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РОЗДІЛ 1. РЕСУРСОЕФЕКТИВНЕ ТА ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО –
ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНА
площа – 603 628 км2
населення – 45 млн людей
міське населення – 70% від загального
ВВП – 124 млрд доларів США

СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ
50% – сфера послуг
40% – промисловість
10% – сільське господарство

ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ СО2
9% – сільське господарство
21% – промисловість, використання продуктів
4% – використання земельних та лісових ресурсів, накопичення сміття
78% – споживання енергії

КИЇВ-2017
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ЕКОНОМІЧНА, СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В
УКРАЇНІ
Україна – це суверенна і самостійна
держава у Східній Європі із загальною
площею близько 603 628 км2 та населенням
майже
45
мільйонів
мешканців.
За
географічними розмірами вона посідає 5
місце в Європі і вважається найбільшою
серед усіх країн Східної Європи. З 2000 до
2016 року рівень ВВП в країні виріс на 39%,
що у перерахунку на душу населення
становило 2900 доларів США (стабільний
показник впродовж 2010 року), а це лише 8%
у порівнянні з ВВП на душу населення у 28
країнах ЄС і найнижчий показник серед усіх
країн Східної Європи та Центрально Азії
(Світовий Банк, 2017b).
У загальній структурі української
економіки сектор надання послуг відповідає
за створення майже половини загальної
доданої вартості продукту, далі йде
промисловість (близько 40%) та сільське
господарство (майже 10%). Отже, загальна
картина в країні така: сільське господарство
та
оборонна
промисловість
сукупно
утворюють найбільшу частку загальної
доданої вартості, хоча частка кожної окремо
становить тільки 10%. Енергетика дає 8%,
вугільна галузь – 6%, освіта – 4% (Лензен та
ін., 2012).
2016 рік відзначився досить помірними
темпами розвитку економіки в Україні після
економічного спаду та безпрецедентних
економічних потрясінь у 2014 і 2015 роках. Та
завдяки рішучим реформам ситуацію вдалося
стабілізувати. Додана вартість у сільському
господарстві зросла на 6%. Значні темпи
зростання спостерігалися і в інших галузях,
хоча початкові цифри були досить низькими –
на 16,3% приріст у будівництві, на 3,6% – у

виробничій галузі і на 3% – у транспорті.
Різкий скачок на тлі попередніх років можна
прослідкувати також в інвестиційних процесах
(збільшення основного капіталу на 20% у 2016
році), наприклад, у галузях виготовлення
різноманітного обладнання та у імпорті
засобів виробництва. Однак, з урахуванням
незначних зрушень у деяких сферах послуг
(освіта, охорона здоров'я, фінансові послуги)
загальний темп відновлення економіки у 2016
році потрібно вважати помірним (Світовий
Банк, 2017а).
Щодо
торгівельної
спроможності
України, то, починаючи з 1996 року, обсяги
торгівлі збільшилися приблизно на 60%, а
загальний торгівельний дефіцит у 2016 році
склав 14 млрд доларів США (стабільний
показник впродовж 2000 року) (Світовий Банк,
2017b). Найважливішими та найдорожчими
експортними товарами були чавун, сталь,
злакові,
металеві
руди
та
продукти
харчування, тоді як пластмаса, транспортні
засоби та медичні препарати склали
найбільшу частку імпорту (Організація
Об'єднаних Націй, 2017).
Довідка 1. Статистика соціальноекономічних показників України
в 2016 році:


Загальний ВВП: 124 млрд доларів США

 ВВП на душу населення: 2900 доларів
США
 Торгівельний дефіцит: 14 млрд доларів
США


Частка міського населення: 70%



Безробітного населення: 9,1%



ІРЛП1: 0,743 (84 місце в світі)
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ІНДЕКС РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ,
РОЗРОБЛЕНИЙ ООН ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
НАСЕЛЕННЯ У БУДЬ-ЯКІЙ КРАЇНІ СВІТУ.
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Населення України сконцентровано
переважно у містах (70%) – це трохи
перевищує східноєвропейський рівень. 60%
всієї робочої сили зосереджено у галузях
надання послуг, 25% – у промисловості та
15% – у сільському господарстві. Не
зважаючи на те, що загальний рівень
безробіття протягом останніх 25 років
залишався більш-менш стабільним на рівні
приблизно 9%, рівень безробіття серед
молоді
постійно
збільшувався
і
був
вражаючим – у 2015 році він добіг позначки
22,4%. Ці показники майже збігаються із
середнім значенням рівня безробіття у
країнах Європейського Союзу (9,4% та 22,7%,
відповідно) (Світовий банк, 2017b).
Що стосується загального розвитку
суспільства, то індекс розвитку людського
потенціалу
(ІРЛП),
розрахований
Організацією Об'єднаних Націй, поєднує в
одному показнику дані про економічний
добробут, очікуваний рівень життя та
національний рівень освіти, де одиниця є
максимальним значенням. У 2015 році з ІРЛП
на рівні 0,743 Україна посіла 84 місце серед
усіх країн світу (ПРООН, 2016). Загалом рівень
ІРЛП започаткував тенденцію до збільшення
ще з 1995 року, а незначне падіння
спостерігалося тільки у період з 2014 до 2015
року, коли було досягнуто мінімального порогу
«високого людського розвитку».
Для оцінки рівня розвитку суспільства
Світовий банк також розробив та запровадив до
використання індекс бідності, який визначає
відсоток населення країни, що перебуває за
межею бідності. Так, у 2015 році цей індекс для
українців було обчислено на рівні 6,4%. Це, по
суті, означало значне поліпшення з початку
третього тисячоліття та незначне зрушення з
2008 року (Світовий банк, 2017b).
У Стратегії державної екологічної
політики України на період до 2020 року
зазначено (СДЕПУ, Уряд України, 2010), що
країна вже давно стикнулася з низкою
екологічних
викликів.
Надмірні
рівні

забруднення атмосфери зі вмістом оксиду
азоту (NOx), оксиду вуглецю (CO) та діоксиду
сірки (SO2), які є ключовими забруднювачами
повітря, були зафіксовані 2014 року у 22
великих українських містах (Світовий банк,
2016).
Картина, насправді, дуже песимістична
– майже всі поверхневі та ґрунтові води
України забруднені. Головними джерелами
забруднення є скидні стічні води від
комунальних і промислових підприємств,
територій під поточним будівництвом та
сільськогосподарських
угідь.
Фактором
занепокоєння також є явище ерозії ґрунтів у
районах скиду значних обсягів забрудненої
води (СДЕПУ; Уряд України, 2010).
Довідка 2. Екологічні виклики в Україні
 забруднення повітря
 забруднення води
 надмірне утворення та накопичення
промислових і побутових відходів
 неналежне лісове господарювання
 зміна клімату
Наразі Україна не справляється ще з
однією екологічною проблемою – це управління
відходами. Ризик виникнення екологічних
аварій
є
критичним
через
надмірне
накопичення токсичних відходів у гірничорудній
та
хімічній
галузях,
металургії,
машинобудуванні, енергетиці, виробництві
деревини та паперу, сільському господарстві.
Крім того, за даними статистики щороку в
Україні на душу населення виробляється від
220 до 350 кг твердих побутових відходів (ТПВ),
і тільки 5-7% з них перероблюються, а в країнах
ЄС – майже 60%. (Світовий банк, 2016).
Понад 15% всієї території України
вкрито лісами, переважно у північній та
західній частинах країни (СДЕПУ, 2020).
Політика на користь відновлення лісів є вкрай
незадовільно, а їх забруднення, навпаки,
відбувається дуже швидко, не кажучи вже про
те, що лісові масиви від шкідників та хвороб
дерев майже не захищаються.
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До 2012 р. Україна викинула в
атмосферу 405 млн тон шкідливих викидів,
еквівалентних CO2. Ця цифра свідчить про
значне скорочення обсягів у порівнянні з 1990
р. – аж на 58% (Світовий банк, 2017). Воно
стало
можливим
завдяки
виводу
з
експлуатації кількох вугільних електростанцій,
закриттю
металургійних
комбінатів
та
зупиненню
розвитку
найенергоємніших
галузей промисловості, які раніше створювали

економічні
проблеми
для
країни
та
суспільства. Найпотужнішими емітентами
парникових газів в Україні є галузь енергетики
(78%), промислові процеси та використання
продукції (21%), сільське господарство (9%),
землекористування, лісове господарювання
та сміття (4%). Найуразливішими до змін
клімату є сільське та лісове господарство,
здоров'я і життєдіяльність людини (Світовий
банк, 2016).

КОНЦЕПЦІЯ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА БІЛЬШ ЧИСТОГО
ВИРОБНИЦТВА
У 1990 році Програма Організації
Об'єднаних
Націй
з
навколишнього
середовища (ЮНЕП) запровадила до
широкого вжитку термін «більш чисте
виробництво»
(англійською
«Cleaner
Production»),
який
тлумачиться
як
«постійне/безперервне
застосування
інтегрованої екологічної стратегії до
процесів, продуктів та послуг з метою
підвищення ефективності
виробничих
процесів і, водночас, зменшення ризиків для
людини і довкілля». Через загострення так
званої «потрійної кризи» – економічної,
екологічної та соціальної – в усьому світі
стала очевидною взаємозалежність між
діяльністю
соціально-економічних
та
екологічних
систем
суспільства.
Для
вирішення критичної проблеми міжнародні
організації приклали чимало зусиль, аби
посприяти переходу економіки країн до
використання сталих промислових систем
та розгортання «зеленої промисловості».

Такий підхід значно розширив визначення
більш екологічно чистого виробництва
завдяки інтегруванню до нього ще й поняття
ресурсоефективності (РЕ), яке є ключовим
елементом
переходу
до
«зеленої»
промисловості та «зеленої» економіки
загалом.
З
середини
1990-х
років
Організація
Об'єднаних
Націй
з
промислового
розвитку
(ЮНІДО)
та
Програма Організації Об'єднаних Націй з
навколишнього
середовища
плідно
співпрацювали для того, аби людство
підхопило до застосування на глобальному
рівні концепцію ресурсоефективного та
більш
чистого
виробництва
(РЕЧВ).
Об’єднані спільною метою та програмою,
ЮНІДО та ЮНЕП успішно відреагували на
зростаючу потребу багатьох країн світу у
наданні їм послуг з впровадження РЕЧВметодики у різних галузях промисловості
(ЮНІДО та ЮНЕП, 2015).
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Довідка 3. Визначення «зеленої»
промисловості та «зеленої» економіки
Ініціатива ЮНІДО «Зелена» промисловість»
– це так звана антикризова стратегія,
спроба започаткувати курс на підтримку
екологічно сталого розвитку, допомога
урядам країн у формуванні власної
природоохоронної промислової політики. Це
пошук відповіді на взаємопов'язані проблеми,
що виникають сьогодні в системі «природа–суспільство». Сьогодні вже неможливо
ігнорувати такі явища, як скорочення
біорізноманіття та руйнування природних
екосистем на суходолі і на морі, надмірне
споживання і нераціональне використання
природних ресурсів, зростання кількості
природних і техногенних катастроф, зміна
клімату, забруднення довкілля відходами
життєдіяльності людини, особливо такими,
з якими природа ніколи раніше не стикалася,
проблеми трудової зайнятості людей та
конкурентоспроможності
підприємств.
«Зелена»
промисловість»
прагне
до
екологічної сталості через залучення
приватних
«зелених»
інвестицій
у
екологічно відповідальні проекти (ЮНІДО,
2017b).
«Зелена» економіка покликана поліпшити
здоров'я і соціальну справедливість
населення, значно знизити небезпечні
впливи на довкілля і знизити екологічний
дефіцит. Таким чином, «зелена» економіка,
в її простій формі, може розглядатися як
низьковуглецева,
ресурсозберігаюча
і
соціально
всеохоплююча
(інклюзивна)
модель економіки (ЮНЕП, 2017b).
Визнавши
актуальність
ресурсоефективності,
Організація
з
економічної співпраці та розвитку (ОЕСР)
розробила та опублікувала рекомендації для
урядових структур та інших зацікавлених
сторін стосовно напрямів вдосконалення та
підвищення рівня РЕ (ОЕСР, 2004, 2008b).
Рада ОЕСР також визнала важливість
прийняття рішень на різних адміністративних
та економічних рівнях. Так, у 2011 році

Європейська Комісія розробила «Дорожню
карту
до
ресурсоефективної
Європи»
(Європейська комісія, 2011c). Цей факт
ознаменував прорив у переліку справ, що
перебувають на верхівці політичного порядку
денного Євросоюзу. Широке застосування
концепції
посприяло
прискореній
зміні
показників рівня розвитку, а це дозволяє
розробникам політичних курсів стежити за
прогресом та визначати пріоритетні напрямки
діяльності (ОЕСР, 2008a, 2011b). Конкретні
заходи, які слід вжити для ефективнішого та
раціональнішого використання ресурсів, було
стисло викладено у Плані дій щодо циркулярної
економіки,
розробленого
Європейською
комісією (Європейська комісія, 2015с).
Концепція
РЕЧВ
також
відіграє
вирішальну роль у контексті досягнення Цілей
сталого
розвитку
(ЦСР,
Організація
Об'єднаних Націй, 2015 р.), бо сприяє
виконанню щонайменше шести різних цілей,
серед яких потрібно згадати ціль 8 «Сприяння
поступальному, всеохоплюючому так сталому
економічному
зростанню,
повній
і
продуктивній зайнятості та гідній праці для
всіх»,
ціль
9
«Створення
стійкої
інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і
сталій індустріалізації та інноваціям» та ціль
12
–
«Забезпечення
переходу
до
раціональних
моделей
споживання
і
виробництва». Таким чином, РЕВЧ-концепцію
можна вважати стратегію, яка після
впровадження надає користь суспільству за
трьома напрямками сталого розвитку –
економічному, соціальному та екологічному.
Інклюзивний (всеохоплюючий) та
сталий розвиток промисловості
Нове бачення інклюзивного та сталого
розвитку промисловості (ІСРП) та новий
погляд на нього як на рушійну силу сталого
розвитку були визначені в Декларації Ліми та
прийняті країнами-членами ЮНІДО у грудні
2013 року (ЮНІДО, 2013). ЮНІДО всіляко
сприяє промисловому розвитку в усьому світі,
використовуючи його як інструмент для
створення нових робочих місць, розбудови
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гідного суспільства та охорони довкілля, при
цьому продовжуючи курс щодо сталого
економічного зростання (ЮНІДО, 2014).
Сприяння широкому впровадженню
екологічно чистих та
ресурсоощадних
технологій у виробничих процесах, а також
відмежування економічного зростання від
негативних екологічних наслідків у галузях
промисловості
можуть
сукупно
бути
надзвичайно ефективними та суттєво знизити

масштаби екологічної деградації. Екологічно
чиста
енергія
та ресурсоефективність
поступово стають провідними факторами
економічної
конкурентноздатності
підприємств та сталого зростання (ЮНІДО,
2014). Застосування концепції РЕЧВ є,
безперечно,
однією
з
умов
сталого
промислового розвитку, а ефективне та
ощадне використання ресурсів обов’язково
принесе величезні соціальні, екологічні та
економічні вигоди (ЮНІДО, 2015).

ПОЗИТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЧВ ДЛЯ
ЕКОНОМІКИ ТА ДОВКІЛЛЯ
Впровадження РЕЧВ-методики сприяє
зростанню продуктивності промисловості,
скороченню виробничих втрат та поліпшенню
якості кінцевого продукту або надаваної
послуги,
що
неодмінно
допоможе
дотримуватися
стандартів
якості
(з
перспективою на майбутнє). Все це без
сумнівів позитивно впливає на підвищення
конкурентоздатності.
Довідка 4. Переваги РЕЧВ-концепції:
 Підвищення конкурентоспроможності
 Рушійна сила нових перетворень
 Поява «зелених» ринків та продуктів
 Зменшення тиску на робочу силу і
витрати не неї
 Зменшення тиску на довкілля
 Необхідна економічна умова для
ефективного досягнення глобальних цілей
з питань зміни клімату
Послаблення залежності від імпорту,
постачальників продукції та послуг
Загальний попит на ресурси у
виробничих процесах можна скоротити за
рахунок
підвищення
ефективності
їх
використання. Оскільки сьогодні значні обсяги

ресурсів
для
потреб
національної
промисловості Україна імпортує, а ситуація із
запасами сировини є критичною, то стає
очевидним, що зменшити залежність країни
від
імпорту
можна
тільки
завдяки
застосуванню РЕЧВ-методики.
Розвиток еко-інноваційних «зелених»
ринків та продукції
РЕЧВ-методика вважається ключовою у
процесі створення «зелених» ринків та
продукції.
Керуючись
нормативними
документами про еко-дизайни та замкнуті
виробничі цикли, якими є Директива з
екологічного дизайну ЄС (Європейський
парламент і Рада, 2009) або План дій щодо
циркулярної економіки (Європейська комісія,
2015a), можна досить безболісно здійснити
перехід до ресурсоефективної економіки, ба
більше – створити нові ринки, продукцію і
робочі місця.
Зменшення тиску на робочу силу
Скоротити виробничі витрати можливо
шляхом зменшення обсягів споживання
сировини. Це дозволить заощадити кошти та
водночас зменшити тиск, пов'язаний з
продуктивністю праці, шляхом утримання
існуючої робочої сили. Внаслідок таких
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заходів зайнятість населення збільшується
або, принаймні, залишається стабільною.
Зменшення тиску на довкілля через
скорочення обсягів сировини та шкідливих
викидів у атмосферу
Застосування
принципів
РЕЧВ
дозволяє не тільки зменшити об’єми
використання сировини, але й скоротити
кількість відходів наприкінці виробничого
процесу – стічних вод, викидів у атмосферу,
відходів матеріалів. Це обов’язково знижує
навантаження на довкілля.

Ресурсоефективність та зміна клімату
У нещодавньому звіті про використання
ресурсів, що презентувала Міжнародна
комісія ООН з питань навколишнього
середовища, було вказано, що підвищення
ефективності використання ресурсів є
ключовим
елементом
для
досягнення
глобальних цілей в питаннях зміни клімату
(ЮНЕП, 2016). Тому РЕ слід розглядати не
тільки як стратегію, яка надає суспільству
переваги для економіки, довкілля та соціуму,
але й таку, яка слугує передумовою для
досягнення
цілей
зміни
клімату
у
найефективніший спосіб.

ВАГОМІ ПОТЕНЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ РЕЧВ ДЛЯ УКРАЇНИ
Розробка амбітного політичного курсу
країни, орієнтованого на втілення РЕЧВконцепції
дасть
багато
позитивних
результатів, тим паче у сучасних економічних,
екологічних та політичних умовах в Україні.
Ознайомившись із порівняльним аналізом у
розділі 3 даного документу, стане зрозумілим,
що Україна володіє великим потенціалом для
впровадження РЕЧВ, а це означає, що можна
очікувати
бодай
на
короткостроковий
позитивний ефект.
Дотримання міжнародних правил та
економія коштів
Україна є учасником Рамкової конвенції
ООН з питань зміну клімату та Паризької
угоди, які пропонують конкретні положення та
кількісні
зобов'язання
щодо
енергоефективності та здійснення заходів,
спрямованих на зменшення антропогенних
викидів парникових газів. Україна зробила
свій власний внесок до розробки Нової
Глобальної Угоди зі зміни клімату (НГУЗК),
взявши
на
себе
зобов’язання
не
перевищувати у 2030 році рівень 1990 року,
тобто не більше 60% викидів парникових

газів.
Імплементуючи
РЕЧВ-концепцію,
досягнення цього зобов'язання стає дуже
ймовірним. А на національному рівні
покращення
екологічних
показників
пом’якшить вплив на довкілля, а отже, і
національному економіку та суспільство.
Довідка 5. Що пропонує РЕЧВ для
України
 Грошові заощадження
 Інновації та створення нових ринків
 Підвищення конкурентоздатності
 Декаплінг (розмежування економічного
зростання, ресурсоспоживання та впливу
на довкілля
 Зниження
промисловості,
стагнації

тиску
на
галузі
які
перебувають
у

Стимулювання розвитку інновацій та
створення нових ринкових можливостей
Перехід до «зеленої» економіки вимагає
переосмислення домінуючих процесів та
практик у промисловості, дизайну продукту а
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також життєвих циклів у цілому. Потужна
політична підтримка сприятиме інноваційним
процесам, які започаткують появу нових
продуктів та послуг, що відкривають нові
ринкові можливості.
Система освіти в Україні вважається
відмінною і, насправді, є запорукою
закладення сприятливих умов для підтримки
та
супроводу
наукових
розробок,
дослідницьких та інноваційних ініціатив.
Підвищення
конкурентоздатності
української промисловості
Як вже згадувалося, впровадження
РЕЧВ-методики допомагає зменшити витрати
на виробництво та підвищити якість продукції
або послуги, тим самим стимулюючи
конкуренцію. Новостворені фірми завжди
можуть реалізувати новітній технологічний
потенціал, оминаючи етап використання
ресурсоємних
систем
виробництва
та
споживання.
Підвищення продуктивності виробничих
процесів за основними показниками
Процес
зменшення
використання
природних ресурсів в економіці країни легко
моніториться за допомогою таких показників,
як ресурсоефективність, декаплінг, обсяги
утворених відходів та викидів. Співставлення
показників власної економіки з даними у інших
країнах дає змогу дослідити та оцінити
досягнення України в застосуванні РЕЧВпринципів та порівняти з тими країнами, які
долучилися до впровадження концепції РЕЧВ
набагато раніше.
Поліпшення
продуктивності
ресурсоємних компаній та промислового
сектору економіки загалом
У третьому розділі даного документу
міститься аналіз, який демонструє, що в
українській економіці існує низка секторів з
надвисокою
ресурсоємністю
–
обсяги
споживаної енергії та сировини і утворених
викидів є понаднормовими. Застосування

принципів РЕВЧ допоможе цим галузям
покращити власну продуктивність завдяки
скороченню сировинних витрат на одиницю
продукції та, відповідно, зменшенню витрат
на її виробництво. Ну і очевидно, що тиск на
довкілля
завдяки
вищевказаним
впровадженням значно послабне.
Довідка 6. Переваги РЕ, визначені на
засіданні Міжнародної секції з питань
ресурсоефективності. До 2050 року
людство мусить:
 Зменшити на 28% використання
природних ресурсів на душу населення в
глобальному масштабі та у порівнянні з
існуючими планами, які тісно пов’язані з
амбітними глобальними цілями щодо зміни
клімату
 Скоротити на 20% глобальні викиди
парникових газів у порівнянні з нинішніми
тенденціями
 Компенсувати
короткострокові
економічні витрати на виконання амбітних
кліматичних дій
 Економити щорічно понад 2 млрд
доларів США у глобальному масштабі,
порівняно з поточними тенденціями

Зниження навантаження на проблемні
галузі промисловості
Часто-густо галузі промисловості з
низькими економічними показниками, такі як
аерокосмічна промисловість, металургія та
виробництво готової металевої продукції, або
ж хімічна та нафтохімічна промисловості, як у
випадку з Україною, страждають через
неефективні
виробничі
процеси,
що
призводять до підвищення виробничих витрат
або податків, які вони мусять сплачувати.
Вдосконалення виробничих процесів з точки
зору більш ефективного використання
ресурсів значно зменшить тиск на ці галузі.
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РОЗДІЛ 2. ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНІ.
КОРОТКИЙ АНАЛІЗ СЬОГОДЕННЯ
ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЧВ-КОНЦЕПЦІЇ

РІВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ
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ПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ
Питання захисту довкілля у будь-якій
країні значною мірою залежить від загальної
системи державного управління. Щодо
України, то, успадкувавши від комуністичного
минулого певну природоохоронну систему
управління, вона і досі продовжує стикатися з
низкою викликів. Для їх вирішення та
розширення повноважень органів місцевого
самоврядування у 2014 році Україна
прийняла реформу децентралізації.
У
Державній стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року визначено три основні цілі
України:
1. Підвищення
конкурентоспроможності регіонів (11 показників, в тому
числі: скорочення споживання енергії у
промисловості та житловому секторі – на
10%; на підприємствах з водопостачання та
водозабезпечення – на 7,6%; зменшення
тепловтрат на підприємствах ЖКГ – на 3,33%;
зменшення втрат води на підприємствах ЖКГ
– на 5,68%);
2. Сприяння
здійсненню
територіальної та соціально-економічної інтеграції і
просторового розвитку (13 показників, у тому
числі: збільшення кількості відремонтованих
котелень, які використовують відновлюване
паливо на 258%; скорочення магістралей

застарілих теплових та водопостачальних
трубопроводів у 5 разів; збільшення частки
перероблених відходів у загальному обсязі
використовуваних відходів на 14,7%);
3. Ефективне
регіональним розвитком
(Український уряд, 2014).

(3

управління
показники)

Можливості інституційних організацій та,
власне,
екологічний
контроль
значно
постраждали від адміністративних реформ,
оскільки регіональні відомства були скасовані, а
їхні
функції
передані
державним
адміністраціям. Внаслідок таких перетворень
вся екологічна інформація та бази даних, а
також досвідчений персонал було втрачено, а в
реалізації
екологічної
політики
та
законодавства України з’явилися великі
прогалини (Світовий банк, 2016).
Та
окрім
досягнення
належної
співпраці та розподілу функцій між
відомствами
на
національному
та
регіональному рівні, існує необхідність
інтегрувати екологічні проблеми у галузеві
плани,
побудувати
відносини
між
державною владою та громадянським
суспільством, поліпшити прозорість та
активніше задіювати громаду (Світовий
банк, 2016).

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
Загальні засади національної політики
та дій щодо охорони довкілля та їхньої
інтеграції в економічні реформи України були
визначені у документі за назвою «Основні
напрями державної політики України в
галузі охорони довкілля, використання
природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки» («Основні напрями»),
прийнятим ще в 1998 році. Керуючись цим
документом, протягом 1999-2011 років було
прийнято ряд державних цільових програм,
таких як «Загальнодержавна програма

розвитку мінерально-сировинної бази України
на період до 2030 року» (2011 р.) або
«Державна програма «Ліси України» на 20022015 роки» (2009) (Центр РЕЧВ, Україна,
2017; Світовий банк, 2016).
Проте
найвагомішою
стратегією,
покликаною вирішити існуючі екологічні
проблеми, стала «Стратегія державної
екологічної політики України на період до
2020 року» (Уряд України, 2010). Стратегія
називає ключові екологічні виклики та
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проблеми і акцентує на найпріоритетніших з
них, а це: якість повітря, стан водних та
земельних ресурсів, лісів та біорізноманіття,
поводження з відходами та біобезпека. Сім
стратегічних цілей передбачають виконання
104 стратегічних завдання. У 2015 році було
вирішено
провести
опитування
громадянського суспільства для визначення
прогресу та результатів впровадження
СДЕПУ-2020. Опитування виявило різну
ступінь реалізації стратегічних завдань
(табл. 1).
Для різних пріоритетних областей було
визначено свої цілі. У таблиця 2 підсумовано
цілі для кожної області.
Для забезпечення реалізації цілей
Стратегії у 2011 році було прийнято
«Національний план дій з охорони
навколишнього природного середовища
України на 2011-2015 роки». План вміщує
278 заходів для реалізації Стратегії протягом
п'яти років.

Крім того, Міністерство екології та
природних ресурсів України розробило та
оприлюднило «Проект Закону України «Про
Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до
2020 року» (Уряд України, 2017). Законопроект
зосереджується на важливості ресурсозберігаючих технологій та впровадження
екологічно
чистого
виробництва
в
промисловому секторі України. Особливу увагу
приділено радше ресурсоефективності, аніж
лише
енергоефективності,
а
також
незадовільним механізмам інвестування у нові
ресурсозберігаючі
та
екологічно
чисті
технологій, особливо у екологічно небезпечних
галузях промисловості; а також важливості
впровадження екологічно чистого виробництва
в добувній та переробній галузях. Законопроект
рекомендує розробити і впровадити економічні
та фінансові механізми, які сприятимуть
позитивному фіскальному, кредитному та
інвестиційному середовищу для полегшення
процесу залучення коштів з приватного
сектора, а також відшукати донорів для
подальшого впровадження технологій чистого
виробництва, ресурсо- та енергозбереження.

Таблиця 1. Основні цілі Стратегії національної екологічної політики України на період
до 2020 року
№цілі
1

2

3
4
5

6

7

Назва цілі
Підвищення рівня усвідомленості та обізнаності населення щодо
екологічних проблем
Покращення екологічної ситуації та забезпечення екологічної
безпеки:
шкідливі викиди в атмосферу;
забруднення водних ресурсів;
виробництво відходів та їх переробка.
Досягнення безпечного екологічного стану для здоров'я населення
Інтеграція екологічної політики та поліпшення комплексної системи
управління за станом довкілля
Припинення втрат біологічного та ландшафтного біорізноманіття та
створення екологічної мережі
Забезпечення екологічно збалансованого природокористування:
технічна модернізація виробничих процесів;
впровадження системи економічних та адміністративних
інструментів і механізмів;
підвищення енерго- та ресурсоефективності;
збільшення потужностей обєктів, що використовують
відновлювані та альтернативні джерела енергії
Поліпшення регіональної екологічної політики

Ефективність
процесу
виконання
30-60%

30-60%

<60%
30-60%
30-60%

<60%

>60%
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Таблиця 2. Пріоритетні напрями та цілі
Пріоритетні напрями
Захист атмосферного
повітря

Цілі 2015
Зменшення викидів в
атмосферне повітря від
постійних джерел на 10%
Скорочення використання
енергоносіїв з низьким
рівнем викидів двоокису
вуглецю (CO2) в
енергетичному секторі на
10%

Скорочення використання
енергоносіїв з низьким рівнем
викидів двоокису вуглецю (CO2) в
енергетичному секторі на 20%
Скорочення забруднення міських
стічних вод на 15%
Зменшення скидів недостатньо
очищених стічних вод на 20%

Водні ресурси

Поводження з
відходами

Цілі 2020
Зменшення викидів в атмосферне
повітря від постійних джерел на
25%

Збільшення потужностей
об’єктів для зберігання
твердих побутових відходів
до 70%

Усвідомлюючи
необхідність
послідовності дій не тільки в межах
екологічної політики країни, але й між
національною екологічною політикою та
галузями промисловості, Центр РЕЧВ у
співпраці зі своїми діловими партнерами та
відповідними установами, окрім створення
системи
економічних
стимулів
для
впровадження ресурсозберігаючих рішень,
розпочав роботу з розробки проекту змін до
деяких існуючих нормативно-правових актів
України, які стосуються підтримки та
заохочення до переходу на енерго- та
ресурсоефективне
виробництво,
вжиття
запобіжних заходів щодо скорочення обсягів
утворюваних відходів.
Проект змін нараховує близько 20
детальних пропозицій щодо покращення
інтеграції окремих політичних курсів України,
як то обов'язкове використання галузевих
стандартів та правил, сепарація відходів,
введення податкових пільг або податкових
знижок (Центр РЕЧВ, Україна, 2017). Стратегії
розвитку багатьох галузей промисловості
потребують поправок стосовно всебічної
інтеграції
екологічних,
економічних
і
суспільних аспектів (довідка 7).

Збільшення використання відходів
як вторинної сировини в 1,5 рази

Довідка 7. Основні галузеві/секторальні
стратегії
та
програми,
які
слід
інтегрувати до національної екологічної
політики України (в дужках вказано рік
затвердження)
 Стратегії сталого розвитку «Україна –
2020» (2015);
 Національний план дій з відновлюваної
енергетики на період до 2020 року (2014);
 Державна стратегія регіонального
розвитку на період до 2020 року (2014);
 Загальнодержавна цільова економічна
програма розвитку промисловості на період
до 2020 року (2013);
 Енергетична стратегія України на
період до 2030 р. (2013);
 Стратегія розвитку аграрного сектору
економіки на період до 2020 року (2013);
 Державна
програма
розвитку
внутрішнього виробництва (2011);
 Транспортна стратегія України на
період до 2020 року (2010);
 Національний
план
дій
щодо
вдосконалення населених пунктів та сусідніх
територій на 2010-2015 роки (2009);
 Державна цільова програма розвитку
українського села на період до 2015 року
(2007);
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 Стратегія
національної
безпеки
України (2007);
 Основні засади державної аграрної
політики на період до 2015 року (2005);
 Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2009-2014 роки (2004);
 Стратегія
економічного
та
соціального розвитку України «Шляхом
європейської інтеграції» на 2004-2015 роки
(2004 р.) (Світовий банк 2016).
Джерело: Світовий банк, 2016

Однак найбільш вагомою та актуальною
є «Загальнодержавна цільова економічна
програма розвитку промисловості на
період до 2020 року» (Уряд України, 2013).
Основна мета Програми – скорочення енергоспоживання на промислових підприємствах
шляхом модернізації енергоємного технологічного обладнання. У випадку необхідності

подальшої інтеграції потрібно співставити
Програму і Стратегію сталого розвитку
«Україна 2020» (Уряд України, 2015), бо
остання вже містить в собі екологічні або
РЕЧВ-програми
за
різними
веторами,
наприклад,
Програма
підвищення
енергоефективності
(вектор
розвитку),
Програма
збереження
навколишнього
середовища 2 (вектор безпеки) або Програма
інноваційного розвитку (вектор Прайд).
Така інтеграція вимагає тісної співпраці
між міністерствами та організаціями, не
кажучи
вже
про
ретельний
огляд
законодавчих та нормативних актів. Змін
стануть можливими тільки за умови
погодження між Міністерством економічного
розвитку та торгівлі України, Міністерством
фінансів України, Міністерством екології та
природних ресурсів України.

ДОСТУПНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕХАНІЗМИ ДЛЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЧВ-КОНЦЕПЦІЇ
Деякі із застосовних практичних
інструментів та
механізмів
реалізації
екологічної
політики
на
користь
впровадження РЕЧВ-концепції згадуються в
«Стратегії
державної
екологічної
політики України на період до 2020 року»
(Уряд України, 2010 р.). Вони стосуються
різних аспектів суспільної діяльності, а саме
політичного, економічного та наукового
рівнів. Деякі з аспектів прослідковуються на
кількох рівнях одночасно. Якщо, наприклад,
уряд країни може посприяти виконанню
екологічних аудитів, то найоптимальнішим
для такого аудиту має стати саме рівень
підприємства, оскільки саме воно отримає
певну перевагу від аудиту. У таблиці 3
наведено перелік таких інструментів.
Короткий аналіз виконання вищезазначених заходів дає неоднозначну картину

(Світовий банк, 2016 рік). Основні принципи
функціонування екологічного моніторингу
затверджено 1998 року постановою Кабінету
Міністрів
України
«Про
затвердження
Положення
про
державну
систему
моніторингу довкілля», яка була востаннє
оновлена 2013 року. Було підписано
двосторонні угоди з іншими міністерствами та
відомствами (наприклад, з Державною
службою
надзвичайних
ситуацій,
Міністерством
регіонального
розвитку,
будівництва, ЖКГ, Державним агентством
водних ресурсів) та розроблено положення
про обмін інформацією між зацікавленими
сторонами.
Проведення
засідань
міжурядових комісій, круглих столів значно
покращать
співпрацю
між
різними
міністерствами та іншими зацікавленими
учасниками.
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Таблиця 3. Інструменти та механізми впровадження РЕЧВ
Інструмент/механізм

Короткий опис

Міжгалузеве
партнерство

Усвідомлення необхідності послідовності дій не тільки в межах
екологічної політики країни, але й між національною екологічною
політикою та різними галузями промисловості

Окреслення цілей

Визначення цілей, які потрібно досягти до певного року, забезпечує
надійність процесу планування для підприємств та показує політикам
період, необхідний для досягнення цільових показників.

Приклади кращих
практик

Нагороди за найкращі практики дають підприємствам рекламу їхньої
діяльності (стимулюють), в той час як інші підприємства/компанії
починають брати з них приклад

Система
ліцензування

Така система гарантує, що компанії випускають в атмосферу тільки
безпечну кількість викидів

Оцінка впливу на
навколишнє
середовище (ОВНС)

ОВНС має вирішальне значення для попереднього оцінювання
можливих негативних впливів на довкілля, а також для прийняття
рішення стосовно екологічної безпеки запланованого проекту.

Екологічний аудит

Є аналогом фінансового аудиту, визначає відповідність екологічної
політики та прогалин у системі управління для подальшої розробки та
вжиття коригуючих дій

Маркування

Переваги від маркування різноманітні: виробники підвищують свої
знання про властивості продукції та ланцюги постачання; споживачі
отримують можливість порівняння продуктів, та зрештою їх вибору.

Стандартизація та
звітність

За допомогою стандартизації процесів використання сировинних
ресурсів, обсягу викидів (скидів) у довкілля, виробництва відходів тощо
тиск на навколишнє середовище може бути зменшений загалом.

Економічні та
фінансові механізми

Податкові пільги надаються підприємствам, які використовують
вторинні матеріали, ресурсозберігаючі технології та/або обладнання,
технології з низьким рівнем утворення відходів, технології утилізації
відходів тощо. Штрафи застосовуються у поєднанні з попередніми
заходами, такими як аудит, стандартизація тощо.
Сертифікати на викиди обмежують загальні викиди до певного
зазначеного обсягу згідно національних (міжнародних) правил.

Міжнародне
співробітництво

На рівні політики співпраця може посприяти обміну між інституційними
органами та можливості отримати фінансову підтримку. На рівні
підприємства ділові партнерські відносини відкривають можливості до
обміну знаннями та технологічними досягненнями.

Дослідження та
інновації

Підтримка досліджень та розробок суттєво впливає на покращення
появу та прорив інновацій і нових технологій, наприклад, за допомогою
партнерства у бізнесі, що ґрунтується на наукових дослідженнях та
розробках.

Освіта/інформація

Звітність перед відповідними органами влади та замовниками задля
покращення процесів прийняття рішень;
Поліпшення процесу висвітлення екологічних показників окремих
продуктів або галузей промисловості в ЗМІ для підвищення обізнаності
населення;
Ознайомлення населення з перевагами процесів переробки;
Покращення доступу громадськості до інформації для забезпечення
прозорості.

Джерело: Литвинчук М., 2017, ЮНІДО та ЮНЕП, 2015, Світовий банк
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Україна
використовує
системи
екологічного
ліцензування,
надаючи
різноманітні дозволи на викиди в атмосферне
повітря, спеціальне використання води та
викиди у воду, зберігання та утилізацію
відходів. Закон України «Про охорону
навколишнього середовища» від 1992 року
визначає
обов'язкову
вимогу
щодо
проведення оцінки впливу на довкілля.
Діючі
зараз
еколого-економічні
інструменти контролю за екологічними
показниками в Україні передбачають грошову
сплату за викиди. Так, наприклад, за одну
тонну викидів вуглеводнів в атмосферу
потрібно
сплатити
податок
на
суму
4,1 доларів США, а за викиди свинцю –близько
3 тисяч доларів США за тонну. Скиди
органічної речовини (BOD5) у воду коштують
19,20 доларів США, а скид надзвичайно небез-

печних відходів оподатковується на рівні
41,87 доларів США за тонну. Крім того,
існують податки на спеціальне використання
природних ресурсів, санкції на забруднення
довкілля, акцизні та митні збори на
екологічно шкідливі продукти (Світовий банк,
2016).
Частка екологічного податку складає
приблизно 1,3% у загальних податкових
надходженнях України. У порівнянні з іншими
європейськими країнами або ЄС-28 в цілому,
де середній податок становить приблизно
6,3%, український екологічний податок є
мізерним. Тому вважається доречним, а може
й обов’язковим, переглянути в Україні
екологічну
податкову
систему,
щоб
надходження за забруднення довкілля були
значно вищими, а екологічна ситуація
покращилася.

ПОТРЕБА В ПОСТАНОВАХ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЧВ
У таблиці 4 наведено оцінку рівня
впровадження можливих заходів, які було
описані в таблиці 3. Також продемонстровано,
що існує великий потенціал у різних сферах
формування та управління екологічною
політикою, аби скерувати Україну в бік
сталого розвитку, а саме у сфері економічних
та фінансових механізмів, екологічного
аудиту, досліджень та інновацій.
Оцінка
впровадження
Стратегії
показала, що передбачена розробка та
подальше впровадження до 2015 року
стимулів для підприємств за імплементацію
екологічно
чистих
технологій,
різних
енергоефективних та екологічних заходів,
корпоративної соціальної відповідальності,
екологічного аудиту та сертифікації для
стимулювання участі приватного сектору в
Екологічному менеджменті досягнуто не було
(Світовий банк, 2016).
Такі досить песимістичні результати
дають право узагальнити наступне: Україні
вкрай необхідно мати діюче законодавче
регулювання впровадження РЕЧВ-методики,

бо тільки воно зможе вирішити ситуацію з
вимогами СДЕПУ та підготувати українську
промисловість до майбутніх викликів.
Таблиця 4. Індикативний рівень впровадження інструментів та механізмів в
Україні
Інструмент/механізм

Міжгалузеве партнерство

Рівень
впровадження
+/-

Окреслення цілей

+

Приклади кращих практик

-

Система ліцензування

-

Оцінка впливу на навколишнє
середовище (ОВНС)

+/-

Екологічний аудит

-

Маркування

-

Стандартизація та звітність

+/-

Економічні та фінансові
механізми

+/-

Міжнародне співробітництво

+

Дослідження та інновації

-

Освіта/інформація

+/-
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РОЗДІЛ 3. СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНІХ РЕСУРСІВ ТА
ДЕКАПЛІНГУ В УКРАЇНІ – СТАТУС-КВО
Індикатори наслідків

25% – неметалеві корисні копалини
10% – викопне паливо
10% – металеві руди
55% – біомаса

20% – викопне паливо
13% – корисні копалини
65% – біомаса

18

Розділ 3 ознайомлює з результатами
аналізу використання матеріальних ресурсів в
українській економіці, виконаного на основі
даних про матеріальні потоки (Програма ООН
з навколишнього середовища, 2017а) за
період 1970-2014 роки, а також за наступний
проміжок часу від 2015 до 2017 року.
Отже, матеріальні ресурси в Україні
розділяються на чотири групи:
1. викопне паливо,
2. металеві руди,
3. промислові та будівельні мінерали, і
4. біомаса.
На такому розподіленні проводиться
аналіз прямих матеріальних потоків у
економічній діяльності України, при цьому

використовуються такі показники як «Власний
видобуток ресурсів (ВВР)» та «Споживання
власних природних матеріальних ресурсів
(СВМР)».
У поєднанні з вищезгаданим набором
даних ЮНЕП з матеріальних потоків для
обчислення обсягів ресурсів, що йдуть на
зовнішню торгівлю і до кінцевого попиту в
Україні, у всіх регіонах країни застосовується
еколого-економічна модель, тобто модель
міжгалузевого
балансу
вхідних-вихідних
потоків «Еора» (Лензен та ін., 2013). Таким
чином можна проілюструвати так званий
«індикатор
наслідків
використання
матеріальних ресурсів (ІН)». Модель Еора
охоплює 26 галузей економіки України за
1992-2013 роки.

ВЛАСНИЙ (ВІТЧИЗНЯНИЙ) ВИДОБУТОК РЕСУРСІВ
Власний видобуток сировини в Україні
різко знизився на початку 90-х років
минулого століття. На момент незалежності
(1992) видобувалося понад 700 млн тон, а у
1999 році - майже вдвічі менше (рис. 1).
Видобуток корисних копалин зменшився на
75%, а видобуток викопного палива - майже
на 50%. Ця динаміка напряму пов'язана із
динамікою ВВП та відображає економічний
спад у перші роки незалежності.
Зі збільшенням доходів і добробуту в
країні пришвидшився видобуток власних
ресурсів. Це тривало до 2013 року, хоча

через фінансову кризу впродовж 2009-2010
років було відчутно деякий спад у розвитку
національної економіки. За останні роки ріст
власного видобутку трохи уповільнився, але
сучасні тенденції демонструють, що через
кілька років знову будуть досягнуті
показники 1992 року. У 2017 році
виробництво
біомаси
у
загальнонаціональному обсязі становило майже 55%
(найбільша частка), з яких 40% - це с/г
врожаї, 25% - неметалеві корисні копалини,
майже 10% – викопне паливо та металеві
руди сукупно.
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Джерело: Програма ООН з навколишнього середовища, 2017а

Рис. 1. Власний видобуток ресурсів в Україні за період 1992-2017 рр.

СПОЖИВАННЯ ВЛАСНИХ ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ
РЕСУРСІВ
Видобування
власних
природних
ресурсів є основою багатства будь-якої країни,
але сільськогосподарська та гірничодобувна
діяльність створюють тиск на довкілля. Тому
кількісні показники економічного росту країни
повинні інтегрувати також і відповідні торгові
потоки. Стандартним показником для такого
аналізу є споживання внутрішніх природних
матеріальних
ресурсів
(СВМР),
яка
розраховується як сума показників прямого
імпорту (ПІ) країни та вітчизняного видобутку
(ВВР) мінус експорт (Е).
СВМР=ПІ+ВВР-Е
Отже, СВМР показує навантаження на
довкілля через використання сировинних
ресурсів в межах функціонування конкретної
економічної системи, а також через залежність
від прямого імпорту, тобто від торгівельних
потоків,
коли
продається
сировина,
напівфабрикати або кінцева продукція.
СВМР є наразі найкращим показником
кількісного використання ресурсів. Відношення
ВВП до СВМР є основним показником

дорожньої карти ЄС для ресурсоефективної
Європи (Європейська Комісія, 2011с), і
водночас
одним
із
показників,
що
використовуються для моніторингу досягнення
глобальних цілей сталого розвитку (ЦСР,
Організація Об'єднаних Націй, 2015 р.).
СВМР в Україні має таку ж тенденцію, як і
структура видобутку матеріалів (рис. 2). СВМР
сильно знизилося до 1999 року, зокрема через
зменшення споживання корисних копалин і
викопного палива, і з тих пір відновлюється.
Проте загальні обсяги споживання є нижчими
за внутрішній видобуток. Це означає, що довгий
час Україна виконувала функцію неттоекспортера власних природних ресурсів, тобто
вага експортованих ресурсів та продуктів
перевищувала імпорт. Українські торгівельні
відносини трохи змістили частки окремих груп
ресурсів у загальному обсязі СВМР порівняно зі
складом вітчизняного видобутку. У 2017 році
частки біомаси та викопного палива зросли
приблизно до 60% та майже 15% відповідно,
тоді як частка металевих руд знизилася до
рівня нижче 5%.
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Джерело: Програма ООН з навколишнього середовища, 2017а

Рис. 2. Споживання власних природних матеріальних ресурсів в Україні
за період 1992-2017 рр.

ІНДИКАТОРИ НАСЛІДКІВ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ
РЕСУРСІВ
Довідка
8.
Індикатор
наслідків
використання матеріальних ресурсів
Індикатор
наслідків
використання
матеріальних ресурсів є показником
споживання
сировини
для
потреб
економіки. Він враховує використання
абсолютно всіх матеріальних ресурсів на
шляху від створення продукту до його
постачання та обчислюється як сума
власних
використаних
природних
матеріальних ресурсів та імпортованих в
сировинних еквівалентах (вимоги вищого
рівня) мінус експорт у сировинних
еквівалентах.
СВМР дозволяє кількісно визначити
обсяги фактично видобутих, оброблених та
спожитих матеріальних ресурсів у країні.
Проте явного покращення ефективності
використання ресурсів, яке вимірюється
через ВВП, поділене на СВМР, можна
досягти,
якщо
процес
видобування
перемістити за кордон та імпортувати вже
оброблені матеріали, хоча насправді рівні

кінцевого попиту на продукти та послуги у
відповідній
країні
можуть
залишатися
незмінними або навіть збільшуватися.
Індикатор «Споживання сировини (СС)» у
порівнянні з СВМР вважається більш
комплексним, оскільки прямий імпорт та
експорт конвертуються у так звані еквіваленти
сировини (ЕС). Керуючись концепцією про
еквіваленти сировини (ЕС), імпортований
автомобіль вимірюється не тільки його
фактичною вагою, але й вагою всіх
матеріалів,
використаних
у
всьому
виробничому
ланцюгу.
Саме
тому
розглядаються «непрямі» матеріальні потоки
імпорту та експорту (Lutter, 2016). Індикатор
споживання сировини також називається
«індикатором
наслідків
використання
матеріальних ресурсів» (ІН) (Гільджум та ін,
2015; Вайдман та ін, 2015).
На відміну від СВМР, ІН уникає
спотворення через аутсорсинг, оскільки
видобуток
власних
ресурсів
та
їх
імпортування вимірюються на зіставній
основі. Саме тому потенційний базовий
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індикатор у Європі наразі розглядається як
основний для встановлення цілей щодо
ефективного
використання
ресурсів
в
контексті Дорожньої карти ЄС (Європейська
Комісія, 2014) або ж забезпечення показників
матеріальних потоків у контексті індикаторів
«зеленого зростання» ОЕСР, які, власне,
залежні від обсягів попиту (OEСР, 2014).
Індикатори наслідків використання
матеріальних ресурсів (ІН) за категоріями
Одним із способів вивчення впливу
використання матеріальних ресурсів за
категоріями у будь-якій країні є здійснення
аналізу споживання сировини через кінцеве
споживання виробів з них або послуг з ними
за основними категоріями матеріальних
ресурсів (рис. 3). Як видно з рисунку 3, велику
частку ІН в Україні становить біомаса: у 2013
році вона становила майже дві третини (65%),
20% – викопне паливо, 13% – корисні
копалини. Така велика частка біомаси
характерна для країни, де досі левову частку
споживання ресурсів домогосподарствами

становлять харчові продукти та продукти на
основі біомаси. У країнах з вищим рівнем
доходів біомаса відіграє відносно меншу
роль. Наприклад, у Німеччині ІН складають
поживання 44% корисних копалин, 33% –
викопного палива і лише 20% – біомаси. Це
відображає значно вищий рівень споживчих
товарів,
які
потребують
потужної
інфраструктури
та
ресурсів
для
їх
виробництва
(Звіт
Німеччини
про
використання природних ресурсів, 2016).
Індикатори наслідків використання
матеріальних ресурсів (ІН) за галузевими
групами
Окрім розподілення за групами матеріалів,
важливо також проаналізувати релевантне
уявлення щодо ІН країни за галузевими групами.
Зображення на рис. 4 тісно пов'язане з
попереднім. ІН в Україні спричинюють два
сектори – сільське господарство та споживання
продуктів з біомаси. Саме вони в основному
відповідають за велике споживання біомаси, як
показано на малюнку 3.

Джерело: Віденський університет економіки та бізнесу, 2017

Рис. 3. Індикатори наслідків використання матеріальних ресурсів
за категоріями (1992-2013 рр.)

22

Джерело: Віденський університет економіки та бізнесу, 2017

Рис. 4. Індикатори наслідків використання матеріальних ресурсів за галузевими
групами (1992-2013 рр.)
Наступними
двома
секторами
є
будівництво, гірнича галузь та продукти з
металів і корисних копалин. Окрім металів і
корисних копалин, ці сектори також
споживають велику кількість викопного
палива. Але стає очевидним, що сектори
послуг, роздрібної торгівлі або транспорт
також споживають матеріальні ресурси. Це
можна пояснити попитом на матеріальні
ресурси для товарів, які вони використовують
для надання своїх послуг.

Індикатор наслідків використання
матеріальних ресурсів (ІН) за категоріями
кінцевого споживання
Дослідження ІН в Україні за категоріями
кінцевого попиту також відображає українську
соціально-економічну структуру (рис. 5).
Першою характерною рисою є переважаюча
роль споживання матеріальних ресурсів у
секторі домогосподарств. У 2013 році понад
80% матеріальних ресурсів було спожито в
Україні простими мешканцями. За цією
категорією формується валовий основний
капітал (9%) та державне споживання (5%).

Джерело: Віденський університет економіки та
бізнесу, 2017

Рис. 5. Індикатори наслідків використання матеріальних ресурсів (ІН) за
категоріями кінцевого споживання (1992 та 2013 роки).
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Така
картина
добре
відображає
економічну ситуацію в Україні, де витрати на
домогосподарства (у грошовому вираженні)
становлять майже 87% від кінцевого попиту. В
перспективі
можна
очікувати,
що
зі
збільшенням інвестицій у промислове
машинобудування, а також з інвестиціями
уряду в інфраструктуру країни, охорону
здоров'я та систему безпеку, частка
споживання ресурсів домогосподарствами
буде поступово зменшуватися. Наприклад, у
Німеччині
споживання
приватного
домогосподарства становить лише близько
50% всіх ІН країни, а валовий капітал складає
26% (Звіт Німеччини про використання
природних ресурсів, 2016).
Індикатори наслідків використання
матеріальних
ресурсів
(ІН)
за
походженням сировини
Як зазначалося раніше, ІН стосуються
використання всіх матеріалів впродовж
усього ланцюжка постачання товарів і послуг

на міжнародному рівні, які в кінцевому рахунку
споживаються в країні, незалежно від
довжини та складності цих ланцюгів
постачання. Аналізуючи ІН в Україні щодо
країн, звідки походять основні групи
матеріальних
ресурсів,
бачимо
тісну
інтеграцію в бік азіатського регіону. Окрім
корисних копалин більшу частку необхідних
ресурсів Україна добуває на власній території
– 92% біомаси походять з України, 39%
викопного палива, 15% металів та 10%
корисних копалин, які споживаються в Україні.
Частки, нижчі за 50%, означають, що до
загальних ІН України додаються ІН від інших
країн (рис. 6). Викопне паливо, наприклад,
постачається з Туркменістану та Росії, корисні
копалини – з Китаю, Туркменістану,
Туреччини та Росії, а метали – з Росії,
Казахстану, Китаю та Польщі, які є лідерами
на цьому ринку. Ці дані підтверджують той
факт, що Україна значною мірою залежить від
своїх найближчих сусідів, які і досі є
спадщиною з часів Союзу.

Рис. 6. Індикатори наслідків використання матеріальних ресурсів (ІН) за походженням
сировини у 5 великих країнах (1992-2013 рр.)
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
ДЕКАПЛІНГУ
Порівняння ВВП з СВМР та ІН
Сукупні показники, що базуються на
матеріальних потоках, особливо корисні для
моніторингу виконання загально-політичних
та глобальних цілей сталого розвитку. Ці
показники, зокрема, дозволяють обрисувати
загальну структуру економіки та визначити її
основні складові з точки зору використання
груп матеріальних ресурсів (див. вище). Окрім
того, сукупні показники можна співставити з
економічними показниками, що дозволить
оцінити
загальну
продуктивність
використання матеріальних ресурсів та
ефективність декаплінгу в економіці.
Використовуючи
показники
продуктивності співвідношення ВВП до СВМР
можна отримати відповіді на наступні
політичні запитання:
1. Якою є економічна цінність одиниці
матеріалу, спожитого у вітчизняній економіці,
або
2. Чи
досягнуто
декаплінгу
між
економічним
зростанням
та
прямим
використанням ресурсів.
Як вже зазначалося раніше, ВВП/СВМР
є головним показником дорожньої карти
ЄС на шляху до ресурсоефективної Європи

(Європейська Комісія, 2011с) і, водночас,
одним із показників, що використовуються
для моніторингу цілей сталого розвитку (ЦСР,
Організація Об'єднаних Націй, 2015), тоді як
для обох стратегій значення ІН наразі
обговорюється. Застосування індикатора ВВП
СВМР показує утворення економічної цінності
в залежності від використання матеріальних
ресурсів у всіх ланцюжках постачання та у
разі декаплінгу. Обидва індикатори показують
різні результати і це дуже добре видно на
прикладі України (рис. 7).
На лівій частині рисунку 7 видно, що в
Україні є помітним зменшення СВМР з часів
незалежності аж до 1999 року, за яким
відбувалося відновлення до 2013 року, хоча й
з певними перервами через світову
економічну кризу. З ВВП відбулася подібна
ситуація, але він відновився значно швидше,
що призвело до так званого «відносного
декаплінгу».
Це
означає,
що
ВВП
збільшувався швидше, ніж відбувався процес
прямого використання матеріальних ресурсів.
Однак, починаючи з 2007 року загальна
тенденція продемонструвала «перерозподіл»
(повторний декаплінг), коли використання
матеріальних ресурсів відбувалося швидше
за приріст ВВП.

Джерело: Програма ООН з навколишнього середовища, 2017а, Віденський університет економіки та бізнесу, 2017

Рис. 7. Порівняння співвідношення ВВП/ВВР (ліворуч) і ВВП/ІН (праворуч)
протягом 1992-2013 рр.
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На противагу цьому, якщо дивитися на
ІН у порівнянні з ВВП (права частина рис. 7.),
то ІН в Україні не зменшувалися так само
виразно, як СВМР (-40% на противагу -58%), і
у 2013 р. зросли до 160% від рівня 1992 р. Це
призвело до зниження продуктивності
використання матеріальних ресурсів (тобто
повторного декаплінгу), починаючи з 2003 р і
надалі.
Обидві перспективи чітко ілюструють
нагальну потребу у здійсненні певних
політичних заходів в Україні, які б не тільки
поновили
збільшення
ефективного
використання ресурсів, але й змогли досягти
зниження абсолютного рівня їх споживання.
Таке досягнення з одночасним економічним
зростанням
називають
«абсолютним
декаплінгом» і вважається загальною метою
будь-якої стратегії з ресурсозбереження
(довідка 9).
Додана вартість у галузі (ДВ) на
противагу ІН
Контролюючи ефективне використання
ресурсів, ми контролюємо конкретні галузі
(рис. 8). Це допомагає відшукати так звані
«гарячі точки» – галузі, де конче необхідні
негайні дії. На рисунку показано, що
найпродуктивніше матеріальні ресурси в
Україні використовуються у секторі «Фінансові

послуги», де додана вартість створюється на
рівні близько 3 долари США на 1 кг
споживаного матеріалу. З іншого боку,
більшість матеріальних ресурсів споживають
«Сільське та лісове господарство» та
«Продукти на основі біомаси» (порівняйте з
рисунком 4). Основні галузі мають порівняно
низький
потенціал
для
підвищення
продуктивності, однак потрібно детальніше
проаналізувати «Будівництво», «Продукти на
основі металів та корисних копалин» або
«Продукти, що базуються на використанні
викопного палива», аби виявити потенціал
їхнього поліпшення.
Довідка 9
Декаплінг
(розмежування)
передбачає
використання меншого обсягу ресурсів на
одиницю виготовленої продукції одночасно
зі зменшенням впливу на довкілля від
використання будь-яких ресурсів, або від
здійснення економічної діяльності (ЮНЕП,
2011). «Відносний декапліг» досягається за
умови,
коли
економічне
зростання
перевищує обсяги спожитих ресурсів.
«Абсолютний
декаплінг»
означає
досягнення економічного зростання за
умов одночасного зменшення обсягів
використання ресурсів.

Джерело: Віденський університет економіки та бізнесу, 2017

Рис. 8. Продуктивність української економіки за галузями. Додана вартість у
галузі на противагу індикаторам наслідків, 2013 рік.
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Загальновідомо, що сфери надання
послуг демонструють кращу продуктивність
використання ресурсів, аніж інші галузі,
оскільки
залежать
від
ресурсів
опосередковано. Однак, було б необачним
зосередити увагу виключно на створенні
сервісної
економіки,
адже
посилення
залежності орієнтування на послугах стиму-

лює зростання зовнішнього виробництва, а
багато послуг (наприклад, фінансові послуги)
взагалі існують лише завдяки взаємодії з
продуктами інших галузей, тоді як частка
ресурсних вимог тих галузей взагалі не
враховується.
Такий
аналіз
може
розглядатися
як
перший
покажчик
найпроблемніших точок в економіці, але його
слід використовувати дуже обережно.

МІЖНАРОДНЕ ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ СВМР ТА ІН У
РОЗРАХУНКУ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ
На рис. 9 показано порівнюються країни
світу за показниками СВМР та ІН на душу
населення. Ліворуч на графіку знаходяться
країни Східної Європи та Центральної Азії,
посередині – країни з економікою, що
розвивається, праворуч – дві країни
Європейського Союзу та ЄС-28 із середніми
показниками.
Спостерігаються три моделі. По-перше,
рівні СВМР та ІН зростають паралельно зі
зростанням економіки та рівнем доходу, тому
європейські середні показники є вищими за
показники більшості країн з економікою, що
розвивається. Відмінності між СВМР та ІН на

душу населення змінюються в залежності від
обсягу використаних ресурсів та економічної
інфраструктури
відповідних
країн.
Європейські країни з невеликими запасами
ресурсів, проте стабільною економікою, що
орієнтована
на
надання
послуг,
демонструють значно вищий ІН, ніж СВМР. У
країнах, багатих на природні надра, таких як
Південна Африка або Казахстан, показник
СВМР вищий за ІН. Нарешті Україна має
майже однакові показники СВМР та ІН на
душу населення та доводить більшу цінність у
порівнянні з іншими країнами Східної Європи
та Центральної Азії.

Джерело: Програма ООН з навколишнього сепредовища, 2017b, Віденський університет економіки та бізнесу, 2017

Рис. 9. Міжнародне порівняння СВМР та ІН на душу населення, 2013 рік.
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СТАТУС КВО – ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
Аналіз у даному розділі проілюстрував
кілька
основних
аспектів
української
економіки та її матеріально-сировинних
вимог. Економічне зростання в Україні тісно
пов'язане зі споживанням матеріальних
ресурсів. Маючи в арсеналі власної економіки
важке машинобудування, яке, по суті, є
енергоємним, все-таки найбільша частка
ресурсів
споживається
у
сільському
господарстві та галузях переробки біомаси.
Це чітко свідчить про досі високу актуальність
сільського господарства в Україні.
Важливо підкреслити, що за останні
роки показник СВМР в Україні дещо
стабілізувався.
Та,
детальніше
проаналізувавши споживання матеріальних
ресурсів через призму ІН, стає очевидним, що
українська промисловість та кінцевий попит
на продукцію потребують все більшого обсягу

сировини і тому, значною мірою залежать від
імпортованої
сировини,
особливо
це
стосується металообробних галузей. Також
очікується, що за умови тривалого розвитку
промисловості
попит
на
ресурси
в
майбутньому перевищуватиме сьогоднішній.
Для
досягнення
більш
стійкого
промислового, а отже, і соціального розвитку,
Україні необхідно досягти (абсолютного)
декаплінгу, вимагаючи від уряду активної
роботи та планування власної програми
розвитку
економіки.
РЕЧВ-концепція
прекрасно
підходить
для
вирішення
поставленої задачі, оскільки спрямована на
подальший розвиток промисловості таким
чином,
аби
підвищувати
конкурентоспроможність
та
доходи,
одночасно зменшуючи матеріальні витрати та
вплив на довкілля (див. розділ 5).
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РОЗДІЛ 4. КОРОТКИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА
ІНІЦІАТИВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЧВ-КОНЦЕПЦІЇ

ПОЛІТИКА ЄС
• Еко-інновації (2008)
• Європейське законодавство щодо сталого споживання та виробництва (2008 р.)
• Ресурсоефективна Європа (2011)
• План дій щодо циркулярної економіки (2015 р.)
Країни «великої сімки» – G7
• Альянс країн G7 із підвищення ефективності використання ресурсів (2015)
• Аналітичний звіт «Ефективність використання ресурсів: потенціал та економічні
наслідки»
Країни «великої двадцятки» – G20
• Діалог між країнами G20 «Ефективність ресурсовикористання» про зміцнення
національного законодавства у сфері ресурсоефективності (2017 р.)
Китай
• Закон про впровадження більш чистого виробництва (2002 р.)
• Закон стимулювання переходу на циркулярну економіку (2008 р.)
ОЕСР
• Рекомендації щодо впровадження ресурсоефективності (2004, 2008)
• Спільна екологічна конференція ОЕСР-ООН з питань ресурсозбереження (2008)
• Напрями політичного курсу країн-лідерів G7
Глобальні цілі сталого розвитку SDGs
• РЕЧВ-концепція тісно пов'язана з шістьома цілями сталого розвитку із 17
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ЗАКОНОДАВЧА ПОЛІТИКА ЄС
Розділ 4 узагальнює міжнародного
політичні ініціативи ЄС, G7 / G20, ОЕСР
та ООН у сфері РЕЧВ та цілей сталого
розвитку.
Ресурсоефективна Європа
У 2010 році Європейська Комісія
розробила та опублікувала документ за назвою
«ЄВРОПА 2020. Стратегія для розумного,
сталого та всеохоплюючого зростання»
(Європейська Комісія, 2010). Одна із семи її
основних
ініціатив
«Ресурсоефективна
Європа» стосується саме теми ефективного
використання ресурсів (Європейська комісія,
2011b). Вона є досить загальною за змістом,
пропонує довгострокову структуру виконання
поставленого завдання. Однак конкретніші дії,
орієнтири та цілі визначено в «Дорожній карті
до ресурсоефективної Європи» (Європейська
Комісія, 2011с), яка визначає три ключові
сектори економіки, де потрібно прикласти
максимальних зусиль задля підвищення
ресурсоефективності,
а
саме:
харчова
промисловість, будівництво і транспорт
(мобільність).
План
економіки

дій

щодо

циркулярної

У 2015 році Європейська Комісія
затвердила План дій ЄС щодо циркулярної
економіки (Європейська комісія, 2015b).
Ключова ідея циркулярної економіки полягає
в тому, що після свого споживання товари
повертаються в цикл виробництва і
перероблюються. Тобто речі та їхні матеріали
використовуються знову, а не гниють на
смітниках. Це означає, що попит на первинну
сировину значно зменшується, а утворення
відходів
мінімізується.
Основна
увага
приділяється продовольчим відходам та їх
утилізації.
Очікуваний
ефект
від
запровадження
принципів
циркулярної
економіки лежить не тільки в екологічній
площині, але й в економічній (стимулювання
зростання
економіки)
та
соціальній
(створення нових робочих місць). Таких

результатів можна досягти шляхом зміцнення
конкурентоспроможності
продукту
та
сприяння
інноваційним
рішенням.
Циркулярна економіка обов’язково керується
принципами скорочення обсягів утворюваних
відходів, які включають в себе визначення
грошової ставки на повторне використання
(рециркуляцію) та введення обмежень на
звалищних полігонах.
Європейська
політика
споживання і виробництва

сталого

Європейський План дій зі сталого
споживання і виробництва та політика сталого
розвитку промисловості (Європейська комісія,
2008)
розроблений
для
спрямування
максимальних зусиль та потенціалу бізнесу
аби трансформувати екологічні виклики в
економічні переваги і нові можливості,
враховуючи при цьому інтереси споживачів.
Це сприяє поліпшенню екологічних показників
продукції і збільшенню попиту на товари та
технології сталого виробництва. План дій є
невід'ємною частиною оновленої Стратегії
сталого розвитку ЄС (Європейська Рада,
2006 р.) та водночас тісно пов'язаний з
Директивою ЄС щодо екологічного дизайну
продукції (Європейський Парламент, 2009).
Довідка 10. Циркулярна економіка
«Традиційна модель економіки використовує
лозунг «Бери, споживай і викидай», а модель
циркулярної економіки працює за правилом
«Віднови і перероби». Спираючись на
загальносистемні
інновації,
циркулярна
економіка тяжіє до розробки нового дизайну
продукту, щоб мінімізувати утворення
відходів та негативних наслідків. Дана
модель економіки прагне до переходу на
використання відновлюваних джерел енергії
і
нарощення
значного
економічного,
природного і соціального капіталу»
(Фонд Аллена МакАртура, 2017).
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Екологічні інновації
Еко-інноваційна ініціатива з’явилася у
2008 році і стала складовою частиною
Програми ЄС з розвитку підприємництва та
інновацій (ПРПІ). Її мета – підтримка
інноваційних рішень серед підприємств малого
та середнього бізнесу (МСП) та сприяння
підвищенню їх конкурентоздатності. Ставши
своєрідним інструментом для реалізації Плану
дій щодо екологічних інновацій ЄС (EcoAP,
Європейська комісія, 2011a), еко-ініціатива
подолала
прогалину
між
науковими
дослідженнями та ринком, спромоглася
спонукати економіку до створення екологічно
інноваційних продуктів, послуг і процесів.
Окрім того, що ця ініціатива допомагає ЄС у
досягненні своїх екологічних цілей, вона ще й
стимулює економічне зростання.

Однією з підвалин Єврокомісії щодо екоінноваційної діяльності вважається створення
«Еко-інноваційної Обсерваторії (ЕІО)», яка
слугує платформою для структурованого
збору та аналізу інформації у царині екоінновацій. Статистичні дані ЕІО дають змогу
виконати порівняльний аналіз продуктивності
еко-інновацій у всіх країнах-членах ЄС. Проте
результати
поглибленого
аналізу
за
конкретними
напрямами
розвитку
відображаються
у
щорічних
звітах.
Наприклад, звіт ЕІО 2016 року присвячено
здебільшого ролі еко-інноваційної політики у
період
переходу
від
традиційної
до
циркулярної економіки (EIO, 2016).

КРАЇНИ «ВЕЛИКОЇ СІМКИ» G7
Країни «великої сімки» затвердили
перші рішення щодо ресурсоефективності у
2015 році за часів головування Німеччини. Ці
рішення були зосереджені на важливості
ресурсозбереження для сталого розвитку,
підвищення конкурентоздатності галузей
промисловості та економічного зростання,
водночас спонукаючи країни великої сімки
взяти на себе амбітні зобов’язання щодо
ефективнішого використання ресурсів на
національному рівні. Окрім поліпшення
ресурсоефективності також йшлося про
просування
сталого
управління
використанням сировинних матеріалів. Слід
зауважити, що даний альянс країн великої
сімки набув також статусу новітнього форуму
для співпраці та вжиття конкретних заходів
загального характеру, як то семінар 2016
року, що був покликаний обмінятися кращими
практиками і визначити подальші можливості
для використання теорії замкнутих життєвих

циклів і досягнення ресурсоефективності на
всіх етапах ланцюжків постачання. Альянс
G7 створив тематичну мережу компаній
через співпрацю з бізнесом, малими і
середніми підприємствами
та іншими
відповідними зацікавленими сторонами (G7,
2015). Також Альянс доручив Міжнародній
екологічній комісії з ресурсоефективності при
ООН
розробити
узагальнюючий
звіт
«Ресурсоефективність:
потенційні
та
економічні
наслідки».
Він
розкриває
можливості відокремлення використання
енерго- та матеріальних
ресурсів з
можливими екологічними наслідками від
економічного зростання; пропонує сценарії,
які ілюструють позитивний ефект від
впровадження
концепції
ресурсоефективності у досягненні глобальних цілей
сталого розвитку, подолання кліматичних
проблем
та
сприяння
економічному
зростанню (Програма ООН з навколишнього
середовища, 2017).
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«ВЕЛИКА ДВАДЦЯТКА» G20
У 2017 році на саміті країн «великої
двадцятки» за головування Німеччини було
проведено семінар з ресурсоефективності.
Спільною
метою
Діалогу
з
Ресурсоефективності
стало
зміцнення
національної політики всіх країн великої
двадцятки
у
питаннях
ефективного
використання
ресурсів.
Демонструючи
потужну підтримку діалогу про стале
споживання природних ресурсів, Німеччина
також розробила програму з ресурсозбере-

ження та окреслила її ключові ідеї. Отже, ця
програма
запропонувала
три
головні
завдання: тіснішу співпрацю між членами
«двадцятки»
і
сприяння
виконанню
глобальних цілей сталого розвитку завдяки
ефективному
використанню
природних
ресурсів; поліпшення наукового підґрунтя для
здійснення політики з ресурсозбереження;
обмін політичним досвідом та практичними
прикладами, що висвітлюють очевидні
переваги ресурсоефективності (G20, 2017).

КИТАЙ
У 2002 році Китай оприлюднив Закон
про заохочення до чистого виробництва в
економіці країни (Уряд Китаю, 2002). В ньому
йдеться про стимулювання ефективнішого
використання ресурсів, зменшення обсягів та
попередження утворення забруднюючих
речовин, захист і поліпшення стану довкілля,
піклування
про
здоров'я
людини
та
просування сталого розвитку економіки і
суспільства. Виказуючи свою зацікавленість

до РЕЧВ, Китайський уряд затвердив «Закон
про перехід до циркулярної економіки» (Уряд
Китаю, 2008). Його мета полягає у сприянні
розвитку циркулярної економіки, поліпшенню
ефективності використання ресурсів, захисту
довкілля та підтримці сталого розвитку. У
попередньому п’ятирічному плані країни
(2011-2015) одна з цілей стосувалася
підвищення
ефективного
використання
ресурсів на 15% (Уряд Китаю, 2011).

ОЕСР
ОЕСР визнав ресурсоефективність
одним із найважливіших пріоритетів в світі та
запропонував низку ініціатив, які стимулюють
розвиток
та
впровадження
РЕ.
Як
зазначалося раніше, для урядів країн та
зацікавлених сторін ОЕСР опублікував
рекомендації щодо поліпшення ефективного
використання ресурсів (OECР, 2004, 2008b). У
2008 р. відбулася спільна конференція ОЕСРООН-Екологія,
присвячена
питанням
ресурсоефективності, аналізу матеріальних
потоків, ключових секторів застосування РЕ
(OECР, 2008c). Конференція закликала всіх

учасників акцентувати увагу на раціональному використанні ресурсів, корпоративній
відповідальності та необхідності системного
мислення. Це мають бути першочергові
завданнях, що сприятимуть досягненню
екологічних, економічних і соціальних цілей.
Згодом, вже у 2016 році ОЕСР опублікував
політичне звернення, адресоване лідерам
країн
«великої
сімки»,
стосовно
впровадження
ресурсоефективності
у
економіці, грунтуючись на принципах 3R ресурси,
повторне
використання
та
переробка (з англ. 3R=Resource, Reuse,
Recycle) (OECР, 2016).
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ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
РЕЧВ є одним із механізмів досягнення
Цілей сталого розвитку, бо пов'язаний з
шістьома цілями із 17 загалом. Релевантність
РЕЧВ до глобальних цілей підкреслюється
його спрямованістю стосовно вирішення
соціальних та екологічних завдань. Слід
звернути особливу увагу на ціль 8 «Гідна
праця та економічне зростання» (пункт 8.4) та
12 (пункт 12.2, див. довідку 11). Слід згадати
також наступні цілі:

Ціль 6. «Забезпечення наявності та
раціонального використання водних ресурсів
і санітарії для всіх»,
 Ціль 7. «Забезпечення доступу до
недорогих, надійних, стійких і сучасних
джерел енергії для всіх»,
 Ціль
9.
«Створення
стійкої
інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і
сталій індустріалізації та інноваціям»,
 Ціль 13. «Вжиття невідкладних заходів
щодо боротьби зі зміною клімату та його
наслідками» (Організація Об'єднаних Націй,
2016).

Довідка 11. ООН: РЕЧВ в досягненні цілей сталого розвитку
Ціль 8.4 Упродовж усього терміну до кінця 2030 року поступово підвищувати глобальну
ефективність використання ресурсів у системах споживання і виробництва та прагнути,
щоб економічне зростання не супроводжувалося погіршенням стану навколишнього
середовища, як це передбачається Десятирічною стратегією дій з переходу до
використання раціональних моделей споживання і виробництва, причому першими цим
повинні зайнятися розвинені країни.
Ціль 12.2 До 2030 року домогтися раціонального освоєння й ефективного використання
природних ресурсів..
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РОЗДІЛ 5. КРАЩІ ПРАКТИКИ ЗРЕАЛІЗОВАНИХ РЕЧВ-ПРОЕКТІВ
У розділі 1 було перераховано різноманітні переваги від впровадження РЕЧВ-заходів у
багатьох країнах. Розділ 5 пропонує детальніше ознайомитися з конкретними результатами
на прикладі 3-х країн: В'єтнаму (регіон Південного Сходу та Азії, Німеччини (ЄС) та Гватемали
(Латинська Америка).

В’ЄТНАМ
В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
мешкає майже половина населення всієї
планети.
Шість
із
десяти
найбільш
густонаселених країн Землі розміщені саме
там. За останні десятиліття у регіоні вдалося
досягти
безпрецедентного
зростання
економіки. Однак це спричинило низку проблем
із негативним промисловим навантаженням на
довкілля, виснаженням запасів природних
ресурсів тощо. Загалом регіон перетворився на
«гарячу точку», де конче потрібні РЕЧВ-заходи
аби усунути екологічні проблеми.
Споживання
ресурсів
на
душу
населення у В’єтнамі співставне з іншими
країнами Південно-східної Азії (рис. 10). У 7080-х роках минулого століття споживання
СВМР у В’єтнамі на душу населення було
зовсім незначним, тоді як у 90-х роках і на
початку третього тисячоліття відбувся
стрімкий економічний підйом і, відповідно,

збільшення споживання ресурсів аж до 13 тон
на душу населення. Як видно на рисунку 10,
найбільші темпи споживання ресурсів було
зафіксовано
в
галузі
споживання
неметалевих корисних копалин переважно у
будівництві, ЖКГ, енергетиці та на транспорті.
З 1991 до 2000 року річний темп приросту
склав понад 10% у житловому секторі. Бум у
житловому будівництві припав на 2000-2001
та 2007-2008 роки. Це сприяло стрімкому
стрибку у розвитку промисловості за майже 10
років (з 2001 по 2010 рр.). Згодом, протягом
наступних 2011-2013 років, процентні ставки
зросли до 20% за рік через жорстку грошову
політику, яка загальмувала потік інвестицій в
будівництво (ВіньНгуєн, 2015). Так, у 2012
році відбувся спад використання корисних
копалин на майже 9 тон, бо нові інвестиції та
будівельні проекти були відхилені, а ремонти
у приватних оселях призупинені через високі
відсоткові ставки.

Джерело: Програма ООН з навколишнього середовища, 2017а

Рис. 10. Динаміка споживання власних матеріальних ресурсів у В’єтнамі
за період 1970-2016 роки.
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Центр ресурсоефективного та чистого
виробництва (ВЦРЕЧВ) був створений у
В’єтнамі у 1998 році. Наразі він знаходиться в
Інституті екології і технологій при Університеті
науки і техніки міста Ханой. Свою місію
В’єтнамський Центр РЕЧВ вбачає у
«поширенні концепції чистого виробництва та
популяризації результатів її впровадження в
промисловості
задля
поліпшення
конкурентоздатності вітчизняних підприємств
на світовому ринку в контексті глобальної
економічної інтеграції».
З моменту створення ВЦРЕЧВ зробив
значний внесок у законодавчу політику
країни стосовно концепції РЕЧВ та
розповсюдження
інформації
про
неї.
Завдяки активній позиції вже впродовж 20
років поспіль В’єтнамський Центр РЕЧВ
активно співпрацює з владними структурами
і залучається до розробки політичних
стратегій, пов'язаних з імплементацією
РЕЧВ-методики (довідка 12).
Довідка
12.
Політичні
стратегії
В'єтнаму
стосовно
впровадження
РЕЧВ-методики
 Національний
план
дій
щодо
впровадження чистого виробництва в
промисловості на період 2011-2005 рр.
 У 2005 році оновлений Закон про захист
довкілля та Національну стратегію з
питань захисту довкілля на період до 2010
року та з перспективою до 2020 р.
 У 2009 році Стратегія з впровадження
чистого виробництва у промисловості на
період до 2020 р.
 У 2012 році Національна Стратегія
зеленого
зростання
(екологізації
промисловості В’єтнаму)
«Стратегія з впровадження чистого
виробництва у промисловості на період до
2020 р.» у В’єтнамі (уряд В'єтнаму, 2009) має
три ключові ідеї. Одна з них – підвищення
рівня поінформованості населення про
переваги РЕЧВ та надання постійної
підтримки
цьому
процесу.
Протягом

2009-2015 та 2016-2020 років було визначено
конкретні цілі щодо підвищення обізнаності і
впровадження
РЕЧВ-методики
на
виробництві. Так, наприклад, передбачається,
що з 2016 по 2020 рр. 90% всіх галузей
промисловості
цілковито
усвідомлять
переваги РЕЧВ для власних виробничих
процесів,
50%
галузей
промисловості
започаткують екологічно чисте виробництво, а
90% центрів з промислового розвитку у
провінціях В’єтнаму стануть спроможними
надавати
послуги
підприємствам
з
впровадження
РЕЧВ.
Нещодавно
затверджена «Національна стратегія зеленого
зростання» (Уряд В'єтнаму, 2012) основну
увагу приділяє «ефективному використанню
природних ресурсів та джерел енергії у галузях
промисловості з метою створення ланцюжків
доданої вартості», водночас акцентуючи на
здійсненні
наукових
досліджень
та
ефективнішому
застосуванні
передових
технологій.
Керуючись
амбітними
цілями,
визначеними
в
урядових
документах,
починаючи з 2012 року, у В’єтнамі стартували
проекти з РЕЧВ. Їх фінансування виконували
різні міжнародні організації-донори, як ЮНІДО,
Програма ООН з навколишнього середовища,
Світовий банк та Євросоюз (за Програмою
«Приєднай Азію», покликаною сприяти
сталому споживанню ресурсів, сталому
розвитку та впровадженню РЕЧВ в азіатському
регіоні).
У 2015 році у В’єтнамі розпочався проект
«Будівництво еко-індустріального Парку для
сталого розвитку промислових зон у В'єтнамі»,
фінансований
Глобальним
екологічним
фондом (ГЕФ) та Швейцарським державним
секретаріатом з економічних питань (СЕКО).
Виконавцем проекту виступила Організація
Об’єднаних Націй з промислового розвитку.
Ключові цілі проекту сфокусовані на
енергетичному оцінюванні підприємств щодо
ефективного та раціонального використання
ресурсів та можливості впровадження чистого
виробництва.
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ГВАТЕМАЛА
Країни
Латинської
Америки
та
Карибського басейну багаті на природні
ресурси, а саме на викопне паливо,
неметалеві та металеві руди, біомасу. Зі
збільшенням торгівлі та потоком інвестицій
відбулося значне зростання економіки в цих
регіонах за останні десятиліття. Доходи країн
збільшилися також завдяки зовнішньому
попиту на природні ресурси, а це, в свою
чергу, призвело до неприємних наслідків
екологічного та соціального характеру.
ЮНІДО в даному регіоні виступає
каталізатором
промислового
розвитку,
постійно
нарощуючи
його
промислові
потужності. З роками промислова продукція
стає
конкурентоспроможною,
успішно
розвивається
міжнародне
промислове
партнерство,
популяризується
сталий
соціальний розвиток та екологічно чисте
виробництво.

За останні 46 років (рис. 11) споживання
власних ресурсів на душу населення у
Гватемалі постійно зростає. Пікове СВМР
було зафіксовано у 2007-2008 роках і
становило 5,5 т на душу населення, а після
економічної кризи у 2008-2009 рр. та у 2016
році СВМР – 5 т. Основною складовою
економіки Гватемали є біомаса, бо майже
50% її загального обсягу становить врожай
цукрових культур, 25% – деревини, 10% –
фруктів, і вже аж потім у переліку знаходяться
неметалеві корисні копалини. Порівняно
низька частка використання невідновлюваних
ресурсів
у
загальному
споживанні
матеріальних ресурсів є характеристикою
рисою економіки, що розвивається і не
вважається повністю розвиненою.

Джерело: Програма ООН з навколишнього середовища, 2017а

Рис. 11. Споживання власних матеріальних ресурсів на душу населення
у Гватемалі за період 1970-2016 роки.
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Уряд Гватемали почав опікуватися
питаннями довкілля у 1986 році, створивши
спочатку Національну комісію з питань
навколишнього середовища, а потім, у 2000
році, Міністерство екології та природних
ресурсів. Слід зауважити, що питання
впровадження концепції чистого виробництва
було інтегровано у майже всі національні
політичні стратегії країни. Серед них Рамкова
стратегія з екологічного менеджменту,
прийнята у 2003 році (Уряд Гватемали, 2003),
і Національна політика щодо вдосконалення
довкілля та збереження і захисту природніх
ресурсів у 2007 р. (Уряд Гватемали, 2007).
Затвердження
«Національної
політики
Гватемали
з
впровадження
чистого
виробництва» стало наступним кроком у
сприянні промисловому розвитку та водночас
захисту довкілля (Уряд Гватемали, 2010). Цей
стратегічний закон використовується як
технічний
інструмент,
що
стимулює
конкурентоздатність промислової галузі та
запобігає виникненню екологічних проблем.
Його головною метою є сприяння поліпшенню
екологічного менеджменту через перехід
промисловості на використання концепції
більш чистого виробництва. За допомогою
цього
закону
Гватемалі
вдається
підтримувати
і
координувати
всі
дії
державного
та
приватного
секторів

промисловості та визначати їх вплив на
навколишнє середовище. Закон визначає
головних суб'єктів та відповідні механізми
впровадження РЕЧВ, і окреслює способи
досягнення сталості власної економіки
(Довідка
13).
«Національна
політика
Гватемали
з
впровадження
чистого
виробництва»
має
право
вважається
найсуттєвішим та найвагомішим документом
у сфері РЕЧВ.
У 1999 році в Гватемалі було створено
Центр Чистого виробництва (Fundación Centro
Guatemalteco де Producción Más Limpia) як
неприбуткову організацію. Своєю діяльністю
він
дуже
влучно
«вписався»
у
загальнонаціональну політику країни щодо
спрямування промислового розвитку в бік
сталого та запровадження методики чистого
виробництва.
Підтримувана
ЮНІДО,
Програмою
ООН
з
навколишнього
середовища,
Швейцарським
державним
секретаріатом з економічних питань та
національними установами, такими як
Гватемальська промислова палата, Центр
вже
накопичив
16-річний
досвід
впровадження РЕЧВ, надаючи технічну
допомогу понад 375 підприємствам у різних
галузях промисловості.

Довідка 13. Головні принципи Національної політики Гватемали з впровадження
чистого виробництва:







Запобігання можливим негативним наслідкам
Ефективне використання матеріальних ресурсів
Поступова реалізація запланованих дій
Спільна відповідальність усіх задіяних учасників
Поліпшення конкурентоспроможності
Інтеграція з екологічною політикою

 Участь у всіх відповідних секторах економіки
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НІМЕЧЧИНА
Європейська комісія розробила різні
політичні ініціативи, спрямовані на підвищення
ефективності споживання ресурсів, аби
відокремити
використання
ресурсів
від
економічного зростання. Це, в першу чергу
стосується Німеччини, тобто країни, де
споживання ресурсів на душу населення є
одним із найвищих у світі (див. розділ 3).
Німеччина є членом Євросоюзу, тому,
природньо, що перебрала на себе провідну
роль у відтворенні вимог ЄС у національному
законодавстві. Німеччина – одна з небагатьох
країн, де споживання ресурсів на душу
населення скоротилося у період між 1970 і 2016
рокам (рис. 12). Варто загадати, що у 1971 році
в країні було зафіксовано найбільші показники
споживання власних матеріальних ресурсів –
19 тон на душу населення. З тих пір споживання
поступово знижувалося, досягнувши позначки
14,6 т на душу населення у 2016 році.
Споживання власного викопного палива, а саме
антрациту та бурого вугілля, скоротилося.
Частка власного викопного палива у
загальному
обсязі
виробленої
енергії
зменшилася з 57% у 1992 році до 42% у 2015
році. Дивно, але при зниженні споживання
невідновлюваних ресурсів біомаса стала
провідною серед енергоносіїв і її використання
щодня збільшується. Така економіка є
прикладом розвиненої, бо рівень споживання
матеріальних ресурсів дуже високий. Водночас
країни з розвинутою економікою прагнуть і
спонукають увесь світ до сталого розвитку, щоб
якомога максимально скоротити загальний
негативний вплив на довкілля.
Вже у 2002 році уряд Німеччини поставив
для себе мету вдвічі збільшити показники
ефективність споживання ресурсів у власній
економіці за період 1994-2020 роки (Дойче
Бундесрегірунг, 2002). У 2007 році було
створено Мережу з ресурсоефективності, яка
об'єднала людей з політики, бізнесу та науки.
Мережа поставила перед собою дуже амбітну
мету – до 2020 року перетворити німецьку
економіку найбільш ресурсоефективну в світі.
Для її досягнення Федеральний Уряд у 2012
році затвердив
Німецьку Програму з

ресурсоефективності на період 2012-2015 рр.
(ProgRess I, Дойче Бундесрегірунг, 2012a).
Завдяки Програмі Німеччина стала однією з
перших країн, які визначили для себе
пріоритетні цілі щодо зниження споживання
природних ресурсів та водночас розробки
довгострокових керівних рамкових засад.
Ключовою
метою
Програми
визначено
підвищення
ефективності
використання
ресурсів з акцентом на біотичних (рослинного і
тваринного
походження)
і
абіотичних
природних ресурсах (вода, повітря, земля,
ґрунт, біорізноманіття та екосистеми). У 2013
році для забезпечення діалогу та менеджменту
між різними установами країни було створено
Національну
Платформу
з
ресурсоефективності (NaRess) (BMUB, 2017).
Отримавши
достатній
прогрес
завдяки
виконанню попередніх програм та оцінці
тодішньої поточної ситуації, було затверджено
Другу
Німецьку
Програму
з
ресурсоефективності (ProgRess II) на період з
2016 року і надалі (див. довідку 14 про керівні
принципи Другої Програми ProgRess II (Дойче
Бундесрегірунг, 2016).
Довідка 14. Керівні принципи Другої
Німецької Програма з
ресурсоефективності (ProgRess) II.
 Принцип 1: Поєднання екологічних
потреб з економічними можливостями,
інноваційна спрямованість та соціальна
відповідальність.
 Принцип 2: Перегляд глобальної
відповідальності як ключової
спрямованості німецької національного
політики щодо використання ресурсів.
 Принцип 3: Поступове перетворення
економічної практики та моделей
виробництва у Німеччині на менш залежні
від первинних ресурсів, а також розвиток
та поширення ідеї запровадження
циркулярної економіки.
 Принцип 4: Забезпечення сталого
використання ресурсів впродовж
десятиліть, спонукаючи та стимулюючи
суспільство до якісного зростання.
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Джерело: Програма ООН з навколишнього середовища, 2017а

Рис. 12. Споживання власних матеріальних ресурсів на душу населення
у Німеччині за період 1970-2016 роки.

Нещодавно
Європейська
комісія
затвердила План дій щодо циркулярної
економіки (2015b), що має на меті скоротити
використання
ресурсів
в
абсолютних
показниках через вжиття конкретних заходів
щодо продовження терміну довговічності
продукції (див. розділ 4). План дій певною
мірою спирається на Європейську Рамкову
Директиву
2008
року
(Європейський
Парламент,
2008) яка у німецькому

законодавстві отримала форму Закону про
поводження з відходами (KrWG; Дойче
Бундесрегірунг, 2012b). Закон акцентує на
посиленні законодавчої політики у сфері
захисту природних ресурсів, клімату та
довкілля
шляхом
прийняття
системи
управління
та
класифікації
відходів.
Визначення пріоритетів у стратегії управління
відходами допомагає розширювати термін
експлуатації використаних ресурсів.
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РОЗДІЛ 6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ
ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

40

За результатами зустрічі Експертної
групи можна виробити низку рекомендацій як
на рівні розробки загальних принципів
ведення екологічної політики в Україні, так і
на рівні впровадження концепції РЕЧВ. Щодо
політики, то у Національному Моніторингу про
Стан Довкілля в Україні (Світовий банк, 2016),
Світовий банк наполегливо рекомендує
розробити та впровадити в Україні конкретний
план
дій
«Дорожню
Карту»
щодо
реформування системи управління у сфері
довкілля, який визначатиме проведення різних
заходів протягом наступних 1-2 років. З огляду
на перспективу наближення України до
Європейського Союзу проведення такої
реформи має базуватися на виконанні
екологічної директиви ЄС, яка слугує кращим
практичним прикладом для наслідування. Це
стане
можливим,
коли
ми
зможемо
пересвідчитися, що українські інституції
спроможні виконувати Директиви ЄС. І допоки
Україна визначає свої екологічні пріоритети та
особливо їх зв'язок з порядком денним
глобального екологічного розвитку, Світовий
банк на їх основі та з урахуванням зобов'язань
України за Угодою з ЄС (Світовий банк, 2016)
рекомендує розробити Дорожню Карту для
здійснення необхідних законодавчих та
регулятивних змін.
Керуючись амбітними планами України
щодо впровадження засад РЕЧВ, одним із
пріоритетних завдань для країни має стати
досягнення
рівнів
ефективнішого
використання ресурсів та впровадження
екологічно чистого виробництва в усіх галузях
промисловості. Аналіз стану української
промисловості виявив три «гарячих точки», де
впровадження
заходів
РЕЧВ
буде
найперспективнішим,
найуспішнішим
та
найрезультативнішим.
Найбільш
промисловості

матеріалоємні

галузі

Найбільш матеріалоємними галузями в
Україні є виробництво будівельних матеріалів,
металургія та добувна галузь. Це визначається
тим, що у них зв'язок між сировиною та

створенням ланцюжка доданої вартості
сильніший, аніж в інших галузях. Саме тому
енергоефективні заходи у визначених галузях
можна спрямувати за двома різними
напрямками:
1. Зменшення
сировинних
витрат,
наприклад, шляхом заміни дороговартісної
сировини на дешевшу або заміну діючих
виробничих технологій на енергоефективніші, і
2. Збільшення
доданої
вартості:
наприклад, запровадження модернізаційних
заходів, що дозволять виробляти продукцію зі
значно вищим рівнем доданої вартості. Окрім
цього, найкращі показники продуктивності
можуть слугувати відправною точкою для
інших галузей промисловості.
Галузі з високим рівнем сировинних
витрат
З-поміж інших проблемних галузей
можна виокремити ті, які в абсолютних
показниках демонструють найвищі рівні витрат
на сировинні ресурси. Це означає, що, вживши
необхідних енергоефективних заходів у цих
галузях,
можна
отримати
найбільше
скорочення абсолютних витрат. В Україні
такими галузями є сільське господарство,
лісництво та виробництво продуктів на основі
використання біомаси. На прикладах інших
країн,
наприклад,
Німеччини,
можна
пересвідчитися,
що
саме
галузі,
які
виробляють товари на основі сировини, мають
тенденцію
до
підвищення
рівнів
продуктивності, у порівнянні з Україною.
Галузі
продукції зі
витратами

виробництва
кінцевої
значними сировинними

Впровадження методики РЕЧВ не
повинно обмежуватися тільки виробничими
процесами. Акцент потрібно робити також на
сфері споживання, бо саме вона значною
мірою стимулює промислове виробництво.
Виконаний аналіз свідчить про те, що на сектор
приватного споживання припадає 83% від
загального об’єму спожитої сировини. Таким
чином, спрямовуючи приватне споживання у
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напрямку збільшення попиту на продукцію, яка
виробляється
на
підприємствах
з
впровадженими принципами РЕЧВ, ми
спонукаємо
нарощування
темпів
впровадження засад РЕЧВ у виробничій сфері.
На державу покладається важлива функція –
управління цими процесами. З одного боку це
надання субсидій та різних стимулів. З іншого
боку – потрібно це демонструвати на власному
досвіді та прикладі. Так, наприклад, на
утримання уряду країни припадає 5% від
загального споживання кінцевого продукту.
Запроваджуючи стандарти РЕЧВ, як у випадку
з Австрією та її Планом дій щодо Сталих
Державних Закупівель (СДЗ) (довідка 15,
Устерайхш
Бундесрегірунг,
2010
р.),
здійснення державних закупівель може стати
потужним важелем, який стимулюватиме зміни
як у секторі приватного споживання, так і у
виробничих процесах.
Довідка 15. Австрійський План Дій щодо
сталих державних закупівель (2010)
визначає перелік галузей, для яких були
розроблені критерії:
 Будівельна галузь
 Харчова галузь
 Автомобілебудування
 Виробництво меблів
 Виробництво миючих засобів
Безумовно, вжиття політичних заходів
та дій гостро потребують й інші галузі
української
промисловості.
Перелік
найпродуктивніших із них надано у довідці 16
– їх впровадження виявилося успішним в
кількох країнах. Пропонуємо розглянути їх:
Довідка 16: Впровадження методики
РЕЧВ в Україні
 Аналіз найкритичніших галузей з огляду
на високе ресурсо- та енергоспоживання
 Визначення та встановлення
пріоритетних цілей
 Запровадження системи
стимулів/штрафів
 Здійснення процесу стандартизації

 Заохочення до методики РЕЧВ через
демонстрацію прикладів кращих світових
практик
 Здійснення науково-дослідної та
інноваційної діяльності
Визначення
пріоритетних цілей

та

встановлення

Європейська
комісія
визначила
необхідність встановлення цілей як засобу
для оцінювання прогресу в досягненні
загальних політичних цілей. За даними
Єврокомісії,
визначення
правильних
показників і процесу для запровадження
широкого
спектру
цільових
ресурсоефективних
заходів
«допоможе
відслідковувати курс країни щодо її власного
бачення про ефективне використання
ресурсів до 2050 року: державну політику
потрібно
розробити
так,
аби
вона
враховувала витрати та переваги від
ефективнішого використання ресурсів, в той
час коли приватний сектор матиме перевагу,
отримуючи кращі позитивні сигнали для своїх
інвестиційних
планів,
необхідну
передбачуваність
та
прозорість
для
прийняття
довгострокових
рішень»
(Європейська комісія, 2011c).
Відомим для всіх є приклад цільового
використання
ресурсів,
схвалений
Федеральним урядом Німеччини. Так до 2020 р.
у Німеччині рівень ресурсоефективності має
подвоїтися у порівнянні з рівнем 1994 року
(Дойче Бундесрегірунг, 2002). Відтак у Плані дій
Європейської Комісії з розвитку Циркулярної
економіки (Європейська комісія, 2015a) Комісія
визначає спільні цілі для країн Євросоюзу, а
саме: переробляти 65% муніципальних відходів
до 2030 року і 75% відходів від пакувальних
матеріалів до 2030 року.
Екологічна податкова реформа
Загалом частка екологічних податків у
загальних податкових надходженнях України
становить приблизно 1,3%, тоді як середній
показник у ЄС – майже 6,3% (Світовий банк,
2016). Суть екологічної податкової реформи
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полягає у зміні національної податкової
системи таким чином, аби податкове
навантаження переносилося з безпосередньо
процесу праці на екологічно небезпечні види
виробничої
діяльності,
наприклад,
на
незбалансоване
та
нераціональне
використання ресурсів або забруднення
довкілля. Аналіз політичних курсів Німеччини
та Нідерландів, виконаний для Європейського
агентства
з
питань
навколишнього
середовища, свідчить про те, що подібні
реформи та інструменти екологічної політики
значною мірою впливають на підвищення
рівня
інноваційних
рішень.
Виконані
оцінювання доводять, що розширений
економічний
ефект
від
впровадження
податкової реформи забезпечив створення
близько
250
тисяч
робочих
місць
(Європейська економічна зона, 2016).
Еко-інновації
У світі існує безліч переконливих доказів
того, що інноваційні рішення з відносно
невеликими інвестиціями спроможні значно
знизити використання природних ресурсів на
виробництві. Такі інновації заощаджують
матеріальні та енергетичні витрати і
називаються «еко-інноваціями» саме тому,
що
дозволяють
зменшити
об’єми
використовуваних природних ресурсів, і, як
наслідок, скоротити викиди шкідливих
речовин протягом всього життєвого циклу.
Методика чистого виробництва зосереджене
в основному на впровадженні інновацій
безпосередньо у технологічні процеси, які
відповідають за набагато ефективніше
використання ресурсів для виробництва того
чи іншого продукту. Засади чистого
виробництва (ЧВ) є фундаментальними у
впровадженні еко-інновацій, хоча сама
концепція ЧВ має ширше поняття, бо
передбачає розробку нових продуктів, нових
бізнес-моделей, нової поведінки споживачів
та нових політичних інструментів (EIO
(організація з екологічних інвестицій), 2016;
Хінтербергер та ін., 2013).

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ)
Прямі іноземні інвестиції безперечно
впливають на розвиток промисловості та
процес індустріалізації і потенціал їх впливу
дуже вагомий. Вони сприяють розширенню
спектру
професій
на
ринку
праці,
ознайомленню з управлінськими практиками у
веденні бізнесу та субпідряду місцевих
виробників. Окрім того, завдяки ПІІ можуть
стати доступнішими нові технології та
фінансові джерела. Жодна інвестиція для
будь-якої країни неможлива без підрахунку та
обґрунтування пов’язаних з нею витрат та
очікуваних переваг і, що особливо важливо,
має чітко визначати можливі зовнішні
екологічні наслідки. Однією із передумов
отримання прямих іноземних інвестицій є
надання переконливих доказів, що нова
проінвестована технологія буде екологічно
безпечнішою і чистішою у порівнянні з
усередненими показниками в країні, де ї
впроваджуватимуть (ЮНІДО, 2016).
Політика
ціноутворення
звільнення від оподаткування

та

Екологічні
податки
дозволяють
враховувати ринкові фіаско саме тих ринків,
які ігнорують питаннями впливу на довкілля.
Підвищуючи ціну на товар чи діяльність
людини, ми додаємо до вартості можливу
екологічну шкоду. Це гарантуватиме, що у
своїх рішеннях споживачі та компанії
враховуватимуть ці витрати (OECР, 2011a).
Окрім
підвищення
податкового
навантаження, ще одним способом впливу на
підприємства є запровадження для них
податкових пільг. У контексті РЕЧВ це
означатиме зменшення податків для тих
підприємств, які використовують вторинні
матеріали,
ресурсозберігаючі
та
ресурсоефективні
технології
та/або
обладнання, технології з низьким рівнем
утворення відходів, технології утилізації
відходів тощо.
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Освітня сфера
Для промислово розвинутої країни, а тим
більше для забезпечення розвитку екологічно
чистої економіки, правильний стратегічний курс
в освітній діяльності виконує функцію
фундаменту.
Підвищення
обізнаності
населення у питаннях важливості екологізації
національної промисловості та економіки є
ключовими факторами. Перспектива швидкого
інтегрування нових розроблених концепцій у
сучасні освітні програми може стати реальною
виключно завдяки тісній співпраці освітян з
представниками
промисловості.
(ЮНІДО,
2016).
Система освіти в Україні впродовж
десятиліть
характеризується
професіоналізмом та високою якістю, але все ж
при
розробці
навчальних
програм
рекомендується приділити більшу увагу
ознайомленню та вивченню концепції РЕЧВ,
питанням
переходу
національної
промисловості на екологічно безпечнішу, яка
створюватиме менше негативне навантаження
на довкілля.
Така ініціатива повинна
започатковуватися в середній школі і
продовжуватися у вищих навчальних закладах
через розробку спеціальних програм та курсів
для студентів. Таким чином молодь ґрунтовно і
системно навчатиметься основним принципам
РЕЧВ ще у школі та університеті, що у
подальшому дозволить їм використовувати ці
знання на виробництві, а саме коли настане час
приймати стратегічні економічні рішення та
планувати виробничі процеси.
Передача знань і технологій
Промислові компанії та підприємства
зазвичай залишаються осторонь від появи
нових технологій та інновацій. Саме тому для
сприяння
розвитку,
передачі
та
розповсюдженню
екологічних
технологій
потрібно створювати різноманітні партнерські
угоди, спільні підприємства, об’єднання,
кластери, наукові парки та споріднені мережі.
Створення і підтримка власної інноваційної
спроможності та використання переваг, які
можуть запропонувати нові технології, це

зокрема стосується підприємств малого
бізнесу, залежать від використання зовнішніх
джерел інформації, знань, ноу-хау та
технологій. Роль уряду в цьому контексті має
полягати у сприянні створенню нових та
водночас підтримці існуючих зв'язків між
компаніями, галузями промисловості та
університетами
саме
через
підтримку
діяльності наукових парків, кластерів, мереж
тощо. Уряд може також запровадити систему
співфінансування для державних і приватних
партнерських організацій з метою виконання
наукових досліджень та розробок, або задля
підсилення зв'язків з глобальними мережами.
Все
це
має
супроводжуватися
та
підтримуватися відповідними політичними
механізмами та законами у сфері освіти,
фінансів, конкуренції (ЮНІДО, 2016)
Технічна
організації

підтримка

та

фінансові

Стратегічне і безпосереднє партнерство з
фінансовими інституціями є ключовим для
досягнення інклюзивного та сталого розвитку
промисловості. Для виконання своєї головної
мети – підтримки ефективного використання
ресурсів – ЮНІДО розробила методику
технічної допомоги. ЮНІДО надає підтримку
компаніям у питаннях пошуку інвестиційних
можливостей та отримання фінансування від
міжнародних фінансових організацій (ЮНІДО,
2017а).
Доступ до оборотного капіталу
«Зелені» інвестиції можуть отримати
підтримку з боку політичних ініціатив, які мають
на
меті
забезпечення
довгострокового
фінансування для інвесторів. Така підтримка
виконується через впровадження принципів
чистого виробництва та екологічно чистих
економічних критеріїв. Наприклад, кредитні
лінії, що доступні для окремих галузей
промисловості, можуть бути «озелененими» за
умови, що виділені інвестиції сприятимуть
скороченню
викидів
парникових
газів,
зменшенню використання води тощо (ЮНІДО,
2016).
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