологій.

У багатьох країнах світу відбувається процес розробки національних стратегій, конкрет-
них національних цілей, завдань та контрольних орієнтирів задля побудови зеленої еко-
номіки. Тому в результаті проведених досліджень визначено, яким чином врахований 
процес екологізації (озеленення) економіки згідно з чинним законодавством України. 
Виявлений перелік індикаторів озеленення промисловості та зеленої економіки, які 
можна враховувати при визначенні рівня наближення до європейських вимог в межах 
Угоди про асоціацію України з ЄС, саме на рівні конкретних підприємств. 

Проект мав на меті через проведені дослідження та медійну і публічну активність сприяти 
підвищенню поінформованості представників органів державної влади та громадськості 
щодо розвитку озеленення економіки, спрямованої на ефективне використання при-
родних ресурсів, мінімізацію відходів та забруднень, водночас оновлення бізнес-моде-
лей на основі продуктивних екологічно безпечних технологій для підтримання економіч-
ного зростання та зайнятості, в рамках імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Для цього 
був підготовлений та розповсюджений цей аналітичний документ, що містить актуальну 
інформацію щодо перебігу процесів озеленення та відповідності їх положенням Угоди 
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про асоціацію з ЄС і рекомендації органам влади, асоціаціям виробників, громадським 
організаціям більш ефективного просування озеленення вітчизняної економіки та фор-
мування спільного бачення пріоритетних завдань і перспективних дій в цьому напрямку. 

В рамках проекту запропонована матриця індикаторів озеленення економіки. Матриця 
побудована на основі вимог та видів індикаторів, визначених за методикою ОЕСР, які 
застосовуються в Україні («Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показ-
ників зеленого зростання ОЕСР») та на основі визначених результатів адаптації глобаль-
них Цілей Сталого Розвитку в Україні (“Цілі Сталого Розвитку: Україна. Завдання та інди-
катори. 2017”). Крім наведеної матриці був запропонований великий перелік індикаторів 
озеленення економіки, який побудований перш за все на екологічній відповідальності.

Екологічна відповідальність передбачена Директивою 2004/35/ЄС, а її впровадження 
в Україні потребуватиме вирішення низки питань правового, інституційного та орга-
нізаційного характеру, а саме переорієнтації відповідальності на відновлення довкілля, 
а не лише на покарання забруднювача, на пріоритетність вжиття запобіжних і віднов-
люваних заходів особою, яка заподіяла шкоду довкіллю, та покриття нею витрат на про-
ведення цих заходів, на запровадження прямої (об’єктивної) відповідальності за шкоду, 
заподіяну довкіллю, на визначення обсягу екологічної шкоди з огляду на вартість заходів, 
необхідних для відновлення природних ресурсів до вихідного стану, та на основі аналізу 
еквівалентних ресурсів; на встановлення правового механізму екологічної відповідаль-
ності за попередження та ліквідацію наслідків шкоди, завданої довкіллю, на рівні закону 
з конкретизацією положень закону технічного, а не концептуального характеру.

В процесі реалізації проекту важливим є знайти відповідь на питання, що стримує зелену 
модернізацію економіки в промисловому секторі України? 

Виявлено, що це недосконалість державного стратегічного планування та відсутність 
індикаторів успішності зеленої модернізації економіки; складна дозвільна й обтяж-
лива податкова політика держави у сфері зеленої модернізації економіки; недостатність 
інформування щодо можливостей та перспектив зеленої модернізації економіки, 
переваг впровадження системи екологічного менеджменту; недостатність доступних 
зелених технологій та ресурсів, зокрема кваліфікованих кадрів, для їх впровадження; 
слабке фінансове стимулювання з боку держави проектів зеленої модернізації економіки 
і впровадження системи екологічного менеджменту; недостатність доступних фінансових 
ресурсів для цілей зеленої модернізації економіки. В той же час, ефективне озеленення 
промислового сектору економіки неможливо через: відсутність спеціальної державної 
політики і спеціальних державних установ або координаційних органів у сфері зеленої 
модернізації економіки; відсутність системи індикаторів (показників) зеленої модернізації 
економіки; спроба перекласи фінансування з озеленення на бізнес без впровадження 
учасних економічних механізмів державного стимулювання озеленення економіки; 
відсутність механізму інтеграції показників в національну політику; відсутність засобів 
реалізації, зокрема, економічних стимулів; відсутність інформації для підтримки підпри-
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ємств та споживачів; відсутність широкої участі бізнесу в процесі прийняття рішень; від-
сутність фінансування та інвестицій у дослідження, розробки та впровадження; супере-
чливий характер і, як наслідок, недостатня ефективність національного законодавства 
щодо регулювання питань зеленої економіки; відсутність координації між централь-
ними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань реалі-
зації зеленої економіки; ускладнення в адекватній оцінці успішності політики екологізації. 

Вважаємо, що інформаційно-просвітницька робота є головним інструментом, який допо-
може допомогти в розвитку зеленої економіки на всіх рівнях суспільства. Тому пропону-
ється до уваги читачів перелік інструментів комунікації, відповідних заходів та конкрети-
зація цільової аудиторії (стейк-холдерів), який наведено у додатку А.

Сподіваємось, що знайомство з результатами аналітичних досліджень будуть для Вас 
цікавими і корисними.



10

Моніторинг озеленення економіки при реалізації угоди про асоціацію Україна-ЄС

2. Місце України в світі за глобальними зеленими індексами 

Моніторинг озеленення економіки є інструментом для оцінки умов та тенденцій навколиш-
нього середовища, підтримки розробки політики та її реалізації, а також розробки інфор-
мації для звітності для національної політики, міжнародних форумів та громадськості.

Екологічні параметри стають все більш важливою складовою позиціонування тієї 
чи іншої країни на світовій арені, в оцінці конкурентоспроможності регіонів, міст, під-
приємств. Сьогодні це яскраво виражений глобальний тренд, що підтверджується кіль-
кістю міжнародних і національних екологічних рейтингів протягом останніх 10-15 років. 
Використання кількісних індикаторів та індексів для оцінки ефективності екологічної 
політики та сталого розвитку буде і далі інтенсивно розвиватися, в тому числі й у зв’язку 
з новими ініціативами – реалізацією Порядку денного в галузі сталого розвитку ООН на 
період до 2030 року і Паризької угоди 2015 р. Оцінка кількісно вимірюваних цілей і завдань 
країн і регіонів в рамках цих домовленостей зажадає подальшого вдосконалення техно-
логій збору, обробки, аналізу та поширення екологічних даних [1].

Індекс екологічної ефективності 2018  
(The Environmental Performance Index 2018)

Йєльським і Колумбійським університетами у співпраці з Всесвітнім економічним фору-
мом підготовлено та опубліковано результати глобального дослідження, що відобража-
ють досягнення країн у сфері управління природними ресурсами та їх раціонального 
використання за рівнем екологічної ефективності. Індекс екологічної ефективності у 
2018 р. містить 24 показники в 10 категоріях, які відображають різні аспекти стану навко-
лишнього природного середовища та життєздатності її екологічних систем, збереження 
біологічного різноманіття, протидії зміні клімату, стану здоров’я населення, практику еко-
номічної діяльності і ступінь її навантаження на навколишнє середовище, а також ефек-
тивність державної політики в області екології, що дозволяє оцінити стан навколишнього 
середовища та життєздатність екосистем 180 країн світу (табл. 2.1).

У 2018 році лідером за рівнем екологічної ефективності визнано Швейцарію. 
У першу десятку лідерів також увійшли Франція, Данія, Мальта, Швеція, Великобританія, 
Люксембург, Австрія, Ірландія та Фінляндія. Україна в рейтингу посіла 109 сходинку і опи-
нилась між Туреччиною (108) та Гватемалою (110). Останні сходинки рейтингу зайняли 
Бангладеш і Бурунді.
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Таблиця 2.1
Місце України у рейтингу екологічної ефективності 2018 

Країни
Місце в 

рейтингу
Індекс екологічної 

ефективності

Стан 
навколишнього 

середовища

Оцінка 
життєздатності 

екосистеми

Швейцарія 1 87.42 93.57 83.32

Франція 2 83.95 95.71 76.11

Данія 3 81.60 98.20 70.53

Мальта 4 80.90 93.80 72.30

Швеція 5 80.51 94.41 71.24

Об’єднане Королівство 6 79.89 96.03 69.13

Люксембург 7 79.12 95.07 68.48

Австрія 8 78.97 86.38 74.03

Ірландія 9 78.77 95.92 67.34

Словаччина 28 70.60 63.87 75.08

Литва 29 69.33 72.57 67.18

Болгарія 30 67.85 69.60 66.68

Чеська Республіка 33 67.68 68.69 67.01

Словенія 34 67.57 72.34 64.40

Латвія 37 66.12 72.80 61.66

Угорщина 43 65.01 57.67 69.90

Білорусь 44 64.98 69.55 61.94

Румунія 45 64.78 58.67 68.85

Польща 50 64.11 58.71 67.72

Росія 52 63.79 75.48 55.99

Казахстан 101 54.56 66.70 46.46

Туреччина 108 52.96 71.56 40.57

Україна 109 52.87 64.44 45.16

Молдова 112 51.97 60.29 46.42

Гондурас 114 51.51 55.95 48.54
Джерело: складено авторами за даними [2]

Причиною такої низької позиції є те, що індекс включає ряд показників із забезпечення 
життєздатності екосистем і охорони навколишнього середовища. 

Значення Індексу сформоване за шкалою від 0 до 100 (гірше-краще) на підставі оцінки 
24 показників, згрупованих у 10 категорій, які відображають різні аспекти стану оточу-
ючого природного середовища та життєздатності екосистем (збереження біологічного 
різноманіття, ступень навантаження економічної діяльності на оточуюче середовище, 
ефективність державної політики в сфері екології тощо).
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У 2018 році Індекс України склав 52,87 бали. Причому найгірше значення отримав показ-
ник, який оцінює втрати нами лісового покриву (14,08). Крім того, ряд показників оцінено 
менше, ніж на 50 балів.

Індекс ND-GAIN узагальнює вразливість країни до змін клімату та інші глобальні 
виклики у поєднанні з готовністю країни підвищити стійкість (рис. 2.1.). Цей індекс 
має на меті допомогти урядам, підприємствам та громадам краще визначити пріоритет-
ність інвестицій для більш ефективного реагування на глобальні виклики.

Глобальний індекс адаптації до кліматичних змін  
(The ND-GAIN Country Index 2018)

 

Рис. 2.1. Індекс країни ND-GAIN узагальнює вразливість країни до змін клімату 
Джерело: https://gain.nd.edu/our-work/country-index/

Використовуючи такі фактори, як зміна температури, вирубка лісів та виснаження водних 
ресурсів, категорія “Природні ресурси та стійкість” використовується для вимірювання 
впливу на навколишнє середовище у країнах дослідження Індексу.

Враховуючи категорію “Ресурси та стійкість” в Індексі 2018 року, середня оцінка країн із 
високим рівнем доходу знижується помітніше, ніж у будь-якій іншій групі доходів. Однак 
ці ризики представляють загрозу, до якої повинні підготуватися всі країни.
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Починаючи з 2014 року, протягом останніх п’яти років позиція України в рейтингу  
знижується – у 2018 році країна займає 68 місце із загальним показником 55,7. Проте 
варто зазначити зростання показників доступності та якості/безпеки продуктів харчу-
вання – 73 та 46 місця відповідно (рис. 2.2).

Згідно з даними Індексу, до основних переваг країни можна віднести відносно невеликий 
відсоток людей, що перебувають нижче глобального рівня бідності (99,8 бали з макси-
мальних 100). Крім того, сильними сторонами вважаються показники безпеки продуктів 
харчування (98,4 бала), низький рівень втрат продовольства, помірні тарифи на імпорт 
сільськогосподарської продукції, низька волатильність виробництва та наявність про-
грам продовольчої безпеки. До найбільш серйозних проблем експерти віднесли низький 
рівень ВВП на душу населення, недостатній обсяг фінансування наукових досліджень та 
новітніх розробок в реальному секторі, а також ризики політичної нестабільності. Також, 
українські виробники мають проблеми з доступом до дешевих кредитів.

Рис. 2.2. Динаміка індексу адаптації до кліматичних змін, %
Джерело: складено авторами за даними https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings/

Індекс людського розвитку (ІЛР) було вперше представлено у першій “Доповіді про люд-
ський розвиток” у 1990 році як комплексний інструмент оцінки, що став альтернативою 
суто економічним оцінкам прогресу країн. ІЛР охоплює 189 країн та територій. Попередні 
значення ІЛР та рейтинги країн ретроспективно перераховані із використанням однако-
вих оновлених наборів статистичних даних та актуальних методик, опублікованих у попе-
редніх Доповідях про людський розвиток [3].

У розділі “Екологічна стійкість” за 2018 рік маємо такі основні показники рівня життя 
населення, що дозволили Україні зайняти 88 позицію серед 189 країн, що говорить про 
важливість проведення системних дій з покращення екологічної ситуації.
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Рейтинг Climate Change Performance Index 2019, розроблений NewClimate Institute, 
Germanwatch і Climate Action Network оцінює країни за такими показниками як обсяг 
викидів парникових газів, рівня розвитку відновлюваної енергетики, рівня споживання 
електроенергії, загальних запасів первинної енергії і загальної зовнішньої та внутрішньої 
політики в сфері протидії змінам клімату (максимальна сума – 100).

Україна піднялася на два місця в рейтингу протидії змінам клімату CCPI 2019. За 
висновками дослідників, Україна із оцінкою в 60 балів посіла перше місце в групі 
“жовтого спектру” – країн із середнім рівнем успішності в протидії змінам клімату. 
Минулого року – в рейтингу Climate Change Performance Index 2018 – Україна була на 
20 місці (рис. 2.3–2.4). 

Індикатори озеленення економіки України за рейтингом протидії змінам клімату CCPI 2019.
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Рис. 2.3. Профіль України за показниками викиди ПГ (тCO2-екв. / чол.),  
GHG Emissions, tCO2- eq/capita, including LULUCF

Джерело: https://www.climate-change-performance-index.org/country/ukraine-2019
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Джерело: https://www.climate-change-performance-index.org/country/ukraine-2019
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В розділі, який стосується України, показано те, що її відносно висока загальна оцінка 
пов’язана із показником енергоефективності та невисокою кількістю викидів парнико-
вих газів. Втім, це пояснюють радше економічними складнощами, ніж свідомим підходом. 
Натомість рейтинг констатує низькі індикатори національної кліматичної політики, а 
також у низькій рейтинговій сумісності зниження викидів, і цільових показників до 
2030 року.

Проведений аналіз щодо визначення взаємозв’язку базових індикаторів в глобальних 
оцінках сталого розвитку доводить, що Україна поки не досягла суттєвих успіхів ні в люд-
ському, ні в сталому розвитку. Забезпечення розвитку людського потенціалу потребує 
визначення нових пріоритетів політики, яка б орієнтувалася не лише на економічне 
зростання, а й на створення передумов для озеленення промисловості.
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3. Система індикаторів озеленення економіки

Моніторинг прогресу на шляху до зеленого зростання потребує застосування відповідних 
критеріїв та індикаторів. Дослідження показників зеленого зростання ведеться багатьма 
організаціями, серед яких: ОЕСР, ЄС, організації системи ООН, Світовий банк, Міжнародна 
знаннєва платформа зеленого зростання (Green Growth Knowledge Platform (GGKP)), а 
також статистичні органи окремих країн.

Існують різні системи індикаторів зеленої економіки

Джерело: Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід 
формування та перспективи застосування: монографія, 2015

Частину цих індикаторів ми можемо використовувати для політики озеленення 
промисловості. 
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Матриця індикаторів зеленого зростання ЮНЕП 

Напрям. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ЕКОНОМІКИ

Блок 1. Зміна клімату (3 індикатори)

Блок 2. Менеджмент екосистеми (3 індикатори)

Блок 3. Ресурсна ефективність (4 індикатори)

Блок 4. Поводження з відходами та хімічними речовинами (3 індикатори)

Напрям. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

Блок 5. Зелені інвестиції (2 індикатори)

Блок 6. Зелена фіскальна реформа (2 індикатори)

Блок 7. Встановлення цін на екосистемні послуги (2 індикатори)

Блок 8. Зелені закупівлі (2 індикатори)

Блок 9. Навчання (підготовка спеціалістів) щодо зелених навичок (2 індикатори)

Напрям. ПОКАЗНИКИ ПРОГРЕСУ І ДОБРОБУТУ

Блок 10. Зайнятість (4 індикатори)

Блок 11. Продуктивність виробництва сталих товарів та послуг (2 індикатори)

Блок 12. Природний та людський капітал (3 індикатори)

Блок 13. Доступність ресурсів (4 індикатори)

Блок 14. Здоров’я (3 індикатори)

Джерело: Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід 
формування та перспективи застосування: монографія, 2015

Згідно з визначенням ЮНЕП, зелена економіка це – економіка, яка покращує добробут 
людей, забезпечує соціальну справедливість, одночасно істотно знижуючи ризики для 
довкілля та виснаження природних ресурсі. Методика ЮНЕП визначає три основні групи 
показників зеленої економіки: показники навколишнього середовища і структурної 
перебудови економіки, показники ефективності використання ресурсів та показники 
прогресу і добробуту. На думку експертів ЮНЕП, при розробці національних стратегій 
зеленої економіки вибір ключових зелених секторів може бути різним для кожної країни 
та буде залежати від структури її економіки та деяких її специфічних рис, що визнача-
ються природними, людськими та економічними ресурсами.



18

Моніторинг озеленення економіки при реалізації угоди про асоціацію Україна-ЄС

Перелік індикаторів для моніторингу зелених змін у промисловості  
за методикою ЮНЕП

Зміна клімату Відновлювальна енергетика (частка в обсязі використаної 
енергії), %
Споживання енергії на одного мешканця (тонн умов. 
палива/особа)

Менеджмент екосистеми Дефіцит водних ресурсів (%)

Ресурсна ефективність Продуктивність енергетики (туп/$ВВП)
Матеріальна продуктивність (тонн/$ВВП)
Продуктивність води (м³/ $ВВП)
СО2 продуктивність (тонн/ $ВВП)

Поводження з відходами та 
хімічними речовинами

Перероблення відходів (%)
Утилізація та повторне використання відходів (%)
Виробництво відходів (тонн/рік) або площа земель під 
відходами (га)

Зелені інвестиції Витрати на R&D (% до ВВП)
Інвестиції у стійкі товари та послуги ($ або %)

Зелена фіскальна реформа Надання субсидій у видобування викопного палива, води і 
риби ($ або %)
Оподаткування викопного палива ($ або %)
Надання стимулів для відновлювальної енергетики  
($ або %)

Встановлення цін на 
екосистемні послуги

Вартість екосистем них послуг

Зелені закупівлі Витрати на стійкі закупівлі ($/рік або %)

Навчання щодо зелених 
навичок

Витрати на навчання зеленим навичкам (підвищення 
кваліфікації), ($/рік та % до ВВП)
Чисельність осіб, що пройшла навчання (перекваліфікацію), 
(осіб/рік)

Зайнятість Зайнятість у виробництві та управлінні (особи, рік)
Дохід ($ або %)
Коефіцієнт Джині

Продуктивність 
виробництва сталих 

товарів та послуг

Валова додана вартість ($)
Зайнятість (робочі місця)

Природний та людський 
капітал

Величина запасів природних ресурсів ($)
Рівень грамотності (%)

Доступність ресурсів Доступ до новітньої енергетики (%)
Доступ до води (%)
Доступ до санітарії (%)

Здоров’я Рівень шкідливих хімічних речовин у питній воді (г/л)
Число осіб, госпіталізованих у зв’язку із забрудненням 
повітря

Джерело: Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід 
формування та перспективи застосування: монографія, 2015
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Підхід ЮНЕП до вимірювання процесу озеленення в економіці є комплексним, а мета 
комплексних заходів полягає в максимізації економічних і соціальних переваг від пере-
ходу до зеленої економіки, що дозволяють одночасно забезпечити ефективність приро-
доохоронної діяльності та соціальну справедливість. 

 

Матриця індикаторів 
за методикою ОЕСР, які застосовуються в Україні 

Блок 1. Екологічно-ресурсна ефективність економіки (24 основних та  
11 додаткових) – включає індикатори, що характеризують ефектив-
ність використання природних ресурсів у процесі виробництва та спо-
живання, індикатори для мінімізації відходів та їх переробки і перетво-
рення у ресурс 

Блок 2. База природних активів (22 основних) – віднесено природні 
ресурси, що впливають на якість життя і благополуччя нинішнього і май-
бутніх поколінь 

Блок 3. Екологічні аспекти якості життя (8 основних) – віднесено інди-
катори якості продуктів харчування, для оцінки впливу довкілля та  
інфраструктури на здоров’я та якість життя людей 

Блок 4. Ефективність політичних та економічних рішень (13 основних 
та 30 додаткових) – індикатори для оцінки результативності управлін-
ських дій і підтримку зеленого зростання

Блок 5. Соціально-економічні умови та характеристики економічного 
зростання (17 основних) – охоплює макроекономічні показники національ-
ного розвитку

Джерело: Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого 
зростання ОЕСР, жовтень 2016

Із запропонованих ОЕСР більш ніж 100 основних та додаткових показників для моніто-
рингу процесу зеленого розвитку в Україні адаптовано 65 (47 – повністю, 15 – зі змінами 
методології, 3 – немає можливості для їхнього розрахунку).

Сучасна державна статистична звітність з процесу озеленення економіки є найбільш 
адаптованою до цієї методики. 
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Перелік індикаторів для моніторингу зелених змін у промисловості  
за методикою ОЕСР, які застосовуються в Україні 

Блок 4. Ефективність політичних та економічних рішень
Розвиток технологій та інновацій:
• Витрати громадського та ділового секторів на цілі зеленого зростання у сфері 
дослідження і розвитку ДіР (енерго- та пов’язані з екологією дослідження), %
• Фінансування зелених ДіР за рахунок бюджетних коштів, % до загального обсягу 
фінансування видатків на ДіР
• Фінансування ДіР бізнесом, % до загального обсягу фінансування видатків на ДіР
• Фінансування зелених напрямів інноваційної діяльності за рахунок коштів дер-
жавного бюджету, % до загального обсягу бюджетного фінансування інноваційної 
діяльності
• Частка інноваційно-активних промислових підприємств у зелених секторах еко-
номіки, % до загальної кількості інноваційно-активних підприємств
• Частка реалізованої зеленої інноваційної продукції, виробленої в зелених про-
мислових ВЕД, % до загального обсягу реалізованої інноваційної продукції
Виробництво екологічних товарів і послуг:
• Частка зелених підприємств у загальній кількості підприємств країни, %
• Валова додана вартість, створена у зелених промислових секторах, % до ВВП
Екологічні податки:
• Доходи від сплати екологічних податків, % до загального обсягу податкових 
надходжень
• Структура екологічних податків за видами, % до загального обсягу екологічних 
податків
Фінансові потоки:
• Обсяг капітальних інвестицій та поточних витрат за рахунок коштів державного 
бюджету, що виділяються на охорону навколишнього середовища, % до ВВП
• Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) на цілі, пов’язані із зеленим розвитком, % до 
загального обсягу ПІІ, що надійшли протягом поточного року та у % до ВВП

Блок 5. Соціально-економічні умови та характеристики економічного 
зростання 
• Продуктивність праці – ВВП на 1 зайнятого, середньорічний темп зростання, %

Джерело: Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого 
зростання ОЕСР, жовтень 2016
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У складі індикаторів, запропонованих для вимірювання зеленого зростання в промисло-
вості (за методикою ОЕСР), слід звернути увагу на Блок показників ефективності політич-
них та економічних рішень, що вимірюють видатки на забезпечення розвитку технологій 
та інноваційну діяльність на підтримку зеленого зростання в Україні. Саме цей блок інди-
каторів є найменш розвиненим в Україні.

Матриця індикаторів зеленого зростання Світового Банку 

Блок І. Сільське господарство (4 індикатори) 

Блок ІІ. Ліси та біологічне різноманіття (7 індикаторів)

Блок ІІІ. Океан (6 індикаторів)

Блок ІУ. Енергія та емісія (6 індикаторів) 

Блок V. Вода і санітарія (9 індикаторів) 

Блок VІ. Охорона навколишнього середовища і здоров’я (5 індикаторів) 

Блок VІІ. Національні рахунки (12 індикаторів) 

Джерело: Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід 
формування та перспективи застосування: монографія, 2015

Запропоновані фахівцями Світового банку показники для вимірювання прогресу в досяг-
ненні цілей зеленого зростання віднесені до груп, що включають взаємопов’язані компо-
ненти сталого розвитку – економічну, екологічну, соціальну.
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Перелік індикаторів для моніторингу зелених змін у промисловості  
за методикою Світового банку, які застосовуються в Україні 

Блок IV. 
Енергія та емісія 

Використання енергії на душу населення (кг нафтового 
еквіваленту) 
Енергія, отримана з біомаси та відходів (% від загального 
обсягу) 
Виробництво електроенергії на душу населення (кВт-ч) 
Частка електричної енергії, що генерується з викопного 
палива (% від загального обсягу) 
Електроенергія, що виробляється на гідроелектростан-
ціях (% від загального обсягу) 
Викиди CO2 на душу населення (тонн)

Блок V. 
Вода і санітарія 

Внутрішні ресурси прісної води на душу населення (куб. м)
Загальний обсяг добування прісної води (% внутрішніх 
ресурсів)
Доступ до поліпшених джерел води (% від загальної кіль-
кості населення) 
Доступ до поліпшеної санітарії (% від загальної кількості 
населення) 

Блок VІ. 
Охорона навколишнього 
середовища і здоров’я 

Забруднення повітря РМ2,5, середньорічна доза викидів 
навколишнього (мкг/куб.м)
Експозиція РМ2,5 (% населення, яке відчуває перевищений 
рівень, встановлений ВООЗ)
Поширеність інфекцій (% дітей у віці до п'яти років)

Блок VII. 
Національні рахунки

Населення, млн осіб 
Територія, кв. км 
ВВП, млрд. дол. 
Валові заощадження (% від ВНД) 
Споживання основного капіталу (% від ВНД) 
Витрати на освіту (% від ВНД) 
Виснаження енергії (% від ВНД) 
Виснаження мінеральних ресурсів (% від ВНД) 
Виснаження лісів (% від ВНД)
Втрати від викидів СО2 (% від ВНД) 
Втрати від забруднення повітря (% від ВНД) 
Скориговані чисті заощадження (% від ВНД) 

Джерела: The Little Green Data Book, 2015; Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, 
системи індикаторів, досвід формування та перспективи застосування: монографія, 2015
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Із запропонованих Світовим банком 49 ключових екологічних індикаторів для прове-
дення моніторингу зеленого зростання пропонуємо акцентувати увагу на індикаторах, 
що входять до Блоків IV, V, VI та VII, як орієнтирів для очікуваних змін у промисловості. 
Систематичне відстеження цих якісних екологічних індикаторів дозволить здійснювати 
більш ефективну екологічну політику в галузі та дозволяють характеризувати поступ до 
зеленої модернізації.

Матриця індикаторів сталого розвитку Європейського Союзу

Блок 1. Зміна клімату та використання енергії (11 індикаторів)

Блок 2. Природні ресурси та біорізноманіття (9 індикаторів)

Блок 3. Довкілля та здоров’я (9 індикаторів)

Блок 4. Ресурси природного середовища та відходи (4 індикатори)

Блок 5. Природне середовище та економіка (3 індикатори)

Блок 6. Дотримання законодавства (1 індикатор)

Джерело: Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід 
формування та перспективи застосування: монографія, 2015

Євросоюз визначає свій підхід до застосування індикаторів зеленої економіки через роз-
роблену Євростатом класифікацію екологічних товарів і послуг для ідентифікації зелених 
секторів та пов’язаних з ними інвестицій і зайнятості. Сектор охоплює виробництво тех-
нологій, товарів і послуг, спрямованих на захист навколишнього природного середовища 
і раціональне використання природних ресурсів. До зеленого/сталого/екологічного сек-
тору віднесено тільки ті товари і послуги, які відповідають екологічним цілям та які відпо-
відають критеріям екологічності.
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Перелік індикаторів для моніторингу зелених змін у промисловості  
за методикою Європейського Союзу

1 Зміна клімату та використання енергії 
1.1 Зміни глобальної температури повітря 
1.2 Концентрація СО2 у повітрі 
1.3 Загрози, пов’язані із зміною клімату 
1.4 Емісія викидів відповідно до Кіотського протоколу 
1.5. Частка енергії, виробленої з відновлювальних джерел, у загальному обсязі спожитої 
енергії 
1.6 Електрична енергія, вироблена з відновлювальних джерел 
1.7 Комбіноване виробництво тепла та енергії 
1.8 Енергетична інтенсивність 

2 Природні ресурси та біорізноманіття 
2.4 Фрагментація ландшафту 
2.5 Вміст вуглецю у верхньому шарі ґрунту 
2.9 Площа суші (% до загальної території) 

3 Довкілля та здоров’я 
3.1 Вплив на міське населення забрудненого повітря 
3.2 Вміст в повітрі озону та його вплив на міське населення 
3.4 Прогнози кількості викидів у повітря 
3.5 Викиди в атмосферу оксидів азоту 
3.6 Індекс експлуатації води 
3.7 Виробництво токсичних хімічних речовин 
3.8 Виробництво екологічно шкідливих хімічних речовин 
3.9 Залишки пестицидів у продуктах харчування 

4 Ресурси природного середовища та відходи 
4.2 Всього відходів 
4.3 Утворення муніципальних відходів 
4.4 Вторинна переробка пакувальних відходів 

5 Природне середовище та економіка 
5.1 Екологічні податки 
5.2 Зелені робочі місця 
5.3 Чиста електроенергія, вироблена в ЄС 

6 Дотримання законодавства 
6.1 Порушення екологічного законодавства в ЄС

Джерело: “Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід 
формування та перспективи застосування: монографія, 2015”
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В Україні, на жаль, використання значної частини з цих індикаторів поки що не практи-
кується. Висока екологічна грамотність громадян ЄС сприяє збільшенню попиту і про-
позиції на товари та послуги, які наносять менше шкоди довкіллю. З прийняттям Закону 
України “Основні засади (Стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2030 року” та запровадженням 30 ключових індикаторів оцінки реалізації державної еко-
логічної політики буде забезпечено перехід до системи запобігання правопорушенням і 
моніторингу стану довкілля, зменшення тиску на бізнес-середовище, широке залучення 
громадськості до природоохоронного контролю через побудову дієвої системи нагляду 
за дотриманням природоохоронного законодавства з урахуванням найкращих практик 
організації функціонування аналогічних інституцій у країнах Європейського Союзу.

Матриця індикаторів на основі визначених результатів адаптації  
глобальних Цілей Сталого Розвитку в Україні 

Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільського господарства (1 індикатор)

Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови (13 індикаторів)

Ціль 7. Доступна та чиста енергія (7 індикаторів)

Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання (16 індикаторів)

Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад (5 індикаторів)

Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво (7 індикаторів)

Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату (1 індикатор)

Ціль 14. Збереження морських ресурсів (5 індикаторів)

Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші (13 індикаторів)

Джерело: Цілі Сталого Розвитку: Україна. Завдання та індикатори. 2017

Зі 172 індикаторів сталого розвитку, запропонованих фахівцями для адаптації глобальних 
Цілей Сталого Розвитку в Україні, обрано 68, що визначають зелені напрями розвитку 
економіки та стануть орієнтирами для зеленого зростання під час досягнення Україною 
Цілей Сталого Розвитку (ЦСР).
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Перелік індикаторів для моніторингу зелених змін у промисловості  
на основі визначених завдань з адаптації  

глобальних Цілей Сталого Розвитку в Україні 

Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови
6.3. Зменшити обсяги скидання неочищених стічних вод, насамперед, з 
використанням інноваційних технологій водоочищення:
• Обсяги скидів забруднених (забруднених без очистки та недостатньо очищених) 
стічних вод у водні об’єкти, млн. куб. м
• Частка скидів забруднених (забруднених без очистки та недостатньо очищених) 
стічних вод у водні об’єкти у загальному обсязі скидів, %
6.4. Підвищити ефективність водокористування:
• Водоємність ВВП, куб. м використаної води на 1000 грн ВВП (у фактичних цінах)
• Поточна водоємність ВВП, % до рівня попереднього року

Ціль 7. Доступна та чиста енергія
7.1. Розширити інфраструктуру та модернізувати мережі для забезпечення 
надійного та сталого енергопостачання на основі впровадження інноваційних 
технологій:
• Виробництво електроенергії, млрд кВт•год
• Втрати тепла в тепломережах, %

Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання
8.2. Підвищувати ефективність виробництва на засадах сталого розвитку та 
розвитку високотехнологічних конкурентних виробництв:
• Коефіцієнт віддачі основних засобів
• Темп зростання продуктивності праці, %

Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад:
11.5. Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин шляхом використання 
інноваційних технологій: 
• Обсяг викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин, % до попереднього 
року, а також сумарний обсяг викидів від стаціонарних та пересувних джерел 
(окремо)

Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво
12.4 Зменшити обсяг утворення відходів і збільшити обсяг їх переробки та 
повторного використання на основі інноваційних технологій та виробництв:
• Обсяг утворених відходів усіх ВЕД на одиницю ВВП, кг на 1000 дол. США за ПКС 
2011 року
• Частка спалених та утилізованих відходів у загальному обсязі утворених відходів, %

Джерело: Цілі Сталого Розвитку: Україна. Завдання та індикатори. 2017

У складі індикаторів зеленого зростання з адаптації глобальних Цілей Сталого Розвитку в 
Україні є у наявності 11 індикаторів, які ми вважаємо основними для збалансованого пред-
ставлення досягнення цілей зеленого розвитку у промисловому секторі.
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Індикатори моніторингу прогресу переходу промисловості  
до зеленого зростання

За методикою ОЕСР, які застосовуються 
в Україні

На основі визначених завдань з адаптації гло-
бальних Цілей Сталого Розвитку в Україні

Блок 4. Ефективність політичних та еко-
номічних рішень

Розвиток технологій та інновацій: 
Витрати громадського та ділового секто-
рів на цілі зеленого зростання у сфері дос-
лідження і розвитку ДіР (енерго- та пов’я-
зані з екологією дослідження), % 
Фінансування зелених ДіР за рахунок 
бюджетних коштів, % до загального обсягу 
фінансування видатків на ДіР 
Фінансування ДіР бізнесом, % до загаль-
ного обсягу фінансування видатків на ДіР 
Фінансування зелених напрямів інновацій-
ної діяльності за рахунок коштів державного 
бюджету,% до загального обсягу бюджет-
ного фінансування інноваційної діяльності
Частка інноваційно-активних промислових 
підприємств у зелених секторах економіки, 
% до загальної кількості інноваційно-актив-
них підприємств
Частка реалізованої зеленої інноваційної 
продукції, виробленої в зелених промисло-
вих ВЕД, % до загального обсягу реалізова-
ної інноваційної продукції

Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови
6.3. Зменшити обсяги скидання неочищених 

стічних вод, насамперед, з використанням інно-
ваційних технологій водоочищення:

Обсяги скидів забруднених (забруднених без очи-
стки та недостатньо очищених) стічних вод у водні 
об’єкти, млн. куб. м
Частка скидів забруднених (забруднених без очи-
стки та недостатньо очищених) стічних вод у водні 
об’єкти у загальному обсязі скидів, %

6.4. Підвищити ефективність 
водокористування:

Водоємність ВВП, куб.м використаної води на 
1000 грн ВВП (у фактичних цінах)
Поточна водоємність ВВП, % до рівня попе-
реднього року

Ціль 12. Відповідальне споживання та 
виробництво

12.4 Зменшити обсяг утворення відходів і збіль-
шити обсяг їх переробки та повторного вико-

ристання на основі інноваційних технологій  
та виробництв:

• Обсяг утворених відходів усіх ВЕД на одиницю 
ВВП, кг на 1000 дол. США за ПКС 2011 року
• Частка спалених та утилізованих відходів у 
загальному обсязі утворених відходів, %

Джерело: Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого 
зростання ОЕСР, жовтень 2016; Цілі Сталого Розвитку: Україна. Завдання та індикатори. 2017

Запропоновані індикатори є найбільшою мірою адаптовані до умов України та можуть 
бути впроваджені у різних секторах економіки, передусім, у промисловості. Це – дієвий 
механізм для промисловців і підприємців в частині аналізу рівня озеленення власних тех-
нологічних процесів. Група індикаторів щодо ефективності управлінських рішень у сфері 
охорони довкілля є найменш розробленою на сьогодні в Україні та рідко застосовуваною. 
Група індикаторів щодо зменшення забруднення довкілля є дуже значимою з точки зору 
запроваджуваних в останні роки Україною модернізаційних інструментів та механізмів 
державного регулювання галузі. 
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4. Моніторинг озеленення промисловості

Розробка моніторингу озеленення економіки стала результатом роботи в рамках про-
екту “Моніторинг озеленення економіки при реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС” 
задля підвищення поінформованості представників органів державної влади та громад-
ськості щодо розвитку озеленення економіки, спрямованої на ефективне використання 
природних ресурсів, мінімізацію відходів та забруднень для підтримання економічного 
зростання та зайнятості.

Моніторинг озеленення економіки є інструментом для оцінки умов та тенденцій 
навколишнього середовища, підтримки розробки політики та її реалізації, а також роз-
робки інформації для звітності для національної політики, міжнародних форумів та 
громадськості.

Екологічні індикатори стають все більш важливою складовою позиціонування тієї чи 
іншої країни на світовій арені, оцінки конкурентоспроможності регіонів, міст, підприємств, 
які дозволяють відстежити процес озеленення економіки, зокрема промисловості. 

В рамках проекту проводився моніторинг по основним індикаторам техногенного 
впливу на довкілля, які мають велике значення щодо озеленення промисловості та в 
цілому економіки, це: 

 шкідливі викиди в атмосферне повітря; 
 використання свіжої води та скидання без очищення у водні стоки; 
 поводження з відходами.

Атмосферне повітря. У 2017 році від стаціонарних промислових джерел в атмосферу 
надійшло 2,6 млн т, що у розрахунку на душу населення складає 60,8 кг, а промисловими 
підприємствами складали – 2,4 млн т, або 92,3% від загальної кількості викидів. Хоча за 
останні сім років фіксується зменшення шкідливих викидів від промисловості на 36,8% 
порівняно з 2010 р. (рис. 4.1).

Найбільше забруднення атмосфери спричиняють галузі важкої індустрії, які використо-
вують процеси відкритого видобування мінеральної сировини та процеси згорання 
палива – добувна промисловість – 20,1% (від загальних обсягів викидів промисловими 
підприємствами), переробна промисловість – 36,7% (у т. ч. металургія – 30,3%), вироб-
ництво електроенергії – 43,1% (рис. 4.2). Це переважно великі галузеві комплекси, які тра-
диційно складали структурний профіль української промисловості, але на яких в умовах 
ринку через економічні складнощі повільно проводяться природоохоронні заходи. 
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Рис. 4.1. Індекси промислового виробництва та шкідливих викидів  
в атмосферу від промислових підприємств, % до 2010 р.

Джерело: складено авторами за даними http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm
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Рис. 4.2. Обсяги забруднюючих речовин в атмосферу від промислових підприємств, тис. т
Джерело: складено авторами за даними http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm

Найбільш забруднене атмосферне повітря у старопромислових регіонах України – 
Донецькій (773,5 тис. т), Дніпропетровській (651,5), (230), Івано-Франківській (191,9), 
Запорізькій (178) областях, що пов’язано з домінуванням в цих регіонах підприємств 
добувної (вугільної), металургійної промисловості та виробництва електроенергії, які є 
найбільшими забруднювачами атмосферного повітря (рис. 4.3). На їх частку припадає від-
повідно 32,5%, 27,4, 8,1 і 7,5% загального обсягу викидів шкідливих речовин від промисло-
вих підприємств в країні. 
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Рис. 4.3. ТОП-12 регіонів забруднюючих атмосферне повітря  
від промислових підприємств, тис. т

Джерело: складено авторами за даними http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm

Висновок: незважаючи на деякі позитивні моменти, для зменшення негативного впливу 
промислових джерел забруднення на атмосферне повітря необхідно прискорити реалі-
зацію заходів із встановлення очисного обладнання, фільтрів і сепараторів для улов-
лювання забруднюючих речовин, передбачити спорудження високих і надвисоких димо-
вих труб та забезпечити удосконалення існуючих і створення нових промислових 
технологій, застосування принципово нових екологічно чистих систем виробництва. 
Озеленення економіки, зокрема промисловість, має стати пріоритетом інвестиційної 
політики держави.

Використання води в промислових цілях. За середньорічним обсягом споживання води 
Україна знаходиться на 16 місті (14,9 млрд. м3) серед європейських країн, 5 місце по вико-
ристанню води на виробничі потреби. 

Найбільшим споживачем води є галузі промисловості, де використовується майже 59% 
свіжої води (у т.ч. 61% прісної води), що йде на виробничі потреби. За 2010-2017 рр. 
загальний обсяг споживання свіжої води у промисловості знизився на 1496 млн. м3, або 
на 27% (рис. 4.4). Потреби промисловості задовольняються шляхом залучення води в 
оборотні і повторно-послідовні системи, за рахунок цього протягом 2017 р. зекономлено 
38,7 млрд м3 свіжої води.

Протягом 2010-2017 рр. спостерігається тенденція до зменшення загальних обсягів водо-
відведення, що пов’язано зі зменшенням обсягів забору і використання води. Проте, 
незважаючи на те, що обсяги промислового використання води поступово зменшуються, 
ступінь техногенного навантаження на водноресурсний потенціал країни лишається 
досить високим. Найбільш суттєву техногенну проблему утворюють забруднені стоки, що 
скидаються у поверхневі водойми без очищення. У 2017 р. їх обсяг склав 158 млн. м3 та 
зменшився на 49,3% порівняно з 2010 р. (рис. 4.5).
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Рис. 4.5. Обсяги вод скинутих у поверхневі водойми промисловими підприємствами, млн. м3

Джерело: складено авторами за даними http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm

Найбільш суттєвими забруднювачами водних ресурсів є галузі добувної промисло-
вості (зокрема, вугільна промисловість), металургійне виробництво та електроенер-
гетика (рис. 4.6).
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Рис. 4.6. Структура використання свіжої води по основним галузям, %
Джерело: складено авторами за даними http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm

 
Серед регіонів, можемо виділити ТОП-10 регіонів, які більше всього споживають і забруд-
нюють водні стоки (рис. 4.7). Як результат, найбільш небезпечними для здоров’я 
людини в сфері виявилися Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області, саме ті 
області де промисловість розвинена найбільше (ці області є лідерами з розміщення важ-
ких сфер промисловості металургії, машинобудування, хімічної). Водночас, на території 
цих областей проживає значна кількість населення України, що посилює значення про-
ведення невідкладних заходів з озеленення виробничих потужностей.

Висновок: озеленення промисловості вимагає розробку впровадження нових напрямів і 
об’єктів регулювання водокористування. Причому основні зусилля мають бути зосеред-
жені на зменшенні масштабів емісії у водне середовище та активізація будівництва очис-
них споруд. Але провідним напрямом економного водовикористання має стати засто-
сування новітніх енерго- і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних замкнутих 
виробничих циклів, а також подальший розвиток систем оборотного і повторного 
водовикористання. Це дасть можливість підвищити збалансований, екологічно безпеч-
ний розвиток промислового водокористування, мінімізувати кількість забруднюючих 
стоків, забезпечити збереження водних екосистем як унікальних складових природного 
середовища.
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Поводження з відходами. У 2017 р. загальна маса накопичених на території України від-
ходів за класами небезпеки (I-IV) перевищує 12 млрд. тонн, а щорічні обсяги утворення 
промислових небезпечних відходів за останні роки сягають від 300 до 400 млн. т (для 
порівняння в країнах ЕС – 2535,1 млн т, зокрема, во Франції – 323,5, Великої Британії – 277, 
Німеччина – 400,1, Польща – 182, Румунія – 177,6 млн т [5]. 

На рис. 4.8, ми бачимо, що поводження з небезпечними відходами здійснюється за чотири-
рівневою схемою, яка передбачає їх утилізацію (54,4%), знешкодження (0,2%), захоронення 
(18,2%) та залишок на підприємствах (27,2%). Останнє робиться, переважно у сховищах 
організованого складування, але трапляються випадки і неорганізованого захоронення.
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Джерело: складено авторами за даними http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm
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Основними джерелами утворення промислових небезпечних відходів залишаються під-
приємства гірничопромислового, харчового, хімічного, металургійного, паливно-енерге-
тичного комплексів, загальна кількість яких складає близько 98% від загального обсягу 
утворення відходів. 

 

2010 

Добувна 
промисловість  - 

297,3 

Переробна 
промисловість - 

34,8 

Постачання 
електроенергії - 

6 

2014 

Добувна 
промисловість - 

313,7 

Переробна 
промисловість - 

32,2 

Постачання 
електроенергії - 

6,2 

2017 

2010 

Добувна 
промисловість  - 

297,3 

Переробна 
промисловість - 

34,8 

Постачання 
електроенергії - 

6 

2014 

Добувна 
промисловість - 

313,7 

Переробна 
промисловість - 

32,2 

Постачання 
електроенергії - 

6,2 

2017 

2010 

Добувна 
промисловість  - 

297,3 

Переробна 
промисловість - 

34,8 

Постачання 
електроенергії - 

6 

2014 

Добувна 
промисловість - 

313,7 

Переробна 
промисловість - 

32,2 

Постачання 
електроенергії - 

6,2 

2017 

Рис. 4.9. Структура утворення відходів за класами небезпеки по основним галузям, млн т
Джерело: складено авторами за даними http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm

Найбільш поширеним напрямом поводження з відходами є утилізація, яка перед-
бачає їх корисне використання як вторинної сировини. Майже повністю використову-
ються відходи полімерного виробництва, легкої промисловості, зокрема текстильні від-
ходи, склобій, а також відходи паперу та картону. Нарощується вторинне використання 
шлаків доменного, сталеплавильного і феросплавного виробництва. Використання шла-
ків вважається досить перспективними, проте незважаючи на це їх використання як вто-
ринної сировини (50%), проблема утилізації шлаків залишається гострою. 

Основними утворювачами відходів є підприємства промисловості та енергетики. 
Обсяг утворюваних ними відходів складає близько 95% від загального. Водночас дина-
міка цього показника за період 2010-2017 рр. є позитивною – кількість утворених відходів 
щорічно стає меншою. 
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Зокрема, обсяг утворених відходів у добувній промисловості знижувався з 2013 року 
чотири роки поспіль, проте вже у 2017 р. цей показник зріс (рис. 4.10). 
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Рис. 4.10. Обсяг утворення відходів у добувній промисловості  
і розробленні кар’єрів, млн тонн

Джерело: складено авторами за даними http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm

Стійку тенденцію до зниження утворення відходів виявляє переробна промисловість. 
Питома вага її у загальному обсязі утворення відходів також відчутно знизилась: з 11,2% у 
2010 р. до 8,8% у 2017 р. (рис. 4.11).
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В галузі постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги утво-
рення відходів також падають протягом останніх років – з 9,9 млн тонн у 2011 р. до 6,2 млн 
тонн у 2017 р. (рис. 4.12).
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Рис. 4.12. Обсяг утворення відходів у постачанні електроенергії, газу,  
пари та кондиційованого повітря, млн. тонн

Джерело: складено авторами за даними http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm

 

Висновок: проведений аналіз показав, що незважаючи на поступове щорічне скоро-
чення обсягів утворення відходів в українській промисловості екологічний ризик не тільки 
не зменшується, а навпаки набуває прихованої загрози, яка періодично нагадує про себе 
через розгерметизацію сховищ, донну фільтрацію, атмосферні смоги, пилові бурі тощо. 

Інноваційна діяльність підприємств. Важливими показниками, що характеризують про-
цес озеленення промисловості є кількість упроваджених маловідходних та ресурсозбе-
рігаючих технологій на промислових підприємствах, а також кількість самих підприємств, 
що їх впроваджували. На підставі даних державного статистичного спостереження інно-
ваційно-активними у 2017 році були 759 промислових підприємств (або 16,2% від обстеже-
них). Частка ж інноваційно-активних підприємств, що впроваджують маловідходні, ресур-
созберігаючі технології є низькою, коливається по роках – від 1,9% в 2010 р. до 5,3% у 
2016 р. Проте у натуральному вираженні цього показника ми досягли зараз лише рівня 
2013 року [6].

Як демонструє рис. 4.13, крива динаміки показника кількості промислових підпри-
ємств, що впроваджують маловідходні, ресурсозберігаючі технології, просідає саме у 
складні для промисловості 2014 та 2015 рр. 
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Рис. 4.13. Кількість промислових підприємств, що впроваджують маловідходні, 
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Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf

Кількість нових технологічних процесів, що впроваджуються інноваційно-активними під-
приємствами добувної промисловості стрімко зросла у 2016 р. (понад 1,5 тис.), водночас 
маловідходними та ресурсозберігаючими з них були лише 10. В переробній промисло-
вості період 2013-2015 рр. позначився зниженням впровадження маловідходних та ресур-
созберігаючих технологій на підприємствах, що пов’язано, зокрема, із зниженням рівня 
інноваційної реконструкції галузі та погіршенням технічних можливостей підприємств.

В сфері водопостачання, каналізації, поводження з відходами протягом 2013-2017 рр. відмі-
чається поступальний прогрес. Кількість впроваджених маловідходних, ресурсозберігаючих 
технологій на підприємствах у 2017 р. зросла вп’ятеро порівняно з 2015 р. (рис.4.14-4.17). 
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Розвиток нових сфер зеленої промисловості 

В Україні за останні чотири роки відбувається зростання розвитку нових сфер зеленої 
промисловості, а саме виробництва зеленої електроенергетики, потужності якої з рівня 
32 МВт у 2014 році зросли до значення 813 МВт у 2017 році. За період 2014-2017 рр. обсяги 
інвестування в зелені галузі виробництва електроенергії було залучено 1,2 млрд євро 
та введено 1271 МВт нових потужностей електроенергетики. Цікавим є те, що в цю сферу 
інвестують навіть громадяни – фізичні особи. Так, за цей період більше 6 тис. українських 
домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 121 МВт, інве-
стувавши 121 млн євро (рис. 4.18).
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Рис. 4.18. Обсяги інвестування в нові галузі зеленої промисловості 
з 2014-2017 рр., млн євро

Джерело: складено за даними Держенергоефективності

 
Вітрова та сонячна енергетика. З 2015 року надбавку до “зеленого” тарифу за викорис-
тання обладнання українського виробництва отримали 13 об’єктів відновлюваної елек-
троенергетики загальною потужністю 45,7 МВт, з них:

– 6 СЕС загальною потужністю 37,0 МВт;
– 3 ВЕС загальною потужністю 8,0 МВт;
– 4 МГЕС загальною потужністю 0,7 МВт.

За ІV квартал 2017 року загальна кількість приватних домогосподарств, що вста-
новили сонячні електростанції та отримали “зелений” тариф, збільшилась на 30% 
(+687 домогосподарств) та на кінець 2017 року склала 3010 домогосподарств. Станом 
на 31.12.2017 року загальна потужність сонячних електростанцій приватних домогос-
подарств склала 51 МВт, з яких у ІV кварталі було введено 13,9 МВт. Лідерами серед  
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регіонів України з кількості приватних домогосподарств, що встановили сонячні елек-
тростанції, є:

– Київська область та м. Київ – 516 домогосподарств (7,24 МВт);
– Дніпропетровська область – 297домогосподарств (5,19 МВт);
– Тернопільська область – 227 домогосподарств (4,65 М)

8 ВЕС на території України загальною потужністю понад 215 МВт побудувала і експлу-
атує група компаній “Вітряні парки України”. Частина вітростанцій розташовані в зоні 
АТО і окупованому Криму, тому із 2014 року доступ та експлуатація цих об’єктів при-
зупинено чи заморожено. За 11 місяців 2017 року вітростанції України згенерували 
695,947 млн кВт/год електроенергії. Але 138,03 МВт потужностей вітропарків Донецької 
і Луганської області недоступні для української енергосистеми. Це — Новоазовська 
(“Вітроенергопром”), Краснодонська, Лутугинська ВЕС і вітропарк “Новоазовський”. За 
підсумками першої половини 2016 року в Україні було зведено 14 нових об’єктів від-
новлюваної енергетики загальною потужністю майже 39 МВт. 12 проектів потужністю 
37 МВт — це об’єкти сонячної енергетики, 2 потужністю 2 МВт — сегмент біомаси. У віт-
роенергетиці та малій гідроенергетиці нові об’єкти 2016-го поки що не будувалися. 
Інвестиції в зазначені проекти становили понад €42 млн. Прикметно, що торік за анало-
гічний період у сегменті сонячної енергетики не було зведено жодного нового об’єкта, 
що було пов’язано не так зі збільшеними через воєнний конфлікт ризиками, як із дією 
правила місцевої складової, що дозволяло девелоперам купувати тільки українські 
модулі. Черги з охочих масово скуповувати вітчизняну продукцію не спостерігалося. 
Причина — вищі ціни, ніж на китайську продукцію. Влітку минулого року вимогу скасу-
вали, що фактично стало початком нового етапу розвитку галузі.

Загальна потужність всіх українських об’єктів зеленої генерації, що включає об’єкти 
сонячної та вітряної енергетики, малі ГЕС та електростанції на біомасі (біогазові стан-
ції), перевищила 1028 МВт. Якщо говорити про питому частку відновлюваної енерге-
тики в загальному енергобалансі країни, то цей показник становив трохи більше ніж 
2% (на 2016 р.).

Встановлені потужності відновлюваних джерел енергії в Україні у 2017 р. перевищили 
1 ГВт, і український ринок Renewable Energy перебуває в центрі уваги ключових світових 
гравців. Потенціал відновлювальних джерел енергії в Україні та обсяги заміщення пер-
винних енергетичних ресурсів в Україні подано в табл. 4.1 і 4.2.

Потужності сонячних електростанцій в Україні у 2017 р. становлять 453 МВт. Найбільші 
гравці в цьому сегменті — компанії CNBM (найбільший китайський виробник будівельних 
матеріалів, володіє активами, раніше належали компанії Клюєвих Active Solar), “Рендж 
Девелопмент”, “Еко Оптіма”, “Парадигма Інвест Груп”, “Енерго-Інвест”, “Теплодар ПВ”, 
“Українські системи Солар”.



41

Моніторинг озеленення економіки при реалізації угоди про асоціацію Україна-ЄС

Таблиця 4.1

Потенціал відновлюваних джерел енергії в Україні

Відновлюване 
джерело енергії

Щорічна потенційна енергія

теоретично можливо технічно досяжно

млрд кВт∙год млн т у.п. млрд кВт∙год млн т у.п.

Вітер 270 97,2 41,7 15,0

Вода (малі 
гідроелектростанції) 12,5 4,5 8,3 3,0

Біомаса 407 50 162,8 20

Джерело: складено за даними Держенергоефективності

Таблиця 4.2

Обсяги заміщення первинних енергетичних ресурсів

Тип енергогенерації Обсяги енергоресурсів

Вітрові електростанції 1,07 ГВт 

Тверде біопаливо 79,3 МВт 

Сонячні установки 50 МВт

Біогаз 11,1 МВт 

Енергія біомаси 8,5 МВт

Малі ГЕС 0,8 МВт

Паливний біоетанол 0,06 млн т

Торф 0,03 млн т

Біодизель 0,01 млн т 

Промисловий газ 9 млн т у.п. 

Газ із нафтогазових родовищ 0,4 млн т у.п. 

Джерело: складено за даними Держенергоефективності

Окупність енергії, що виробляється сонячними батареями, перевищує 20 років. Вартість 
1 кВт∙год. електроенергії, яка виробляється фотомодулями, сьогодні є значно вищою, ніж 
у традиційній енергетиці, але по-перше, ця величина має тенденцію до зменшення для 
сонячної енергетики та до зростання для традиційної енергетики, а по-друге, сонячна 
енергетика може успішно конкурувати з традиційною, коли споживання енергії порів-
няно незначне, а під’єднатися до загальної електромережі дорого або зовсім неможливо 



42

Моніторинг озеленення економіки при реалізації угоди про асоціацію Україна-ЄС

У такому разі застосування сонячних батарей обумовлюється не стільки кількістю виро-
бленої ними електроенергії або її вартістю, скільки необхідністю реалізації певних функ-
цій, появою нових можливостей, поліпшенням якості процесів, які вже використову-
ються. Ефект від застосування сонячних батарей у сферах зв’язку, транспорту, у побуті, 
сільському господарстві, для екологічного контролю підвищується за умови викорис-
тання економічних споживачів енергії, спеціально розроблених для роботи з фотомо-
дулями, – ламп освітлення, холодильників, насосів, телевізорів тощо. Крім того, термін 
роботи сонячних елементів практично необмежений і може становити десятки років. 
В Україні потенціал сонячної енергетики є достатньо високим для широкого впровадження 
як фототеплоенергетичного, так і фотоелектроенергетичного обладнання практично на 
всій території. Середньорічна кількість сумарної сонячної радіації на 1 м² поверхні терито-
рії України становить від 1070 кВт∙год у північній частині до 1400 кВт∙год і вище на півдні. 

Річний технічно досяжний енергетичний потенціал сонячної енергії в Україні є еквіва-
лентним 6 млн т умовного палива, а його використання дозволяє заощадити близько 
5 млрд м3 природного газу. Україна має потужності для випуску понад 10 % світових обся-
гів монокристалічного кремнію для фотоелектричних перетворювачів.

Планується реалізувати 34 нові інвестиційні проекти в галузі сонячної енергетики загаль-
ною потужністю 120 МВт. Інвесторами є як українські, так і закордонні компанії. Зокрема, 
сьогодні компанія “Подільський енергоконсалтинг” взялася реалізувати у Вінницькій 
області п’ять проектів загальною потужністю 38 МВт.

У липні 2018 року виробництво електроенергії альтернативними джерелами – електро-
станціями, що використовують вітрову, сонячну енергію та енергію з біомаси (далі – ВЕС, 
СЕС, біомаса) порівняно з показником 2017 року збільшилось на 46,6 млн кВт-год., або на 
27,3%, та становило 217,2 млн кВт-год., – ідеться у повідомленні Міненерго. А за сім місяців 
виробництво електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса) порівняно з 
відповідним періодом 2017 року збільшилось на 385,4 млн кВт-год., або на 36,4%, та ста-
новило 1 443,6 млн кВт-год.

Таблиця 4.3

Показники розвитку вітроенергетики в Україні до 2030 року

Показник Сценарій Одиниця 
виміру 2010 2015 2020 2025 2030

Встановлена 
потужність ВЕС

Песимістичний ГВт 0,25 0,5 0,9 1,4 2,0
Базовий ГВт 0,6 1,12 1,65 2,2 2,8

Оптимістичний ГВт 0,6 1,2 1,85 2,55 3,35

Виробництво 
електроенергії

Песимістичний млрд. кВт•год 0,26 0,66 1,58 2,7 4,38
Базовий млрд. кВт•год 0,63 1,48 2,89 4,24 6,13

Оптимістичний млрд. кВт•год 0,63 1,58 3,24 4,91 7,34
Джерело: складено за даними Держенергоефективності



43

Моніторинг озеленення економіки при реалізації угоди про асоціацію Україна-ЄС

Загалом на електростанціях, які входять до Об’єднаної енергетичної системи (далі – 
ОЕС) України, у липні 2018 року обсяг виробництва електричної енергії становив  
12 217,3 млн кВт-год. Це на 493,3 млн кВт-год., або на 4,2%, більше порівняно з показни-
ком липня 2017 року.

Показник виробництва електроенергії за січень-липень нинішнього року електростанці-
ями, які входять до ОЕС України, сягнув 92 090,7 млн кВт-год., що на 2 020,7 млн кВт-год., 
або на 2,2% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Впровадження сталих публічних закупівель в Україні 

В Європі існує значний попит на екопродукти, пропоновані за конкурентоздатною ціною, 
що свідчить про високий нереалізований потенціал на внутрішньому ринку ЄС, у тому 
числі державні закупівлі, на які припадає значна частка європейського споживання. 
Україна зобов’язалась до 2019 року впровадити в систему закупівель на законодав-
чому рівні вимоги, що забезпечать більшу інтеграцію екологічних і соціальних крите-
ріїв на основі відповідних стандартів до виконавців контрактів або до закуповуваних для 
державних потреб товарів, послуг чи робіт. 
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Рис. 4.19. Впровадження екологічної сертифікації та маркування в Україні  
порівняно з європейськими країнами (станом на 2017 рік)

Джерело: складено за даними ВГО “Жива планета”

 

Результати вищезазначеного моніторингу показали, що протягом 2010-2017 рр. майже 
всі екологічні індикатори в абсолютному вимірі мали спадаючий тренд, що є позитив-
ною тенденцією. Прогрес відбувається і в частині екологічних нововведень в діяльності  
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промислових підприємств. Це засвідчує, що озеленення відбувається майже у всіх галу-
зях промисловості. Водночас покращення ключових екологічних параметрів вироб-
ництва спостерігається лише в деяких сферах, енергетиці та сільському господарстві. 

З урахуванням зазначеного економічний розвиток України на сучасному етапі пови-
нен полягати в переході від здійснення окремих природоохоронних заходів до розроб-
лення і реалізації концепції всебічного озеленення суспільного виробництва та інших 
сфер діяльності. Досягнення цієї важливої мети неможливе без використання зеленого 
сценарію розвитку промисловості, тому що сьогодні промислові підприємства є одним 
із найбільших дестабілізуючих факторів досягнення сталого розвитку. Технологічна 
модернізація та трансформація промисловості у більш зелену й ресурсоефективну, з 
низькими викидами і відходами забруднюючих речовин має стати ключовим компо-
нентом політики зеленого зростання. Ключовим напрямом при цьому має стати синергія 
влади, промислового бізнесу й громадськості на фоні всебічного поширення поінформо-
ваності щодо ключових орієнтирів озеленення економіки.

Підтвердженням даного висновку щодо важливості системного переходу до зеленої про-
мисловості в Україні є і результати опитування, проведеного в рамках проекту, що вико-
нується за підтримки Фонду “Відродження”. Опитування відбувалось під час проведення 
Міжнародного форуму INNOVATION MARKET 2018 (21-23 листопада 2018 р.), Міжнародної 
виставки продовольчої продукції UKRAINIAN FOOD EXPO (12-14 грудня 2018 р.). 

Під час проведення дослідження були опитані підприємства/їх представники, що дозво-
лило нам сформувати спектр реципієнтів з різних галузей промисловості, які представ-
ляють діючі економічно активні підприємства, які є постійними учасниками професійних 
виставок та інших заходів промоції та які є дружніми до впровадження нових технологій, 
у тому числі й екологічних.

В процесі проведеного опитування було виявлено низьку обізнаність підприємців 
щодо заходів підтримки та зеленого стимулювання, слабку поінформованість щодо 
впровадження принципів стійкого фінансування, небажання деяких підприємців 
впроваджувати зелені заходи. В результаті опитування вітчизняних підприємств (мето-
дом бліц-інтерв’ю) ми змогли оцінити рівень поінформованості підприємців та з’ясувати, 
якої саме інформації бракує задля приведення у відповідність їх бізнес-процесів до кон-
цепції зеленої економіки; виявити проблеми, з якими стикаються підприємства у процесі 
озеленення; відстежувати ставлення (очікування, настрої, громадську думку) підприємців 
до впровадження процесів озеленення. 
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Загальні висновки

Україна активно розвиває зелену економіку, особливо в промисловості та енергетиці. 
Це єдина частина сучасної національної економіки, яка не відчула загальних кризових 
явищ, ані 2007-2008 років, ані 2014 року (політична криза, військові дії, уповільнення тем-
пів економічного зростання). Загальний розмір зовнішніх інвестицій в зелену економіку 
перевищує 1 млд євро. Постійно зростає використання зелених технологій на рівні при-
ватних домогосподарств. 

Україна виконує вимоги інтеграції до ЄС в сфері зеленої економіки, але ефективність реа-
лізації цих нормативних та регулятивних актів є низькою.

Моніторинг озеленення промисловості, проведений по основним галузям і адресований 
для кінцевого споживача – 50 підприємств, які висловили зацікавлення у розвитку зеле-
них технологій та організації господарських процесів, виявив, що:

– із запропонованих ОЕСР більш ніж 100 основних та додаткових показників для моні-
торингу процесу зеленого розвитку в Україні адаптовано 65 (47 – повністю, 15 – зі змі-
нами методології, 3 – немає можливості для їхнього розрахунку). Сучасна державна 
статистична звітність з процесу озеленення економіки є найбільш адаптованою до 
цієї методики;
– в Україні, на жаль, використання значної частини з цих індикаторів поки що не прак-
тикується. З 172 індикаторів сталого розвитку, запропонованих фахівцями для адап-
тації глобальних Цілей Сталого Розвитку в Україні, обрано 68, що визначають зелені 
напрями розвитку економіки та послужить орієнтирами для зеленого зростання під 
час досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР). У складі індикаторів зеле-
ного зростання з адаптації глобальних Цілей Сталого Розвитку в Україні є у наявності  
11 індикаторів, які ми вважаємо основними для збалансованого представлення досяг-
нення цілей зеленого розвитку у промисловому секторі.

Результати вищезазначеного моніторингу показали, що протягом 2010-2017 рр. майже 
всі екологічні індикатори в абсолютному вимірі мали спадаючий тренд, що є позитивною 
тенденцією. Прогрес відбувається і в частині екологічних нововведень в діяльності про-
мислових підприємств. Це засвідчує, що озеленення відбувається майже у всіх галузях 
промисловості. Водночас покращення ключових екологічних параметрів виробництва 
спостерігається лише в деяких сферах, енергетиці та сільському господарстві. Причиною 
зниження тиску на довкілля є скорочення обсягів промислового виробництва і, на жаль, 
лише частково, інноваційна зелена модернізація промисловості. 
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З урахуванням зазначеного економічний розвиток України на сучасному етапі повинен 
полягати в переході від здійснення окремих природоохоронних заходів до розроблення 
і реалізації концепції всебічного озеленення суспільного виробництва та інших сфер 
діяльності. 

На часі використання зеленого сценарію розвитку промисловості, тому що сьогодні про-
мислові підприємства є одним із найбільших дестабілізуючих факторів досягнення ста-
лого розвитку. 

Важливою умовою здійснення озеленення економіки стали прийняття відповідної нор-
мативно правової бази гармонізованої з угодою про асоціацію з Європейським Союзом. 
Зокрема, в 2017-2019 роках в Україні прийнято Стратегію низьковуглецевого розвитку до 
2050 року (2018), Енергетичну стратегію до 2035 року (2018), Закон про оцінку впливу 
на довкілля (2017), Закон “Про стратегічну екологічну оцінку, Закон “Про Основні засади 
(Стратегію) екологічної політики України на період до 2030 року” (2019) та інші екологічні 
документи.

Аналіз практики застосування цих нормативно-правових документів, плану імплемента-
ції Угоди про Асоціацію України з ЄС щодо екологічних питань свідчить, що цей напрямок 
потребує посилення інституційної спроможності як органів державної влади так і місце-
вого самоврядування, удосконалення законодавчою бази та прийнятих планів, що скла-
дають базу озеленення економіки у взаємодії із громадським сектором та бізнесом.

 Важливим є фінансування заходів, передбачених, зокрема Енергетичною стратегією до 
2035 року та Стратегію низьковуглецевого розвитку до 2050 року не тільки на основі 
коштів бізнесу та державного бюджету, а і завдяки впровадженню регуляторних еко-
номічних механізмів зеленої економіки, які сприятимуть озелененню на основі застосу-
вання сучасних інноваційних зелених технологій.

Технологічна модернізація та трансформація промисловості у більш зелену й ресурсо-
ефективну, з низькими викидами і відходами забруднюючих речовин має стати ключо-
вим компонентом політики зеленого зростання. Ключовим напрямом при цьому має стає 
синергія влади, промислового бізнесу й громадськості на фоні всебічного поширення 
поінформованості щодо ключових орієнтирів озеленення економіки. Саме для реалізації 
такої синергії пропонується комплекс взаємодій для органів державної влади, місцевого 
самоврядування, бізнесу, вищих навчальних закладів та наукових (експертних) установ 
(Додаток А).



47

Моніторинг озеленення економіки при реалізації угоди про асоціацію Україна-ЄС

 

Список використаних джерел

1. Environmental Monitoring / UNECE. URL: https://www.unece.org/environmental-policy/
environmental-monitoring-and-assessment/areas-of-work/environmental-monitoring.html

2. 2018 EPI Results. URL: https://epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline

3. Human Development Reports / UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME.  
URL: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/UKR

4. Environmental Monitoring / UNECE. URL: https://www.unece.org/environmental-policy/
environmental-monitoring-and-assessment/areas-of-work/environmental-monitoring.
html

5. Статистичні дані. [Електронний ресурс]. – URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/ 
database?p_p_id=NavTreeportletprod_WAR_NavTreeportletprod_INSTANCE_nPqeVbPX-
RmWQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_
col_pos=1&p_p_col_count=2

6. Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Державна служба статистики України, 2011-
2017. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf

7. Берзіна С. Вимоги законодавства ЄС у сфері публічних закупівель стосовно сталих 
публічних закупівель (СПЗ) та практика застосування СПЗ у країнах ЄС: матеріали 
Підсумкової Конференції “Сталі державні закупівлі: принципи, методи та досвід впро-
вадження в Україні та у світі” за регіональною програмою ЄС “Екологізація економік 
країн Східного партнерства Європейського Союзу (EaP GREEN)” в рамках ділової прог-
рами Міжнародного форуму GREEN MIND. – Київ: МВЦ, 23 листопада 2017 року.

8. Взаємний вплив економіки та природного середовища в сучасному світі: політика, 
стратегії, технології / Л. А. Мусіна, А. В. Ямчук, Т. К. Кваша ; Держ. агентство з питань 
науки, інновацій та інформатизації України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – 
Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – 259 c.

9. Економічні механізми національної екологічної політики в системі сталого розвитку 
України / [Веклич О.О., Кобзар О.М., Колмакова В.М. та ін.]; за науковою редакцією 
проф.. Лизуна С.О. / ДУ “ІЕПСР НАНУ”. – Київ, 2014 – 280 с.

10. Запровадження принципів “Глобального зеленого курсу” у модель економічного роз-
витку України: наук. доп. / [Б.В. Буркинський, Т.П. Галушкіна, Л. О. Мусіна та ін.]; Ін-т 
проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. – Одеса, 2012. – 46 с.



48

Моніторинг озеленення економіки при реалізації угоди про асоціацію Україна-ЄС

11. Кваша Т.К. Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, 
досвід формування та перспективи застосування: Монографія / Т.К. Кваша, Л.А. Мусіна, 
за заг. ред. Мусіної Л.А. – К.: УкрІНТЕІ, 2015. – 280 с.

12. “Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (2016). Доповідь про 
зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого зростання ОЕСР”.  
URL: http://www.uintei.kiev.ua/images/files/monografii/GreenTransformation_UA_Web.pdf

13. Мусіна Л. Аналітична доповідь “Стан та перспективи розвитку зеленої економіки та 
зеленого бізнесу в Україні” (Сurrent situation and prospects of green economy and green 
business development in Ukraine) URL: http://eep.org.ua/page/green_economy/en/

14. Оценка зеленой трансформации экономики: Руководство для стран Восточного 
Партнерства ЕС. EaP GREEN, 2016. – URL: http://www.green-economieseap.org/
resources/EaP%20GREEN_GGI%20Guide_clean_ ENG_FINAL.pdf

15. Потапенко В. Г. Трансформація використання природно-ресурсної сфери України на 
засадах “зеленої” економіки: монографія / В. Г. Потапенко. – Суми: Папірус, 2013. – 383 с.

16. Цілі сталого розвитку: Україна. Завдання та індикатори. 2017. URL:  
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-
report/sustainable-development-goals--targets-and-indicators.html



49

Моніторинг озеленення економіки при реалізації угоди про асоціацію Україна-ЄС

 

Додаток А

Інформаційно-просвітницький інструментарій розвитку зеленої економіки

Органі-
затор Інструмент (захід) Цільова аудиторія Комунікаційні канали

О
рг

ан
и 

д
ер

ж
ав

но
ї в

ла
д

и

Періодичний еколого- 
економічний моніторинг 
(електронний бюлетень)

Бізнес-спільнота, 
органи державної 

влади, органи 
місцевого 

самоврядування

Тематична сторінка на 
веб-сайтах міністерств; 
публікації у Facebook, 
Twitter 

Рекламно-інформаційна 
кампанія із популяризації 
“зеленої економіки”

Широка 
громадськість

Біл-борди із соціальною 
рекламою, тематична 
сторінка на веб-сайтах 
міністерств, банери на 
веб-сайтах міністерств та 
їх відомств; публікації у 
Facebook, Twitter; статті у 
друкованих та електронних 
ЗМІ

Аудіовізуальна 
платформа 

Широка 
громадськість, 

зокрема, молодь

Відеоролики з науково-
популярною інформацією, 
виступами експертів та 
інших авторитетних для 
молоді та громадськості 
осіб, розміщені на 
тематичних сторінках 
веб-сайтів міністерств, 
Facebook, Twitter; Youtube

Оприлюднення 
результатів міжнародних, 
загальнодержавних 
та регіональних 
проектів та найкращих 
практик, імплементації 
міжнародних угод 
із сталого розвитку, 
зеленої економіки, 
енергоефективності, 
виробництва органічної 
продукції, поводження з 
відходами тощо

Широка 
громадськість, 

бізнес-спільнота, 
неурядові 
організації

Електронні звіти та 
аналітичні записки на веб-
сторінках Міністерств, у 
Facebook, Twitter
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Органі-
затор Інструмент (захід) Цільова аудиторія Комунікаційні канали

Проведення в обласних 
центрах Днів зеленої 
економіки

Широка 
громадськість, 
місцеві органи 
влади, бізнес-

спільнота, школи 
та заклади вищої 
освіти, неурядові 

організації

Розміщення інформації на 
веб-сторінках міністерств, 
обласних державних 
адміністрацій та органів 
місцевого самоврядування, 
закладів вищої освіти, 
шкіл, соціальної реклами 
на біл-бордах; поширення 
інформації засобами 
електронного зв’язку

Підготовка концепції та 
плану інформаційної 
кампанії в закладах 
шкільної, професійно-
технічної та вищої освіти; 
сприяння його реалізації 
на місцевому рівні

Учні, студенти, їх 
батьки, викладачі

Оприлюднення концепції та 
плану кампанії на веб-сайті 
МОН, Facebook, веб-сайтах 
закладів освіти

О
рг

ан
и 

м
іс

ц
ев

ог
о 

са
м

ов
ря

д
ув

ан
ня

Проведення круглих 
столів та семінарів з 
питань розвитку зеленої 
економіки та підтримки 
інвесторами, місцевим 
самоврядуванням, 
громадою ініціатив, 
спрямованих на 
озеленення економіки 
території

Бізнес-спільнота, 
громадські 

активісти, інвестори, 
неурядові 

організації, 
представники 
регіональних 

органів влади, ОМС

Інформування про захід 
засобами електронного 
зв’язку, розміщення на веб-
сторінках ОМС
Пряме спілкування 
із аудиторією під час 
проведення заходів
Висвітлення події у 
друкованих, електронних, 
телевізійних ЗМІ

Розміщення 
візуальної інформації 
(інфографік, візуальних 
пояснювальних 
матеріалів) про 
ефективне використання 
природних ресурсів, 
мінімізацію відходів 
та забруднення, 
поводження з відходами, 
можливостей оновлення 
бізнес-моделей на основі 
продуктивних екологічно 
безпечних технологій, 
відповідальне 
споживання 

Громада населеного 
пункту, ОТГ

Офіційні веб-сайти органів 
місцевого самоврядування; 
електронні видання з 
інформацією
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Органі-
затор Інструмент (захід) Цільова аудиторія Комунікаційні канали

Підтримка та 
сприяння реалізації 
заходів, розроблених 
центральними органами 
виконавчої влади

Громада, бізнес-
спільнота, неурядові 

організації, 
працівники ОМС

Офіційні веб-сайти органів 
місцевого самоврядування, 
пряме спілкування в ході 
проведення заходів, 
електронні видання, 
розміщені на сторінках ОМС

Проведення тренінгів 
по зеленому 
підприємництву

Бізнес-спільнота 
(МСБ), неурядові 

організації, 
працівники ОМС, 

фахівці та викладачі 
ЗВО

Інформування про захід 
засобами електронного 
зв’язку, розміщення на веб-
сторінках ОМС
Пряме спілкування 
із аудиторією під час 
проведення заходів
Висвітлення події у 
друкованих, електронних, 
телевізійних ЗМІ

Ініціювання створення 
“Зеленої школи” на базі 
однієї зі шкіл населеного 
пункту або громадської 
організації, проведення 
презентації школи

Школи, ОМС, 
неурядові 
організації

Інформування про захід 
засобами електронного 
зв’язку, розміщення на веб-
сторінках ОМС
Пряме спілкування під час 
презентації
Висвітлення події у 
друкованих, електронних, 
телевізійних ЗМІ

За
кл

ад
и 

ви
щ

ої
 о

св
іт

и

Введення та викладання 
теми про зелену 
економіку в ряд 
навчальних дисциплін

Студенти, викладачі Пряме спілкування, 
документація ЗВО

Введення спецкурсу для 
окремих спеціальностей 
про зелену економіку

Студенти, викладачі Пряме спілкування, 
документація ЗВО

Проведення конкурсів 
дослідницьких робіт із 
тематики

Студенти, викладачі, 
обласні управління 

освіти

Інформування про захід 
засобами електронного 
зв’язку, розміщення на веб-
сторінках закладів вищої 
освіти
Пряме спілкування під час 
проведення заходу

Проведення 
студентського наукового 
форуму “Зелена 
економіка”

Студенти, викладачі, 
обласні управління 

освіти, ОМС

Інформування про захід 
засобами електронного 
зв’язку, розміщення на веб-
сторінках закладів вищої 
освіти
Пряме спілкування під час 
проведення заходу
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Органі-
затор Інструмент (захід) Цільова аудиторія Комунікаційні канали

За
га

ль
но

ос
ві

тн
і н

ав
ча

ль
ні

 з
ак

ла
д

и Проведення відкритих 
уроків на тему зеленої 
економіки

Учні, вчителі Пряме спілкування, 
друкований дидактичний 
матеріал ЗНЗ

Проведення конкурсів 
дослідницьких робіт 
із тематики для учнів 
старших класів

Учні, вчителі, 
департаменти освіти

Інформування про захід 
засобами електронного 
зв’язку, розміщення на веб-
сторінках департаменту 
освіти
Пряме спілкування під час 
проведення заходу

Організація екологічних 
таборів в школах

Учні, вчителі, 
департаменти 

освіти, ОМС

Пряме інформування 
учнів та їх батьків, 
пряме спілкування з 
учнями, залучення їх до 
різноманітних активностей

Н
еу

ря
д

ов
і о

рг
ан

із
ац

ії

Діалоговий майданчик з 
представниками бізнесу, 
ЗМІ, ЗВО, ОМС, органів 
центральної влади

Бізнес-спільнота, 
представники 

органів державної 
влади, ОМС, 

науково-
педагогічний 

персонал ЗВО, ЗМІ, 
громадськість

Пряме спілкування на 
зібраннях представників 
усіх сфер бізнесу, 
обговорення регіональних 
проблем запровадження 
зеленої економіки

Проведення 
соціологічного 
дослідження щодо 
поінформованості 
громадян про зелену 
економіку та підготовка 
за результатами 
інформаційних 
бюлетенів

Громадськість, ОМС, 
ЗМІ

Анкетне опитування 
громадян населених пунктів 
всіх категорій
Друковані бюлетені та їх 
поширення серед ОМС, 
центральних органів влади, 
бізнес-сектору, ЗВО, інших 
організацій
Оприлюднення результатів 
через електронні та 
телевізійні ЗМІ

Тематичні лекції для 
громадських організацій, 
ОМС, бізнес-спільноти

Громадськість, ОМС, 
бізнес-спільнота

Пряме спілкування із 
цільовою аудиторією

П
ри

ва
тн

ий
 с

ек
то

р Участь у тематичних 
виставках, зокрема, 
зелених технологій, 
органічної продукції 
тощо

Громадськість – 
відвідувачі виставки

Пряме спілкування, 
репортажі в електронних, 
друкованих та телевізійних 
ЗМІ

Екологічне маркування 
продукції

Споживачі Друкована інформація на 
етикетках, упаковках тощо 
продукції
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Органі-
затор Інструмент (захід) Цільова аудиторія Комунікаційні канали

Реклама продукції Споживачі Телевізійні, електронні та 
друковані ЗМІ, рекламні 
статті, веб-сайти компаній

Конференції, круглі столи Представники 
бізнес-спільноти, 
ОМС, неурядові 

організації, 
наукова спільнота, 

громадськість

Пряме спілкування із 
проблем запровадження 
зеленої економіки на 
регіональному рівні

Н
ау

ко
ва

 с
пі

ль
но

та

Наукові публікації (статті, 
монографії)

Науковці, бізнес-
спільнота, органи 
державної влади, 
ОМС, студенти та 

викладачі ЗВО

Друковані та електронні 
наукові та науково-
популярні журнали

Консультації бізнесу, 
ОМС

Бізнес-спільнота, 
ОМС

Пряме спілкування 
із представниками 
підприємств, в рамках 
діяльності робочих груп в 
ОМС тощо

Видання електронного 
бюлетеня, який містить 
актуальну інформацію 
щодо перебігу 
процесів озеленення 
та відповідності їх 
положенням угоди 
про Асоціацію з ЄС 
і рекомендації про 
більш ефективне 
просування озеленення 
вітчизняної економіки та 
формування спільного 
бачення пріоритетних 
завдань і перспективних 
дій в цьому напрямку

Органи державної 
влади, ОМС, бізнес-
спільнота (асоціації 

виробників), 
неурядові 
організації

Електронне видання 
розміщується на веб-сайтах 
та їх тематичних сторінках 
органів державної влади, 
ОМС, асоціацій виробників, 
неурядових організацій
Розсилається засобами 
електронного зв’язку 
цільовій аудиторії
Результати 
оприлюднюються в 
новинах електронних та 
друкованих ЗМІ

Конференції, круглі столи Представники 
наукової спільноти, 

ОМС, неурядові 
організації, 

бізнес-спільноти

Пряме спілкування із 
проблем запровадження 
зеленої економіки на 
регіональному рівні
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