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Від Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України

Інформаційно-аналітичні матеріали:

РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕКРЕАЦІЙНІ

РЕСУРСИ

Для  забезпечення  інвестиційної  привабливості   та  екологоорієнтованої
підприємницької  діяльності  у  рекреаційно-туристичній сфері  необхідно  сформувати
чіткі  і  контрольовані  права  власності  на  природні  ресурси  та  функції  державного
адміністративного управління цими ресурсами. Країни Західної Європи вирізняються
у  світі  найвищим  рівнем  експлуатації  рекреаційних  ресурсів,  найефективнішим  їх
використанням  та  наданням  рекреаційних  послуг.  Європа  є  найбільш  рекреаційно
привабливою  у  світі.  Близько  60%  усіх  рекреантів  та  туристів  нашої  планети
долучається  до  її  природного,  культурного,  історичного  й  етнічного  розмаїття.  У
середньому один рекреант приносить країні близько 870-1000 долл.США, проте, кожна
країна  як  агент  світового  рекреаційного  ринку  має  свою  специфіку. В  Україні
прослідковується збільшення рекреантів у 2017 році на 8,7 % порівняно з 2016 роком і
складає 12,3 млн.осіб.  

Таким  чином,  ми  визначили,  що  нам  потрібно  наукове  узагальнення  та
визначення  тенденцій  рекреаційно-туристичного  природокористування  щодо
формування напрямів адміністративного управління з урахуванням прав власності на
природні ресурси. 

Всі  відносини у сфері  природокористування  починаються з  законодавчої  бази
про охорону природи та її окремих компонентів, де визначається функції держави з
регулювання  природоохоронної  діяльності,  а  також  визначені  права  і  обов'язки
природокористувачів.  В  більшості  розвинених  країн  світу  це  закон  про  охорону
природи або природоохоронні акти, якими встановлено загальні засади і цілі політики,
які покликані забезпечити концептуальну однорідність і цілісність всієї законодавчої
практики в галузі використання, охорони та відновлення природних ресурсів. Щодо
системи та методів адміністративного управління використанням природних ресурсів
то  вони  спираються  на:  систему  законодавчих  актів  країни  й  регіону;  систему
нормативно-директивних  і  методичних  (обов’язкових  до  застосування)  документів
державних органів;  систему планів, програм, проектів, завдань; систему оперативного
керівництва.

Забезпечення  створення  умов  якісного  адміністративного  управління
рекреаційно-туристичним  природокористуванням  має  включати  в  себе  деякі
інституційні  реформи  задля  забезпечення  виконання  природоохоронного
законодавства,  розподілу повноважень природоохоронних органів на національному,
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регіональному  та  муніципальному  рівнях  щодо  процедури  прийняття  рішень  і  їх
виконання. 

Закордонна  практика  розвинених  країн,  нормативно-правова  практика
побудована на інтеграції економічної та екологічної складових в процесі господарської
діяльності,  та будують систему адміністрування з урахуванням цих двох складових.
Недоліком вітчизняного визначення є інституційна неузгодженість щодо понятійного
апарату  рекреаційним  природокористуванням,  що  призводить  до  адміністрування
окремо  реалізації  функцій  щодо  охорони  довкіля  та  щодо  економічного  розвитку
суб’єктів господарювання.

Використання  рекреаційних  ресурсів  не  вимагає  значних  капіталовкладень  з
видобутку  та  підготовки  цих  ресурсів  до  використання  у  процесі  лікування  та
оздоровлення,  отже  така  діяльність  є  економічно  рентабельною.  Тому  понятійний
базис  рекреаційного природокористування  слід  трактувати   як рекреаційне
природокористування  –  це  комплекс  заходів,  пов’язаних  із  екологобезпечним
використанням  природних  ресурсів  з  метою  оздоровлення  людини,  відновлення  її
фізичного  та  психологічного  самопочуття,  розширення  екологічного  і  культурного
світогляду.  В  основі  інституційного  управління  лежить  державна  власність  на
природні  рекреаційні  ресурси,  нормативно-економічні  важелі  та  методичні
рекомендації,  що потребують урахування прав власності не лише на сам природний
ресурс, а  й  на  суб’єкт,  який  надає  рекреаційні послуги.  Відповідно  має  бути
побудована  вертикальна  та  горизонтальна  координація  системи  державного
адміністративного  управління  природними  рекреаційними  ресурсами  і  суб’єктами
господарювання та налагоджений контроль за виконанням державних рішень.

Адміністративне  управління –  забезпечення  реалізації  процесів  управління  за
допомогою методів і засобів прямого впливу на керовані об’єкти, що функціонують як
єдине ціле і зорієнтовані на досягнення єдиної спільної мети. Адміністративна система
управління характеризується безпосереднім впливом на керовані об’єкти за допомогою
службових  організаційно-розпорядчих  документів  (наказів,  розпоряджень  тощо)  і
управлінських дій. Державне адміністративне управління природними  ресурсами - це
вид державної діяльності  з формування політики організації  практичної   діяльності
державних  органів,  забезпечення  технологічного  процесу  підготовки,  прийняття  та
виконання управлінських рішень щодо суб’єктів рекреаційного господарювання (СРГ)
(Додаток 1).

Зазначимо,  що  на  сьогодні  рекреаційне  природокористування  підпорядковане
багатьом  міністерствам  і  відомствам,  при  цьому  прослідковується  неузгодженність
функцій контролю за використанням природного ресурсу, а саме:

- немає горизонтального зв’язку між контролюючими органами влади;
- існує багато органів які контролюють один і той самий природний ресурс;
- прослідковується неконтрольованість рекреаційної та туристичної діяльності з

використанням рекреаційних ресурсів.
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Відповідно  до  вітчизняних  нормативно-правових  документів проголошено
рівність усіх форм власності,  передбачає створення рівних умов для їх розвитку та
захисту.  Проте  фактично  власники  природних  ресурсів  мають  різний  обсяг  права
розпорядження.

Зараз  природні  ресурси  знаходяться  у  різних  формах  власності,  а   суб`єкти
рекреаційної  діяльності мають  різний  обсяг  права  розпорядження природними
ресурсами.

У найбільш повному обсязі право розпорядження властиве державній власності
на  рекреаційні ресурси.  Зміст  права  розпорядження  держави-власника  складають
повноваження щодо передачі природних об'єктів у комунальну або приватну власність,
надання їх у використання і  вилучення їх з використання. Так,  визначення порядку,
умов і форм природокористування, здійснення обліку природних ресурсів і контролю
за їх раціональним використанням є функцією держави-суверена, бо зазначені заходи
не  викликають  зміни  правового  статусу природного  об'єкта  і  тому  не  можуть
розглядатися як правомочність власника.

Громадяни  України,  власники  природних  ресурсів,  можуть  укладати  угоди
стосовно  останніх,  але  з  встановленими  законом обмеженнями.   Проте  обмеження
права  приватної  власності  на  природні  ресурси  у  частині  обмеження  прав
розпорядження,  що  містяться  в  чинному  законодавстві,  не  зумовлені  екологічним
змістом і  не  відповідають  сучасним  завданням  економіки  з  розвиненим екологічно
орієнтованим ринком природних ресурсів.

Детально  розглянемо  право  власності  на  рекреаційні ресурси  в  Україні  та  у
зарубіжних країнах (Табл. 1). 

Таблиця 1

Право власності на рекреаційні ресурси в Україні та у зарубіжних країнах

Країна Право власності Розподіл повноважень
на природні ресурси 

Україна Згідно  Земельного Кодексу право власності на
землю  -  це  право  володіти,  користуватися  і
розпоряджатися земельними ділянками. 

Право  власності  на  земельну  ділянку
поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий)
шар,  а  також  на  водні  об'єкти,  ліси  і  багаторічні
насадження,  які  на  ній  знаходяться,  якщо інше не
встановлено законом та не порушує прав інших осіб.

Право  власності  на  земельну  ділянку
розповсюджується на простір, що знаходиться над та
під  поверхнею  ділянки  на  висоту  і  на  глибину,
необхідні  для  зведення  житлових,  виробничих  та
інших будівель і споруд. 

Згідно  Водного кодексу Води   -  водні об'єкти є
виключно  власністю  Українського  народу  і

На  державному рівні
визначається  нормативно-
законодавча  база
використання  всіх  природних
ресурсів,  загальні  обмеження
та обтяження. 
На  обласному та  місцевому
рівнях встановлюються норми
та  ведеться  контроль  за
використанням ресурсів.   
Рекреаційними  ресурсами
завідують  одночасно  багато
департаментів  та  відомств:
Департамент  екології  та
природних  ресурсів  (водні,
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надаються тільки у користування. 
Згідно Лісового кодексу -  Ліси, які знаходяться

в  межах  території  України,  є  об'єктами  права
власності  Українського  народу.  Рекреаційні  лісові
ресурси можуть  перебувати  в  державній,
комунальній  та  приватній  власності.  Суб'єктами
права  власності  на  них є  держава,  територіальні
громади, громадяни та юридичні особи. 

Кодекс  про  надра  регламентує,  що  надра  є
виключною  власністю  Українського  народу  і
надаються тільки у користування.  

лісові,  надра,  земельні);
Головне  управління
Держгеокадастру  (лісові,
частина  водних,  земельні
тощо). 

США 

Приватні  особи  та  корпорації,  а  також
федеральні,  державні,  місцеві   уряди  можуть
володіти як землею, так і нафтою, газом, вугіллям та
іншими  мінералами  та  рекреаційними  ресурсами.
Широке  поширення  приватної  власності  на  ці
ресурси  робить  США  відмінними  від  практично
будь-якої іншої країни. 

Водні,  лісові  ресурси  та  надра  є  федеральною
власністю  та  можуть  надаватися  у  користування
приватним особам для рекреаційної діяльності лише
після проходження процедури ОВНС. 

На  державному  рівні
Міністерство  внутрішніх
справ  завідує  земельними,
водними   ресурсами  та
надрами;  Міністерство
сільського  господарства
завідує  лісовими  ресурсами;
Міністерство  торгівлі  завідує
водними ресурсами. 
На  місцевому  рівні:
земельними  ресурсами  та
надрами  завідує   бюро
управління  земель  та  служба
геологічного  нагляду,
лісовими ресурсами -  служба
національних парків; водними
ресурсами  -  служба  охорони
риб  та  диких  тварин,  бюро
меліорації. 

Ізраїль 

Земельне  управління  Ізраїлю  забороняє
передавати  власність  на  землі  та  рекреаційні
території держави Ізраїль. Тому, неможливо купити
ізраїльську землю, а тільки зняти її в оренду, тобто:
Можна зняти землі на тривалий період. Міські землі,
на  відміну  від  сільськогосподарської  нерухомості,
зазвичай  здаються  в  оренду  на  49  років  з
можливістю  (опцією)  на  продовження  оренди  на
додаткові  49  років.  Усі  водні  ресурси  країни
належать  державі  та  можуть  надаватись  у
користування для задоволення потреб населення та
сільського господарства.Надра є володінням держави
та надаються у користування державним компаніям
на  договірних  засадах,  строком не  більшим  ніж  3
роки. 

На  державному  рівні
земельними  ресурсами
завідує  та  контролює
використання  -  Управління
земельних ресурсів;  Водними
ресурсами  -  Міністерство
національної  інфраструктури,
енергетики та водопостачання
Ізраїлю  та  Міністерство
сільського  господарства;
Надрами завідує Міністерство
промисловості. 
На  регіональному  рівні
природоохоронна  діяльність
контролюється
департаментами
навколишнього середовища. 
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Чеська
Республіка

Згідно  Торгівельного  та  Цивільного  Кодексу
право  власності  на  земельну  ділянку  може  бути
державним,  комунальним,  приватним.  Однак
рекреаційні  ресурси,  що  знаходяться  на  цій  землі
перебувають  у  державній  власності  та  можуть
надаватися  у  оренду.  Водні  ресурси  є  власністю
держави та надаються у користування. Згідно Закону
про майно Чеської республіки лісові ресурси можуть
знаходитись у державній, комунальній та приватній
власності  та  мають  бути  зареєстровані  у  кадастрі
нерухомості. Згідно Закону Федеральних Зборів про
захист та використання мінеральних ресурсів надра
є  власністю  держави.  Держава  може  надати
підприємству  ліцензію  на  видобуток  надр,  однак
необхідно  погоджувати  перспективний  район
видобутку  надр  з  кадастровою  службою,  т.к.
земельна  ділянка,  на  якій  находяться  надра  може
бути у приватній власності. 

На  державному  рівні
використання  земельних,
водних  і  лісових  ресурсів
контролює  Міністерство
захисту  навколишнього
середовища; Земельні ресурси
і  деякі  водні  об’єкти  також
контролює  Міністерство
сільського  господарства;
Використання  надр
контролює  Гірничодобувний
союз. 
На  місцевому  рівні  контроль
за  використанням  лісових,
земельних та водних ресурсів
покладено  на  Департамент
регіонального  розвитку  та
Департамент екології 

Канада 

Усі  землі,  мінерали,  рекреаційні  ресурси  та
роялті,  що  належать  до  кількох  провінцій  Канади,
Нової Шотландії та Нью-Брансвік та всі доходи від
використання  землі,  корисних  копалини або роялті
належать до кількох провінцій Онтаріо, Квебек, Нова
Шотландія та Нью-Брансвік. 

Право власності на водні ресурси - розподілені
між провінціями 

Ліса Канади перебувають у державній власності,
власності провінцій та приватній власності 

На  державному  рівні
використання  природних
ресурсів  контролюється
Міністерством навколишнього
середовища; 
 На  рівні  провінцій
контролюється  використання
всіх  ресурсів  Канадське
агентство  екологічної  оцінки
та  Агенство  економічного
розвитку  Онтаріо,  Квебек,
Нова  Шотландія  та  Нью-
Брансвік;  лісові  ресурси  -
Агенцієй Парки Канади 

Можна констатувати,  що практично  в  кожній  із  розглянутих  країн  існує  ціла
низка  Міністерств  і  відомств  як  на  державному  так  й  регіональному  рівнях,  які
контролюють  один  й  той  самий  рекреаційний  ресурс.  В  розвинених  країнах  існує
багаторівнева система управління природними ресурсами, по вертикалі та горизонталі
адміністративного управління природними ресурсами, проте є верховенство закону та
дотримання нормативно-правових директив забезпечує охорону природного ресурсу. 

Водночас  досвід  Канади  є  особливо  цікавим,  тому  що,  ініціатива  щодо
визначення пріоритетності сфери діяльності, зокрема рекреації та туризму, передана на
рівень  провінцій  та  муніципалітетів.  Канада  досягла  найбільших  успіхів  у  сфері
рекреації та туризму завдяки реалізації ефективної державної політики, яка полягає у
підтримці ініціативи та забезпеченні її впровадження фінансовими ресурсами. Серед
інших  факторів  важливим  є  обмеження  ініціативи  державних  структур  щодо
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прийняття  регуляторних  актів,  які  ускладнюють  дозвільну  систему  та  посилюють
державний контроль 

На  основі  проведеного  аналізу  позитивних  та  негативних  тенденцій
рекреаційного  природокористування  зазначимо,  що  нормативно-правова  база
українського  законодавства  потребує  певних  змін  з  акцентом  на  адміністративне
управління рекреаційним природокористуванням, а саме:

-  встановлення  чіткого  розмежування  прав  власності  і  визначення  умов
володіння, розпоряджання і використання рекреаційних  ресурсів;

-  методичного забезпечення нормування, оцінювання рекреаційних  ресурсів та
визначення  розмірів  збитків  завданих  внаслідок  порушення  природоохоронного
законодавства;

-  алгоритму  розрахунку  податкових  забовязань  та  платежів  в  залежності  від
права власності на рекреаційний  ресурс;

- розробити організаційно-економічні механізми системи заохочувальних заходів
щодо екологобезпечного використання природних рекреаційних ресурсів суб’єктами
користування.

Державна власність на природні рекреаційні ресурси визначає в законодавчому
полі компетенцію державних органів управління щодо розпорядження цими ресурсами
та вирішення питань  розподілу та перерозподілу природних ресурсів між суб’єктами
господарювання.  Юридичною  формою  виразу  такого  перерозподілу  є   компетенція
органів управління з надання рекреаційних ресурсів у користування.  Матеріальним
виразом є  система  контрактів  щодо  використання  рекреаційних  ресурсів  між
власником  та  користувачам  та  третіми  особами,  яка  дозволяє  при  порушенні
контрактних зобов’язань звернутись до суду. 

Представляємо  певне  концептуальне  бачення  розв’язання  проблеми,  яка  вже
багато  років  не  входить  до  «кола  найгостріших»  питань  можновладців,  та
запропонувати перспективні шляхи та інструменти, за допомогою яких ми зможемо
наблизитись до позитивного перебігу подій в напрямі соціальноорієнтованої ринкової
економіки. 

Ми дотримуємося головних положень державної власності на природні ресурси,
однак  виокремлюємо  такі,  що  недостатньо  розвинуті  у  методологічному  плані
питання:  ототожнення  загальнонаціональної  та  державної  власності;  формування
взаємовідносин у системі загальнонаціональної, державної та приватної власності. 

Тому метою наших досліджень став огляд закономірностей розбудови  відносин
власності на природні рекреаційні ресурси та розробка критеріально методологічного
підґрунтя  забезпечення  функціонування  рекреаційно-туристичної  сфери  на  основі
різноманіття форм та прав власності.

Чому виникає необхідність розбудови економічних відносин власності? 
За часів незалежності із розвитком ринкових відносин склалась така ситуація, що

природні рекреаційні ресурси (ПРР), в основному, знаходяться у власності держави та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  які  регулюють  їх  використання.  В  той  же,  час
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основні  фактори  виробництва  (об’єкти  та  основні  фонди,  що  задіянні  у  наданні
оздоровчих  та  рекреаційних  послуг)  знаходяться  у  приватній  власності  суб’єктів
підприємницької діяльності, а природні рекреаційні ресурси використовуються ними
на праві оренди (рис.1). 

В  контексті  цього  нами було  проаналізовано  бюджетні  надходження  від
використання  природних  факторів  виробництва  загальнонародної  власності
відособленими  суб’єктами  економіки  різних  форм  власності  на  основні  виробничі
ресурси.  Так  за  споживання  природних  ресурсів  загальнонародної  власності
підприємницькі структури виплачують рентні платежі та екологічний податок, що
акумулюються у державному бюджеті.

На рис. 2 та 3 представлено аналіз надходження рентних платежів до державного
бюджету України.

За період 2015-2018 рр. спостерігаються такі тенденції: 
-  загальний обсяг податкових надходжень зростає, як за планом так і фактичним

виконанням (зафіксовано без врахування інфляції);
- частка суми податків на доходи фізичних осіб, прибутку підприємств, податку на

додану  вартість  та  акцизного  збору  з  вироблених  в  Україні  товарів  та  послуг  у
загальному обсязі податкових надходжень спочатку зменшувалась за роками від 55,4%
(2015р.) до 43,3% (2017р.), а у 2018 р. збільшилась до 64,06% за даними фактичного
виконання держбюджету;

- обсяги фактичних рентних платежів за використання природних ресурсів менші
за  обсяги,  що  планувались  до  надходження  за  досліджуваними  роками  та мають
тенденцію  до  постійного  зниження,  так  заплановані  у  2016  р.  обсяги  рентних
платежів становили 62503.4 млн грн., а фактично склали – 44092,2 млн грн.; у 2018 р.
було заплановано 50866,83 млн.грн., а фактично – 50086,89 млн.грн. 
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Рис. 2. Динаміка зборів та плата за спеціальне використання природних
ресурсів та надходження від туризму

-  у  загальному  обсязі  податкових  надходжень рентні  платежі  за  використання
природних ресурсів зменшуються, так фактичні їх частки скоротились з 9,7% (2015р.)
до 5,08% (2018р.);

-  відсоток  екологічного  податку  у  загальному  обсязі  податкових  надходжень
коливається  від  0,32%  до  0,27%  за  фактичними  даними.   Однак  у  2018  р.
спостерігається тенденція до збільшення - 0,50 %;

Рис. 3. Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів та
надходження від туризму у структурі доходів зведеного бюджету

 -  туристичний  збір  складає  від  0,008-0,011%  у  загальному  обсязі  податкових
надходжень, тоді як зазначалось вище, відсоток надходжень від туристичної діяльності
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до зведеного бюджету зменшився практично у 10 разів: 2011р. 34,84% від загальних
доходів зведеного бюджету, 2018р. – 3,55% (Табл. 2). 

Таблиця 2
НАДХОДЖЕННЯ ВІД ТУРИЗМУ В ДОХОДАХ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ

2011-2018РР.

Рік 
Доходи зведеного бюджету Надходження від туризму 

млн. грн. % ВВП млн. грн. %  від заг. доходів 

2011 387853,0 29,8 135150,0 34,84

2012 432944,0 30,7 149700,0 34,57

2013 429986,0 29,7 148275,0 34,48

2014 443983,0 28,3 56600,0 12,74 

2015 652031,0 32,9 41550,0 6,37 

2016 782749,0 32,8 43075,0 5,50 

2017 1016788,30 34,09 49975,00 4,91

2018 1184278,10 33,28 42000,0 3,55

Отже  ми  бачимо,  що  динаміка  рентних  платежів  за  використання  природних
ресурсів та екологічного податку за їх забруднення коливається та не перевищує 10% у
загальних доходах державного бюджету,  що є неприпустимо малою величиною, яка
не  стимулює  суб’єктів  господарювання  до  зниження  обсягів  використання  та
забруднення природних ресурсів, а отже до ресурсозбереження та переходу на новітні
екологічно  безпечні  технології,  що  призводить  до  збільшення  від’ємних
екстернальних ефектів та нанесення збитків загальнонародній власності на природні
ресурси. 

Діюча сьогодні система зборів та плати за спеціальне використання природних
ресурсів забезпечує невеликі надходження в доходах зведеного бюджету. Так, аналіз
показує, що у періоді 2011-2016рр. вони коливаються  від мінімуму 3,72% у 2011 р.  до
максимуму 7,37% у 2014р. у порівнянні з  такими факторами наповнення зведеного
державного бюджету як податки на прибутки юридичних та фізичних осіб, податок на
додану вартість, акцизний збір тощо (Табл. 3). 

Таблиця 3
ЧАСТКА ЗБОРІВ ТА ПЛАТЕЖІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В ДОХОДАХ ЗВЕДЕНОГО ДЕРЖБЮДЖЕТУ 
2011-2018РР. 

Рік 
Доходи зведеного бюджету Збори  та  плата  за  спеціальне

використання природних  ресурсів 
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млн. грн. % ВВП млн. грн. %  від заг. доходів 

2011 387853,0 29,8 14826,0 3,72 

2012 432944,0 30,7 17537,0 3,94 

2013 429986,0 29,7 28862,9 6,52 

2014 443983,0 28,3 33596,7 7,37 

2015 652031,0 32,9 41958,2 6.43 

2016 782749,0 32,8 46608,4 5,95 

2017 1016788,30 34,09 51132,33 5,95 

2018 1184278,10 33,28 46528,95 3,93 

Поповнення  бюджету  від  туризму падає  кожного року, як  й  надходження  від
використання природних ресурсів, тоді як %ВВП постійно збільшується.

Відповідаючи  на  питання,  чому  саме  сьогодні  і  зараз  з'явилася  необхідність
інвентаризації  рекреаційного капіталу, слід зазначити,  що:   в сучасному державному
класифікаторі  економічної  діяльності  (КВЕДі,  що налічує  99  розділів),  рекреаційне
природокористування  або  ж  рекреаційно-туристична  діяльність  не  виділяється
окремою  статтею.  Про  рекреаційну  діяльність  згадується  у  розділі  86  –  охорона
здоров’я,  як  діяльність  санаторіїв,  профілакторіїв,  але  не  як  вид  діяльності  з
використання  рекреаційних  ресурсів,  а  саме  діяльність  цих  закладів.  Розділ  93
Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг включає   діяльність
парків відпочинку, діяльність пляжів, у т.ч. оренду приміщень, таких як лазні,
купальні, приміщень із шафками із замками, стільцями тощо. Таким чином жоден
розділ КВЕДу не пов'язаний із діяльністю щодо використанням рекреаційних ресурсів.

Також Рекреаційна діяльність фактично ні як не регламентована у Податковому
Кодексі  України  лише  у  окремих  його  статтях.  Наприклад,  у  ст.  256.2.  Об’єктом
оподаткування  рентною  платою  за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  є:  п.
256.2.5.  використання  корисних  властивостей  лісів  для  культурно-оздоровчих,
рекреаційних, спортивних,  туристичних  і  освітньо-виховних  цілей  та  проведення
науково-дослідних робіт.

Також   Стаття  252.  Рентна  плата  за  користування  надрами  для  видобування
корисних копалин  252.18.  Податкові  зобов’язання з  рентної  плати за користування
надрами для відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої
корисної копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр за податковий
(звітний)  період  щодо  розрахунку  величини  ставки  рентної  плати  за  користування
надрами для видобування корисних копалин (у відсотках),  на  лікувальні  ресурси це
лише 5% від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної
копалини (мінеральної сировини).
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Гальмує  розвиток  рекреаційного  природокористування  й  те,  що  вітчизняна
інституційна база  природокористування характеризується відсутністю системності  у
визначенні понятійно-категоріального апарату щодо відносин власності на ці ресурси.
Тому на сьогоднішній день ми не маємо єдиної державної політики у сфері розвитку
відносин власності щодо привласнення ПРР на основі функціонування певних форм,
прав  власності  та  обмежень  щодо  форм,  прав  і  суб’єктів  власності  з  урахуванням
соціальної  значущості,  унікальності  ПРР, а також визначення на цій основі  ПРР як
таких,  що  можуть  бути  тільки  у  державній  власності  та  використовуватись
державними  підприємствами,  так  і  тих,  що  можуть  перебувати  в  інших  формах  і
правах власності та використовуватись недержавними підприємствами.

На  нашу  думку  економічний  механізм  ефективного  рекреаційного
природокористування полягає у:

-  формуванні  досконалої  системи  відносин  власності  на  природні  об’єкти  та
технічні засоби виробництва; 

-  розбудові  системи  суспільних  інститутів  у  напрямку  оптимізації  їх
організаційної  структури  та  взаємодії  між  собою  щодо  управління  природними
ресурсами та рекреаційною діяльністю суб’єктів природокористування;

-  впровадженні  економічних  інструментів  організації  та  стимулювання
рекреаційного природокористування. 

З  метою  забезпечення  загальнонаціональних  інтересів  володіння,
використання  та  розпорядження  ПРР  необхідна  розбудова  економічних  відносин
власності на них зокрема визначення різних форм власності, встановлення обмежень у
формах та  правах  власності  узгодження  інтересів  суб’єктів  рекреаційної  діяльності
(Додаток 2).

Отже, дозвольте мені визначити свої думки з приводу вдосконалення відносин
власності на рекреаційні ресурси.

Масштаби  рекреаційного  природокористування  визначаються,  з  одного  боку,
попитом на оздоровлення  та  культурно-пізнавальну  діяльність,  а  з  іншого – рівнем
антропогенного навантаження та якістю природних рекреаційних ресурсів. 

Дослідження  теоретико-методологічних  засад  відносин  власності  на  природні
рекреаційно-туристичні  ресурси  дозволяє  визначити  пріоритетні  напрями  розвитку
системи управління рекреаційно-туристичною сферою: 

на загальнодержавному рівні:
-  інституційні  зміни  стосовно  прийняття  законів  про  ефективне  ведення

рекреаційно-туристичної  діяльності  суб’єктами  господарювання  з  урахуванням
різноманітних форм власності як на природні, так і матеріальні фактори виробництва.
Зокрема,  вдосконалення  нормативно-правового  базису  у  сфері  регламентування
використання та розвитку природних рекреаційно-туристичних ресурсів (прийняття
законів  «Про  природні  рекреаційно-туристичні  ресурси  України»,  «Про  землі
рекреаційного  призначення»  створення  кадастрів  природних  рекреаційно-
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туристичних ресурсів, які вже знаходяться у господарському обігу та перспективних
для освоєння ;

- регламентація діяльності суб’єктів рекреаційно-туристичного господарювання
(сертифікація  ресторанів,  готелів  з  урахуванням  стану  довкілля,  маркування
відповідно  до наявності  комплексу  природних ресурсів,  джерел  з  мінеральною або
термальною  водою,  грязями,  біотою  тощо)  узгоджених  з  вимогами  міжнародного
законодавства; 

-  формування обґрунтованої політики та розробка державної стратегії  у сфері
розвитку  відносин  привласнення  природних  рекреаційно-туристичних  ресурсів  на
основі функціонування різноманітних форм, прав власності;  встановлення обмежень
щодо  їх  використання  та  ведення  відповідної  господарської  діяльності;  подолання
відомчого розмежування в частині регулювання рекреаційно-туристичної діяльності і
управління рекреаційно-туристичними природними ресурсами;

-  розробка  організаційно-економічного  механізму  управління  природними
рекреаційно-туристичними  ресурсами  як  єдиною  поліфункціональною  економіко-
екологічною системою держави;

-  розробка  нормативно-методичних  документів  визначення  альтернатив
(альтернативних  варіантів)  використання  природних  рекреаційно-туристичних
ресурсів  з  позиції  загальнонародних  та  регіональних  соціо-еколого-економічних
інтересів.  Більшість  з  природних  рекреаційно-туристичних  ресурсів
поліфункціональні, можуть бути задіяні у господарському обороті з іншою метою та в
різних  видах  економічної  діяльності.  Необхідно  ураховувати  унікальність  їх
лікувально-оздоровчих властивостей, вичерпність, не відтворюваність тощо;

- наукове обґрунтування ефективних форм власності на природні рекреаційно-
туристичні ресурси з урахуванням їх вичерпності, відновлюваності та унікальності;

-  створення  системи  контролю  за  цільовим  використанням  та  охороною,
відновленням, відтворенням природних рекреаційно-туристичних ресурсів суб’єктами
господарювання  та  інструментів  впливу  на  них  за  порушення  умов  передачі  у
власність або користування цих ресурсів;

-  удосконалення  системи міжбюджетних  відносин  між державою,  областю та
містом щодо дотацій,  субсидій  використання,  охорони,  відновлення  та  відтворення
природних ресурсів, які перебувають в державній, комунальній та приватній формах
власності;

-  пропонується  розширити повноваження Департаменту туризму та курортів
Мінекономрозвитку або створити як альтернативу координуючий орган (Управління
використання природних рекреаційно-туристичних ресурсів та розвитку рекреаційно-
туристичної  діяльності)  на  основі  перерозподілу  компетенції,  прав,  обов’язків  і
функцій  існуючих  структур  з  метою  формування  єдиної  політики  держави  щодо
вдосконалення  використання  рекреаційно-туристичних  природних  ресурсів  та
підвищення ефективності рекреаційно-туристичної діяльності. Для ефективної роботи
такого органу управління необхідно вдосконалити існуючу інформаційну базу даних
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про використання природних рекреаційно-туристичних ресурсів і  стан рекреаційно-
туристичної  діяльності  з  позицій  відносин  власності  на  рекреаційно-туристичні
природні  ресурси  та  основні  виробничі  фонди  суб’єктів  господарювання.  Ця
інформація повинна містити не тільки  економічну та грошову оцінку природного
ресурсу, але й аналіз альтернатив його використання з позиції національної економіки.

на регіональному та місцевому рівнях:
-  проведення  регламентації  та  виокремлення  рекреаційних  земель  при

плануванні  містобудівної  діяльності  для  вдосконалення  екологічного  управління
відповідними територіями;

-  розробка  паспортів  рекреаційних  територій,  рекреаційно-туристичних
природних та матеріальних ресурсів, на основі яких визначається альтернативність їх
використання та доцільність зміни цільового призначення;

-  ведення  регіональних кадастрів природно-рекреаційних ресурсів,  інформація
яких  має  ураховуватись  у  містобудівному  кадастрі,  що  сприятиме  збалансованому
розвитку рекреаційного природокористування;

-  вдосконалення  системи  адміністрування  в  сфері  використання  природних
ресурсів з урахуванням рекреаційної цінності,  унікальності та обмеженості  окремих
ресурсів,  а  також впливу на  їх  стан  різних  видів  економічної  діяльності  в  регіоні
(ліцензування, видача дозволів, передача в оренду тощо); 

-  налагодження  зв’язків  та  інформаційного  забезпечення  взаємодії  органів
державної влади, бізнес-сектору, громадських організацій та суспільства щодо форм та
прав  власності  та  використання  природних  рекреаційно-туристичних  ресурсів,  їх
охорони та відновлення суб’єктами господарювання, орендних відносин (платежів та
інших умов оренди) між комунальними власниками та приватними користувачами.

Схема вдосконалення державного управління власністю  на природні рекреаційні
ресурси представлена на рис. 4.
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Рис. 4 Схема вдосконалення державного управління власністю  на природні

рекреаційні ресурси

Рекреаційно-туристичне  природокористування  є  могутнім  фактором
забезпечення  екологічної  безпеки  та  економічної  діяльності  одночасно,  тому
інформація про розвиток рекреаційного вектору використання територій є невід’ємною
частиною  подальшого  пізнання  і  оцінки  динаміки  використання  природних
рекреаційно-туристичних ресурсів. 

Саме  таким  чином  ми  забезпечимо  розвиток  ринкових  відносин,  ефективне
економічне  зростання,  збережемо  та  збільшимо  для  наступних  поколінь  природні
рекреаційні активи нашої держави.
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Додаток 1

ОРГАНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-
ТУРИСТИЧНОЮ СФЕРОЮ В УКРАЇНІ

Назва органу влади Витяг з мети та завдань в сфері
рекреаційно-туристичного

природокористування 

Підпорядковані органи в сфері
рекреаційно-туристичного

природокористування 

Державний рівень
Міністерство аграрної

політики та продовольства
України 

формування та  реалізації  державної  політики  у  сферах
охорони,  використання  та  відтворення  водних
біоресурсів, регулювання лісового господарства 

Державне агентство лісових ресурсів України
Державне  агентство  рибного  господарства
України
Державна  служба  України  з  питань  геодезії,
картографії та кадастру

Міністерство екології та
природних ресурсів України 

охорона  навколишнього  природного  середовища,
раціональне  використання,  відтворення  і  охорони
природних  ресурсів,  відтворення  та  охорона  земель,
збереження,  відтворення  та  невиснажливого
використання  біо-  та  ландшафтного  різноманіття,
формування,  збереження  та  використання  екологічної
мережі, організації, охорони та використання природно-
заповідного  фонду,  раціональне  використання  надр;
державний  нагляд  (контроль)  за  додержанням  вимог
законодавства у цій сфері 

Державна екологічна інспекція України
Державна служба геології та надр України
Державне агентство водних ресурсів України

Державна служба геології та
надр України 

веде  державний  облік  родовищ,  запасів  і  проявів
корисних копалин;  державний баланс запасів корисних
копалин; державний кадастр родовищ і проявів корисних
копалин;  державний  облік  підземних  вод  та  водного

Державні  підприємства  сфери  управління
Державної служби геології та надр України 
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кадастру 

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України 

забезпечення  формування  та  реалізація  державної
політики у сфері  туризму та  курортів  (крім здійснення
державного  нагляду  (контролю)  у  сфері  туризму  та
курортів) 

Департамент туризму та курортів

Міністерство культури
України 

забезпечення  формування  та  реалізація  державної
політики  у  сферах  культури  та  мистецтв,  охорони
культурної спадщини 

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

затверджує: державні будівельні норми, зокрема з питань
реставрації,  консервації,  ремонту  і  пристосування
пам'яток  архітектури  і  містобудування,  планування  їх
території  та  визначення  меж,  режимів  використання  їх
зон  охорони;  порядок  проведення  моніторингу  якості
питної води і технічного стану об'єктів централізованого
питного водопостачання 

Державна  архітектурно-будівельна  інспекція
України

Обласний рівень
Департамент екології та

природних ресурсів
Одеської ОДА 

забезпечення  реалізації  державної  політики  у  сферах  охорони
навколишнього  природного  середовища,  раціонального  використання,
відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та
підземні води, атмосферне повітря,  ліси,  тваринний і  рослинний світ),
заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної
мережі; 
здійснення регулювання у  сферах охорони навколишнього природного
середовища,  раціонального  використання,  відтворення  та  охорони
природних  ресурсів,  охорони  і  використання  територій  та  об’єктів
природно-заповідного фонду України 

Департамент  екології  та  природних
ресурсів Одеської ОДА 

Управління туризму,
рекреації та курортів

Одеської ОДА

забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму та курортів
на відповідній території; 
підготовка  пропозицій  до  проектів  регіональних  програм  розвитку
туризму та курортів, вжиття заходів щодо виконання цих програм; 
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сприяння  туристичній  діяльності  в  регіоні  та  утворення  сучасної
туристичної інфраструктури; 
розробка  та  впровадження  заходів  для  захисту  місцевих  туристичних
ресурсів 

Головне управління
Держгеокадастру в
Одеській області 

дотриманням  земельного  законодавства,  використанням  та  охороною
земель усіх категорій та форм власності 

Міськрайонні  управління 
Держгеокадастру 

Одеське обласне
управління лісового та

мисливського
господарства

управління  і  контроль  за  веденням  лісового  та  мисливського
господарства і  полювання,  а  також займається  наданням рекреаційних
послуг 

Державні підприємства Одеської області
з лісового господарства 

Одеське обласне
управління водними

ресурсами

впровадження планового водокористування і забезпечення раціонального
використання водних ресурсів;
ведення  державного  обліку  водокористування  та  державного  водного
кадастру;
здійснення водогосподарського моніторингу поверхневих вод;

Місцевий рівень
Департамент екології та
розвитку рекреаційних

зон Одеської міської
ради

здійснення  функцій  виконавчих  органів  Ради  в  сферах  охорони
навколишнього  природного  середовища  м.  Одеси,  управління
рекреаційними об’єктами м. Одеси, контролю за ними та їх розвитку. 

КП  «Центр  екологічних  проблем  та
ініціатив» 
КП «Узберіжжя Одеси» 

Управління земельними
ресурсами Департаменту

комунальної власності
Одеської міської ради

здійснює  заходи  щодо  проведення  земельної  реформи  в  місті,  сприяє
розвитку ринку земель, організує проведення робіт щодо впровадження
автоматизованої  земельно-інформаційної  системи  обліку  земель  міста
для  ведення  земельно-кадастрової  документації  і  земельного кадастру
міста Одеси 

Комунальне  підприємство  «Земельно-
кадастрове  бюро  при  управлінні
земельних ресурсів» 
Комунальне  підприємство  «Одеський
міський землевпоряджувальний центр» 

Причорноморське
державне регіональне

геологічне підприємство 

Облік і аналіз запасів всіх видів корисних копалин, ведення кадастрів і
реєстрів родовищ. 
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Департамент культури
та туризму Одеської

міської ради

забезпечення на територiї м. Одеси реалiзацiї державної полiтики у сферi
туризму; здійснює укладання договорів про справляння туристичного 
збору з юридичними особами або фізичними особами підприємцями, які 
надають послуги з тимчасового проживання (ночівлі) на території міста 
Одеси 

Туристичний  інформаційний  центр
м.Одеси 
КП «Парки Одещини»
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Додаток 2

Рис.1 Соціо-економіко-екологічні обмеження щодо форм привласнення в
рекреаційному природокористуванні
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Рис. 2. Принципи формування соціо-економіко-екологічних обмежень привласнення
природних рекреаційних ресурсів
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Рис. 3. Класифікація соціо-економіко-екологічних обмежень привласнення
природних рекреаційних ресурсів
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УПРОВАДЖЕННЯ  ІНСТРУМЕНТІВ  ЕКОЛОГІЧНО  ЧИСТОГО
ВИРОБНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

Постановка  проблеми.  Впровадження  екологічно  чистого
виробництва  в  агропромислову  сферу  потребує  відповідного
організаційно-економічного  забезпечення,  яке  охоплюватиме  комплекс
інститутів-правил  та  інститутів-організацій,  а  також  податкових,
кредитних  та  майнових  регуляторів,  що  стимулюватимуть
сільськогосподарських  товаровиробників  та  переробно-харчові
виробництва впроваджувати сучасні методи ґрунтозахисного землеробства,
здійснювати необхідний комплекс агротехнічних та агролісомеліоративних
заходів,  впроваджувати  екологічно  безпечні  методи  та  технології
переробки сільськогосподарської сировини, а також застосовувати сучасні
механізми  використання  рослинних  та  тваринних  відходів  як  з  метою
збільшення  обсягів  виробництва,  так  і  виробництва  біологічного  палива.
Важливою  складовою  організаційно-економічного  забезпечення
екологічного  чистого  виробництва  має  бути  система  важелів  та
регуляторних  підойм,  які  стимулюватимуть  суб’єктів  агропромислового
підприємництва  забезпечувати  імплементацію  у  практику  виробничо-
господарської  та  управлінської  діяльності  сучасних  методів  екологічного
менеджменту.

Аналіз останніх досліджень. Незважаючи на те, що ще з початку 90-
их  років  минулого  століття  проблематика  екологізації
сільськогосподарського  виробництва  та  переробно-харчових  виробництв
стала  предметом  досліджень  вчених  Інституту  проблем  ринку  та
економіко-екологічних  досліджень  НАН  України,  Інституту  аграрної
економіки  НААН  України,  Інституту  економіки  природокористування  та
сталого  розвитку  НАН  України,  Національного  університету  харчових
технологій,  Одеського  державного  екологічного  університету,  Сумського
державного  університету  та  Сумського  національного  аграрного
університету  [1-6],  так  і  не  сформовано  цілісного  підходу  щодо
організаційно-економічного забезпечення екологічно чистого виробництва
в  агропромисловій  сфері,  що  вимагає  формування  сучасного  підходу  до
розробки  системи  регуляторного  впливу  на  суб’єктів  агропромислового
підприємництва стосовно нарощення потужностей виробництва екологічно
безпечної продукції та впровадження ними сучасних методів екологічного
менеджменту.

Цілі ДОПОВІДІ.  Метою доповіді  є розроблення авторського підходу
до  формування  перспективної  моделі  організаційно-економічного
забезпечення  екологічно  чистого  виробництва  на  публічному  та
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внутрішньо-корпоративному  рівнях  з  виокремленням  основних  фаз
трансформації системи екологічного менеджменту на мікрорівні.

Виклад  основного  матеріалу.  Організаційно-економічні  засади
впровадження  екологічно  чистого  виробництва  в  агропромислову  сферу
мають  охоплювати  комплекс  принципів,  прийомів,  методів  та  заходів,
спрямованих  на  формування  відповідних  мотивацій  для  виробників
сільськогосподарської  продукції  та  готових  харчових  продуктів,  а  також
створення  виробничо-технічних  передумов  для  впровадження  методів  та
технологій  органічного  землеробства  і  скотарства  і  застосування
екологічно  безпечних  технологій  перетворення  матеріально-речової
субстанції сільськогосподарської сировини у готовий харчовий продукт. 

Тобто  організаційно-економічне  забезпечення  екологічно  чистого
виробництва  повинно  передбачати  методи  та  інструменти  стимулювання
екологізації діяльності як у сфері сільськогосподарського виробництва, так
і  у  сфері  переробно-харчових  виробництв.  Ключовим  моментом за  таких
умов  виступає  формування  інституціонального  підґрунтя  підтримки
сектором  публічного  управління  (держава  та  територіальні  громади)
виробників  органічної  продукції  як  первинної,  так  і  основної  фази
екологічно чистого виробництва у всіх  ланках агропродуктового ланцюга
(рис.  1).  Така  підтримка  має  охоплювати  як  прямі  методи  (дотації,
компенсації,  цільове  фінансування),  так  і  непрямі  методи  (податкові
пільги,  здешевлення  процентних  ставок  для  отримання  кредитів,
лібералізація митного режиму). 

Доцільність фокусування перерахованих методів підтримки стосовно
виробників  органічної  продукції  зумовлена  тим,  що  світова  практика
демонструє  наявність  диверсифікованих  систем  підтримки  суб’єктів
агропромислового виробництва. З огляду на це, існуюча в Україні система
державної  підтримки  сільського  господарства  має  бути  модернізована
через  умонтування  в  спектр  інституціолізованих  методів  регуляторних
підойм,  спрямованих  на  надання  фінансових  преференцій  виробникам
органічної  продукції  та  суб’єктам  підприємницької  діяльності,  які
впроваджують  екологічно  безпечні  технології  виробництва  готових
харчових  продуктів.  Пропонований спектр  методів  підтримки виробників
органічної  продукції  та  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  які
впроваджують  екологобезпечні  технології,  має  бути  зорієнтований  як
безпосередньо  на  виробників  сільськогосподарської  сировини,  окремі  з
яких водночас можуть і самостійно переробляти цю продукцію, а також на
підприємницькі  об’єднання,  які  функціонують  як  на  основі
горизонтальної,  так  і  вертикальної  інтеграції.  Мається  на  увазі,  якщо
виробник  органічної  сільськогосподарської  продукції  перебуває  в  одному
інтегрованому об’єднанні із суб’єктом переробно-харчового виробництва.
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Рис.  1.  Організаційно-економічне  забезпечення  екологічно  чистого
виробництва 

 
Вертикально  інтегровані  об’єднання  також  можуть  виступати

об’єктом  державної  підтримки,  оскільки  вони  включають  суб’єкти
господарювання,  що  впроваджують  технології  органічного  та
ґрунтозахисного  землеробства,  а  також  виробляють  готові  харчові
продукти  на  основі  використання  екологічно  безпечних  технологій
переробки сільськогосподарської  сировини,  а  також технологій  утилізації
відходів рослинного та тваринного походження.

Проявом  створення  горизонтально  інтегрованих  підприємницьких
об’єднань  є  об’єднання  в  одному  випадку  як  виробників  органічної
продукції,  так  і  переробно-харчових  виробництв,  які  переробляють
органічну  сільськогосподарську  сировину  і  впроваджують  методи  і
технології  екологічно  чистого  виробництва  в  цілому.  Рушієм
горизонтальної  інтеграції  є  намагання  суб’єктів  аграрного  та
продовольчого  підприємництва  забезпечити  вищий  рівень  концентрації
інвестиційного  потенціалу  та  координації  управлінської  діяльності,  а
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також  ідентифікації  центрів  відповідальності  з  метою  модернізації
виробничо-технічної бази. 

В  умовах  глобалізації  агропродовольчих  та  агроресурсних  ланцюгів
доданої вартості в контексті введення додаткових потужностей екологічно
чистого  виробництва  найбільш  вагомого  значення  набуває  вертикальна
інтеграція, яка передбачає входження в статутні чи договірні відносини не
лише  сільськогосподарських  виробників  та  переробно-харчових
виробництв,  але  і  суб’єктів  спеціалізованої  логістично-складської
інфраструктури  зберігання  органічної  продукції  та  готових  екологічно
чистих  харчових  продуктів,  а  також мережі  продавців  екологічно  чистої
продукції.  Саме  вертикальна  інтеграція  учасників  ланцюгів  екологічно
чистого  виробництва  даватиме  можливість  забезпечувати  перехресне
субсидування  менш  прибуткових  виробництв  за  рахунок  більш
високорентабельних. А також за рахунок зниження трансакційних витрат в
результаті  оптимізації  взаємозв’язків  між  виробниками
сільськогосподарської  продукції,  переробно-харчовими  підприємствами,
суб’єктами  спеціалізованої  логістично-складської  інфраструктури  та
торговою мережею.

У  випадку  підвищення  кількості  угод  злиття  та  поглинання  в
агробізнесі  і  відповідно  укрупнення  розмірів  господарств  з’являються
можливості  до  формування  спеціалізованої  логістично-складської
інфраструктури  зберігання  органічної  продукції  та  готових  екологічно
чистих  харчових  продуктів  та  формування  мережі  сільськогосподарських
магазинів  через  горизонтальну  інтеграцію.  Подальший  напрямок  щодо
поглинання  конкурентів  та  постачальників  формує  основи  для
вертикального  об’єднання  з  представниками  бізнесу  у  харчовій
промисловості.  Формування  відповідних  агропромислових  холдингів
дозволяє  їм  імплементувати  передові  технології  корпоративного
менеджменту  через  екологічний  франчайзинг, бенчмаркінг, інжиніринг  та
краудсорсинг. 

Інші  представники  сільського  господарства,  що  не  входять  в
інтегровану  структуру  можуть  використовувати  логістичні  та  складські
послуги  холдингу  за  наявності  відповідних  договірних  відносин.  Крім
того,  окремі  підприємства  харчової  промисловості  можуть  напряму
взаємодіяти з виробниками сільськогосподарської сировини та здійснювати
продаж готових продуктів на відповідному сегменті споживчого ринку. 

Важливу  роль  в  розвитку  організаційних  засад  щодо  виробництва
екологічно  чистої  продукції  відіграє  державна  підтримка  безпосередньо
першої ланки виробничого ланцюга – сільськогосподарських підприємств,
домогосподарств  та  фермерських  формувань.  Як  правило  найбільш
ефективними є прямі  методи підтримки.  Це зокрема закладення  коштів  у
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державних  фінансових  фондах  на  дотації  щодо  вирощування  окремих
видів  сільськогосподарських  тварин  та  рослин,  а  також  придбання
спеціальної  обробної  та  переробної  техніки.  Крім  того,  у  розвинених
країнах  світу  використовуються  компенсації  у  випадку  настання
непередбачуваних  обставин.  Також  Уряд  може  застосовувати  цільове
фінансування проектів та територій. Непрямі методи державної підтримки
мають  бути  спрямовані  на  податкові  пільги,  здешевлення  процентних
ставок для отримання кредитів, лібералізація митного режиму.

Важливою  складовою  організаційно-економічного  забезпечення
екологічно  чистого виробництва є  формування внутрішньо-корпоративної
системи  менеджменту  екологічно  чистого  виробництва  через
імплементацію  пріоритетних  напрямів  екологічного  менеджменту.  Для
того,  щоб  трансформація  була  упорядкованим  процесом,  позбавленим
проявів  спорадичності  та  безсистемності,  вона  має  відзначатися  певним
порядком  дій  та  відповідною  послідовністю  стосовно  імплементації
кожного окремо взятого методу екологічного менеджменту через конкретні
фази (рис. 2).

Першою фазою має бути інформаційно-консультаційна фаза. Ця фаза
забезпечуватиме необхідне інформаційне наповнення через запровадження
технологій  та  інструментів  екологічного  інжинірингу  та  екологічного
краудсорсингу,  що  дозволить  отримати  інформацію  про  еколого-
орієнтовані  наукові  розробки,  специфікацію  дій  щодо  екологізації
відповідних  технологій  та  процесів,  а  також  забезпечити  генерування
корисної  інформації  про  екологічні  методи  і  технології  переробки
сільськогосподарської  сировини та виявити споживацькі настрої стосовно
можливостей придбання екологічно безпечної продукції. 

Пріоритетними  напрямами  екологічного  інжинірингу  виступають:
проектування  екологічно  чистих  об’єктів;  надання  замовнику  технологій,
необхідних  для  створення  екологічно  чистого  продукту;  формування
нового  фінансово-економічного  інструментарію,  який  забезпечить
врахування екологічного фактору у розрахунках з контрагентами.

Тобто  інжинірингові  та  краудсорсингові  технології  дозволять
сформувати необхідну  інформаційну  базу для  перепрофілювання техніко-
технологічних  та  організаційно-економічних  процесів  виробництва
готових  харчових  продуктів  через  впровадження  методів  екологічного
реінжинірингу. 
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Рис.  2.  Фази  трансформації  внутрішньо-корпоративної  системи
менеджменту  екологічно  чистого  виробництва  на  основі  імплементації
пріоритетних напрямів екологічного менеджменту 

 
Фактично  імплементація  методів  екологічного  реінжинірингу  являє

собою  основну  фазу  трансформації  внутрішньо-корпоративної  системи
екологічного  менеджменту  переробно-харчових  виробництв,  а  саме  фазу
перепрофілювання  бізнес-процесів  і  модернізації  виробничо-технічної
бази та інфраструктурного облаштування індустрії виробництва екологічно
безпечної  продукції.  Запровадження  екологічного  реінжинірингу  дасть
можливість  сформувати  необхідне  технічне  та  технологічне  забезпечення
для  налагодження  виробництва  продукції  з  покращеними  еколого-
економічними 

характеристиками  у  відповідності  із  міжнародними  регламентами
якості  та  безпечності  продукції,  що,  у  свою чергу, дозволить  перейти  до
фази  стратегічної  переорієнтації  діяльності  через  отримання  права  на
виробництво  продукції  відомих  світових  брендів  та  через  використання
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практики  діяльності  лідерів  у  конкретній  підгалузі  переробно-харчових
виробництв. Тобто необхідною умовою використання прийомів та методів
екологічного  франчайзингу  та  екологічного  бенчмаркінгу  має  стати
перепрофілювання  основних  технологічних  процесів  в  напрямі
виробництва екологічно чистих продуктів. Отже магістральним елементом
трансформації  внутрішньо-корпоративної  системи  менеджменту
екологічно  чистого  виробництва  виступає  імплементація  екологічного
реінжинірингу.  Саме  процес  імплементації  даного  методу  екологічного
менеджменту  має  включати  три  основних  етапи,  щоб  забезпечити
послідовність  та  взаємоузгодженість  між  цілями  застосування
реінжинірингових  заходів  та  їх  реальним  втіленням  через  належну
підготовку та впровадження (рис. 3).

Впровадження технологій екологічного реінжинірингу на переробно-
харчових виробництвах має бути зорієнтоване на кардинальну-перебудову і
перепрофілювання  основних  бізнес-процесів,  в  першу  чергу,  стосовно
переходу  від  суто  переробки  сільськогосподарської  сировини  до  її
комплексного  використання  через  організацію  виробничо-технічних
процесів  в наступному порядку: здійснення виробничо-технічного впливу
на  зміну  матеріально-речової  субстанції  сільськогосподарської  сировини,
формування виробничо-технічних передумов для повторного використання
вторинної  сировини  для  виробництва  готової  продукції,  утилізації
тваринних  та  рослинних  решток  через  рекуперацію  енергії  з  метою
виробництва  біологічного  палива  і  його  подальшого  використання  для
задоволення енергетичних потреб підприємства, що в підсумку сприятиме
зниженню рівня питомих матеріальних витрат та послабленню негативного
впливу на довкілля.

Імплементація  методів  та  технологій  екологічного  реінжинірингу  в
переробно-харчовий  сегмент  національного  АПК  спрямована  на  те,  щоб
докорінно  змінити  пріоритети  виробничо-господарської  діяльності
суб’єктів  агропромислового  підприємництва  за  рахунок  впровадження
екологічно чистого виробництва. 

Це  зумовлено  тим,  що отримати  кількісні  переваги  над  іноземними
конкурентами-виробниками  харчових  продуктів  з  огляду  на  наявність
високих  технологій  в  цих  країнах  надто  проблематично.  Більше  того,
високий  рівень  конкурентоспроможності  готових  харчових  продуктів
досягається за рахунок оптимізації  матеріальних,  трудових та фінансових
ресурсів.  Оптимізація  матеріальних  затрат  відбувається  за  рахунок
використання  здешевленої  сировини,  виробленої  з  використанням
різноманітних  генно-модифікованих  організмів  та  каталізаторів  росту.
Враховуючи  нерівномірність  інвестиційних  можливостей  іноземних  та
вітчизняних  виробників  готових  харчових  продуктів,  український
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виробник  за  рахунок  традиційних  факторів  зниження  собівартості,
покращення  техніко-експлуатаційних  характеристик,  урізноманітнення
номенклатури  не  здатен  випередити  іноземні  високотехнологічні
виробництва. 

Якраз через застосування технологій екологічного реінжинірингу, які
передбачають  перепрофілювання  бізнес-процесів  в  сторону  екологізації
переробно-харчових  виробництв,  і  можна  використати  ключову
конкурентну  перевагу  –  підвищення  екологічної  безпечності  харчових
продуктів. 

 
 

Рис.  3.  Порядок  імплементації  екологічного  реінжинірингу  у
внутрішньо-корпоративну  систему  менеджменту  екологічно  чистого
виробництва на переробно-харчових підприємствах 
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Екологічний  реінжиніринг  переробно-харчових  виробництв  має
передбачати  збільшення частки екологічно  чистої  продукції  в  загальному
обсязі виробництва, що вимагає застосування нового набору бізнес-правил
та  бізнес-процедур,  корекцію  організаційної  структури  управління,
перегляд  розподілу  обов’язків  у  зв’язку  з  введенням  додаткових  посад,
пов’язаних  з  екологізацією  виробничо-технологічного  процесу,
забезпечення  функціонування  виробничих  підрозділів  на  основі
дотримання  індикаторів  якості  та  безпечності  харчових  продуктів  та
екологічної безпечності технологічних процесів.

Впровадження  прийомів  екологічного  реінжинірингу  дозволить
підвищити рівень економічної віддачі використання сільськогосподарської
сировини  та  харчових  напівфабрикатів  через  забезпечення  комплексного
використання  усіх  матеріально-речових  складових  сільськогосподарської
та  харчової  продукції,  що  в  підсумку  даватиме  можливість  поступово
наближати виробничо-технічні умови виготовлення харчових продуктів до
міжнародних регламентів їх якості і безпечності.

Застосування  прийомів  екологічного  реінжинірингу  має
здійснюватися  як  суб’єктами  господарювання,  які  демонструють
позитивну  динаміку  рівня  ефективності  виробничо-господарської
діяльності,  так  і  підприємствами,  що перебувають  у  фазі  стагнації.  Саме
для  другої  групи  підприємств  покращення  еколого-економічних
характеристик  готової  продукції,  зниження  вмісту  шкідливих  речовин,  а
також  вчасна  утилізація  відходів  сконцентрованих  на  відповідних
полігонах  чи  полях  фільтрації,  дасть  можливість  підвищити  рівень
прибутковості діяльності в цілому. 

Висновки.  Формування  нової  якості  екологізації  агропромислової
сфери  потребує  формування  організаційно-економічного  забезпечення
впровадження  екологічно  чистого  виробництва  у  сировинний  та
переробно-харчовий  сегмент  АПК.  Організаційно-економічні  засади
впровадження екологічно чистого виробництва мають охоплювати методи
та  інструменти  стимулювання  екологізації  діяльності  як  у  сфері
сільськогосподарського  виробництва,  так  і  у  сфері  переробно-харчових
виробництв.  Ключовим  моментом  за  таких  умов  виступає  формування
інституціонального  підґрунтя  підтримки  сектором  публічного  управління
(держава  та  територіальні  громади)  виробників  органічної  продукції  як
первинної,  так  і  основної  фази  впровадження  екологічно  чистого
виробництва у всіх ланках агропродуктового ланцюга.

Сучасна  система  організаційно-економічного  забезпечення
екологічно  чистого  виробництва  має  передбачати  трансформацію
внутрішньо-корпоративної системи екологічного менеджменту. Основними
фазами  трансформації  внутрішньо-корпоративної  системи  менеджменту
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екологічно чистого виробництва виступають: інформаційно-консультаційна
фаза  (екологічний  інжиніринг  та  екологічний  краудсорсинг),  фаза
перепрофілювання  бізнес-процесів  і  модернізації  виробничо-технічної
бази та інфраструктурного облаштування (екологічний реінжиніринг), фаза
стратегічної  переорієнтації  (екологічний  франчайзинг  та  екологічний
бенчмаркінг), фаза екологоорінтованого розвитку. 

Ключовою ланкою трансформації внутрішньо-корпоративної системи
менеджменту екологічно чистого виробництва є екологічний реінжиніринг,
імплементація  методів  та  технологій  котрого  повинна  охоплювати  такі
етапи: 1) цілепокладання; 2) підготовка; 3) впровадження.
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УПРОВАДЖЕННЯ  ІНСТРУМЕНТІВ  ЕКОЛОГІЧНО  ЧИСТОГО
ВИРОБНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

Організаційно-економічні  засади  впровадження  екологічно  чистого
виробництва  в  агропромислову  сферу  мають  охоплювати  комплекс
принципів,  прийомів,  методів  та  заходів,  спрямованих  на  формування
відповідних мотивацій для виробників сільськогосподарської продукції та
готових  харчових  продуктів,  а  також  створення  виробничо-технічних
передумов  для  впровадження  методів  та  технологій  органічного
землеробства і скотарства і застосування екологічно безпечних технологій
перетворення  матеріально-речової  субстанції  сільськогосподарської
сировини у готовий харчовий продукт. 

Тобто  організаційно-економічне  забезпечення  екологічно  чистого
виробництва  повинно  передбачати  методи  та  інструменти  стимулювання
екологізації діяльності як у сфері сільськогосподарського виробництва, так
і  у  сфері  переробно-харчових  виробництв.  Ключовим  моментом за  таких
умов  виступає  формування  інституціонального  підґрунтя  підтримки
сектором  публічного  управління  (держава  та  територіальні  громади)
виробників  органічної  продукції  як  первинної,  так  і  основної  фази
екологічно чистого виробництва у всіх ланках агропродуктового ланцюга.
Така  підтримка  має  охоплювати  як  прямі  методи  (дотації,  компенсації,
цільове  фінансування),  так  і  непрямі  методи  (податкові  пільги,
здешевлення  процентних  ставок  для  отримання  кредитів,  лібералізація
митного режиму). 

Доцільність фокусування перерахованих методів підтримки стосовно
виробників  органічної  продукції  зумовлена  тим,  що  світова  практика
демонструє  наявність  диверсифікованих  систем  підтримки  суб’єктів
агропромислового виробництва. З огляду на це, існуюча в Україні система
державної  підтримки  сільського  господарства  має  бути  модернізована
через  умонтування  в  спектр  інституціолізованих  методів  регуляторних
підойм,  спрямованих  на  надання  фінансових  преференцій  виробникам
органічної  продукції  та  суб’єктам  підприємницької  діяльності,  які
впроваджують  екологічно  безпечні  технології  виробництва  готових
харчових продуктів. 

Пропонований  спектр  методів  підтримки  виробників  органічної
продукції  та  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  які  впроваджують
екологобезпечні  технології,  має  бути  зорієнтований  як  безпосередньо  на
виробників  сільськогосподарської  сировини,  окремі  з  яких  водночас
можуть  і  самостійно  переробляти  цю  продукцію,  а  також  на
підприємницькі  об’єднання,  які  функціонують  як  на  основі
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горизонтальної,  так  і  вертикальної  інтеграції.  Мається  на  увазі,  якщо
виробник  органічної  сільськогосподарської  продукції  перебуває  в  одному
інтегрованому об’єднанні  із  суб’єктом переробно-харчового виробництва.
Вертикально  інтегровані  об’єднання  також  можуть  виступати  об’єктом
державної підтримки, оскільки вони включають суб’єкти господарювання,
що  впроваджують  технології  органічного  та  ґрунтозахисного
землеробства,  а  також  виробляють  готові  харчові  продукти  на  основі
використання  екологічно  безпечних  технологій  переробки
сільськогосподарської  сировини,  а  також  технологій  утилізації  відходів
рослинного та тваринного походження.

Проявом  створення  горизонтально  інтегрованих  підприємницьких
об’єднань  є  об’єднання  в  одному  випадку  як  виробників  органічної
продукції,  так  і  переробно-харчових  виробництв,  які  переробляють
органічну  сільськогосподарську  сировину  і  впроваджують  методи  і
технології  екологічно  чистого  виробництва  в  цілому.  Рушієм
горизонтальної  інтеграції  є  намагання  суб’єктів  аграрного  та
продовольчого  підприємництва  забезпечити  вищий  рівень  концентрації
інвестиційного  потенціалу  та  координації  управлінської  діяльності,  а
також  ідентифікації  центрів  відповідальності  з  метою  модернізації
виробничо-технічної бази. 

В  умовах  глобалізації  агропродовольчих  та  агроресурсних  ланцюгів
доданої вартості в контексті введення додаткових потужностей екологічно
чистого  виробництва  найбільш  вагомого  значення  набуває  вертикальна
інтеграція, яка передбачає входження в статутні чи договірні відносини не
лише  сільськогосподарських  виробників  та  переробно-харчових
виробництв,  але  і  суб’єктів  спеціалізованої  логістично-складської
інфраструктури  зберігання  органічної  продукції  та  готових  екологічно
чистих  харчових  продуктів,  а  також мережі  продавців  екологічно  чистої
продукції.  Саме  вертикальна  інтеграція  учасників  ланцюгів  екологічно
чистого  виробництва  даватиме  можливість  забезпечувати  перехресне
субсидування  менш  прибуткових  виробництв  за  рахунок  більш
високорентабельних. А також за рахунок зниження трансакційних витрат в
результаті  оптимізації  взаємозв’язків  між  виробниками
сільськогосподарської  продукції,  переробно-харчовими  підприємствами,
суб’єктами  спеціалізованої  логістично-складської  інфраструктури  та
торговою мережею.

У  випадку  підвищення  кількості  угод  злиття  та  поглинання  в
агробізнесі  і  відповідно  укрупнення  розмірів  господарств  з’являються
можливості  до  формування  спеціалізованої  логістично-складської
інфраструктури  зберігання  органічної  продукції  та  готових  екологічно
чистих  харчових  продуктів  та  формування  мережі  сільськогосподарських
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магазинів  через  горизонтальну  інтеграцію.  Подальший  напрямок  щодо
поглинання  конкурентів  та  постачальників  формує  основи  для
вертикального  об’єднання  з  представниками  бізнесу  у  харчовій
промисловості.  Формування  відповідних  агропромислових  холдингів
дозволяє  їм  імплементувати  передові  технології  корпоративного
менеджменту  через  екологічний  франчайзинг, бенчмаркінг, інжиніринг  та
краудсорсинг. 

Інші  представники  сільського  господарства,  що  не  входять  в
інтегровану  структуру  можуть  використовувати  логістичні  та  складські
послуги  холдингу  за  наявності  відповідних  договірних  відносин.  Крім
того,  окремі  підприємства  харчової  промисловості  можуть  напряму
взаємодіяти з виробниками сільськогосподарської сировини та здійснювати
продаж готових продуктів на відповідному сегменті споживчого ринку. 

Важливу  роль  в  розвитку  організаційних  засад  щодо  виробництва
екологічно  чистої  продукції  відіграє  державна  підтримка  безпосередньо
першої ланки виробничого ланцюга – сільськогосподарських підприємств,
домогосподарств  та  фермерських  формувань.  Як  правило  найбільш
ефективними є прямі  методи підтримки.  Це зокрема закладення  коштів  у
державних  фінансових  фондах  на  дотації  щодо  вирощування  окремих
видів  сільськогосподарських  тварин  та  рослин,  а  також  придбання
спеціальної  обробної  та  переробної  техніки.  Крім  того,  у  розвинених
країнах  світу  використовуються  компенсації  у  випадку  настання
непередбачуваних  обставин.  Також  Уряд  може  застосовувати  цільове
фінансування проектів та територій. Непрямі методи державної підтримки
мають  бути  спрямовані  на  податкові  пільги,  здешевлення  процентних
ставок для отримання кредитів, лібералізація митного режиму.

Важливою  складовою  організаційно-економічного  забезпечення
екологічно  чистого виробництва є  формування внутрішньо-корпоративної
системи  менеджменту  екологічно  чистого  виробництва  через
імплементацію   системи  екологічного  інжінірінгу.  Пріоритетними
напрямами  екологічного  інжинірингу  виступають:  проектування
екологічно чистих об’єктів; надання замовнику технологій, необхідних для
створення  екологічно  чистого  продукту;  формування  нового  фінансово-
економічного  інструментарію,  який  забезпечить  врахування  екологічного
фактору у розрахунках з контрагентами.

Інжинірингові  та  краудсорсингові  технології  дозволять  сформувати
необхідну  інформаційну  базу  для  перепрофілювання  техніко-
технологічних  та  організаційно-економічних  процесів  виробництва
готових  харчових  продуктів  через  впровадження  методів  екологічного
реінжинірингу.  Фактично  імплементація  методів  екологічного
реінжинірингу  являє  собою  основну  фазу  трансформації  внутрішньо-
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корпоративної  системи  екологічного  менеджменту  переробно-харчових
виробництв, а саме фазу перепрофілювання бізнес-процесів і модернізації
виробничо-технічної  бази  та  інфраструктурного  облаштування  індустрії
виробництва екологічно безпечної  продукції.  Запровадження екологічного
реінжинірингу  дасть  можливість  сформувати  необхідне  технічне  та
технологічне  забезпечення  для  налагодження  виробництва  продукції  з
покращеними еколого-економічними 

характеристиками  у  відповідності  із  міжнародними  регламентами
якості  та  безпечності  продукції,  що,  у  свою чергу, дозволить  перейти  до
фази  стратегічної  переорієнтації  діяльності  через  отримання  права  на
виробництво  продукції  відомих  світових  брендів  та  через  використання
практики  діяльності  лідерів  у  конкретній  підгалузі  переробно-харчових
виробництв.

Тобто  необхідною  умовою  використання  прийомів  та  методів
екологічного  франчайзингу  та  екологічного  бенчмаркінгу  має  стати
перепрофілювання  основних  технологічних  процесів  в  напрямі
виробництва екологічно чистих продуктів. 

Резюмуючи  усе  вищенаведене  зазначимо,  що  у  дослідженні
обґрунтовується  необхідність  до  формування  сучасної  моделі
організаційно-економічного забезпечення екологічно чистого виробництва
в  агропромисловій  сфері.  Обґрунтовано,  що  прийнятний  рівень
результативності  організаційно-економічного  забезпечення  екологічно
чистого  виробництва  досягається  через  трансформацію  внутрішньо-
корпоративної  системи  менеджменту  екологічно  чистого  виробництва  на
основі  імплементації  пріоритетних  напрямів  екологічного  менеджменту
Доведено,  що  магістральним  елементом  трансформації  внутрішньо-
корпоративної  системи  менеджменту  екологічно  чистого  виробництва  в
агропромисловій  сфері  виступає  запровадження  прийомів  екологічного
реінжинірингу.
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 «ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ВУГЛЕЦЕВОГО РИНКУ»

Вуглецевий  ринок  формується  з  метою  забезпечення  мобілізації  і
перерозподілу  ресурсів  на  користь  низьковуглецевих  технологій,  галузей  і
виробництв,  що  характеризуються  найменшими  викидами  парникових  газів,
сприяючи  тим  модернізації  економіки  та  переходу  на  інноваційний,
екологоорієнтований шлях розвитку України.

Ринковий механізм обігу квот на викиди ПГ супроводжується формуванням: 
-  ринкового  попиту  на  обсяги  сертифікованих  скорочень  викидів  (ССВ)  по

визначеній ціні попиту; 
- ринкового попиту на ПСВ по ціні попиту, що враховує проектні витрати та

кінцевий його екологічний ефект;
-  ринкової пропозиції обсягів ССВ та ціни пропозиції; 
- ринкової пропозиції ПСВ по ціні пропозиції, що враховує проектні витрати та

кінцевий його екологічний ефект;
- конкурентні сили попиту та пропозиції щодо торгівлі ССВ та ПСВ спрямовані

на збалансування попиту та пропозиції по ціні та досягнення ринкової рівноваги.
Функціонування вуглецевого ринку обумовлено розробкою та впровадженням

таких інституційних заходів:
- Нормативно-правова база, що визначає одиниці квот і одиниці внутрішнього

скорочення викидів як об'єкт власності і торгівлі; 
-  Організація торгів і  розрахунків по угодах з одиницями квот і  одиницями

внутрішнього скорочення викидів ПГ; 
- Організація первинного продажу квот; 
- Первинна передача одиниць внутрішнього скорочення викидів. Первинний

продаж  квот  -  розподіл  одиниць  квот  відповідно  до  Національного  плану  серед
операторів  установок,  що  підпадають  під  квотування  викидів  парникових  газів,
здійснювана за допомогою їх продажу з аукціону;

-  Вторинний  ринок  обігу  одиниць  квот.  Вторинний  обіг  одиниць  квот  -
торгівля раніше розподіленими одиницями квот на товарній біржі.

Надання  статусу  власності  одиницям  квот  і  одиницям  внутрішнього
скорочення викидів забезпечує впровадження ринкових відносин в обіг вуглецевих
одиниць та обсяги їх скорочення.

Для  формування  передумов  низьковуглецевої  економіки  одиниці  квот  і
одиниці  внутрішнього скорочення  викидів  мають  стати  товаром,  дозволеним  для
обігу в Україні.

Одиниці  квот  і  одиниці  внутрішнього  скорочення  викидів  мають
встановлюватися  в  якості  об'єкту  громадянських  правовідносин  з  моменту  їх
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введення в дію і розміщення на одному з рахунків Державного реєстру вуглецевих
одиниць.

Одиниці квот при їх введенні в дію розміщуються на рахунку одиниць квот
України в Державному реєстрі вуглецевих одиниць.

Одиниці квот вводяться в обіг на підставі Національного плану розподілу квот
і їх первинне розміщення серед операторів установок здійснюється за допомогою
безкоштовного розподілу або продажу одиниць квот. 

Регулювання  внутрішнього  вуглецевого  ринку  обґрунтовується  специфікою
його адміністративного управління та контролю з боку держави, що має включати
таке:

-  установлення  кількості  галузей  економіки  та  кількості  підприємств,  викиди
вуглецевих  одиниць  яких  мають  квотуватися  та  лімітуватися  по  регіонам,  як
суб’єктам господарської діяльності, та підприємствам; 

- формування та ведення реєстрів обліку викидів парникових газів;
- визначення методики єдиного обліку викидів парникових газів різних суб’єктів

економіки;
- формування інформаційно-комунікаційної системи збору даних про викиди ПГ

всіх занесених до реєстру суб’єктів економіки; 
- визначення (рівень держави) щорічних обсяги квот на викиди парникових газів,

які розподілятимуться серед регіонів, як учасників ринку;
-  визначення  (рівні  регіонів)  обсягів  квот,  карбонових  кредитів  та  лімітів  на

викиди парникових газів,  які  розподілятимуться  серед підприємств,  як  учасників
ринку;

-  розроблення  та  впровадження  механізмів  підтвердження  вільних  квот  для
продажу у суб’єктів економічної діяльності;

- розроблення організаційно-економічного механізму купівлі та продажу прав на
квоти викидів вуглецевих одиниць на внутрішньому ринку України;

- розроблення механізму визначення пріоритетних напрямів використання коштів,
отриманих від продажу квот;

- адміністративний державний контроль за функціонуванням ринку квот;
- розроблення нормативно-правової бази для впровадження цивілізованого ринку

прав на квоти викидів  вуглецевих  одиниць,  яка має  включати адміністративне та
інфраструктурне забезпечення.

Організація  регулювання  викидів  ПГ ринковими механізмами  представлена  на
рис. 1. 
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Ри

с. 1. Організація регулювання викидів ПГ ринковими механізмами 

Державне регулювання ринку прав на викиди ПГ

Адміністративне 
регулювання

Нормативно-правове 
регулювання

Інфраструктурне 
забезпечення

біржі, банки карбонових 
кредитів
ярмарки та аукціони

комерційно-посередницькі 
організації:        

- агентські фірми;

- дилерські фірми;

- дистриб’юторські фірми; - 
брокерські організації

система страхування

контролюючі організації:

- органи інспекції 
податкової системи;

- органи інспекції торгівлі 
квотами;

- органи інспекції 
використання коштів від 
торгівлі квотами         

- аудиторські організації;

організації по наданню 
послуг:

- лізингові організації;

- інжинірингові фірми;

- консультаційні фірми

інформаційні організації:  

- маркетингові та 
інформаційні центри;

- виставки;

- рекламні організації.

юридичні організації

Політика зниження викидів ПГ до 2030 р.

Державна стратегія зниження викидів ПГ та запобігання 
зміни клімату

ЗУ «Про клімат»

ЗУ «Про вуглецеві ринки»

розподілити права на квоти 
між державою, регіонами, 
підприємствами
установити кількість галузей 
економіки та кількість 
підприємств, викиди 
вуглецевих одиниць яких 
мають квотуватися та 
лімітуватися по регіонам, як 
суб’єктам господарської 
діяльності, та підприємствам

формувати та впроваджувати 
інформаційно-комунікаційної 
системи збору даних про 
викиди ПГ всіх занесених до 
реєстру суб’єктів економіки

розробити та впровадити 
механізм підтвердження 
вільних квот для продажу у 
суб’єктів економічної 
діяльності

впровадити методику єдиного 
обліку викидів парникових 
газів різних суб’єктів 
економіки

розробити  та впровадити 
механізм визначення 
пріоритетних напрямів 
використання коштів, 
отриманих від продажу квот

формувати та вести реєстр 
обліку викидів парникових 
газів

адміністративний державний 
контроль за функціонуванням 
ринку квот

Створення:

- Дозвільних центрів 
викидів ПГ, 

- Центрів надання 
адміністративних 
послуг щодо викидів ПГ;

- Регіональні Центри 
сприяння проектам СВ
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На  рівні  держави  спеціально  уповноважені  державні  органи  виконавчої  влади
(Міністерство  екології  та  природних  ресурсів  –  Кабінет  міністрів  України)  та
законодавчої  влади  (Верховна  Рада  України,  Мін’юст  України)  мають   визначати,
розподіляти та затверджувати квоти на викиди вуглецевих газів між регіонами. 

Методичні  принципи  їх  розподілу  повинні  базуватися  на  таких  специфічних
особливостях:  

-  урахування  виділених  квот  на  викиди  ПГ  Україні  згідно  з  міжнародними
домовленостями;

-  визначення  власних  внутрішніх  квот  на  викиди  ПГ  Україні  з  урахуванням
міжнародних домовленостей;

-  стан  економіки  регіону:  регіонального  ВВП  та  структури  ВВП  по  галузям  та
підприємствам, що його формують, з виділенням в структурі забруднювачів атмосфери
викидами ПГ 

- стан екології регіону: існуюче навантаження ПГ на природну середу регіонів;
- стан впливу викидів ПГ на соціум регіону.  
На  рівні  регіону  спеціально  уповноважені  державні  органи  виконавчої  влади

(наприклад, департаменти екології та природних ресурсів при облдержадміністраціях)
мають  розподіляти  та  затверджувати  квоти  на  викиди  ПГ  між  підприємствами  та
затверджувати ліміти на викиди вуглецевих газів для підприємств.

На державному рівні необхідно прийняти закон, за яким без одержання квоти не
має права працювати жодне підприємство з реєстру підприємств, яким передбачено
квотування викидів ПГ.

Для суб’єктів внутрішнього вуглецевого ринку України торгівля квотами на викиди
ПГ  є  добровільним  механізмом  їх  зниження.  Цей  ринковий  механізм  мотивує
підприємства до зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу за таких умов:

- підвищення плати за нормативні та поверх нормативні викиди ПГ;
- розподіл квот на викиди ПГ серед регіонів та підприємств;
- видача дозволів на викиди ПГ на основі квот, наданих регіону;
-  контроль   та  облік  викидів,  що фактично  мали  місце  (по  дозволу  та   зверх

дозволу) на основі реєстру;
- плата за перевищення обсягів на які видано дозвіл на викиди має дорівнювати ціні

1 тони викидів ПГ в СО2-екв.  помноженій на регіональний коефіцієнт, що визначається з
урахуванням  кліматично-природних  умов,  асиміляційного  потенціалу,  соціальних
показників тощо.

Ефективному  функціонуванню  внутрішнього  ринку  сприятиме  налагодження
обліку,  обсягів  обігу  СО2-екв.   для  цього  необхідно  створювати  Реєстри  торгівлі
викидами  на  рівні  держави,  регіону  та  підприємства,  що  відповідатимуть  таким
принципам:

• Постійне надходження узгодженої, надійної і практичної інформації до органу 
моніторингу. 

• Реєстрація дозволів на викиди СО2,  кількість одиниць продажу та скорочення,
рух квот з одного рахунку на інший. 

• Реєстри мали б бути частково доступними громадськості, але також і мати секції,
закриті для громадськості. 
Поширеним в розвинених країнах ЄС та США ринковим механізмом скорочення

викидів  є  система  торгівлі  дозволами  (квотами)  на  викиди  парникових  газів  між
підприємствами усередині цих країн.
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При  формуванні  вітчизняного  внутрішнього  вуглецевого  ринку  необхідно
використовувати основні принципи діючої Європейської системи торгівлі квотами на
викиди парникових газів. 

Ефективна реалізація внутрішньої системи торгівлі викидами залежить від того,
наскільки швидко будуть прийняті законодавчі акти в цій області,  а також створена
система  державного  регулювання  у  сфері  викидів  і  скорочення  парникових  газів,
обліку і контролю викидів на рівні держави, регіонів та підприємств. 

В  якості  одного  із  стратегічних  напрямів  формування   низьковуглецевого
розвитку країни необхідно передбачити реалізацію таких цілей :

Стратегічна  мета  1  –  «Створення  умов  для  функціонування  ринку  торгівлі
квотами парникових газів».

Стратегічна мета 2 – «Розвиток ринку торгівлі квотами парникових газів».
Для  досягнення  стратегічної  мети  щодо  створення  умов  для  функціонування

ринку торгівлі квотами парникових газів необхідно створення нормативно-правового
підґрунтя.  Розробка  правових  основ  формування  і  функціонування  внутрішньої
системи торгівлі квотами на викиди ПГ полягає в такому:

 визначення загального обсягу квот на емісії парникових газів
та їх щорічне законодавче закріплення; 

 розвиток законодавчих основ внутрішньої торгівлі квотами на
викиди парникових газів;

 розробка схеми внутрішньої торгівлі емісіями парникових газів.
Ця схема повинна включати наступні законодавчо врегульовані аспекти:
- визначення загального обсягу викидів парникових газів,  регульованого через

схему внутрішньої торгівлі;
- встановлення круга учасників внутрішньої торгівлі емісіями парникових газів

(квотування, адміністрування)
-  розподіл  встановленого  обсягу  викидів  парникових  газів  серед  суб'єктів

внутрішньої торгівлі;
- умови внутрішньої торгівлі емісіями парникових газів;
- звітність, підтвердження і контроль дотримання встановленого рівня викидів

парникових газів. 
Елементами схеми внутрішньої торгівлі емісіями парникових газів має бути:
- визначення загального обсягу викидів парникових газів,  регульованого через

схему внутрішньої торгівлі;
- встановлення кругу учасників внутрішньої торгівлі емісіями парникових газів

(Національні плани розподілу квот на викиди ПГ - НПР);
-  розподіл  встановленого  обсягу  викидів  парникових  газів  серед  суб'єктів

внутрішньої торгівлі;
- умови внутрішньої торгівлі емісіями парникових газів;
- звітність, підтвердження і контроль дотримання встановленого рівня викидів

парникових газів;
- надання дозволів на викиди парникових газів по встановленому переліку видів

діяльності;
- вимоги і критерії відносно встановлення на національному рівні обсягу викидів

парникових газів, що розподіляється, - за допомогою квот, а також порядок і умови їх
розміщення, торгівлі, погашення і скасування;
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-  моніторинг  і  звітність  по  емісіях  парникових  газів  по  їх  -  джерелам,
підтвердження достовірності звітів і публічний доступ до відповідної інформації;

- відповідальність за дотримання встановлених квот;
- реєстрація операцій з квотами на викиди парникових газів.
За  таких  умов,  створюються  засади  розвитку  ринкового  обігу  і  товарно-

грошових  відносин  у  сфері  поводження  з  викидами ПГ. Без  реалізації  зазначеного
вище не можливе якісне їх функціонування та подальше зниження викидів вуглецевих
одиниць на основі економічних механізмів в природокористуванні. 

Для реалізації другої стратегічної мети щодо розвитку ринку торгівлі квотами
парникових  газів  має  бути  створено  відповідне  підґрунтя,  що  включатиме  низку
інституційних і організаційно-економічних важелів та процедур:

- формування та затвердження «Національного плану розподілу квот»;
-  надання квот на викиди парникових газів  регіонам на основі  національного

плану розподілу квот;
-  формування  та  затвердження  на  регіональному  рівні  «Регіонального  плану

розподілу квот» на основі якого видаються дозволи підприємствам.
До процедурного забезпечення відноситься:
- видача сертифікатів на викиди парникових газів;
- моніторинг, звітність і верифікація викидів парникових газів по регульованих

секторах економіки і підприємствах;
- списання з балансу продавця карбонових кредитів вільних одиниць квот;
- прийняття на баланс покупцем карбонових кредитів вільних одиниць квот.  
На  наш  погляд,  серед  основних  законодавчих  актів,  що  регулюватимуть

квотування парникових газів, необхідно відмітити такі:
-  «Перелік  парникових  газів,  що  є  об'єктами  державного  регулювання»,  що

визначає  парникові  гази,  на  які  поширюються  вимоги  по  квотуванню  викидів
парникових газів. 

-  «Правила  розподілу  квот  на  викиди  парникових  газів»,  які  визначають
процедуру розробки і  затвердження  національних планів  розподілу квот  на  викиди
парникових газів.

-  «Правила  зміни  квот  і  переоформлення  сертифікату  на  викиди  парникових
газів» - визначають умови, при яких природокористувач має право на зміну квоти.

-  «Правила  торгівлі  квотами  на  викиди  парникових  газів  і  вуглецевими
одиницями»,  які  встановлюють  основні  вимоги  і  визначають  процедури  відносно
торгівлі  одиницями  квот  і  проектними  вуглецевими  одиницями  на  торговельних
біржах,  регулюють  питання,  пов'язані  з  проведенням  аукціонів  з  продажу  одиниць
квот.

Правила  видачі  квот  на  викиди  парникових  газів,  мають  складатись  з  двох
блоків.  По-перше,  це  правила  видачі  квот  на  викиди  парникових  газів  державою
регіонам. По друге, це розподіл регіоном одержаних від держави квот на викиди ПГ
між підприємствами. 

Розподіл квот передбачає встановлення та виконання таких процедур:
- видача встановлених квот на викиди парникових газів на рахунок оператора

установки  та  реєстрація  їх  у  Державному  та  регіональному  реєстрах  вуглецевих
одиниць;

-  визначення  переліку  документів,  необхідних  для  отримання  сертифікату  на
викиди парникових газів;
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- оформлення сертифікату на викиди ПГ.
Видача  квот  є  важливим  етапом  формування  ринкового  обігу  вуглецевих

одиниць.  Розглянемо  докладніше  окремі  позиції  правил  видачі  квот  на  викиди
парникових газів

Для отримання квоти  на викиди парникових газів  природокористувач подає  в
уповноважений  орган  в  сфері  охорони  довкілля  заяву  на  отримання  сертифікату  з
додатком  наступних  документів,  підтверджених  незалежною  акредитованою
організацією:

1) звіт про інвентаризацію парникових газів за звітний рік;
2) паспорт установки;
3) програму скорочення викидів парникових газів;
4) план заходів з реалізації проектів по скороченню викидів парникових газів.
Наступною процедурою адміністрування одержання дозволів на викиди ПГ стає

отримання сертифікату.
Для  отримання  сертифікату  підприємству  необхідно  подати  документи  до

Мінекології, яке надає реєстраційний номер паспорту установки, що має викиди ПГ
для подальшого контролю звітів по викидам ПГ.

Необхідно зазначити, що суб'єкти адміністрування, викиди яких менше 20 000
тон СО 2-екв., теж звітують, але не верифікують відповідні звіти. Звіти складаються по
тій  же  формі,  що  і  для  суб'єктів,  що  квотуються,  або  по  старій  формі  паспорта
інвентаризації.

Всі процедурні питання мають вирішуватись у визначені терміни і відповідного
порядку подачі документів для отримання сертифікатів на викиди ПГ. 

На  нашу  думку,  Мінекології  має  встановлювати  терміни  і  порядок  подачі
документів  для  отримання  сертифікату  на  викиди  ПГ,  наприклад,  документи  на
отримання сертифікату з діючих установок, включених в Національний план розподілу
квот, подаються до визначеної  дати,  наприклад, до 1 травня першого року його дії.
Видача  квот  по  діючих  установках  здійснюється  шляхом  зарахування  відповідної
кількості  одиниць  квот  на  рахунки  природокористувачів  в  Державному  реєстрі
вуглецевих одиниць наприклад, до 15 липня кожного звітного року, і т.ін.

Важливим процедурним елементом,  що забезпечує обіг вуглецевих  одиниць є
формування  Реєстрів  викидів  вуглецевих  одиниць,  Реєстрів  одиниць  скорочень  ПГ,
Реєстрів продажу та купівлі квот, тощо.

Підприємства,  що отримали сертифікати,  повинні надавати пакети документів
для відкриття рахунків в реєстрах.

Основна функція реєстру вуглецевих одиниць - випуск, зарахування на рахунки
одиниць  квот  природокористувачам  і  їх  зберігання.  Реєстр  веде  відповідний
структурний підрозділ Мінекології.

Форма звітності  виконавця по веденню реєстру вуглецевих одиниць полягає у
такому:  відповідальний за  ведення  реєстру вуглецевих  одиниць веде  продаж і  несе
відповідальність за обсяги вуглецевих одиниць, що зараховано та занесено в реєстр.
Для  спрощення  адміністративних  процедур  реєстрації  обігу  вуглецевих  одиниць
необхідно використовувати можливості електронного документообігу та електронного
цифрового підпису для повної автоматизації здачі звітності.

Для  розвитку  економіки,  проведення  широкомасштабних  програм  (олімпіад,
світових  чемпіонатів,  масово-культурних  заходів),  та  усунення  непередбачених
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техногенних і екологічних ситуацій необхідно формувати резерв вуглецевих одиниць
та мати можливість його розподілу. 

Альтернативним  варіантом  платному  одержанню  квот  на  викиди  ПГ  є
безкоштовна  видача  додаткових  квот  на  нові  установки  з  резерву  на  умовах
застосування  механізму  бенчмаркінгу.  Наприклад,  це  можливо  для  підприємств
енергетичної  галузі  та  регіонів  з  її  масштабним  розвитком.  Для  металургії  і
нафтогазового  сектору  існують  міжнародні  бенчмарки,  при  цьому  необхідно
враховувати,  що  технології  виробництва  мають  особливості  по  різним  країнам  та
регіонам.

Для впорядкування відносин, що виникають у процесі діяльності, яка пов’язана з
одержанням  сертифікату  на  викиди  вуглецевих  одиниць,  необхідно  встановлювати
норми відповідальності за надання недостовірних даних.

Існуючий  Кодекс  про  адміністративні  правопорушення  має  бути  доповнений
спеціальною  статтею  про  відповідальність  про  недостовірні  дані  поводження  з
викидами ПГ. 

Адміністративній  відповідальності  підлягає  надання  недостовірних  даних про
інвентаризацію парникових газів, верифікацію і валідації (детермінації), що виявлена
незалежними акредитованими організаціями.

Необхідно  зазначити,  що  за  недостовірну  інформацію  мають  нести
відповідальність особи, на рівні підприємства та регіону, діяльність яких пов’язана з
визначенням  викидів  парникових  газів  на  рівні  підприємства  та  на  рівні  регіону
(обласні департаменти охорони природи, та їх підрозділи, що контролюють викиди в
атмосферу вуглецевих одиниць.

Надання недостовірних даних про інвентаризацію парникових газів, верифікацію
і валідації (детермінації) має призводити до штрафних санкцій, що застосовуються: 

- до посадовців регіонального рівня, що контролюють обіг вуглецевих одиниць;
 - до юридичних осіб, що є суб'єктами середнього підприємництва та повинні

звітувати про викиди вуглецевих одиниць; 
-  до  юридичних  осіб,  що  є  суб'єктами  великого  підприємництва  і  повинні

звітувати про викиди вуглецевих одиниць.
Особливо  важливим  питанням  є  визначення  обсягів  штрафних  санкцій  за

надання  недостовірних  даних  про  викиди  парникових  газів.  На  нашу  думку  при
визначені їх об’ємів необхідно виходити з обсягів плати за придбання 1 тони СО2-екв.

Правила торгівлі квотами на викиди парникових газів і вуглецевими одиницями
мають бути затверджені Мінекології і Мінекономіки.

У  випадку  коли  підприємство  одержало  дозвіл  на  обсяги  викидів   ПГ,  які
недостатні для подальшої виробничої діяльності, воно може вийти на внутрішній або
зовнішній  (при  наявності  відповідної  нормативно-правової  та  організаційної  бази)
вуглецевий  ринок  та  придбати  необхідні  квоти  на  викиди  ПГ. В  іншому  випадку,
підприємство може здійснювати продаж одиниць внутрішнього скорочення за умовою,
що дозвіл перевищує фактичні обсяги викидів. 

Таким чином, невід’ємною частиною вуглецевого ринку стає організація торгів і
здійснення  розрахунків  по  торгівельним  угодам  щодо  одиниць  квот  і  одиниць
внутрішнього скорочення викидів.

В  Україні  необхідно  впровадити  електронну  торговельну  систему  для
забезпечення торгівлі одиницями квот і одиницями внутрішнього скорочення викидів
ПГ.
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Важливим елементом організації товарно-грошових відносин в обігу вуглецевих
одиниць  є  товарна  біржа,  яка  має  організовувати  торгівлю  одиницями  квот  і
одиницями внутрішнього скорочення викидів. 

Для  обслуговування  торгів,  забезпечення  клірингу  і  розрахунків  по  торгівлі
одиницями  квот  і  одиницями  внутрішнього  скорочення  викидів  товарній  біржі
необхідно укласти договір з Державним реєстром вуглецевих одиниць про регламент
взаємодії і здійснення електронного документообігу в процесі клірингу і розрахунків.

Постачання одиниць квот і одиниць внутрішнього скорочення викидів робиться
за  допомогою трансакції  по  їх  передачі  з  рахунку  продавця  на  рахунок  покупця  в
Державному реєстрі вуглецевих одиниць. 

Учасники біржової торгівлі і їх клієнти, що беруть участь в постачанні одиниць
квот  і  одиниць  внутрішнього  скорочення  викидів,  відкривають  для  цього
розрахунковий рахунок в Державному реєстрі вуглецевих одиниць України.

Трансакції з первинного продажу одиниць квот і передачі одиниць внутрішнього
скорочення  викидів  інвесторові  проекту  здійснюються  відповідно  на  рахунки
операторів  установок  і  інвесторів  проектів  внутрішнього  скорочення  викидів  в
Державному реєстрі вуглецевих одиниць.

З  метою  здійснення  трансакцій  по  передачі  одиниць  квот  і  одиниць
внутрішнього скорочення викидів, пов'язаних з їх вторинним оборотом, їх учасники
мають  відкрити  рахунки учасників  торгівлі  вуглецевими  одиницями  в  Державному
реєстрі вуглецевих одиниць.

Рахунки  учасника  торгівлі  вуглецевими  одиницями  в  Державному  реєстрі
вуглецевих одиниць відкриваються для юридичних осіб.

Проведення  аукціонів  невід’ємна  частина  ринкових  інструментів  обігу
вуглецевих одиниць на внутрішньому ринку.

Ініціатором  проведення  аукціонів  з  продажу  квот  є  підвідомча  організація
уповноваженого  органу  в  сфері  охорони довкілля  за  допомогою подачі  на  товарну
біржу заявки, яка повинна містити таку інформацію: 

1)  повне  найменування  замовника з  визначенням  його реквізитів,  включаючи
номер рахунку в Державному реєстрі вуглецевих одиниць; 

2) найменування вуглецевих одиниць, що продаються з аукціону, кількість лотів і
об'єм квот, що реалізовуються, по кожному лоту, умови і порядок постачання і оплати,
відповідальність по постачанню і оплаті; 

3)  кваліфікаційних  вимог, яким  повинен  відповідати  претендент  на  участь  в
аукціоні (клієнт, що представляється ним), щоб бути допущеним для участі в аукціоні; 

4) період часу, впродовж якого замовник згоден на проведення товарною біржею
аукціону з продажу квот; 

5) стартова ціна по кожному лоту; 
6)  вид  і  розмір  гарантійного  забезпечення  або  вказівка  на  те,  що  гарантійне

забезпечення не потрібно.
Для  нормативно-правового  та  наукового  забезпечення  ефективності  процесу

розподілу  квот  між  регіонами  та  підприємствами  держава  має  сформувати
«Національний план розподілу квот». Цей план має формуватися та затверджуватися
щорічно і бути законом для виконання кожним регіоном та підприємствами.

Згідно Національного плану розподілу квот, об'єм квот відповідає міжнародній
квоті,  виділеній  Україні,  яка  розподіляється  з  урахуванням  державних  торгів  на
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міжнародному  рівні,  резерву  на  введення  нових  потужностей  (передбачених)  і
непередбачених викидів ПГ в атмосферу.

Випуск і зарахування вуглецевих одиниць здійснюватиметься через державний
реєстр (далі - реєстр) згідно з Національним планом розподілу квот на поточний рік.

Досвід світової практики доводить ефективність такого ринкового інструменту,
як  товарні  біржі.  Механізми  вуглецевої  торгівлі  на  добровільних  ринках  -  біржова
торгівля зосереджена на декількох великих приватних майданчиках, таких як CCFE,
Climex  і  Біржа  вуглецевої  торгівлі  (Carbon  Trade  Exchange,  CTX),  а  також  в
регіональних  торговельних системах  в  Чилі  -  Кліматична  біржа  Сантьяго (Santiago
Climate  Exchange,  SCX),  і  в  Китаї  -  Китайська  Пекінська  екологічна  біржа  (China
Beijing  Environmental  Exchange,  CBEEX),  які  розраховують  згодом  обслуговувати
також і ринки (обов'язкових скорочень викидів), що регламентуються, у своїх країнах.
Основний  об'єм  угод  на  ринку  добровільних  одиниць  доводиться  на  небіржовий
сектор. 

На  основі  проаналізованого  європейського,  американського  та  азіатського
досвіду вважаємо, що торгівлю квотами на викиди парникових газів та добровільних
одиниць скорочень  в Україні  доцільно здійснювати  через  товарні  біржі,  а  також на
децентралізованих позабіржових ринках. 

Саме тому своєчасним є створення  товарних бірж,  де  ціна за  одиницю квоти
встановлюється  відповідно  до  попиту  і  пропозиції,  сформованих  на  внутрішньому
вуглецевому ринку.

Для цього потрібно вдосконалення інституційної та нормативної бази, зокрема,
закріплення  у  Законі  України  «Про  товарні  біржі»  правил  торгівлі  вуглецевими
одиницями на них.

Разом з регульованим ринком вуглецевої  торгівлі,  розвивається також і  ринок
добровільних скорочень викидів ПГ, в основі якого лежать добровільні зобов'язання
емітентів  по  скороченню  викидів  або  по  нейтралізації  «вуглецевого  сліду»
(забезпеченню вуглецевої нейтральності діяльності). 

Добровільні вуглецеві ринки існують вже понад 25 років. Проте тільки набуття
чинності  Кіотського  протоколу  дало  поштовх  розвитку  добровільного  вуглецевого
ринку,  надавши  йому  статус  рівноправного  елементу  ринкових  відносин  в  обігу
вуглецевих одиниць.

У  рамках  добровільних  схем  випускаються  в  обіг  вуглецеві  одиниці,  які
відображають  кінцевий  вуглецевий  результат  реалізації  проектів  по  скороченню
викидів ПГ. 

Механізми  вуглецевої  торгівлі  на  добровільних  ринках  широко
використовуються  у  світі,  на  основі  аналізу  закордонного  досвіду  вважаємо,  що  в
Україні торгівля добровільними скороченнями викидів (ДСВ) має здійснюватися як:

• через  біржі,  які  служать  майданчиками  для  здійснення  угод  купівлі-
продажу ДСВ; 

• так  і  на  децентралізованих позабіржових  ринках,  де  покупці  і  продавці
взаємодіють через брокера або безпосередньо через електронні засоби зв'язку.

Світова  практика  функціонування  ринку  добровільних  вуглецевих  скорочень
(ДВС),  які  також сертифікуються (сертифіковані  скорочення  добровільних викидів),
свідчить,  що  за  своєю  сутністю  система  функціонування  такого  ринку  може  бути
використана  для  розвитку  ринкових  відносин  на  внутрішньому  вуглецевому  ринку
України. 
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Набувачами  добровільних  вуглецевих  одиниць  є  комерційні  і  некомерційні
організації, які не підпадають під дію схем обов'язкового регулювання викидів ПГ, але
які добровільно беруть зобов'язання зменшити «вуглецевий слід» або звести його до
нуля, компенсувавши свої викиди, повністю або частково, за рахунок інвестування в
проекти по скороченню викидів, а фактично - за рахунок купівлі скорочень викидів,
досягнутих в результаті реалізації проектів спільного впровадження. 

На  нашу  думку, для  України  привабливим  є  розвиток  корпоративної  торгівлі
вуглецевими одиницями, а також залучення громадських, політичних, спортивних та
інших організацій до  цього виду діяльності.  Так наприклад, за кордоном більшість
вуглецевих  одиниць  на  добровільному  ринку  понад  92  %,  за  даними за  2011 року
припадає на корпоративних покупців.

В  основному,  корпоративні  покупці  йдуть  на  це  в  цілях  реалізації  стратегії
корпоративної соціальної відповідальності або в цілях реклами і поліпшення іміджу
(головні драйвери добровільного ринку). 

На долю громадських організацій, урядових структур і індивідуальних покупців
припадало в сукупності  4 % ДСВ, придбаних на добровільному ринку в 2011 році.
Іншу частину займають інші покупці, у тому числі спортивні асоціації, університети і
т. д..

Спортивні асоціації,  як правило, набувають добровільні вуглецеві одиниці для
компенсації викидів ПГ, пов'язаних з проведенням внутрішніх і міжнародних змагань. 

З недавнішніх прикладів можна привести Чемпіонат світу по футболу 2010 р. в
Південній Африці, Олімпійські і Параолімпійські ігри 2012 р. в Лондоні. У 2013 році
громадськістю  була  розгорнута  активна  кампанія  з  вимогою  компенсувати  викиди,
пов'язані з діяльністю Секретаріату до ООН, а також міжнародних організацій (UNDP,
UNEP, UNESCO, UNIDO і т. д.), що входять до складу ООН.

Великими корпоративними покупцями є енергетичні компанії. У 2011 році на їх
частку  припало  27%,  придбаних  корпоративними  покупцями.  Німецька  компанія
"Sudhessische  Energie  AG" (входить до групи HSE) -  єдина енергетична  компанія  в
Європі, яка, маючи встановлений ліміт викидів, додатково купує вуглецеві одиниці для
компенсації своїх викидів і закуповує вуглецево-нейтральний генераторний газ. 

На другому місці - організації оптової і роздрібної торгівлі (23 % корпоративні
ринки).

Серед  промислових  компаній  прикладом  є  підрозділ  Chevy  компанії  General
Motors. У 2010 р. Chevy зобов'язалася витратити $40 млн. на купівлю 8 млн. тонн СО2-

екв.,  а  в 2011 р.  через  екологічний фонд Bonneville  Chevy придбала перші вуглецеві
одиниці для виконання заявлених зобов'язань.

З компаній фінансового сектору активну позицію займає Bank of America Merrill
Lynch.  Компанія  уклала  багатомільйонну  угоду  з  Terrapass,  американським
розробником проектів по утилізації метану в тваринництві. Страховий гігант Allianz
придбав 10 % акцій іншого розробника - компанії Wildlife Works, разом з багаторічним
правом на купівлю від реалізації енергозберігаючих проектів.

Значними  покупцями  серед  транспортних  компаній  являються  Quantas,  Virgin
Atlantic, Amtrak і Avis Car Rental, які передусім орієнтуються на попит своїх пасажирів
і клієнтів. 

Туристична  компанія  TUI  Travel  включає  витрати  на  компенсацію  викидів
(вуглецеву  ціну)  у  вартість  туру  у  вигляді  свого  роду  добровільного  вуглецевого
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внеску,  проте  залишає  за  клієнтом  право  відмовитися  від  цього  внеску  по  його
бажанню. 

Британська інтернет-компанія Hot.co.uk, що надає послуги з on-line бронювання
готелів,  самостійно  компенсує  вуглецевий  слід  від  перебування  своїх  клієнтів  в
готелях, не перекладаючи відповідні витрати на клієнтів. 

На відміну від Кіотського протоколу і систем квотування і торгівлі викидами, які
пред'являють єдині вимоги до вуглецевих проектів,  добровільний вуглецевий ринок
гнучкіший, тут застосовуються різні стандарти. 

В  більшості  випадків  для  сертифікації  вуглецевих  проектів  застосовуються
незалежні  міжнародні  стандарти,  які  відрізняються  універсальністю і  передбачають
верифікацію  проектів  і  досягнутих  скорочень  викидів  незалежними  експертними
організаціями. 

Разом  з  цим  є  внутрішні  (національні  і  регіональні)  вуглецеві  системи  і
стандарти, які орієнтуються на ринки окремих країн, а часом і на певні типи  проектів
спільного впровадження.

Незалежні міжнародні вуглецеві стандарти, які найбільш популярні у світі це:
• Золотий стандарт (Gold Standard); 
• Верифікований вуглецевий стандарт (Verified Carbon Standard, VCS); 
• VER+;
• Добровільний стандарт вуглецевих заліків (Voluntary Offset Standard, VOS);
• Стандарти  розробки  проектів  в  області  клімату,  розвитку  місцевих

співтовариств  і  біорізноманітності  (Climate,  Community  &  Biodiversity  Standards,
CCBS);

• План Віво (Plan Vivo);
• ІSО 14064-2 і інші.

У 2011 році більше 90 % вуглецевих одиниць на ринку ДСВ було верифіковано
по міжнародних стандартах. При цьому на основні стандарти - VCS, Золотий стандарт
- припало 82 % усіх реалізованих на ринку вуглецевих одиниць, які були верифіковані
по незалежних міжнародних стандартах. 

На  американському  вуглецевому  ринку  6%  займають  вуглецеві  одиниці,
випущені по стандартах Американського вуглецевого реєстру (ACR).  Приблизно 4 %
ринку займає стандарт ІSО 14064-2.

Основні  вимоги  добровільних  вуглецевих  стандартів  засновані  на  тих  же
принципах, що і стандарти Кіотського протоколу, і так само дозволяють верифікувати
досягнуті скорочення викидів, випускати в звернення вуглецеві одиниці і передавати їх
на основі відшкодування зацікавленим покупцям. 

Різниця  в  тому,  що  добровільні  вуглецеві  одиниці  не  можуть  служити
інструментами  виконання  зобов'язань  по  обмеженню  і  скороченню  викидів  країн-
учасниць КП. Як виключення добровільні вуглецеві одиниці також не приймаються в
залік  виконання  обов'язкових  вимог  по  обмеженню  і  скороченню  викидів,
встановлених у рамках національних або інших схем регулювання викидів ПГ.

Основні  вимоги  до  вуглецевих  проектів:  обґрунтованість  необхідності
виконання,  тобто  підтвердження  того,  що  у  відсутність  вуглецевого  фінансування
проект швидше за все не міг би виконуватись, принаймні, у визначені терміни, а також
відповідати  вимогам за такими критеріями: облік і контроль джерел викидів, тобто
можливого збільшення викидів ПГ за межами проекту в результаті реалізації проекту.
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Велика увага приділяється питанню про недопущення подвійного обліку в тих
випадках,  коли  проект  реалізується  в  країні,  що  має  кількісні  зобов'язання  по
обмеженню і скороченню викидів ПГ відповідно до Кіотського протоколу. 

В  цьому  випадку  вимагається,  щоб  приймаюча  країна  списала  у  своєму
національному вуглецевому реєстрі таку кількість вуглецевих одиниць, яка повністю
дорівнює  кількості  добровільних  вуглецевих  одиниць,  випущених  за  результатами
реалізації добровільного вуглецевого проекту. 

Отже,  одним  з  пріоритетних  напрямів  розвитку  України  є  створення
низьковуглецевої  економіки.  Формування  внутрішнього  вуглецевого  ринку  торгівлі
квотами на викиди вуглецевих одиниць є інструментом зниження ПГ, акумулювання
коштів  та  залучення  інвестицій  для  впровадження  екологічно  чистих  технологій,
зниження  споживання  енергоресурсів  на  основі  підвищення  ефективності  їх
використання. Право торгівлі квотами на внутрішньому вуглецевому ринку на рівні
регіонів  та  підприємств  створює  сприятливі  умови  до  впровадження  ринкових
відносин у практику господарської діяльності та природокористування всіх суб’єктів
економіки. 

Торгівля квотами стає інструментом зниження викидів ПГ і поширюється по всім
країнам світу. Україна приймає участь у ринках торгівлі квотами на викиди ПГ та у
реалізації  проектів спільного впровадження.  Об’єктивність державного регулювання
ринку  прав  на  квоти  викидів  вуглецевих  одиниць  обумовлена  таким:  необхідністю
нормативно-правового регулювання ринку прав на квоти викидів ПГ для забезпечення
принципу його єдності при реєстрації квот, розподілу їх між суб’єктами економічної
діяльності,  розрахунку  квот  на  викиди  ПГ  по  єдиній  методиці  та  їх  обліку;
забезпечення жорсткого контролю за виконанням правових норм та відповідальності
учасників ринку при здійсненні внутрішньої та зовнішньої торгівлі правами на квоти
викидів  вуглецевих  одиниць;  захист  інтересів  всіх  учасників  ринку  прав  на  квоти
викидів вуглецевих одиниць; виконання принципу гласності при використанні коштів,
одержаних  від  продажу  прав  на  квоти  викидів  вуглецевих  одиниць;  стимулювання
державою  конкуренції  на  внутрішньому  ринку  прав  на  квоти  викидів  вуглецевих
одиниць на основі економічних, адміністративних та юридичних методів управління.

Для  реалізації  переходу  до  низьковуглецевого  розвитку  країни  необхідно
формування  сприятливих  передумов  для  функціонування  ринку  торгівлі  квотами
парникових  газів,  а  також  створення  відповідного  підґрунтя,  зокрема  низки
інституційних і організаційно-економічних важелів та процедур. До таких відноситься:
Правила видачі  квот на викиди парникових газів;  встановлення відповідальності  за
надання недостовірних даних; організація торгів і розрахунків по угодах з одиницями
квот і одиницями внутрішнього скорочення викидів; формування Національного плану
розподілу  квот;  визначення  термінів  і  порядку  подачі  документів  для  отримання
сертифікатів  на  викиди  парникових  газів;  ведення  Реєстру  вуглецевих  одиниць;
затвердження  форм  звітності  виконавця  по  веденню  реєстру  вуглецевих  одиниць;
розподіл  з  резерву  вуглецевих  одиниць;  підтримці  добровільних  схем  вуглецевої
торгівлі  та  механізмів  її  реалізації  на  добровільних  ринках;  організації  порядку
торгівлі  квотами на викиди парникових газів і  вуглецевими одиницями; проведення
аукціонів, тощо.

Таким  чином,  на  рівні  держави  спеціально  уповноважені  державні  органи
виконавчої  влади (Міністерство екології  та  природних ресурсів  –  Кабінет  міністрів
України)  та  законодавчої  влади  (Верховна  Рада  України,  Мін’юст  України)  мають
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визначати,  розподіляти  та  затверджувати  квоти  на  викиди  вуглецевих  газів  між
регіонами.  Методичні  принципи  їх  розподілу  повинні  базуватися  на  таких
специфічних особливостях: врахуванні виділених Україні квот на викиди ПГ згідно з
міжнародними домовленостями; визначенні власних внутрішніх квот на викиди ПГ з
урахуванням  міжнародних  домовленостей;  стану  економіки  регіону,  його  ВРП,
структури  ВРП  по  галузям  та  підприємствам,  що  його  формують,  з  виділенням  в
структурі забруднювачів атмосфери, що здійснюють викиди ПГ: 

-  економіко-екологічний  стан  регіону:  існуюче  навантаження  викидів  ПГ  на
економіку та природне середовище;

- стан впливу викидів ПГ на соціум регіону.
На  рівні  регіону  спеціально  уповноважені  державні  органи  виконавчої  влади

(наприклад, департаменти екології та природних ресурсів при облдержадміністраціях)
мають  розподіляти  та  затверджувати  квоти  на  викиди  ПГ  між  підприємствами  та
видавати  дозволи  на  викиди  вуглецевих  газів  для  підприємств.  Основний  принцип
розподілу  регіональних  квот  полягає  у  тому,  що  обсяги  дозволів,  що  отримують
підприємства  на  викиди ПГ не  повинні  перевищувати  виділеної  державою регіону
квоти.  У  даній  ситуації  підприємство,  що  має  обсяги  викидів,  які  перевищують
виданий  дозвіл,  повинно  купувати  квоти,  або  карбонові  кредити  на  ринку,  чи
впроваджувати вуглецеві проекти.



50

 



51

Тези доповіді:

Для виконання зобов’язань щодо реалізації  Кіотського протоколу, формування
внутрішнього  вуглецевого  ринку  України,  потрібно  виокремити  парникові  гази,  як
окремий вид забруднення, що впливає на зміну клімату.

Вуглецевий  податок  та  система  торгівлі  квотами  на  викиди  СО2 повинні
доповнювати один одного, бути взаємопов’язаними в економічному, екологічному та
соціальному  аспекті,  створювати  економічні  умови  для  промислових  виробників
скорочувати викиди СО2..

Одним з напрямів  реалізації  такої політика є формування внутрішнього ринку
торгівлі  правами  на  квоти  викидів  СО2 та  СО2-екв.,  виокремлення  з  екологічних
платежів  податку  на  СО2 та  СО2-екв,  накопичення  його  у  цільовому  фонді,  ведення
карбонових  кредитів,  реалізація  проектів  спільного  впровадження  та  добровільних
скорочень1. 

Особливістю запропонованої концепції ринку є новий товар – квоти на викиди
вуглецевих  одиниць. Ці  квоти  мають  розподілятися  спеціально  уповноваженими
державними органами на рівні регіонів, а потім регіони повинні розподіляти одержані
квоти між визначеними підприємствами.

Такий  принцип  розподілу  квот  надає  більше  самостійності  територіальним
органам та підприємствам у вирішенні питань зниження викидів ПГ та знаходження
джерел  фінансування  та  інвестування  заходів  для  низьковуглецевого  розвитку
суб’єктів, регіонів, держави. Згідно з нашою концепцією про необхідність формування
внутрішнього  вуглецевого  ринку,  регіони  та  підприємства  мають  одержати
самостійність  у  ринковому  обігу  квот  на  викиди  вуглецевих  одиниць  як  всередині
країни,  так  і  виходу  на  світовий  ринок.  Важливим  є  те,  що  галузі  економіки  та
підприємства,  викиди  ПГ яких  не  квотуються,  отримують  можливість  добровільно
скорочувати викиди та приймати участь у ринкових процесах.

Створення внутрішнього вуглецевого ринку будується за системою «ковпака та
торгівлі» для викидів ПГ за принципами: 

- сукупна кількість викидів ПГ - «ковпак» визначається для регіону і згідно
неї встановлюється кількість обсягів в дозволах на викиди ПГ;

- встановлюється що жодне підприємство не має права перевищувати обсяги
викидів ПГ, на які видано дозволи;

- для джерел забруднення, які перевищують обсяги установлені у дозволах,
що фіксується системою моніторингу встановлюються суворі штрафи;

- визначення  спеціально  уповноваженим  органом  першочергового
розміщення сукупної кількості дозволів між потенційними джерелами забруднення;

- гарантію того, що дозволи на викиди ПГ можуть вільно продаватися між
підприємствами по  договірним цінам. 

Особливість системи ковпака і торгівлі дозволами на викиди складається з того,
що  дозволи  можуть  передаватися  між  індивідуальними  джерелами  викидів
забруднюючих  речовин,  тобто  є  можливість  купувати  та  продавати  їх,  що  не
допускається  в  командно-адміністративній  ліцензійній  системі.  Спеціально
уповноважений орган спочатку розподіляє загальний обсяг серед джерел викидів на
основі використання таких методів: 

- продає усі дозволи на аукціоні; 
1 Формування внутрішнього вуглецевого ринку в Україні: монографія / Хумаров О.А., Мартієнко А.І., Хумарова Н.І.; НАН
України, Ін-т проблюринку та екон.-екол. Дослідж. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 244с.
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- розподіляє  усі  дозволи  безкоштовно  (такий  розподіл  потребує  вибору
правил такого розподілення).

Формування внутрішнього вуглецевого ринку, забезпечить покращення ситуації,
в сфері поводження ПГ, та має складатися з таких блоків:

-  купівлі  та  продажу  викидів  парникових  газів  між  державою  та  суб’єктами
господарювання (що вже існує у вигляді екологічних платежів за викиди в атмосферу);

- система купівлі – продажу квот на викиди ПГ (зелених інвестицій) на таких
рівнях, як підприємство - підприємство; підприємство - регіон, регіон – регіон; регіон -
держава;

- ринок проектів спільного впровадження, на рівнях: вітчизняне підприємство –
іноземний  партнер  та  між  вітчизняними  підприємствами;  регіоном,  як  суб’єктом
господарювання та інвестором.2

Необхідність  та  можливість  стимулювання  зниження  викидів  ПГ  згідно
концепції Кіотського протоколу та подальших міжнародних угод в цій сфері, включає
вартість трьох складових:

- вуглецевий податок; 
- заходи щодо зниження викидів ПГ в атмосферу; 
- ціна квоти на викиди ПГ. 
Дуже важливим є економічне визначення того, що стає товаром, а це право на

викиди ПГ, яке визначається та регламентується державою і регіонами.  
Суб’єктами ринкового обміну виступають держава, регіони та підприємства, які

мають  надлишок  квот  і  бажають  його  продати  та  підприємства,  які  не  мають
необхідних обсягів квот і готові їх купувати.

Надамо  схему  торгівлі  квотами  на  викиди  ПГ  та  місце  і  роль  кожного  з
інструментів  (вуглецевий  податок,  торгівля  одиницями  скорочень)  у  мотивації  до
зниження викидів ПГ.

Держава  згідно  з  міжнародними  домовленостями  та  національним  планом
розподілу  квот  визначає  їх  обсяги  для  регіонів  (адміністративно-територіальних
областей  України).  Регіони  розподіляють  виділені  їм  квоти  між  суб’єктами
господарської діяльності, розташованими на їх території.

Квота  – це право на викиди визначеного обсягу ПГ. Вона представляє  собою
новий товар, який має вартість та споживчу вартість та предметом купівлі – продажу
стає право на викиди ПГ. Квота не знімає необхідності сплати вуглецевого податку. 

Підприємства,  які  провели заходи,  щодо зниження викидів ПГ в атмосферу, в
результаті одержують одиниці скорочення викидів у порівнянні з виділеними квотами.
Різницю між виділеною квотою та  одержаними одиницями скорочень вони можуть
продати.

Підприємства,  які  одержали  квоти  та  обсяги  цих  квот  не  задовольняють  їх
виробничі потреби, повинні платити вуглецевий податок, скажімо у тричі більший, або
мають придбати одиниці  скорочень  у  тих суб’єктів  господарської  діяльності,  які  їх
мають. Дуже важливим є джерело виплат вуглецевого податку. 

У випадку, коли підприємства сплачує цей податок в межах обсягів виділених
йому квот, ці витрати мають відноситися на собівартість виробленої продукції. 

У випадку, коли підприємство має викиди ПГ понад виділених квот, то сплата
вуглецевого податку повинна зрости (у декілька разів) та виплачуватись з прибутку

2 Хумаров О.А. Теоретичні основи формування внутрішнього вуглецевого ринку в Україні /  О.А. Хумаров //  Збірник
наукових праць Інституту регіональних досліджень НАН України. – Львів: ІРД, 2015. – с.86-91.
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підприємства. Це бути стимулювати суб’єктів підприємницької діяльності до зниження
викидів та придбання одиниць скорочень (вільних квот, карбонових кредитів) у інших
суб’єктів господарської діяльності.  

Ціна  квоти  повинна  бути  нижчою  за  вуглецевий  податок  на  викиди,  що
перевищують виділену квоту для стимулювання зниження загального обсягу викидів
ПГ та одержання підприємством доходів від продажу одиниць скорочень викидів ПГ.
Однак треба зауважити, що вона бути коливатися через зміни попиту та пропозиції на
одиниці скорочення, інфляційних, політичних умов, витрат за заходи щодо зниження
викидів  ПГ  (придбання  нового  устаткування,  технологій,  витрати  на  їх  утримання
тощо).
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІКОЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ

У процесі імплементації Україною законодавства ЄС у сфері охорони довкілля та
зміни клімату виникла низка труднощів, які тісно пов’язані з тим фактом, що Україна не є
державою-членом  ЄС,  а  також  самою  правовою  природою  законодавства  ЄС.
Інституційний аналіз цих процесів, а також національної моделі екологічного управління
вимагає висунення нових наукових категорій. Це пов’язано з унікальністю інституційної
ситуації та середовища, в якому опинилася українська система екоуправління. 

Заплановані  інституційні  реформи  поки  що  здійснюються  фрагментарно.
Процедури  сприяння  інтеграції  природоохоронної  політики  в  інші  сфери  політики
держави  гальмуються  оскільки  вимога  інтеграції  екологічної  політики  до  галузевих
політик  не  є  обов’язковою,  вимагає  розбудови  ієрархічної  системи  (з  одного  боку)  та
широке  включення  регіонального  та  локального  рівнів  управління  до  впровадження
положень Європейських директив.

Щодо розвитку галузевих та регіональних стратегій, то було розроблено перший
проект Національної стратегії поводження з відходами та планується розробка і прийняття
Стратегії водної політики. Разом з тим, положення Додатку XXXІ, що стосуються зміни
клімату, морально застаріли та не відповідають сучасному стану законодавства та політики
ЄС, міжнародним домовленостям та  ініціативам у цій сфері,  особливо беручи до уваги
набрання чинності Паризької угоди.

Для кожної Директиви та Регламенту з тих, що містяться в додатку ХХХ та XXXІ
до Угоди про Асоціацію (УА) Урядом України був розроблений та затверджений окремий
план  імплементації,  що  деталізує  необхідні  заходи  нормотворчого,  інституційного,
організаційного, координаційного характеру, встановлює терміни реалізації того чи іншого
заходу, а також відповідальний за виконання орган. 25 жовтня 2017 року Урядом України
був  затверджений  новий  План  заходів,  що  містить  понад  2000  завдань.  Реальна  їх
реалізація залишається надзвичайно складним завданням. 

Окрема  проблема  –  динамічність  європейського  природоохоронного
законодавства. Що означає ситуацію, коли Україна приречена запізнюватися та постійно
рефлексувати  в  своїй  інституційній  системі  щодо  нових  тенденцій  європейського
законодавства. Така ситуація вимагає вироблення нового науково обґрунтованого підходу
щодо  трансформації  інституційної  складової  екологічного  управління  в  Україні.  Нами
пропонуються  такі  кроки  на  основі  підходів  неоінституційної  теорії,  а  саме,
«інституційної  екосистеми»,  «інституційних  домінант»  та  концепції  «інституційних
реплікацій».

В Угоді про асоціацію сферу охорони навколишнього середовища названо однією з
пріоритетних. Статтею 360 Глави 6 «Навколишнє середовище» Частини V «Економічне і
секторальне  співробітництво»  Угоди  про  асоціацію  між  Україною  та  Європейським
Союзом передбачено, що Сторони розвиватимуть і зміцнюватимуть співпрацю з питань
охорони навколишнього природного середовища й таким чином сприятимуть  реалізації
довгострокових  цілей  сталого  розвитку  і  зеленої  економіки.  Співробітництво
здійснюватиметься з урахуванням інтересів Сторін на основі рівності та взаємної вигоди, а
також  беручи  до  уваги  взаємозалежність,  яка  існує  між  Сторонами  у  сфері  охорони
навколишнього природного середовища, та багатосторонні угоди у цій сфері.

Відповідно до статті 362 Угоди Сторони, зокрема, обмінюватимуться інформацією
та досвідом; здійснюватимуть спільну дослідницьку діяльність i надаватимуть одна одній
інформацію  про  екологічно  чисті  технології;  плануватимуть  подолання  наслідків
стихійних лих та  інших надзвичайних ситуацій;  здійснюватимуть  спільну діяльність на
регіональному та міжнародному рівнях, у тому числі згідно з багатосторонніми угодами у
сфері охорони навколишнього природного середовища, ратифікованими Сторонами, та у
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разі  доцільності  спільну  діяльність  у  рамках  відповідних  агентств.  Особливу  увагу
Сторони приділятимуть питанням, що мають транскордонний характер.

Співробітництво  у  сфері  охорони  навколишнього  середовища  охоплюватиме,
серед іншого, такі цілі: розвиток всеосяжної стратегії у сфері навколишнього середовища,
яка  передбачатиме  заплановані  інституційні  реформи  (з  визначеними  термінами)  задля
забезпечення  виконання  і  впровадження  природоохоронного  законодавства;  розподіл
повноважень  природоохоронних  органів  на  національному,  регіональному  та
муніципальному рівнях; процедури прийняття рішень і їх виконання; процедури сприяння
інтеграції  природоохоронної  політики  в  інші  сфери  політики  держави;  визначення
необхідних людських і фінансових ресурсів та механізм їх перегляду; розвиток галузевих
стратегій щодо поліпшення якості повітря, якості води й управління водними ресурсами,
включаючи  морське  середовище;  управління  відходами  та  ресурсами;  захист  природи;
промислове забруднення та промислові аварії; хімічні речовини. В Угоді чітко окреслено
терміни  й  основні  етапи  імплементації,  адміністративну  відповідальність,  а  також
фінансові  стратегії  залучення  інвестицій  в  інфраструктуру  і  технології;  розвиток  та
імплементацію політики з питань зміни клімату.

Процес  оновлення Додатків  XXX та  XXXI до угоди про Асоціацію,  що містить
основні  вимоги  до  розвитку  національної  системи  екологічного  управління  повинен
переслідувати  три  цілі:  актуалізувати  зміст  додатків,  розширити  їх  застосування  та
усунути основні  проблеми,  з якими зіштовхується Україна в процесі  імплементації  цих
додатків.  В  свою  чергу,  зміни  до  екологічної  політики  мають  бути  забезпеченими
«передбачуваними» відкликами з боку економічної та виробничої сфери, що відображено
в заключній частині наукової доповіді.

Проте  гідно  Звіту  Кабінету  міністрів  України  поточний  прогрес  виконання
Україною Угоди про асоціацію з ЄС у 2018 році с секторі природоохоронна сягнув лише
22 %. При тому, що загальний рівень виконання угоди –52%. В 2017 році прогрес складав
27 % (рис. 1). 

Рис.1 Доля виконання положень Угоди про ассоціацію.

Джерело : Кабмін України

Це  визначає  актуальне  науково-практичне  завдання  оновлення  системи
екологічного управління.  В науковій  доповіді  теоретично  обґрунтовується  шляхи нової
інституційної  бази  екологічного  управління  та  формування  екологічної  політики,
гармонізованої з європейським інституційним середовищем. Нажаль, структура сучасного
моніторингу  виконання  угоди  базується  тільки  на  кількісних  показниках,  пов’язаних  з
прийнятими нормативними документами (рис. 2, 3).
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Рис.2. Показники виконання УА щодо імплементації її екологічних положень в 2016 р.
(Джерело: Кабмін України)

Рис.3. Показники виконання УА щодо імплементації її екологічних положень в 2017 р.
(Джерело: Кабмін України)

Наприклад, імплементація Рамкової директиви щодо морської стратегії ЄС вимагає
формування  системи  моніторингу  до  розробки  Національної  морської  стратегії,  що
вносить не коректне сприйняття дій Мінприроди в цьому напрямку.

Для  кожної  директиви  та  регламенту  Урядом  був  розроблений  та  затверджений
окремий  план  імплементації,  що  деталізує  необхідні  заходи  нормотворчого,
інституційного,  організаційного,  координаційного  характеру,  встановлює  терміни
реалізації того чи іншого заходу, а також відповідальний за виконання орган. 25 жовтня
2017 року Урядом України був затверджений новий План заходів, що містить понад 2000
завдань.  Проте  залишилася  проблема – динамічність  європейського природоохоронного
законодавства. Що означає ситуацію, коли Україна приречена запізнюватися та постійно
рефлікувати  в  своїй  інституційній  системі  щодо  нових  тенденцій  європейського
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законодавства. Така ситуація вимагає вироблення нового науково обґрунтованого підходу
щодо  трансформації  інституційної  складової  екологічного  управління  в  Україні.  Нами
пропонується  такий  такі  кроки  на  основі  підходів  неоінституційної  теорії,  а  саме,
«інституційної  екосистеми»,  інституційних  домінант  та  концепції  «інституційних
реплікацій».
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Тези
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ЕКОНОМІКОЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ
У процесі імплементації законодавства ЄС у сфері охорони довкілля та зміни клімату виникла

низка труднощів, які тісно пов’язані з тим фактом, що Україна не є державою-членом ЄС, а також
самою правовою природою законодавства ЄС:

1. Труднощі  із  застосуванням  регламентів.  У  Додатку  ХХХ  передбачено  зобов’язання
імплементувати  три  регламенти  ЄС.  В ЄС регламенти  мають пряму дію в усіх  державах-членах.
Національне законодавство України не містить норми, яка б давала можливість прямо застосовувати
регламенти в Україні, а сама Угода чи законодавство для її імплементації не містить спеціального
механізму (окрім питань щодо вільної торгівлі).

2. Труднощі  із  застосуванням  окремих  директив  з  огляду  на  їх  цілі  та  сферу  дії.
Здебільшого  мета  директиви  має  більш  стратегічний  характер.  Тим  не  менше,  є  директиви,  які
ставлять мету, що має певні обмеження з огляду на приналежність держави до Європейського Союзу.
Це, зокрема, стосується директив зі сфери охорони природи, які поширюються на збереження диких
птахів, що “природно проживають на європейській території держав-членів” чи збереження оселищ
“на  європейській  території  держав-членів,  до  яких  застосовується  Договір”.  Таким  чином,  є
незрозумілим питання, яка ж ціль стоїть перед Україною, яких цілей вона повинна досягнути для
імплементації таких директив.

3.  Неврахування  практики  ЄС  та  кращого  досвіду  країн-членів  ЄС.  Рішення  Суду
Європейського  Союзу є  важливим  джерелом права  ЄС,  адже  містять  трактування  тих  чи  інших
положень європейського законодавства. При розробці нових актів чи перегляді існуючих, європейські
інституції  беруть  до уваги практику ЄС, зокрема для уникнення в майбутньому тих проблем,  що
виникають з імплементацією в конкретній державі-члені чи на рівні ЄС. Беручи до уваги значний
практичний досвід держав-членів ЄС в імплементації  вторинного законодавства ЄС та важливість
трактування  тлумачення  положень  директив  та  регламентів  Судом  ЄС,  Україна  не  має  змоги
врахувати вже підняті проблеми, з якими зіштовхувались у процесі імплементації держави-члени ЄС.
Без врахування рішень Суду ЄС та вивчення практичної імплементації права ЄС державами-членами
Україна може створити своє “українське право ЄС”.

4. Динамічність законодавства ЄС. Законодавство ЄС в усіх сферах є динамічним, а не сталим.
Угода не передбачає механізму імплементації найновіших редакцій документів та залучення України
до  дискусії  щодо  найактуальніших  питань  у  тій  чи  іншій  сфері.  За  таких  умов  Україна  завжди
“наздоганятиме” ЄС та не матиме належного рівня імплементації законодавства у тій чи іншій сфері.

5.  Контроль  за  дотриманням  європейських  норм  і  вимог. Важливий  вплив  на  ефективну
імплементацію положень вторинного законодавства ЄС має контрольна функція Європейської Комісії
та процедура розгляду Суду Європейського Союзу. Україна знаходиться за межами застосування цих
європейських механізмів,  що працюють виключно для держав-членів ЄС. Спеціального механізму
перевірки впровадження правових положень у національне законодавство України та імплементації
норм вторинного законодавства ЄС не передбачено ні самою Угодою, ні іншими двосторонніми чи
національними документами.

6. Взаємні зобов’язання держав-членів. Низка директив передбачає дії та заходи у співпраці з
іншими державами-членами на рівні Європейського Союзу чи особливі  умови для держав-членів.
Такий підхід веде до асиметричної імплементації та ставить Україну за межами такої діяльності.

7. Спеціальні органи в рамках директив/регламентів. Низка директив передбачає створення в
межах застосування директиви спеціальних органів, що сприяють та допомагають в імплементації
державам-членам ЄС (наприклад, Комітет відповідно до статті 8 Директиви про контроль викидів
летючих органічних сполук, що виникають зі сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до
сервісних станцій,  чи Комітет для допомоги з питань стандартизації  відповідно до статей 16 і  17
Директиви  про  захоронення  відходів).  Не  будучи  членом  Європейського  Союзу,  Україна  не  має
можливості користуватися результатами роботи таких органів чи бути залученою до їх роботи.

8. Фінансування заходів, пов’язаних з імплементацією. Реалізація окремих актів ЄС потребує
значних обсягів  фінансування.  Це,  зокрема,  стосується  природоохоронних  директив:  Пташиної  та
Оселищної.  Оселищна  директива  безпосередньо  передбачає  спів-фінансування  мережі



60
природоохоронних територій NATURA 2000 з боку ЄС (ст.8). Таке фінансування здійснювалось через
програму LIFE і залишається критичним для функціонування цієї мережі, створення якої є одним з
ключових  елементів  реалізації  Пташиної  та  Оселищної  директив.  Наразі,  Україна  не  бере
безпосередньої участі в таких програмах фінансування.

Більшість труднощів імплементації, описаних в Розділі 1, є наслідком не-членства України в
ЄС. Оновлення додатків ХХХ та ХХХI – унікальна можливість зробити кроки для вирішення таких
проблем.

Слід створити чіткий механізм актуалізації (update) актів, які включені до Додатку ХХХ Угоди
про асоціацію, який би забезпечував належну імплементацію з врахуванням змін та доповнень, що
вносяться до таких актів. Стаття 463 Угоди про асоціацію уповноважує Раду асоціації актуалізувати
та вносити зміни до додатків до Угоди про асоціацію, проте цього загального положення не достатньо
для ефективної актуалізації актів на практиці. Такий механізм актуалізації може мати дві форми:

Автоматична актуалізація, що передбачає включення відповідного положення до Додатку ХХХ
щодо  зобов’язання  України  враховувати  усі  зміни  та  доповнення,  внесені  до  таких  актів  у
майбутньому;

Періодична актуалізація, що передбачає включення відповідного положення до Додатку ХХХ,
яким покладено обов’язок на Раду асоціації щодо періодичного (не рідше одного разу на два роки)
оновлення редакцій (актуалізації) актів, включених до Додатку ХХХ.

Перевага  першого  підходу  –  імплементація  всіх  актів,  передбачених  Додатком ХХХ,  буде
відбуватись з врахуванням внесених до них змін. Це позбавляє необхідності періодичного розгляду та
прийняття  рішення.  Водночас,  політично  було  б  неприйнятним  для  України  зобов’язання
імплементувати  акти,  текст  яких  невідомий  і  впливу  на  зміни  до  яких  Україна  немає.  Звідси,
використання  терміну  «врахувати»,  що  послаблює  юридичні  наслідки  для  України  і  може
сприйматись окремими органами державної влади як необов’язкове.

Перевага другого підходу – встановлення чіткого зобов’язання щодо імплементації останніх
редакцій  актів  за  періодичним  рішенням  Ради  асоціації.  Такий  підхід  створює  чіткі  юридичні
наслідки для України щодо імплементації конкретних редакцій актів. Рада асоціації може делегувати
це повноваження  Комітету асоціації.  Очевидним недоліком такого підходу є  періодичність,  тобто
передбачуване «відставання» України в процесі імплементації.

Їх вирішення в цілому залежить від обраної  загальної  політико-юридичної  моделі,  яких на
сьогодні можна виділити три:

• «Торговельна модель», передбачена Угодою про асоціацію для цілей Поглибленої  та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі

• «Британська  модель»  (брекзит-модель),  передбачена  проектом  угоди  про  вихід
Великобританії з ЄС

• Українська загальна модель, у тому числі варіант status quo.
«Торговельна  модель»  –  найжорсткіша  та  забезпечує  практично  повне  вирішення  проблем

імплементації, пов’язаних з не-членством України в ЄС. Це означає майже ототожнення України з
державою-членом ЄС для цілей імплементації та контролю за дотриманням законодавства ЄС (дія
прецедентного права ЄС, автоматична актуалізація тощо). Прикладом такої моделі є Додаток XVII до
Угоди про асоціацію.

Реалізація такої моделі передбачатиме включення особливого доповнення до Додатку ХХХ. За
аналогією з Додатком XVII та Доповненням XVII-1 «Горизонтальні адаптації та правила процедури»
до  Угоди  про  асоціацію,  текст  доповнення  повинен  містити  положення  щодо  особливостей
імплементації  регламентів,  повне врахування практики Суду ЄС як тлумачення актів,  посилань та
інституції, території, взаємні зобов’язання, звітування та обмін інформацією.

«Британська»  модель»  –  це  підхід,  використаний  у  процесі  підготовки  угоди  про  вихід  з
Великобританії з ЄС. Його основна цінність полягає в тому, що така модель може розглядатись як
альтернатива, що в цілому прийнятна для ЄС і є м’якшою у порівнянні з «торговельною моделлю».
Окрім  того,  «британська  модель»  розроблена  для  країни,  яка  має  значний  практичний  досвід
реалізації  природоохоронного законодавства.  Модель реалізована у Частині  2 «Охорона довкілля»
Додатку  4  проекту  Угоди  про  вихід  Великобританії  з  ЄС  (як  частина  угоди  щодо  Північної
Ірландії/Ірландії).  Ця  частина  угоди  –  це,  так  званий,  «запасний»  сценарій  (backstop  сценарій
розвитку ситуації після перехідного періоду, якщо не буде досягнуто ніяких додаткових угод).
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Особливістю  цієї  моделі  є  (а)  принцип  не-регресії  (не  актуальний  для  України),  (б)

закріплення основних принципів екологічного права (які вже закріплені ст. 292 УА лише як принципи
політики у сфері охорони довкілля), (в) визначення повноважень щодо прийняття рішень у рамках
окремих актів ЄС та покладання їх на спільний орган, що створюється в рамках угоди (за аналогією –
Рада асоціації  Україна  – ЄС),  (г)  зобов’язання Великобританії  здійснювати ефективний нагляд та
контроль за застосуванням відповідного законодавства (у тому числі шляхом створення спеціального
органу).

Реалізація «британської  моделі» передбачає,  що Додаток ХХХ був  би доповнений окремим
доповненням  чи  положенням,  яке  б  чітко  врегулювало  (а)  повноваження  Ради  асоціації  щодо
прийняття окремих рішень, необхідних для імплементації директив (наприклад, щодо затвердження
найкращих  доступних  технологій  та  методів  за  директивою  про  промислові  викиди)  та  (б)
зобов’язанням  щодо  здійснення  ефективного  контролю  та  нагляду  незалежним  національним
органом. Як бачимо, така модель частково вирішує проблеми з імплементацією актів ЄС та дозволяє
індивідуально  підійти  до питання щодо інституційних  повноважень (прийняття рішень)  у рамках
окремих директив.

«Українська  загальна  модель»  -  це  поточна  модель,  реалізована  в  Угоді  про  асоціацію.
Застосування  іншої  (не  торговельної  чи  британської)  моделі  може  бути  виправдано  багатьма
причинами. У першу чергу, тим, що Україна лише наближає своє законодавство до права ЄС і наразі
не  готується  до  вступу  до ЄС.  Тому повноцінна  імплементація  екологічного законодавства  може
розглядатись як лише віддалена мета, що дозволяє ставити пріоритети щодо напрямків та ресурсів.

Реалізація  такої  моделі  передбачає  доповнення  Додатку  ХХХ  новим  положенням  (або
доповненням), яке б було спрямоване на вирішення лише тих проблем, які вже виникли у процесі
імплементації додатку:

• особливості імплементації регламентів,
• обов’язкове  врахування  імлементаційних  рішень  органів  ЄС,  практики  Суду  ЄС  та

найкращого досвіду,
• покладання  конкретних  повноважень  на  Раду  асоціації  щодо  встановлення

особливостей  імплементації  окремих  директив  та  регламентів,  сфера  дії  яких  та  інституційні
механізми  потребують  уточнення  для  України  (пташина  щодо  полювання  та  затвердження/зміни
об’єктів  охорони,  оселищна  щодо  затвердження/зміни  об’єктів  охорони,  №  2010/75/ЄС  щодо
затвердження  найкращих  доступних  технологій  та  методи,  №  94/63/ЄС,  №  1999/31/ЄС)  щодо
допомоги у стандартизації тощо),

• контроль та нагляд за дотриманням законодавства ЄС в Україні,
• вирішення питання щодо взаємних зобов’язань з/між державами-членами ЄС.
Перевага  такої  моделі  в  її  пристосованості  до  конкретних  викликів,  з  якими зустрічається

Україна та необхідність актуалізації складу Додатку ХХХ до Угоди.
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Щодо імплементації Директиви № 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності
Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища

При підписанні  Угоди про Асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання вже до
листопада  2018  р.  представити  текст  Морської  Стратегії.  В  2020  р.  мають  з’явитися
екологічні  цілі,  а  в  2021  р.  –  має  запрацювати  система  моніторингу.  Такий  порядок
зобов’язань  протирічить  практиці  впровадження  Рамкової  Директиви  щодо  Морської
Стратегії  в  країнах  ЄС.  Поставив  питання  про  проблему  звітування  перед  ЄС  по
активностям, які, по суті, можна здійснити лише в 2020 – 2021 рр.

Таблиця 1
Завдання,  виконання  яких  передбачено  XXX Додатком  до  Угоди  про  асоціацію
України з ЄС:3 

Угода про асоціацію Строк виконання Рік
– прийняття національного законодавства та
визначення уповноваженого органу (органів);

Ці  положення  Директиви  мають
бути  впроваджені  протягом  2
років  з  дати  набрання  чинності
цією Угодою.

2016

– розроблення  морської  стратегії  спільно  з
країнами-членами ЄС (ст. 5 і 6);

Ці  положення  Директиви  мають
бути  впроваджені  протягом  4
років  з  дати  набрання  чинності
цією Угодою.

2018

– базова  оцінка  морських  вод,  визначення
хорошого екологічного стану  та  встановлення
природоохоронних цілей та індикаторів (ст. 5 та
8-10);

Ці  положення  Директиви  мають
бути  впроваджені  протягом  4
років  з  дати  набрання  чинності
цією Угодою.

2018

– Запровадження програми моніторингу для
здійснення  поточної  оцінки та  регулярне
оновлення цілей (ст. 5 та 11);

Ці  положення  Директиви  мають
бути  впроваджені  протягом  6
років  з  дати  набрання  чинності
цією Угодою.

2020

– підготовка  програми  заходів  для
досягнення гарного екологічного стану (ст. 5 та
13).

Ці  положення  Директиви  мають
бути  впроваджені  протягом  7
років  з  дати  набрання  чинності
цією Угодою.

2021

1) Розпорядженням КМ України  від  15  квітня  2015 р.  № 371-р  «Про схвалення
розроблених Міністерством екології та природних ресурсів планів імплементації  деяких
актів  законодавства  ЄС»  ухвалений  розроблений  Мінприроди  план  імплементації
Морської  стратегії.  Визначені  центральні  органи  виконавчої  влади,  уповноважені  за
впровадження Директиви щодо морської стратегії: Мінприроди.

2) Розпорядженням Кабінету Міністрів  України   від  17  вересня  2014 р.  №847-р
затверджено план заходів   з імплементації  Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони,  та  Європейським  Союзом,  Європейським Співтовариством з  атомної  енергії  і
їхніми  державами-членами,  з  іншої  сторони,  на  2014-2017  роки.  План  передбачає:
«Розроблення  та  подання  на  розгляд Кабінету Міністрів  України  проектів  нормативно-
правових  актів  з  метою імплементації  положень  Директиви  2008/56/ЄС Європейського
Парламенту  та  Ради  від  17  червня  2008  р.  про  встановлення  рамок  діяльності
Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища».

3 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_a11/paran8#n8
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3) Україна є стороною Міжнародної Конвенції по запобіганню забруднення з суден
(Додаток 2),  Міжнародної Конвенції з Охорони Людської Життя на Морі, 1974 (Додаток
3), Конвенції ООН з морського права (Додаток 4).

4) Запобігання забрудненню довкілля Азовського та Чорного морів та поліпшення
їх  екологічного  стану  визначено  одним  із  основних  пріоритетів  державної  політики  з
питань національної безпеки України в екологічній сфері (Додаток 5). 

5) Концепція  охорони  навколишнього  природного  середовища  Азовського  і
Чорного морів була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.1998 №
1057 (Додаток 6).

6) Існує  досвід  підготовки та  реалізації  Загальнодержавної  програми охорони та
відтворення довкілля Азовського і Чорного морів (Додаток 7).

7) Україна  активно  співпрацює  з  іншими  чорноморськими  країнами  в  рамках
Чорноморської комісії,  як сторона Конвенції   про захист Чорного моря від забруднення
(Додаток  8).  Стратегічний план  дій  щодо  екологічного захисту та  реабілітації  Чорного
моря, підписаний Україною 17 квітня  2009 р. в м. Софія (Болгарія ) (Додаток 9).

8) Наказом Мінприроди  № 326  від  17  жовтня  2014 р.  створена  робоча  група,  з
питань якості води та управління  водними ресурсами, в обов’язки якої входять питання
імплементації Морської стратегії ЄС. 

9) У рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Improving Environmental Monitoring in the Black
Sea»  (EMBLAS ІІ,  http://emblasproject.org  )  був  проведений  комплексний  аналіз  всіх
відповідних  хімічних  і  біологічних  параметрів  (водна  фауна  та  флора),  поряд  з
відповідними допоміжними загальними фізико-хімічними та гідрологічними параметрами,
з використанням методики відбору проб і аналізу результатів, узгоджених між країнами.
Для кожного контрольованого параметра були розроблені  стандартні  процедури оцінки.
Спільні  Чорноморські  дослідження  визначили  8  з  11  дескрипторів  ГЕС.  Спільні
Чорноморські дослідження зробили значний внесок у оцінку поточного хімічного стану в
регіоні,  оскільки  було  проаналізовано  повний  перелік  (45)  пріоритетних  речовин,
регламентованих ВРД ЄС.

10) В  рамках  співпраці  з Проектом  APENA розроблений  проект  Порядку
державного моніторингу вод (п.  11 щодо Моніторингу морських вод) гармонізований з
положеннями ВРД та РДМС.

Проблеми при виконанні заходів з імплементації:

1) За  останнє  десятиліття  спостерігалися  ознаки  поліпшення  стану  Чорного
моря.  Проте  його унікальні  акваторії  та  узбережжя  все  ще  знаходяться  під  серйозною
загрозою.  Чорне  море  незахищене  від  значних  антропогенних  тисків,  і  має  низький
адаптаційний потенціал. Якщо по мірі зростання економіки регіону ці тиски посиляться,
проблема стане серйознішою.

2) Існуюча державна система державного моніторингу та  управління морським
середовищем не відповідає духу і принципам, структурі та вимогам Морської стратегії ЄС.
Чинне природоохоронне законодавство  не враховує «дескриптори» і «індикатори» РДМС,
що,  відтак,  не  дозволяє  проводити  узгоджений  аналіз  даних  і  їх  порівняння  з  іншими
європейськими морями.

3) Вимагає якісної гармонізації положення Порядку державного моніторингу вод
з положеннями РДМС та з Рішенням Європейської Комісії від 1 вересня 2010 року про
критерії  та  методологічні  стандарти  щодо  належного екологічного стану  морських  вод
(2010/477/ЄС) (Додаток 10).
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4) Спільні  Чорноморські  дослідження  в  рамках  проекту  EMBLAS  не  є
достатніми для «базової оцінки» в регіоні Чорного моря, тому що вони визначили 8 з 11
дескрипторів НЕС  (не визначено:  Показник 3: Популяції всіх комерційно експлуатованих
риб і молюсків, Показник 7: Постійність гідрографічних умов, Показник 11: Надходження
в  морське  середовище  енергії,  включаючи  підводний  шум).  Тобто  визначення  гарного
(належного) екологічного стану (ГЕС/НЕС) морського середовища вимагатиме додаткових
комплексних моніторингових досліджень.

5) Стислі  терміни.  Згідно  із  Угодою  про  асоціацію  Україна  взяла  амбітні
зобов’язання  виконати  завдання,  на  які  країнами Європейського Союзу було  витрачено
значно більше часу, як наприклад зобов’язання щодо оцінки стану морського середовища,
вироблення на їх основі планів першочергових заходів та початку їх реалізації.

1) Недостатність  фінансових,  інформаційних  та  кадрових  (фахових)  ресурсів,
необхідних для ефективного запровадження реалізації РДМС.

2) Анексія Російською Федерацією території АР Крим та м.Севастополя, а також
значної  частини  Чорноморського  шельфу  унеможливлює  забезпечення  ефективного
інтегрованого управління значною частиною українського Чорноморського шельфу.
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Пропозиції щодо проекту рекомендацій слухань 

Короткострокові заходи:

Прийняття  вторинного  законодавства  необхідного  для  правового  урегулювання
засад  державної  політики  щодо  охорони  та  відтворення  довкілля  Азовського  і
Чорного морів відповідно до Морської стратегії ЄС, а саме:
- Додатку до Програми державного моніторингу  вод,  що  визначить   методи

досліджень;  морські  підрегіони  (однорідні  за  екологічним  станом  та  за
домінуючими антропогенними впливами ділянки) – за наказом Мінприроди;

- Додатку  до  Програми  державного  моніторингу  вод,  що  охопить  Розвиток
інфраструктури  морського  моніторингу  -  відновлення  наукового
судноплавства, забезпечення прибережного моніторингу, створення технічної
інфраструктури моніторингових пунктів, точок, мережі.

Розробка  Національної  морської  Стратегії,  що  визначить  мету,  принципи,
порядок  охорони,  відновлення  та  використання  морів  України  (затверджена
Постановою КМ України), зокрема: 
- Порядок  оцінки  морського  середовища  на  основі  урахування  системи  56

індикаторів,  29  критеріїв,  11  дескрипторів  екологічного  стану  моря,
гармонізований з системою морського моніторингу;

- Порядок визначення Гарного екологічного стану (ГЕС), розробки Програми
заходів  щодо досягнення ГЕС морського середовища та  6-річних  циклів  їх
актуалізації (оновлення);

- Додаток до Національної морської стратегії – Декларація Про ГЕС морського
середовища  (попередня оцінка), на основі дескрипторів, описаних в рамках
програми досліджень Проекту ЕМБЛАС;

6) Здійснення Базового оціночного моніторингу (БОМ) морських вод з метою
визначення  екологічного  стану  морських  вод;  встановлення  референційних  умов  для
морських вод; оцінки тенденцій довгострокових природних та антропогенних змін стану
морських вод. БОМ врахує  суттєві  особливості  і  характеристики наявного екологічного
стану морських вод України, основні види впливу та тиску на морське довкілля України,
аналіз  економічного  та  соціального  використання  морських  вод  України.  За  рішенням
Мінприроди тривалість базового оціночного моніторингу морських вод може (має) бути
подовжена на 1 або 2 роки до 2020 р.

Довгострокові заходи:

1) На базі виконання Базового оціночного моніторингу – оновлення 
Декларації ГЕС морських вод України (2020)

2) Розробка Програми   заходів щодо досягнення ГЕС (Постанова КМ 
України),  що включатиме, визначені на основі ГЕС:

- оцінку впливів на 11 дескрипторів станів ГЕС;
- перелік відповідних екологічних завдань та індикаторів досягнення ГЕС по 

кожному з дескрипторів;
- перелік заходів по реалізації завдань досягнення ГЕС морського середовища, 

включаючи комплексне управління прибережною зоною (КУПЗ), управління 
забрудненням тощо.
3) Реалізація Програми заходів щодо досягнення ГЕС;
4) Продовження реалізації програми  супровідного моніторингу морських вод 

з відповідним її оновленням в перспективі;
5) Оновлення Програми   заходів щодо досягнення ГЕС за 6-річним циклом.
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6) Продовження  роботи  з  метою  посилення  інституційної  складової  ролі
України у процесах формування регіональної політики щодо захисту довкілля Азовського
і  Чорного  морів,  зокрема,  через  Комісію  Конвенції  про  захист  Чорного  моря  від
забруднення,  застосування  інструментів  інших  міжнародних  екологічних   конвенції,
участь громадськості, а також, «екологічні» директорати Європейської Комісії.

7) Пошук  додаткових  (позабюджетних)  коштів  на  виконання  заходів,
пов’язаних із запровадженням інтегрованого управління морським середовищем Чорного і
Азовського  морів  (міжнародні  проекти,  зокрема,  EMBLAS  –  ІІІ,  інвестиційні  кошти,
міжнародні фінансова допомога, кошти підприємств і організацій).
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Тези

Щодо імплементації Директиви № 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності
Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища

За останнє десятиліття спостерігалися ознаки поліпшення стану Чорного моря. Проте його
унікальні  акваторії  та  узбережжя  все  ще  знаходяться  під  серйозною  загрозою.  Чорне  море
незахищене від значних антропогенних тисків, і має низький адаптаційний потенціал. Якщо по мірі
зростання економіки регіону ці тиски посиляться, проблема стане серйознішою.

Існуюча державна система державного моніторингу та  управління морським середовищем не
відповідає духу і принципам, структурі та вимогам Морської стратегії ЄС. Чинне природоохоронне
законодавство  не враховує «дескриптори» і «індикатори» РДМС, що, відтак, не дозволяє проводити
узгоджений аналіз даних і їх порівняння з іншими європейськими морями.

Вимагає якісної гармонізації положення Порядку державного моніторингу вод з положеннями
РДМС та з Рішенням Європейської Комісії  від 1 вересня 2010 року про критерії  та методологічні
стандарти щодо належного екологічного стану морських вод (2010/477/ЄС) (Додаток 10).

Спільні Чорноморські дослідження в рамках проекту EMBLAS не є достатніми для «базової
оцінки» в регіоні Чорного моря, тому що вони визначили 8 з 11 дескрипторів НЕС  (не визначено:
Показник  3:  Популяції  всіх  комерційно  експлуатованих  риб і  молюсків,  Показник  7:  Постійність
гідрографічних  умов,  Показник  11:  Надходження  в  морське  середовище  енергії,  включаючи
підводний шум).  Тобто визначення гарного (належного)  екологічного стану (ГЕС/НЕС) морського
середовища вимагатиме додаткових комплексних моніторингових досліджень.

Стислі терміни. Згідно із Угодою про асоціацію Україна взяла амбітні зобов’язання виконати
завдання, на які країнами Європейського Союзу було витрачено значно більше часу, як наприклад
зобов’язання  щодо  оцінки  стану  морського  середовища,  вироблення  на  їх  основі  планів
першочергових заходів та початку їх реалізації.

Недостатність  фінансових,  інформаційних  та  кадрових  (фахових)  ресурсів,  необхідних  для
ефективного запровадження реалізації РДМС.

Анексія Російською Федерацією території АР Крим та м.Севастополя, а також значної частини
Чорноморського  шельфу  унеможливлює  забезпечення  ефективного  інтегрованого  управління
значною частиною українського Чорноморського шельфу.

При підписанні Угоди про Асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання вже до листопада
2018 р. представити текст Морської Стратегії. В 2020 р. мають з’явитися екологічні цілі, а в 2021 р. –
має  запрацювати  система  моніторингу.  Такий  порядок  зобов’язань  протирічить  практиці
впровадження Рамкової Директиви щодо Морської Стратегії в країнах ЄС. 

В  рамках  імплементації  Кліматичної  директиви  в  Мінприроди  напрацьований  досвід
узгодження  змін  в  «Дорожній  карті  угоди  про  Асоціацію».  Запевнив,  що  з  ситуації  із  строками
звітності  по  імплементації  Рамкової  Директиви  щодо  Морської  Стратегії,  що  склалася,  можливо
віднайти вихід.

Відпрацювати  в  рамках  РГ  оновлений  Позиційний  документ   по  РДМС  та  Анотовану
структуру Морської стратегії.

Представити Позиційний документ  по РДМС та Анотовану структуру Морської стратегії на
Кластері Угоди про Асоціацію України та ЄС.

Розробка Національної морської Стратегії, що визначить мету, принципи, порядок охорони,
відновлення та використання морів України (затверджена Постановою КМ України), зокрема: 

- Порядок  оцінки  морського  середовища  на  основі  урахування  системи  56
індикаторів,  29  критеріїв,  11  дескрипторів  екологічного  стану  моря,  гармонізований  з
системою морського моніторингу;
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- Порядок  визначення  Гарного  екологічного  стану  (ГЕС),  розробки  Програми

заходів  щодо  досягнення  ГЕС морського середовища та  6-річних  циклів  їх  актуалізації
(оновлення);

- Додаток до Національної  морської стратегії  –  Декларація  Про ГЕС морського
середовища   (попередня  оцінка),  на  основі  дескрипторів,  описаних  в  рамках  програми
досліджень Проекту ЕМБЛАС;

Здійснення  Базового  оціночного  моніторингу (БОМ)  морських  вод  з  метою   визначення
екологічного  стану  морських  вод;  встановлення  референційних  умов  для  морських  вод;  оцінки
тенденцій довгострокових природних та антропогенних змін стану морських вод. БОМ врахує суттєві
особливості  і  характеристики  наявного  екологічного  стану  морських  вод  України,  основні  види
впливу та  тиску  на  морське  довкілля  України,  аналіз  економічного  та  соціального  використання
морських  вод  України.  За  рішенням  Мінприроди  тривалість  базового  оціночного  моніторингу
морських вод може (має) бути подовжена на 1 або 2 роки до 2020 р.

На базі виконання Базового оціночного моніторингу – оновлення Декларації ГЕС морських 
вод України (2020)

Розробка Програми   заходів щодо досягнення ГЕС (Постанова КМ України),  що включатиме, 
визначені на основі ГЕС:

- оцінку впливів на 11 дескрипторів станів ГЕС;
- перелік відповідних екологічних завдань та індикаторів досягнення ГЕС по 

кожному з дескрипторів;
- перелік заходів по реалізації завдань досягнення ГЕС морського середовища, 

включаючи комплексне управління прибережною зоною (КУПЗ), управління забрудненням
тощо.

Реалізація Програми заходів щодо досягнення ГЕС;
Продовження реалізації програми  супровідного моніторингу морських вод з відповідним її 

оновленням в перспективі;
Оновлення Програми   заходів щодо досягнення ГЕС за 6-річним циклом.
Продовження  роботи  з  метою посилення  інституційної  складової  ролі  України  у  процесах

формування регіональної політики щодо захисту довкілля Азовського і Чорного морів, зокрема, через
Комісію  Конвенції  про  захист  Чорного  моря  від  забруднення,  застосування  інструментів  інших
міжнародних  екологічних   конвенції,   участь  громадськості,  а  також,  «екологічні»  директорати
Європейської Комісії.
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ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗЕВІ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ

Процеси  глобалізації  поставили  нові  виклики  перед  екологічною
політикою  в  країні.  Екологічні  проблеми  стають  дедалі  важливішим  чинником
економічних проблем у більшості регіонів України. Їх ігнорування може призвести до
формування  масштабних  загроз  екологічній  та  економічній  безпеці  держави.
Проголошений  Україною  курс  на  європейську  інтеграцію,  передбачає  адаптацію
вітчизняного природоохоронного законодавства та  запровадження сучасних підходів
до забезпечення екологічної безпеки відповідно до принципів Європейського Союзу. 

Основними завданнями напрямку є:
- забезпечення обов’язковості інтеграції екологічної складової до політик та/або

програм загальнодержавного, галузевого (секторального), регіонального та місцевого
розвитку, створення умов для залучення коштів у природоохоронну діяльність;

-  усунення  прямої  залежності  економічного  зростання  від  збільшення
використання  природних  ресурсів  і  енергії  та  підвищення  рівня  забруднення
навколишнього природного середовища;

стимулювання  впровадження  суб’єктами  господарювання  більш  екологічно
чистого,  ресурсоефективного  виробництва  та  екологічних  інновацій,  зокрема
екологічної модернізації промислових підприємств;

- упровадження систем екологічного управління.
Інтеграція екологічної політики – це координація на ранньому етапі галузевих і

природоохоронних завдань з метою пошуку можливостей їх взаємного підсилення або
визначення природоохоронних пріоритетів там, де це необхідно.

Стан проблеми. В Україні галузеве законодавство не приділяє належної уваги
екологічним  питанням,  іноді  взагалі  їх  ігнорує.  Роки  ринкових  реформ,  розвиток
кризисних процесів в економіці,  пошук шляхів виходу з системної кризи відсунули
проблему  деградації  природного  середовища  на  задній  план.  Більш  того,
реформування економічних стосунків змінило саму модель виробничих стосунків  і,
без сумніву, і  теоретично,  і  практично ускладнило вирішення проблеми екологізації
господарської діяльності. 

Частково  причиною  цього  є  відсутність  механізмів  та  інструментів  такої
інтеграції.  Екологізація  галузевих  політик  має  обмежений  характер.  Інтеграція
екологічної  складової  до  програм розвитку галузей є  недостатньою та  гальмується,
оскільки: 

– в чинному законодавстві немає норм, що стосуються екологізації виробництва,
а також має місце неузгодженість законодавчих актів, які регулюють відносини в цій
сфері;

 –  сприяння та стимулювання виробників до впровадження екологічно чистих
виробництв є недостатнім; 



70

– довгострокові стратегії та програми інтеграції екологічної політики в галузеві
політики поки що не розробляють; 

–  державна  підтримка  реалізації  екологічних  заходів,  навіть  передбачених
державними та галузевими програмами й планами, практично не здійснюється, а якщо
і здійснюється, то далеко не в повному обсязі

На  інституційному  рівні  немає  державного  органу,  який  би  координував
інтеграцію  екологічної  складової  в  усі  галузі  економіки  та  суспільного  життя.  На
регіональному  рівні  стратегічні  та  програмні  документи  не  узгоджуються  з
національними програмами та  стратегіями,  є  не досить  ефективними і  недостатньо
фінансованими. 

В ЄС принцип інтеграції екологічної політики був закріплений у Договорі про
створення  ЄС  і  реалізується  в  програмах  і  планах  дій  з  охорони  довкілля  та
Кардіффських стратегіях інтеграції екологічних аспектів у галузеві політики.

В Україні питання інтеграції екологічної політики знайшли своє відображення в
Стратегії  державної  екологічної  політики  та  Національному  плані  дій  з  охорони
навколишнього  природного  середовища,  запровадженні  основних  інструментами
інтеграції  екологічної  політики, зокрема інструментів планування, оцінки впливу на
навколишнє  середовище,  стратегічної  екологічної  оцінки,  системи  екологічного
менеджменту, ринкових  та  економічних  інструментів.  Але  на  практиці  вони  мають
обмежений характер  через  існування різноманітних  бар'єрів  на  рівні  законодавства,
стратегічного  планування,  фінансування,  традицій  управлінської  діяльності  та
створення відповідних інституцій. 
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ЗНИЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ЕКОСИСТЕМ.
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ҐРУНТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ РОДЮЧОСТІ.

Якість  землі  є  найважливішою  передумовою  розвитку  екологічно  чистих
виробництв.  Збереження  і  розширення  земельних  масивів,  придатних  для  ведення
органічного  виробництва  розглядається  як  найважливіша  складова  продовольчо-
екологічної безпеки. 

Стан  проблеми. Структура  земель  сільськогосподарського  призначення
характеризується екологічною нестабільністю, крім того програми щодо підвищення
екологічної  стійкості  шляхом  збалансування  структури  угідь  гальмуються  з
економічних причин.

Незбалансована  структура  земельного  фонду  підвищує  уразливість  зонально
диференційованими рівнями деградаційних процесів. За такої ситуації співвідношення
еколого-конструктивних  і  еколого-деструктивних  аспектів  трансформації
сільськогосподарських  земель  має  збільшуватись  в  частині  покращення  стану
екологічної  безпеки  аграрного  землекористування  і  зменшуватись  в  частині
погіршення станових характеристик .

Надзвичайно високі показники розораності і частки посівних площ в складі ріллі
знижують можливість варіації і резерву для майбутнього використання.

В  результаті  аналізу  динаміки  екологічної  рівноваги  в  процесі  аграрного
землекористування встановлено підсилення його виснажливості, яке щороку зростає.
Головною  особливістю  аграрного  землекористування  в  Україні  є  надмірне
господарське навантаження на агроекосистеми в умовах їх значної уразливості .

Динаміка  показників  урожайності,  як  результат  інтенсивності
агрогосподарського  навантаження,  свідчить  про  низьку  реалізацію  потенціалу
родючості і значну нестабільність. Так, рівень нестабільності урожайності в зоні Степу
становить 55,2 %, в зоні Лісостепу – 61,4 %, та в зоні Полісся – 57 %. Частково така
ситуація  спричинена  тим,  що  в  останні  два  десятиріччя  катастрофічними  темпами
збільшилась  невідповідність  практики  науково-обґрунтованим  вимогам  підтримки
ефективної родючості.  Внесення органічних добрив сягає від 7 % в зоні Полісся до
3 %  в  зоні  Степу  від  науково-обґрунтованої  потреби,  яка  застосовувалась  за
радянських  часів.  Загальна  динаміка внесення  мінеральних  добрив,  хоча  й  набуває
позитивних  тенденцій,  значно  диференційована  за  зонами  та  супроводжується
прогресуючим  від’ємним  балансом  поживних  речовин  та  їх  структурною
незбалансованістю.  Структурний  баланс  внесення  мінеральних  добрив  за
співвідношенням N : P : К за нормативної потреби (1 : 0,9 : 0,7), фактично складає 1 :
0,23 : 0,20 (під урожай 2017 року). Динаміка проведення заходів щодо вапнування і
гіпсування в порівнянні з нормативною потребою, визначеної дослідженням якісного
стану ґрунтів, констатує, що в деяких областях, не зважаючи на наявну потребу, такі
заходи взагалі  не виконуються,  а  в  інших – здійснюються на незадовільному рівні.
Проте  щороку  зростає  пестицидне  навантаження,  частка  посівних  площ,  де
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використовувались пестициди, яке в середньому по Україні вже складає 90 %.
Масштаби  заходів  щодо  поліпшення  якості  сільськогосподарських  угідь  є

надзвичайно низькими і не відповідають науково-обґрунтованому рівню, низькі обсяги
і  незбалансованість  внесення  добрив  спричиняють  дефіцит  поживних  речовин  у
ґрунті,  щорічні  втрати  гумусу  та  розвиток  деградаційних  процесів  з  підсиленням
уразливості  в  багатьох  регіонах  створюють  загрозу  втрати  продуктивної  здатності
сільськогосподарських угідь.

Зона  Степу  характеризується  найвищим  ступенем  уразливості  аграрного
землекористування  в  умовах  значного  рівня  екологічно  нестабільної  структури
агроландшафтів,  що  обумовлює  низьку  результативність  агрогосподарювання   в
умовах  найвищого рівня  інтенсивності  використання  сільськогосподарських  земель.
Виснажлива структура посівів та низький рівень виконання заходів щодо екологічного
відновлення спричиняють низький рівень реалізації  потенціалу родючості  та високу
нестабільність урожайності сільськогосподарських культур (у десять разів вище, ніж у
європейських  країнах),  що  свідчить  про  досягнення  критичної  межи  виснаження
сільськогосподарських земель.

Поточний  стан  екологічної  безпеки  аграрного  землекористування  в  більшості
регіонів  України  не  відповідає  необхідному  рівню,  а  спроможність  витримувати
внутрішньогосподарський  тиск  аграрної  галузі  і  успішно  протистояти  природним
небезпекам скорочується щороку.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА,
РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Стан  проблеми. Сучасні  реалії  характеризуються  появою  несподіваних

тенденцій,  явищ  і  процесів  у  розвитку  продовольчого  комплексу.  Деградація
природного  середовища,  виснаження  і  забруднення  елементів  природного  капіталу,
розвиток  біологічної  науки,  змінило  структуру  і  наповнення  продовольчого  ринку.
Асортиментний  ряд  продовольства  відрізняється  величезним  розмаїттям,  в  якому
натуральні продукти все активніше витісняються всілякими замінниками, сурогатами,
сільськогосподарськими  продуктами,  сировиною  і  компонентами  продовольства  з
модифікованою  генної  структурою.  Дослідження  в  області  безпеки  харчування
свідчать, що в переробку надходить сировина зі зниженими показниками поживності і
підвищеними показниками забрудненості  радіонуклідами,  нітратами,  продуктами їх
розпаду,  токсичними  хімічними  сполуками,  біологічними  агентами  і
мікроорганізмами.  Це  пов’язано  як  зі  станом  земельних  ресурсів,  так  і  з
використанням  недосконалих  технологій.  Другою особливістю  споживчого  ринку  є
надходження на внутрішній ринок неякісної  та  фальсифікованої  імпортної  харчової
продукції.  Природний  (екологічний)  фактор  стає  гальмом  розвитку  виробничих,
господарських  і  економічних  відносин,  а  деструктивні  тенденції  в  розвитку
природного середовища переносяться на всю господарську систему. При цьому низька
якість і небезпека продовольства для споживача є результат цієї деструктивності.

У числі антропогенних і техногенних факторів домінують:
-  повсюдне  використання  екологічно  небезпечних  і  недосконалих  аграрних

технологій, порушення технологічних режимів;
-  інтенсивне  використання  машинних технологій  при обробці  ґрунту, посіві  і

збиранні врожаю, внесення добрив і меліорантів;
- забруднення ґрунтів, водних об'єктів і підземних вод токсикантами в результаті

антропогенного впливу і техногенних катастроф;
-  виснажливе  використання  природних  компонентів  агроекосистем

(антропогенних екосистем);
- зміна екологічного стану земель, обумовлене переглядом господарствами своєї

ринкової позиції, зниженням попиту на вироблену продукцію, обмеженням доступу на
зовнішній ринок, переорієнтацією суб'єктів господарювання на прибуткові культури на
противагу сформованій спеціалізації регіону та ін.

Посилюється вплив на навколишнє природне середовище переробного сектора.
Результатом  діяльності  численних  харчових  підприємств,  в  т.ч.  розташованих  і  в
сільській  місцевості,  є  викиди,  скиди  забруднюючих  речовин,  утворення  значної
кількості  відходів  виробництва,  які  можуть  бути  використані  в  якості  вторинних
сировинних ресурсів (60-80% від обсягу сировини, що переробляється).
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Соціально-економічними результатами виснажливого природокористування є:
-  погіршення  стану  здоров'я  населення,  стійке  зростання  числа  специфічних

захворювань, обумовлених споживанням продовольства, з високим вмістом шкідливих
речовин і неправильним харчуванням в цілому, втрата сировинної бази вітчизняного
виробництва дитячого харчування;

- втрата експортного потенціалу України та ізоляція від системи міжнародного
товарообміну  через  посилення  конкуренції  між  виробниками  сільськогосподарської
продукції, виробленої за традиційними технологіями і відсутності реальних кроків з
формування  спеціалізації  національного  продовольчого  комплексу  на  виробництві
екологічно чистої продукції.

Аналіз  статистичних  даних,  які  подаються  Міністерством  охорони  здоров'я
України,  дозволяє  зробити  висновок,  що  залежність  захворюваності  населення  від
фактора  харчування  в  країні  не  вивчається,  динаміка  захворювань,  обумовлених
харчуванням, системно не розглядається.

Реалізацію екологічно орієнтованої господарської діяльності стримує відсутність
мотивації  товаровиробників,  необхідних  знань,  економічного  механізму  і
організаційної  структури  управління  цими  процесами.  Головною  причиною  є
неможливість  універсального застосування   існуючих підходів,  методів,  механізмів,
інноваційних   рішень  в  практиці  господарювання  багаточисельних  суб'єктів
господарських  відносин.  Відмінності  в  їх  виробничих  можливостях,  фінансовому
стані,  доступності  до  послуг  фінансово-кредитної  сфери,  мірі  опанування
інформаційних технологій визначають складність і одночасно специфіку переходу до
нової  парадигми ведення  господарської  діяльності.  З  одного боку держава повинна
сприяти  зацікавленим  товаровиробникам  в  становленні  нової  практики
господарювання,  з  іншого  боку  – мотивувати  тих,  хто  орієнтований  на  традиційні
підходи у веденні виробництва.



ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В

МОРСЬКІЙ БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ 
В системі екологічної політики України особливе важливе значення мають

унікальний, в найширшому розумінні і значенні, об'єкт - морська берегова зона
(МБЗ)  держави,  в  яку  включаються  не  тільки  прибережна  зона,  але  і  всі
адміністративні  райони,  що  мають  вихід  до  Чорного  і  Азовського  морів.  МБЗ
України має, з точки зору довгострокових інтересів держави, багатомірним цінним
стратегічним потенціалом, здатним забезпечувати:

1.  Високо-продуктивну  функцію  виживання  населення  (економічний
потенціал, природні блага);

2. Ефективний соціально-економічний розвиток регіону і країни в цілому на
основі  унікальних  для  країни  різноманітних  природних  ресурсів  (рекреаційно-
оздоровчих, біологічних, мінеральних, енергетичних) прибережної зони і Чорного
та Азовського морів в цілому;

3.  Рішення  завдань  національної  безпеки  (забезпечення  суверенітету  і
незалежності, економічної безпеки).

Сучасне  світове  співтовариство  однозначно  визнає  берегову  зону  морів  і
океанів як одне з найбільш цінних надбань людства, як «золотий край» Європи, як
безцінне природне багатство людства.

МБЗ  України,  протяжністю  близько  2500  км  -  це  неоціненне  надбання
українського  народу,  безцінний  актив  (матеріального  і  нематеріального
характеру),  контрольований  державою,  ефективне  використання  якого  може
забезпечувати  процвітання  Українського  Причорномор'я  та  України  в  цілому.
Перспективи  успішного  соціально-економічного  розвитку  України  на  основі
реалізації політики мобілізації ресурсного потенціалу МБЗ зумовлюється, перш за
все, такими матеріальними активами, як:

 різноманіття рекреаційно-оздоровчих ресурсів (близько 900 км пляжів,
35  родовищ  мінеральних  лікувальних  вод,  41  родовище  лікувальних  грязей),
безліч територій і ділянок для розвитку туризму;

 наявність  дельт  3-х  великих  річок  -  Дунаю,  Дніпра  і  Дністра  із
загальною водозбірної  площею 640 тис.  км2;  безліч  лиманів  і  лагун;  наявність
унікальних природних комплексів на узбережжі і морських акваторіях, в т.ч. 19 з
22 на Україні водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення.

Перед  новою  Україною  стоїть  виключно  важливе  завдання  відродження
колишньої слави потужного морського регіону, що має передбачати:

 розробку нової національної «берегової політики», що розглядається в
комплексі екологічних і соціально-економічних проблем;

 стратегії  і  державної  програми  розвитку  МБЗ  України;  які
передбачають  пріоритетний  розвиток  «берегозалежних»  видів  господарської
діяльності з перевагою тих видів, які сприяють економіко-екологічному сталому
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розвитку  -  рекреаційно-туристичний  сектор,  морський  транспорт,  рибне
господарство, нетрадиційна (альтернативна) енергетика та ін. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Згідно  стратегії  державної  екологічної  політики  України  на  період  до  2030  року
першопричинами екологічних проблем України є4:

підпорядкованість  екологічних  пріоритетів  економічній  доцільності,  неврахування

екологічних наслідків під час прийняття рішень Кабінету Міністрів України; 

недосконала  структура  економіки  з  переважаючою  часткою  ресурсо-  та  енергоємних

галузей, негативний вплив якої був посилений переходом до ринкових умов;

зношеність  основних  фондів  промислової  і  транспортної  інфраструктури  та  об’єктів

житлово-комунального господарства;

неефективна  система  державного  управління  у  сфері  охорони  навколишнього

природного  середовища,  моніторингу  його  стану,  регулювання  використання  природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

низький  рівень  розуміння  в  суспільстві  пріоритетів  збереження  навколишнього

природного  середовища  та  переваг  сталого  розвитку,  недосконалість  системи  екологічної
освіти;

незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства та екологічних прав

і обов’язків громадян.
Тобто  одною  із  найбільших  екологічних  проблем  України  є  неповноцінність

інформаційного забезпечення країни як складової  системи управління розвитком екологізації
секторів економіки.

На  будь-якому  рівні  екологоорієнтованого  державного  економічного  управління  для
прийняття  об'єктивно  обумовлених  управлінських  рішень  необхідна  повна  і  достовірна
статистична інформація. Виконуючи найрізноманітніші функції збору, систематизації і аналізу
відомостей,  що  характеризують  економічний  і  соціальний  розвиток  суспільства,  статистика
відіграє роль головного постачальника точних і безперечних фактів для управлінських потреб
[14].

Говорячи про роль статистики в управлінських процесах, слід перш за все підкреслити, що
незалежно  від  рівня  і  стадії  розвитку суспільства,  характеру політичної  системи  статистика
завжди була необхідним і ефективним інструментом управління життєдіяльністю держави.

Опираючись на вище сказане можна стверджувати що задля ефективного та інноваційного
управління  розвитком  секторів  економіки  одним  із   першочергових  завдань  сьогодення  є
удосконалення методології інформаційного забезпечення.

Отже, значення статистики для управління економікою і процесами екологізації полягає в
тому,  що  вона  виступає  як  джерело  формування  інформаційної  бази  менеджменту,  дає
найважливіші критерії стану справ в самих різних сферах екологічного життя суспільства.

Необхідною умовою ефективного виконання завдань управління розвитком економіки є
наявність статистичної інформації про кількісну і якісну характеристики екологічної діяльності
об’єктів управління в поєднанні з тенденціями їх розвитку під впливом внутрішніх і зовнішніх
чинників [14].

В  сучасних  умовах  господарювання  неможливо  розглядати  процеси  екологізації
ізольовано  від  більш  загальних  процесів  (економічних,  політичних,  соціальних  та  ін.),
необхідно враховувати численні прямі та зворотні зв’язки.

4ЗУ «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року».
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19
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Це обумовлює необхідність  використання  системного підходу, який передбачає  розгляд
екологізації  секторів  економіки  як  всеосяжного  процесу,  дає  можливість  ураховувати
різноманітні  прямі  та  зворотні  зв’язки,  взаємодію  між  окремими  структурними  частинами
об’єктів що розглядаються, виявляти роль кожної з них у загальному процесі функціонування
економіки та її секторів і, навпаки, простежувати вплив системи в цілому на окремі її складові.

Необхідною  базою  для  цього  є  застосування  статистичного  аналізу  соціо-еколого-
економічних  процесів,  який  має  ґрунтуватися  на  принципах  системного  підходу.  Тому
використання апарату системного аналізу у процесі статистичного дослідження є необхідною
основою  обґрунтування  управлінських  рішень.  В  зв’язку  з  цим,  роль  статистики  в  системі
інформаційного  забезпечення  управління  соціо-еколого-економічним  розвитком  неухильно
зростає. 

Також  на  основі  результатів  статистичного  дослідження  можливе  розроблення
управлінських рішень в галузі екологізації секторів економіки (табл. 1.1).

Статистика  повинна  здійснювати  збирання,  обробку та  аналіз  статистичних  даних  про
масові  соціо-еколого-економічні  явища,  які  характеризують  всі  сторони  функціонування
секторів  економіки,  виявляти  взаємозв’язки  різних  сторін  в  економіці,  вивчати  динаміку  її
розвитку та прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях.

Таблиця 1.1
Напрями розроблення управлінських рішень в галузі екологізації секторів економіки на

основі результатів статистичного дослідження
Результати статистичного

дослідження
Статистичні методи, при

використанні яких отримують
результати дослідження

Напрями розроблення
управлінських рішень у галузі

екологізації на основі
результатів

статистичного дослідження
1 2 3

1.  Дослідження тенденцій  у
зміні екологічних  показників,
періодичності  структурних
циклів і фаз 

Зведення  та  обґрунтування
статистичних  даних, аналіз
інтенсивності  та тенденцій
розвитку,  аналіз пропорційності
розподілів 

Економічне обґрунтування
необхідності структурних змін
у  довкіллі  шляхом
впровадження  екологізації  в
різних секторах економіки 

2.  Оцінка  структури, динаміки
та інтенсивності якісних змін у
довкіллі, ефекту й ефективності
екологізації 

Індекси  середніх  величин,
факторний  аналіз  зміни ефекту
від  природоохоронних  заходів  й
ефективності  цих  заходів.
Вимірювання інтенсифікації
розвитку, статистичне
прогнозування 

Вибір  можливих сценаріїв
екологізації  секторів
економіки 

3. Оцінка впливу екзогенних та
ендогенних  чинників  на  зміну
якості  довкілля  з  урахуванням
наявних  ресурсів  і  суспільних
потреб 

Вимірювання  взаємозв’язків,
факторний аналіз зміни ефекту та
ефективності,  інтенсифікації
розвитку.  Індексний  аналіз
інтенсивності  та  тенденцій
розвитку, аналіз і  прогнозування
розподілів,  структурно-
функціональне  моделювання,
статистичне прогнозування 

Динамічне  прогнозування
можливих  якісних  змін  у
довкіллі  під  впливом  соціо-
еколого-економічних чинників
та умов розвитку суспільства

4.  Оцінка  відхилень  реальних
показників  якості  довкілля  від
орієнтованої  моделі  відповідно
до  критеріїв  (екологічних
нормативів)

Аналіз  інтенсивності  та
тенденцій  розвитку,  факторний
аналіз  зміни  ефекту  й
ефективності,  вимірювання
взаємозв’язків 

Оцінка  і  своєчасне
запобігання  негативним
змінам  якості  довкілля  на
основі  приведеного
прогнозування,  коригування
еталонної  моделі,
прогнозування  структурних
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Результати статистичного
дослідження

Статистичні методи, при
використанні яких отримують

результати дослідження

Напрями розроблення
управлінських рішень у галузі

екологізації на основі
результатів

статистичного дослідження
1 2 3

відхилень  реальних,
очікуваних,  прогнозних
показників якості довкілля від
екологічних нормативів

Розроблено авторами на основі [14]

Для  виконання  відповідних  завдань  статистичного  дослідження  в  галузі  екології
статистика виконує організаційно-методичну, контрольну, аналітичну та проектну функції.

Організаційно-методична функція включає [14]:

розробку програмно-методичних й організаційних питань статистичного спостереження

за станом довкілля;
організацію та здійснення статистичних спостережень за станом довкілля;
запровадження  сучасних  інформаційних  технологій  збирання,  оброблення,  аналізу  та

розповсюдження  статистичної  інформації  відносно  до  потреб  управління  розвитком
екологізації;

вдосконалення  методології  статистичного  інформаційно-аналітичного  забезпечення

стратегічного управління розвитком екологізації; 
розробка методичного забезпечення аналізу і прогнозування на різних рівнях управління

розвитком екологізації.
Контрольна функція передбачає:

здійснення  перевірки  відповідності  статистичної  звітності  вимогам  інструкцій  і

стандартів;
забезпечення вірогідності, актуальності та своєчасності статистичної інформації.

Аналітична функція передбачає:

оцінювання ефективності та ризику екологічної діяльності об’єктів управління;
аналіз конкурентоспроможності об’єктів управління в галузі екологічного менеджменту;
аналіз екологічної ситуації.

Проектна функція передбачає:

розробку  інформаційно-статистичного  забезпечення  функцій  планування  та

прогнозування стану довкілля;
прогнозування діяльності об’єктів управління відповідно до завдань екологізації;
визначення можливостей виконання стратегічних завдань і перспектив розвитку, резервів

підвищення ефективності діяльності і конкурентоспроможності на різних рівнях управління у
галузі екологізації;

розробка заходів з обґрунтування управлінських рішень щодо ефективності діяльності і

конкурентоспроможності об’єктів управління у галузі екологізації.
Оскільки більшість екологічних проблем носять глобальний характер, то на даний момент

особливу  роль  відіграють  міжнародні  статистичні  спостереження.  Ще  з  2010  року
Європейський  союз (ЄС)  розвиває  регіональну  співпрацю  в  країнах  Східного партнерства  -
Вірменії,  Азербайджані,  Білорусі,  Грузії,  Молдові  та  Україні.  Ця  співпраця  спрямована  на
зміцнення їх потенціалу в галузі управління даними та інформацією про стан навколишнього
середовища і їх спільного використання. Європейський союз фінансував цю співпрацю в рамках
проекту  «На  шляху до  створення  спільної  системи  екологічної  інформації  (SEIS)  в  регіоні
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Європейського сусідства»,  який був  реалізований Європейським агентством з навколишнього
середовища  (ЄАНС).  Проект  підтримував  ініціативи  щодо  вдосконалення  управління  в
природоохоронній сфері в країнах Східного партнерства.

Підсумком чотирьох років регіонального співробітництва став значний прогрес  в таких
областях, як створення в країнах координаційних структур, мобілізація ресурсів для підготовки
екологічних показників і модернізація інформаційних систем, що дозволило підвищити якість
звітності та полегшити спільне використання даних про стан навколишнього середовища [15].

Аналіз  істотних  результатів,  досягнутих  у  всіх  країнах  Східного  партнерства
представлений в таблиці 2.1.

Як видно з таблиці,  Україна з усіх  країн-учасниць,  на кінець дії  проекту, внесла чи не
найменший внесок в розвиток інформаційного забезпечення.

Таблиця 2.1
Аналіз результатів в усіх країнах Східного партнерства, досягнутих в рамках проекту «На

шляху до створення спільної системи екологічної інформації (SEIS) в регіоні Європейського
сусідства»

№ Країна Результати проекту
1 2 3
1 Азербайджан  Розробка  програми  «Азербайджан

2020:  погляд  у  майбутнє»,  що  включає
завдання розвитку SEIS.
 Створення  державної  системи
екологічних показників в інтернеті.

 Перехід  до  підготовки  доповідей
про стан навколишнього середовища.
 Відкритий  доступ  до  першого
державного  цифрового  кадастру  водних
ресурсів запланований на 2015 рік.

2 Вірменія  Офіційне  оформлення
співробітництва  з  ЄАНС  по  досягненню
цілей SEIS.
 Розробка  нового  рамкового  і
галузевого  законодавства  в  області
екологічного  моніторингу,  управління
даними  і  підготовки  доповідей  про  стан
навколишнього середовища.
 Створення  централізованої  системи
розповсюдження  всіх  статистичних  даних
про  стан  навколишнього  середовища  та
екологічних показників.
 Обмін  даними  з  використанням
інфраструктури звітності ЄАНС.
 Реалізація  проекту  з  узагальнення
даних про стан навколишнього середовища
в басейні озера Севан і управління ними.

Продовження таблиці 2.1

1 2 3
3 Білорусь  Офіційно  закріплена  і  розвинена

система міжвідомчої взаємодії.
 Національна  система  моніторингу
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навколишнього  середовища
(НСМОС) - організаційна структура,
яка  об'єднує  11  видів  екологічного
моніторингу.

 Розробка  державної  системи
екологічних  показників  відповідно
до регіональних показників.

 Офіційне  оформлення
співробітництва  з  ЄАНС  по
досягненню цілей SEIS.

 Участь  в  навчанні  обміну  даними
про  якість  води  з  використанням
методики  Європейської
інформаційної  системи  з  водних
ресурсів (WISE).

4 Молдова  Розробка  Урядового  порталу
відкритих  даних  в  рамках  політики
розвитку «електронного урядування».
 Участь  в  навчанні  обміну  даними
про якість води з використанням методики
Європейської  інформаційної  системи  з
водних ресурсів (WISE).
 Офіційне  оформлення
співробітництва  з  ЄАНС  по  досягненню
цілей SEIS.
 Країна-учасниця  проекту  з
розширення  співпраці  з  ЄАНС  для
подальшого  впровадження  SEIS  (проект
InSEIS, червень 2014 - липень 2015 року).

5 Грузія  Підписання  міжвідомчої  угоди  про
обмін даними всередині країни.


Закінчення таблиці 2.1

1 2 3
 Створення  Центру  екологічної
інформації  та  освіти  (ЦЕІО)  для
поліпшення  доступу  до  екологічної
інформації  та  координації  роботи  по
реалізації SEIS на рівні країни.
 Участь  в  навчанні  обміну  даними
про якість води з використанням методики
Європейської  інформаційної  системи  з
водних ресурсів (WISE).
 Членство  в  Глобальній  системі
спостережень  за  Землею  (GEOSS)  з  2014
року.
 Офіційне  оформлення
співробітництва  з  ЄАНС  по  досягненню
цілей SEIS.

6 Україна  Створення міжвідомчого органу для
координації діяльності, пов'язаної з SEIS.
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 Розробка  Державним  комітетом
статистики  системи  для  доступу  до
екологічних показників в інтернеті.
 Розробка законопроектів, пов'язаних
з  функціонуванням  державної  системи
екологічного моніторингу та використанням
екологічних показників.

Побудовано авторами на основі [15]

З  2016  року  діє  новий  проект  ЄАНС.  Загальна  мета  проекту  -  сприяти  подальшому
впровадженню принципів  і  методів  Спільної  системи екологічної  інформації  (SEIS) в  шести
країнах «Східного партнерства». Проект ґрунтується на досягненнях і результатах попереднього
співробітництва  в  рамках  проекту  зі  створення  Спільної  системи  екологічної  інформації  в
регіоні  «Європейського  сусідства»  і  покликаний  продовжити  зміцнення  можливостей
відповідних відомств країн-учасниць в області:

співпраці: формування партнерських зв'язків між виробниками і користувачами даних і

інформації;

змісту: виробництва порівняльної інформації, що відповідає потребам політики;

інфраструктури:  застосування  загальних  сучасних  інформаційних  комунікаційних

інструментів.
Окрема мета проекту - сприяти регулярній підготовці екологічних показників і доповідей

про  стан  навколишнього  середовища  з  метою  створення  науково-інформаційної  бази  для
розробки політики та якісного управління у сфері навколишнього середовища [2.2].

В  межах  даного  проекту  функціонує  відкрита  база  даних  для  країн-учасниць,  в  якій
міститься  статистична  інформація  по  екологічним  індикаторам  Європейської  економічної
комісії ООН. Згідно цієї бази даних Україна приблизно на 50% забезпечує наявність екологічних
індикаторів (табл. 3).

Таблиця 2.2
Забезпеченість надання Україною статистичної інформації по екологічним індикаторам

Європейської економічної комісії ООН
№ Екологічні індикатори

Європейської
економічної комісії

ООН

Забезпеченість
надання

статистичної
інформації, %

Дата
останнього
оновлення
даних, рік

Наявність у
статистичній
документації
України, %

1 2 3 4 5
1 A. Забруднення 

повітря і руйнування 
озонового шару

70 100

A1.  Викиди
забруднюючих
речовин  в
атмосферне повітря; 

+ 2015 +

Продовження таблиці 2.2

1 2 3 4 5
A2.  Якість
навколишнього
повітря в містах; 

+ 2014 +

A3. Споживання 
озоноруйнівних 
речовин.

 +

2 B. Зміна клімату 0 100
B1.  Температура
повітря; 

 +
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B2. Атмосферні 
опади;

 +

B3. Викиди 
парникових газів.

 +

3 С. Вода 50 80
C1.  Поновлювані
ресурси прісної води;

 

C2.  Прісноводні
абстракції;     

+ 2017 +

C3. Загальне 
використання води;   

+ 2017 +

C4.  Використання
побутової  води  на
душу населення;  

 +

C5. Промисловість 
водопостачання та 
населення, пов'язані з
водопостачанням;

+ 2016 +

C6.  Підключення
населення  до
громадського
водопостачання; 

 

C7. Втрати води; + 2016 +
C8.  Повторне
використання  та
утилізація  прісної
води; 

+ 2016 +

C9.  Якість  питної
води; 

 +

Продовження таблиці 2.2

1 2 3 4 5
C10.  БСК  і
концентрація  амонію
в річках; 

+ 2013 +

C11. Поживні 
речовини в прісній 
воді;

+ 2013 +

C12.  Поживні
речовини  в
прибережних
морських водах; 

 +

C13.  Концентрації
забруднюючих
речовин  у
прибережній
морській  воді  та
опадах; 

 +

C14.  Населення,
пов'язане  з
очищенням  стічних
вод; 

 

C15. Очисні споруди; + 2017 +
C16. Забруднені (не 
оброблені) стічні 
води.

+ 2017 +

4 D. Біорізноманіття 15 66
D1.  Охоронні
території; 

+ 2016 +

D2.  Біосферні
заповідники  та
водно-болотні  угіддя

 +
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міжнародного
значення; 

D3.  Ліси  та  інші
лісисті землі; 

 +

D4.  Види  що
охороняються; 

 +

D5.  Тенденції  в
чисельності  та
розподілі  вибраних
видів; 

 

Продовження таблиці 2.2

1 2 3 4 5
D6. Інвазивні 
чужорідні види.

 

5 E. Земля і грунт 0 100
E1. Землевідведення;  +
E2. Площа, що 
постраждала від 
ерозії ґрунтів.

 +

6 F. Сільське 
господарство

25 100

F1. Зрошення;  +
F2.  Споживання
добрив; 

+ 2017 +

F3.  Валовий  баланс
азоту; 

 +

F4. Споживання 
пестицидів.

 +

7 G. Енергія 70 100
G1.  Кінцеве
споживання енергії; 

+ 2017 +

G2.  Загальне
постачання
первинної енергії; 

+ 2017 +

G3. Енергоємність; + 2017 +
G4.  Споживання
відновлюваної
енергії; 

+ 2017 +

G5.  Кінцеве
споживання
електроенергії; 

 +

G6. Валове 
виробництво 
електроенергії.

 +

8 H. Транспорт 50 75
H1.  Попит  на
пасажирський
транспорт; 

+ 2018 +

H2.  Попит  на
вантажні
перевезення; 

+ 2018 +

Закінчення таблиці 2.2

1 2 3 4 5
H3.  Розподіл
автотранспорту  за
видами палива; 

 

H4. Вік автопарку 
автотранспорту.

 +

9 I. Відходи 100 100
I1.  Утворення
відходів; 

+ 2017 +
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I2.  Управління
небезпечними
відходами; 

+ 2017 +

I3.  Повторне
використання  та
переробка відходів; 

+ 2017 +

I4. Остаточне 
видалення відходів.

+ 2017 +

10 J. Фінансування 
природоохоронної 
діяльності

100 100

J1. Витрати на 
охорону 
навколишнього 
середовища.

+ 2017 +

Побудовано авторами на основі [1]

При цьому, розглядаючи  статистичну  інформацію  України  можна  побачити,  що  країна
проводить  статистичне  дослідження  принаймні  по  85-90  %  показників,  але  вони  не
представляються  в  межах  проекту  ЄАНС. Дані  які  відсутні  у  відкритій  базі  проекту можна
зустріти  і  в  Екологічних  паспортах,  і  в  Регіональних  доповідях  про  стан  навколишнього
середовища,  так  і  в  статистичних  збірниках  державного  рівня  («Статистичний  збірник
України»,  «Україна  в  цифрах»)  та  в  документації  різних  організацій,  що  займаються
моніторингом стану довкілля (Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського)
і  т.  д.  Це  наводить  на  висновки,  що  Україна  не  вкладає  максимальну  кількість  зусиль  у
підготовку та оформлення статистичної інформації в рамках своєї міжнародної діяльності.

Також слід відмітити, що не зважаючи на наявність статистичної інформації по деяким із
індикаторів, дані по ним оновлювалися останній раз в 2013-2015 роках.

Базові  принципи розвитку статистики навколишнього середовища 2013 року (БПРСОС-
2013) виділяють такі завдання статистики навколишнього середовища [2]:

підвищення рівня знань про навколишнє середовище;

забезпечення прийняття управлінських рішень основаних на фактах;

надання  інформації  для  широкої  громадськості  і  певних  груп  користувачів  про  стан

навколишнього середовища та про основні чинники, що впливають на нього.
На  даний  момент  обласні  та  Київська  міська  державна  адміністрація  надають  до

Мінприроди інформацію щодо [11]:

стану реалізації та підготовки нових проектів міжнародної технічної допомоги у сфері

охорони навколишнього природного середовища (щопівроку);

  регіональних та місцевих природоохоронних ініціатив, програм, планів – чинних та тих,

що розробляються (щороку);

доповідей  про  стан  навколишнього  природного середовища  відповідних  територій  та

даних  про  стан  навколишнього  природного  середовища,  джерела  забруднення,  екологічно
небезпечні аварії та ситуації (щороку);

  паспортів  місць  видалення  відходів,  реєстрових  карт  об'єктів  утворення  відходів,

об'єктів оброблення та утилізації відходів (електронні копії документів у міру надходження); 

  результатів  комплексних  інвентаризацій  складів  з  непридатними  пестицидами  після

проведення інвентаризацій (щороку);

екологічних паспортів регіонів за відповідний рік за формою;

  планів  створення/оголошення  територій  та  об’єктів  природно-заповідного  фонду  та

звітів  про  створення/оголошення  територій  та  об’єктів  природно-заповідного  фонду  на
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відповідний рік (щороку).
Тобто,  на  даний  момент  в  Україні  існує  два  типи  документів  які  несуть  загальну

інформацію  про  стан  навколишнього  середовища  в  країні:  Регіональні  доповіді  про  стан
навколишнього середовища та Екологічні паспорти регіонів. Якщо перші представляють собою
розгорнуту  інформацію  про  екологічний  стан  відповідних  територій  довільної  структури  то
екологічні  паспорти  це  законодавчо  затверджений  набір  таблиць,  що  обов’язкові  для
заповнення.

Надалі  буде  розкриватися  проблематика  оброблення  та  представлення  екологічної
інформації  в Україні  на прикладі Екологічних паспортів та Регіональних доповідей про стан
навколишнього середовища областей Українського Причорномор’я.

Оскільки одним із головних завдань статистики навколишнього середовища є підтримка
обґрунтованої  та  раціональної  екологічної  політики,  інформація  повинна  бути  повною  та
достовірною. Доволі часто в Паспортах статистичні дані не відповідають даним першоджерела,
або являються неповними. Для прикладу представляється інформація про станції моніторингу
якості  води,  що надається  Державним агентством водних ресурсів  України  та  Екологічними
паспортами (табл. 3.1).

Таблиця 3.1
Станції моніторингу якості води Приморського регіону

(Державне агентство водних ресурсів України)
№ Одеська Миколаївська Херсонська
1 2 3 4
1 оз. Кагул, 0 км, ГНС Н

агірне
Балка Ташлик, 6 км, Т

ашлицьке вдсх
Північно-Кримський к
анал, 62 км, с. Бехтери

,
2 оз. Катлабух, 0 км, ГН

С Кірова
р. Інгул, 100 км, с. При
вільне, Інгульська ЗС

Північно-Кримський к
анал, 91,5 км, с. Мірне

,
3 оз. Катлабух, 0 км, Сув

оровська ГНС
р. Інгул, 163 км, смт. Н
овий Буг, Софіївське в

дсх.

р. Дніпро, 0 км, с. Кізо
мис, (рукав Рвач)

4 оз. Китай, 0 км, Василі
вська ГНС

р. Інгул, 179 км, с. Роз
анівка

р. Дніпро, 100 км, с.Цу
кури

5 оз. Китай, 0 км, Черво
ноярська ГНС

р. Інгул, 2 км, м. Мико
лаїв

р. Дніпро, 15 км, с. Дні
провське

6 оз. Сасик, 0 км, Канал 
Дунай-Сасик, гирло

р. Інгулець, 83 км, Інгу
лецька ЗС

р. Дніпро, 160 км, смт. 
Велика Лепетиха

7 оз. Сасик, 0 км, с. Трап
івка, ГНС-2

р. Мертвовод, 2 км, 1 к
м вище залізн. мосту

р. Дніпро, 175 км, с.
Золота Балка

8 оз. Ялпуг-Кугурлуй, 0 
км, с. Нова Некрасівка

р. Південний Буг, 0,5 к
м, м. Миколаїв,

р. Дніпро, 195 км, смт. 
Нововоронцовка -

Ушкалка
9 оз. Ялпуг-Кугурлуй, 0 

км, с. Оксамитне
р. Південний Буг, 136 
км, с. Олександрівка,

р. Дніпро, 40 км, м. Хе
рсон, 1 км вище міста

10 р. Аліяга, 4,8 км, автод
орожний  міст

Південний Буг, 153 км, 
с. Олексіівка

р. Дніпро, 65 км, с.
Іванівка

11 р. Алкалія, 7 км, с. Ши
роке

р. Південний Буг, 206 
км, м. Первомайськ

р. Дніпро, 8 км, м. Гол
а Пристань

12 р. Барабой, 17 км, с. Б
арабой

р. Південний Буг, 50 к
м, с. Ковалівка

р. Дніпро, 92 км, н/б'є
ф Каховської ГЕС

13 р. Білоч, 15 км, с. Шер
шенці

р. Південний Буг, 97 к
м, м. Вознесенськ

р. Інгулець, 0 км, с. Са
дове, гирло р.Інгулець

14 р. В.Катлабух, 2 км, а/
д міст

р. Синюха, 10 км, м. П
ервомайськ, питний в/

з міста

р. Інгулець, 124 км, с. 
Калінінське

15 р. В.Куяльник, 8,2 км, 
с. Руська Слобідка

р. Інгулець, 20 км, с. Д
ар'ївка

16 р. В.Ялпуг, 5,4 км, с. Т
абаки

р. Інгулець, 210 км, с. 
Архангельське

17 р. Дністер, 16 км, с. М
аяки
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Продовження таблиці 3.1

1 2 3 4
18 р. Дністер, 20 км, смт. 

Біляївка
19 р. Дунай, 163 км, м. Ре

ні
20 р. Дунай, 20 км, м. Ви

лкове, питний в/з
21 р. Дунай, 48 км, м. Кіл

ія, питний в/з
22 р. Дунай, 94 км, м. Ізм

аіл
23 р. Єніка, 0,1 км, с. Пер

шотравневе
24 р. Каплань, 19 км, с. К

рутоярівка
25 р. Карасулак, 3,3 км, с. 

Криничне
26 р. Киргиж-Китай, 4,2 к

м, автодорожний міст
27 р. Киргиж-Китай, 49 к

м, с. М. Ярославець
28 р. Когільник, 12 км, с. 

Новоолексіївка
29 р. Когільник, 131 км, с

. Серпневе, кордон з М
олдовою

30 р. Кодима, 103 км, м. Б
алта, сільгосп. в/з

31 р. Кучурган, 0 км, с. Гр
аданиці, Кучурганське 

вдсх.
32 р. Кучурган, 0 км, с. К

учургани, Кучурганськ
е вдсх.

33 р. Кучурган, 6 км, с. С
тепанівка

34 р. М.Катлабух, 2,2 км, 
автодорожний  міст

35 р. М.Куяльник, 8,1 км, 
с. Бараново

36 р. Окни, 28 км, с. Лабу
шне, кордон з Молдов

ою

Закінчення таблиці 3.1

1 2 3 4
37 р. Сарата, 14,3 км, с. Б

ілолісся
38 р. Сарата, 94 км, с. Мі

няйлівка, кордон з Мо
лдовою

39 р. Ташбунар, 1,4 км, а/
д міст

40 р. Тілігул, 17,5 км, смт
. Березівка

41 р. Турунчук, 47 км, с. 
Троїцьке, (рукав Дніст

ра), міст
42 р. Хаджидер, 10,1 км, 

с. Сергіївка
43 р. Хаджидер, 68 км, с. 

Чистоводне, кордон з 
Молдовою

44 р. Чага, 66 км, с. Петр
овка, кордон з Молдов

ою
45 р. Ягорлик, 20,2 км, с. 

Артирівка
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Побудовано авторами на основі [9]

В Екологічному паспорті Херсону спостерігається така ситуація: 
- надаються дані Херсонським обласним центром з метеорології (8 шт.);
- дані басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра повністю ігноруються (16

шт.),  при  цьому в  деяких  постах,  що  представлені  Державним  агентством  водних  ресурсів
України спостерігаються значні перевищення.

В Екологічному паспорті  Миколаївської  області  представлені  дані  як  і  Миколаївського
обласного центру з гідрометеорології так і Південно-Бузького басейнового управління водних
ресурсів (БУВР), при цьому з 14 постів Південно-Бузького БУВР надано 13.

Найгірша ситуація спостерігається із представленням даних в Одеській області. Державне
агентство  водних  ресурсів  України  надає  інформацію  по  45-ти  постам.  Дані  надаються
лабораторією моніторингу вод та  ґрунтів  БУВР річок Причорномор'я та  нижнього Дунаю та
лабораторією моніторингу вод Дунайського РОВР. Із них в Екологічному паспорті представлені
точні дані тільки по 25-ти створам. Повністю відсутні данні по озерам і р. Дунай

При  цьому  інформація  є  не  тільки  не  повною  ай  не  достовірною.  Для  прикладу
представлені  середні  концентрації  забруднюючих речовин (ЗР)  у  контрольному створі  посту
р. Турунчук у 2017 році, що подаються в Екологічному паспорті Одеської області та на  карті
моніторингу  та  екологічної  оцінки  водних  ресурсів  України,  яка  надається  Державним
агентством водних ресурсів України (таблиця 3.2).

Аналізуючи  таблицю  5  можна  побачити,  що  ні  одна  із  вище  приведених  середніх
концентрацій  забруднюючих  речовин  (ЗР)  в  Екологічному  паспорті  Одеської  області  не
співпадає з даними, котрі представлені Державним агентством водних ресурсів України. Деякі з
концентрацій, при цьому, значно занижені (завислі речовини, БСК5, сульфати, хлориди). Якщо в
паспортах приведені концентрації менші за ГДК то в даних моніторингу та екологічної оцінки
водних ресурсів України середньорічні концентрації перевищують нормативи.  Тобто, доцільно
припустити, що концентрації свідомо занижуються задля створення уявлення про відповідність
якості навколишнього середовища нормативам.

В  регіональних  доповідях  склалася  інша  ситуація.  Інформація  подається  по  всім
можливим джерелам, але точні дані не надаються, при цьому вона представляє собою скоріше
описову характеристику  ситуації  аніж  статистичну  доповідь,  що  може слугувати  предметом
аналітичного дослідження.

Таблиця 3.2
Середньорічні концентрації забруднюючих речовин у контрольних створах водних об’єктів

регіону за звітний 2017 рік (Пост: р. Турунчук)
Назва

ЗР/Середн
і значення
ЗР (дата
проби)

За
ви

сл
і р

еч
ов

ин
и,

 м
г/

дм
3

Б
С

К
5, 

м
гО

/д
м

3

С
ул

ьф
ат

и,
 м

г/
дм

3

Х
ло

ри
ди

, м
г/

дм
3

А
м

он
ій

 с
ол

ьо
ви

й,
 м

г/
дм

3

Н
іт

ра
ти

, м
г/

дм
3

Ро
зч

ин
ен

ий
 к

ис
ен

ь,
м

гО
2/

дм
3

Н
іт

ри
ти

, м
г/

дм
3

Екологічний паспорт
Надані
середні

значення

5 3 88,8 35,45 1,397 6,12 9 0,048

Карта моніторингу та екологічної оцінки водних ресурсів України
(Державне агентство водних ресурсів України)

23.02.2017 0,1 2 104, 433 0,4 3,8 10,5 0,05 
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2
23.05.2017 31 6,1 144 470,5 0,15 4,2 7,4 0,06 
12.07.2017 64 1,9 93,6 370,7

1
0,3 0,16 6 0,06 

18.08.2017 69 5,9 111,
36

422,7
3

1,3 0 6 0 

24.10.2017 58 2,9 140,
16

35,45 0,25 0,4 6 0,1 

Розраховано
за

фактичними
даними

44,42 3,76 118,
664

346,4
78

0,48 1,71
2

7,18 0,054 

ГДК
(ОБУВ)

15 3 100 300 0,5 40 4 0,08 

Побудовано авторами на основі [5, 9]

Наступне  питання  яке  необхідно  висвітлити  -  це  ігнорування  деяких  важливих  для
екологічної  оцінки  показників.  Наприклад,  відсутність  даних  про  якість  морських  вод  в
Екологічних  паспортах.  Паспортами  ігнорується  вплив  морегосподарського  сектору  не
зважаючи на негативні тенденції у стані морських вод.

Згідно  «Огляду  стану  забруднення  навколишнього  природного
середовища  на  території  України  за  даними  спостережень
гідрометеорологічних організацій у 2017 році» на території Причорномор’я
спостерігаються значні перевищення концентрацій забруднюючих речовин
(табл. 3.3).

Таблиця 3.3
Забруднення морських вод за  даними спостережень гідрометеорологічних організацій у  2017

році
Райони

моря, що
контролю-

ються

Середні за рік концентрації /максимальні (мінімальні для кисню) значення
Нафто-

продукти,
ГДК

СПАР,
ГДК

Фе-
ноли,
ГДК

Хром
(Cr6+),
ГДК

Амоній-
ний
азот,
ГДК

Загальний
азот,

мг/дм3

Загальний
фосфор,
мг/дм3

Нітрит-
ний
азот,
ГДК

Нітрат-
ний азот,

ГДК

Чорне море
Дельта р.

Дунай
н.в./2,4 <1/<1 1,0/4,0 2,0/10,0 1/<1 – 0,12/0,21 0,9/2,3 <1/<1

Дельтові
водотоки

н.в./0,8 <1/<1 1,0/4,0 – 1/<1 2,30/4,15 0,10/0,16 0,9/1,8 <1/<1

Гирло р.
Південний

Буг, Бузький
лиман

1,2/3,6 <1/2,7 <1/6,0 – <1/2,1 0,81/2,85 0,08/0,40 1,0/2,5 <1/<1

Гирло р.
Дніпро

<1/<1 <1/<1 1,1/3,1 – 1/1 0,50/0,88 0,13/0,24 <1/0,8 <1/<1

Дніпров-
ський
лиман

1,4/3,6 <1/<1 1,8/6,0 – 1/0,8 0,23/0,88 0,06/0,12 <1/0,7 <1/<1

Сухий
лиман

<1/1,2 <1/0,8 н.в./н.в. – 1/1 0,18/0,39 0,05/0,10 <1/<1 <1/<1

Район
вхідного
каналу та
очисних
споруд

<1/1,0 <1/<1 н.в./н.в. – 1/1 0,13/0,27 0,04/0,08 <1/<1 <1/<1

Порт Одеса 0,8/6,0 1/1,2 1,0/4,0 – 1/1 0,04/0,08 0,01/0,03 <1/<1 <1/<1

Побудовано авторами на основі [12]

Щодо даних про якість морських вод в  Регіональних доповідях про стан навколишнього
середовища,  то  від  області  до  області  подача  інформації  значно  відрізняється  і  тільки
Херсонська область надає її  у кратності  ГДК, як і  «Огляд стану забруднення навколишнього
природного середовища на  території  України  за  даними спостережень  гідрометеорологічних
організацій». У Миколаївській області дані взагалі відсутні.
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Також ігнорується  інформація  щодо  якості  ґрунтів  України.  Наприклад  згідно  «Огляду
стану  забруднення  навколишнього  природного  середовища  на  території  України  за  даними
спостережень  гідрометеорологічних  організацій у  2017  році»  в  таких  містах  Приморських
регіонів  як Ізмаїл  та  Первомайськ  спостерігається  значне  перевищення концентрацій деяких
промислових концентрацій, а саме свинцю та цинку (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4
Вміст промислових токсикантів (у кратності ГДК) в ґрунтах населених пунктів за  даними

спостережень гідрометеорологічних організацій у 2017 р.

Місто
Кіль-
кiсть
проб

Забруднюючі речовини
(середній/максимальний  вміст,  в кратності

ГДК)

Cd Mn Cu Ni Pb Zn

Первомайськ 40 0,5/1,5 0,4/0,8 0,7/6,3 0,4/0,6 1,8/27,2 2,5/18,2

Ізмаїл 20 0,4/0,8 0,4/0,6 0,6/1,5 0,4/0,8 1,0/2,2 2,0/4,0

Побудовано авторами на основі [12]

При цьому центральна  геофізична  обсерваторія  імені  Бориса  Срезневського  регулярно
випускає  «Щорічник  про  стан  забруднення  ґрунтів  на  території  України  за  даними
спостережень гідрометслужби». Тобто екологічна інформація щодо забруднення ґрунтів фізично
існує, але ігнорується як Екологічними паспортами так і  Доповідями про стан навколишнього
природного середовища.

Також потрібно відмітити, що екологічні паспорти регіонів ігнорують дані щодо  частки
виробленої електроенергії з відновлювальних джерел від загального споживання, не зважаючи
на те що даний показник являється одним із основних індикаторів сталого розвитку. 

В  Регіональних  доповідях  цей  показник  надається,  але  лише  Херсонською  областю.
Миколаївська область даних не представляє, а Одеська оголошує тільки планові показники.

Підсумкові  результати  оцінки  інформаційного  забезпечення  регіонів  Українського
Причорномор’я представлені в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5
Підсумкові результати оцінки інформаційного забезпечення регіонів Українського

Причорномор’я
Назва

області/Вид
статистичної
інформації

Одеська Миколаївська Херсонська
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Побудовано авторами на основі [4-6, 16-18]

Розглядаючи вище сказане можна зробити такі висновки:
- регіональні доповіді про стан навколишнього середовища хоча і вміщають в себе більш

розгорнуту  кількість  інформації  аніж  екологічні  паспорти  представляють  собою  оглядовий
документ і не можуть виконувати деякі із функцій інформаційного забезпечення;

- екологічні  паспорти  являються  хорошою базою  для статистичного дослідження,  адже
несуть в собі цифрові набори даних;

- не  зважаючи  на  схожість  структури  регіональних  доповідей  про  стан  навколишнього
середовища  регіонів  Українського  Причорномор’я,  подача  в  даних  доповідях  сильно
розрізняється, що унеможливлює проведення порівняльного аналізу між ними;

- існує гостра необхідність структурного розширення екологічних паспортів та введення
додаткової перевірки статистичної інформації із даними першоджерела;

- найкраща ситуація  із  подачею статистичної  інформації  спостерігається  в  Херсонській
області.

Ще  одна  проблема  статистичного  забезпечення  України  –  це  не  сприйняття  вищими
органами влади екологічної статистики як ефективного інструмента управління. Згідно доповіді
«Результативність та практична цінність звітів про стан довкілля для формування політики та
інформування  громадськості  в  Україні»  ситуацію  із  впливом  екологічної  статистики  на
формування екологоорієнтованого економічного управління можна описати такими основними
тезами [19]:

Звіти про стан  довкілля надають відповідну інформацію,  але  їхня роль у формуванні

екологічної політики не є високою;

використання методів та інструментарію при підготовці звітів є середньою;

більшість  зацікавлених  сторін  не  обізнані  в  економічних  аспектах  звітів  про  стан

довкілля;

існує потенціал для оптимізації, в тому числі з використанням інноваційних технологій.
Тобто  задля  створення  умов  для  екологізації  секторів  економіки  необхідно  готувати

висококваліфікованих  кадрів  у  галузі  статистичних  досліджень  які  зможуть  розробити,
удосконалювати  та  підтримувати  ефективну  систему  інформаційного  забезпечення  на  всіх
рівнях  екологічних  спостережень  та  у  всіх  секторах  національної  економіки,  при  цьому  у
спеціалістів даного профілю повинен бути високий рівень розвитку екологічної думки.

В  2018  році  Уряд  підтримав  розроблену  Мінприроди  Концепцію  створення
загальнодержавної автоматизованої системи «Відкрите довкілля», яка працюватиме у вільному
доступі  та  об’єднає  в  одну  електронну  базу  екологічні  дані  різних  центральних  органів
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виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Мета  Концепції  створення  загальнодержавної  автоматизованої  системи  «Відкрите

довкілля» [20]:

модернізувати роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування у

сфері охорони навколишнього природного середовища; 

  досягти якісно нового рівня державного управління  у сфері  охорони навколишнього

природного середовища;

  сформувати загальнодержавну інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру органів

державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування  у  сфері  охорони  навколишнього
природного середовища;

  забезпечити  дотримання  екологічних  прав  громадян  у  частині  вільного  доступу  до

екологічної інформації про стан навколишнього природного середовища; 

  оприлюднити  державні  реєстри  відкритих  даних  у  сфері  охорони  навколишнього

природного середовища;

  модернізувати процедуру та підвищити якість надання адміністративних послуг у сфері

охорони  навколишнього  природного середовища  шляхом трансформації  у  цифровий  формат
(цифровізації);

  забезпечити  дотримання  міжнародних  зобов’язань  України  у  сфері  охорони

навколишнього  природного  середовища,  зокрема  раціонального  використання,  відтворення  і
охорони природних ресурсів;

  забезпечити регулярне виробництво екологічних показників та оцінок для формування

екологічної  політики,  прийняття  управлінських  рішень,  обміну  екологічною інформацією на
міжнародному  рівні  відповідно  до  принципів  Спільної  екологічної  інформаційної  системи
Європейського екологічного агентства. 

Пробна  версія  системи  «Відкрите  довкілля»  уже  запущена  в  представляє  собою
електронний ресурс з такими пунктами [13]:

- вода;
- повітря;
- каталог метаданих;
- екофінанси.
Розділи «повітря» та  «каталог  метаданих» поки що не функціонують.  В розділі  «вода»

представляються  ті  ж  дані  що  надаються  Державним  агентством  водних  ресурсів  України.
Екофінанси  ж представляють  собою  інформацію  про  загальну  суму  екологічного  податку  у
кожній  області  України  за  2017  рік.  При  цьому  в  Миколаївській  та  Херсонській  області
показники не відповідають тим що надані  в  Доповідях про  стан навколишнього природного
середовища цих регіонах за той же рік (табл. 4.1).

Таблиця 4.1
Екологічний податок за 2017 рік (млн. грн)

Область Доповідь про стан навколишнього природного
середовища

«Відкрите довкілля»

Херсонська 9,89 11.85
Миколаївська 42,7 32.78
Побудовано авторами на основі [13, 16-17]

Дані по Одеській області порівняти неможливо, адже в регіональній доповіді даної області
екологічний податок вказаний тільки для малих та середніх підприємств.

Також слід  відмітити  що  згідно  «Звіту  про  результати  аудиту  ефективності  виконання
повноважень  органами  державної  влади  в  частині  контролю  за  повнотою  і  своєчасністю
надходження екологічного податку з викидів у атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти» в
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Україні існує ряд проблем [7]: 
- несвоєчасне  подання  платниками  податків  податкової  звітності  з

екологічного податку;
- неподання  протягом  2015–2016  років  податкової  звітності  з

екологічного податку;
- існують  випадки  заниження  у  деклараціях  екологічного  податку

платниками  фактичних  обсягів  викидів  забруднюючих  речовин  в
атмосферне повітря.

Як  видно,  в  галузі  інформаційного  забезпечення  також  існують
проблеми із подачею інформації об’єктами,що безпосередньо здійснюють вплив на НС.

Для  вирішення  всіх  вище  представлених  проблем  необхідно  щоб  «Відкрите  довкілля»
виконувало  не  тільки  функцію  представлення  загальної  екологічної  інформації,  що  і  так
надається  в  різних  формах  доповідей.  Воно  повинно  представляти  собою
багатофункціональний,  автоматизований  ресурс,  надавати  актуальну  інформацію  та  бути
корисним не тільки для рядового громадянина, ай для власників екологічної інформації, задля
створення  ефективного  підґрунтя  для  управління  розвитком екологізації.   Заради  цього  для
основи потрібно брати уже функціонуючі системи. Прикладом такої системи може слугувати
ERP SAP R/3: це система завдяки якій підтримуються і інтегруються бізнес-процеси компанії в
режимі реального часу. 

Переваги, які отримують користувачі на кожному організаційному рівні підприємства, яке
використовує систему ERP SAP R/3 представлені на рис. 4.1.

Рисунок 4.1 - Переваги  користувачів на кожному організаційному рівні підприємства, яке
використовує систему ERP SAP R/3

Побудовано авторами на основі [10]

Дану  систему  можливо  взяти  за  основу  при  розробці  ефективного  ресурсу  в  галузі
інформаційного забезпечення як складової системи управління розвитком екологізації секторів
економіки. В цьому плані система збору та аналізу екологічної інформації  розроблена на основі
ERP SAP R/3 буде мати ряд переваг:

гнучка адаптація системи під зміни у природоохоронному законодавстві; 

забезпечення  користувачів  усіх  рівнів  точною  та  достовірною  інформацією у  режимі

реального часу; 

Керівники середнього рівня отримують:
інформацію для оперативного  планування та координації 
робіт і ресурсів; можливість посилення контролю, оскільки 
система дозволяє виявити не тільки область, де виникає збій, а 
й особу яка допустила помилку

Вище керівництво отримує: 
достовірну інформацію про фінансовий стан компанії для 
стратегічного планування та фінансово-економічного 
прогнозування, можливість проведення комплексного аналізу 
компанії у різних площинах; відслідковувати не тільки 
результати а й контролювати фактори, які впливають на 
показники ефективності бізнесу, що дозволяє завчасно 
виявляти негативні тенденції

Рядові співробітники отримують:
ефективний інструментарій для виконання повсякденної 
роботи і реєстрації усіх даних, необхідних для ведення 
господарської діяльності підприємства
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можливість аналізу інформації для прийняття управлінських рішень; 

можливість контролю чинників, що впливають на ефективність екологізації; 

використання єдиного інтегрованого рішення для усіх сфер діяльності країни; 

підвищення ефективності екологізації; 

підвищення контролю за рахунок прозорості; 

зберігання великих масивів інформації та захист даних; 

зменшення необхідності підготовки великої частини паперових звітів тощо. 

Подібна система дасть можливість не тільки надавати загальну екологічну інформацію, ай
дозволить  автоматично  розраховувати  певні  показники,  наприклад  екологічний  податок  чи
середні концентрації забруднюючих речовин, що спростить умови для екологічної діяльності, як
і об'єктам що здійснюють негативний вплив на стан навколишнього природного середовища у
різних секторах економіки, так і вищим органам влади, адже система спростить хід формування
статистичних збірників та, завдяки актуальній інформації, пришвидшить процес реагування на
негативні тенденції у стані навколишнього природного середовища. Це, в свою чергу, призведе
до  того,  що  розроблення  управлінських  рішень  у  галузі  екологізації  буде  здійснюватися
оперативніше і на основі актуальної, істинної, неспотвореної екологічної інформації.

Схема  збору та аналізу екологічної інформації розроблена на основі системи ERP SAP R/3
представлена на рис. 4.2.

Рисунок 4.2 - Схема  збору та аналізу екологічної інформації розроблена на основі системи ERP
SAP R/3
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Єдиний мінус, який можна виділити - це те що використання подібної системи пред’являє
істотні  вимоги до підготовки  спеціалістів  економіко-статистичного профілю на середньому і
вищому організаційних рівнях, які здатні будуть:

-  збирати,  систематизувати  і  аналізувати  статистичну  інформацію  щодо  соціально-
економічного розвитку суспільства;

-  розробляти  та  застосовувати  відповідні  методики  оброблення  і  узагальнення
статистичної інформації;

-  робити  на  основі  статистичного  аналізу  узагальнення  та  висновки,  обґрунтовувати
управлінські рішення;

-  реально  оцінювати  наслідки  управлінських  рішень,  що  приймаються  на  основі
статистичного аналізу;

- ефективно використовувати новітні інформаційні технології з опрацювання статистичної
інформації.

ВИСНОВКИ
Розглядаючи проблематику інформаційного забезпечення в Україні  можна виділити такі

проблеми:

однією із найбільших екологічних проблем України є неповноцінність інформаційного

забезпечення  країни  як  складової  системи  управління  розвитком  екологізації  секторів
економіки;

не зважаючи на учать країни в міжнародних проектах, які направлені на удосконалення

статистичного забезпечення у галузі екології, Україна не вкладає необхідну кількість зусиль для
отримання істотних результатів у даному напрямку;

статистичні дані часом навмисно спотворюються задля створення хибного уявлення про

стан  навколишнього середовища;

при  формуванні  методології  збору  та  обробки  статистичної  інформації  не  достатньо

враховуються міжнародні рекомендації;

 інформаційне забезпечення країни не виконує  усіх  необхідних функцій  статистичного

дослідження;

подача  в  різних  формах  доповідей  про  стан  навколишнього  середовища  сильно

розрізняється, що унеможливлює проведення порівняльного аналізу між ними;

 існує  значне  несприйняття  вищими  органами  влади  екологічної  статистики  як

ефективного  інструмента  управління  та  можливої  бази  для  розвитку  екологізації  секторів
економіки.

Задля  стабільного  розвитку  методології  інформаційного  забезпечення  як  складової
системи управління розвитком екологізації секторів економіки необхідно:

вести продуктивнішу участь в проектах ЄС, які направлені на зміцнення потенціалу в

галузі управління даними та інформацією про стан навколишнього середовища;

структурно  розширити  екологічні  паспорти  та  регіональні  доповіді  про  стан

навколишнього  природного  середовища  опираючись  на  екологічні  індикатори  Європейської
економічної комісії ООН;

ввести додаткову перевірку даних на відповідність першоджерелам;
проводити  в  зацікавлених організаціях  семінари  та  круглі  столи на  тему економічних

аспектів звітів про стан довкілля;
розвивати  екологічну  свідомість  у  молоді  задля  подальшої  зацікавленості  громадян  в

даних екологічної статистики.

розширити  коло  джерел  статистики  навколишнього  середовища  для  охоплення  всіх
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можливих аспектів екологічної діяльності секторів економіки;

розробити ефективну та багатофункціональну систему інформаційного забезпечення на

основі уже існуючих, перевірених систем. 
В перспективі подальших досліджень необхідно:

розглянути  потоки  екологічної  інформації  від  першоджерел  даних  до  доповідей

національного рівня;
розробити   проект  удосконалення  Екологічного  паспорту  опираючись  на  міжнародні

вимоги;
розписати алгоритми розрахунку екологічних показників в автоматизованому ресурсі, що

бере за основу систему «Відкрите довкілля»;
сформулювати  списки  основних  екологічних  показників,  що  необхідні  при  розробці

управлінських рішень екологоорієнтованого характеру для кожного із секторів економіки.
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