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У статті обгрунтовано зв'язок процесу трансформації економіки країни, що розвивається, з

процесом переходу до сталого господарювання через формування державної політики роз"

витку "зеленої" економіки. Надано характеристику загальній економічній ситуації, що склалась

на сьогоднішній день в Україні. Доведено, що скорочення енергоспоживання та викидів парни"

кових газів обумовлені не ефективною державною політикою, а кризовими обставинами та втра"

тою контролю над частиною території країни. Проаналізовано сучасну державну політику на

предмет розвитку концепції "зеленої" економіки в Україні. Визначено та представлено страте"

гічний комплекс державної політики формування "зеленої" економіки. Сформульовано основні

проблеми формування комплексної державної політики розвитку "зеленої" економіки, серед

яких основними є низька інтеграція концепції "зеленої" економіки в секторальну політику краї"

ни та відсутність єдиного системного підходу щодо формування політики розвитку "зеленої"

економіки в Україні.

The article grounds the relationship between the developing economy transformation process and

the process of transition to sustainable management by the state policy of "green" economy;

characterizes the current economic situation in Ukraine; proves that reduce energy consumption

and greenhouse gas emissions caused by inefficient public policy and crisis circumstances and loss

of control over a part of the country; analyzes the current government policy in terms of the concept

of "green" economy in Ukraine; determines and presents strategic complex of public policy formation

of "green" economy; formulates the basic problems of the forming complex state policy of the "green"

economy, that's including the low integration of "green" economy in the sectoral policy of the country

and the absence of single system approach for policy development of "green" economy in Ukraine.
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пов'язані із переходом до сталого розвитку проявля(

ються у тому, що з одного боку країни, що розвива(

ються, для підвищення рівня економічного та соціаль(

ного розвитку мають нарощувати темпи промислово(
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го виробництва та збільшувати обсяги реалізованої

продукції, а з іншого — виробництво та споживання

призводять до виснаження оточуючого середовища,

забруднення, зміни клімату. В цих умовах саме роз(

робка державної політики розвитку "зеленої" еконо(

міки та її реалізація є практичним інструментом для

досягнення цілей сталого розвитку, який з урахуван(

ням економічної ситуації кожної окремої країни та

традицій державного управління здатен забезпечити

логічний, поступовий та обгрунтований шлях перехо(

ду до сталого розвитку.

У процесі розробки державної політики розвитку

"зеленої" економіки кожна країна зіштовхується з не(

обхідністю вирішення специфічного комплексу про(

блем і на цьому етапі від того, як швидко та грунтовно

вони будуть вирішені, залежить успіх та перспективи

досягнення цілей сталого розвитку. Для України акту(

альність питання формування державної політики роз(

витку "зеленої" економіки нерозривно пов'язана зі

структурними змінами та кризовими явищами, які ма(

ють місце на сьогоднішній день, тому її розбудова має

відбуватись у контексті сучасних трансформаційних

реформ, обумовлених часом та зобов'язаннями Украї(

ни, які вона взяла на себе із підписанням Угоди про

асоціацію з ЄС.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема формування державної політики стало(

го розвитку та, зокрема, "зеленої" економіки як інстру(

мента його реалізації, окреслена у дослідженнях таких

вітчизняних вчених, як А.П. Павлюк, Д.С. Покришка,

О.О. Молдован, Д.В. Ляпін, Я.А. Жаліло [10], В.М. Геєць,

А.І. Даниленко, М.Г. Жулинський, Ю.А. Левенець,

Е.М. Лібановаї, О.С. Онищенко [9], а також Б.В. Бур(

кинський, О.В. Балуєва, Т.К. Кваша, Л.А. Мусіна,

В.Г. Потапенко та багато інших. На законодавчому рівні

концепція "зеленої" економіки окреслена у ряді норма(

тивно(правових актів, серед яких Закони України, Стра(

тегія сталого розвитку "Україна(2020", Розпоряджен(

ня Кабінету Міністрів України, зокрема, "Про схвален(

ня Стратегії залучення, використання та моніторингу

міжнародної технічної допомоги і співробітництва з

міжнародними фінансовими організаціями на 2013—

2016 роки" [11]. При цьому комплексної державної пол(

ітики щодо розвитку "зеленої" економіки в Україні на

сьогоднішній день не вироблено, стратегія сталого роз(

витку країни носить декларативний характер, що уск(

ладнює її практичне виконання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає в аналізі сучасного ста(

ну, особливостей та проблем формування комплексної

державної політики розвитку "зеленої" економіки в

Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Трансформація вітчизняної економічної системи

протягом останніх років відбувається у проміжки

часу між кризовими періодами, які проявляться у

короткостроковій перспективі та є результатом як

зовнішніх, так і внутрішніх коливань. У цих умовах

перманентно актуальним є питання вироблення од(

ночасно стійкої, адаптивної та гнучкої системи дер(

жавного управління, здатної вчасно та адекватно

реагувати на "подразники". При цьому із підписан(

ням Декларації Ріо(де(Жанейро щодо навколишнь(

ого середовища та розвитку у 1992 році Україна взя(

ла на себе зобов'язання щодо подальшого розвитку

на засадах стійкості та захисту оточуючого середо(

вища.

Стійким може бути тільки такий суспільний роз(

виток, який спирається на конкурентоспроможну

економіку; розвинений внутрішній ринок; національ(

ний виробничий комплекс, що всебічно використо(

вує потенціал транснаціонального капіталу і гаран(

тує економічну без пеку країни; збалансовану со(

ціальну структуру та ефективну політичну систему [9,

с. 9].

У ході Конференції ООН зі сталого розвитку 2012 р.

("Ріо +20") практичним механізмом реалізації цілей

сталого розвитку було проголошено концепцію "зе(

Рис. 1. Додана вартість за секторами економки, % до ВВП
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леної" економіки. Можна вважати, що з цього мо(

менту почалась активізація урядів країн щодо роз(

будови засад "зеленої" економіки і на сьогоднішній

день можна оцінити певні результати. При цьому в

Україні все ще відсутній системний підхід до впро(

вадження цієї концепції, не дивлячись на акту(

альність цього питання.

Тому перш, ніж оцінити ступінь "озеленення"

вітчизняної економіки, необхідно дати характерис(

тику загальній економічній ситуації, що склалась у

країні на сьогоднішній день.

Аналіз стану та розвитку сучасної секторальної

структури економіки України дозволяє констатува(

ти значні структурні дисбаланси. Зокрема понад дві

третини обсягу промислового виробництва припадає

на галузі, що виробляють сировину, матеріали та

енергетичні ресурси. У той час як частка машинобу(

дування у структурі промисловості є у 2—3 рази ниж(

чою за рівень, що мають розвинуті країни, що не доз(

воляє галузі стати лідером інноваційно(інвестицій(

ного розвитку економіки [10, с. 8].

За останні п'ять років (2010—2015 рр.) частка

сільського господарства у структурі ВВП України

збільшилась майже у двічі з 7,5 % у 2010 році до 12

% у 2015 році, частка добувної промисловості зали(

шалась майже на тому ж самому рівні — близько 5

%, а частка переробної промисловості суттєво змен(

шилась з 31,6% у 2010 році до 12 % у 2015 році (рис.

1).

Такі тенденції загалом відповідають ситуації, яка

склалась у країнах світу з економікою, що розви(

вається,  коли за  останнє десятиріччя частка

сільського господарства збільшилась до рівня

близько 10 %, частка виробництва — від 40 % до

50 %, а частка послуг — від 50 % до 70 %. Цей те(

зис підтверджується даними Конференції ООН із

розвитку та торгівлі (UNCTAD) [2] та Всесвітнього

банку [4] щодо місця сільського господарства, ви(

робництва та сфери послуг у загальній структурі

ВВП.

Соціально(економічне значення кожного окре(

мого сектору може бути визначено чисельністю зай(

нятих. Так, за даними Держкомстату [8] з 2011 року

кількість зайнятого населення у промисловості та

сільському господарстві майже вирівнялась і скла(

ла 16,5 % та 16,8 % відповідно. До 2011 р. кількість

зайнятих переважала у промисловості: від майже 23

% у 2000 р. до 17 % у 2010 р., а з 2011 р. — у

сільському господарстві і продовжує зростати: від

16,2 % у 2012 р. до 15,65 % у 2015 р. Що стосуєть(

ся зайнятості у сфері послуг, то після фінансової

кризи 2008 р., коли було зафіксовано падіння більш

ніж на 5 %, вона продовжує охоплювати понад 50

% всього працездатного населення та зростає,

склавши у 2015 р. понад 60 % і це на фоні скоро(

чення загальної кількості зайнятого населення при(

близно на 9 % у 2015 р. у порівнянні з 2014 р. (рис.

2).

Рис. 2. Зайнятість населення у розрізі секторів економіки, тис. осіб
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Рис. 3. Динаміка та тренди викидів основних парникових газів, тис. т
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Споживання енергії є найвищим у секторі про(

мисловості: протягом 2010—2014 рр. воно залиша(

лось майже незмінним та складало понад 34 % від

загальної суми споживання згідно з енергетичним

балансом України [7], що є, зокрема, одним із най(

вищих у Європі.

За даними Моніторингу енергоефективності в Ук(

раїні [6] у 2014 році кінцеве споживання енергоре(

сурсів у промисловості скоротилося на 2 372 тис. тне

і склало 22 498 тис. тне. Визначальним фактором та(

кого значного зниження енергоспоживання стали

структурні зміни пов'язані з початком військових дій

на Донбасі та анексієй Криму. За їх відсутності гі(

потетичне енергоспоживання промисловості в 2014 р.

було б на 11,8 в. п. вище ніж значення, зафіксоване

офіційною статистикою.

Відповідно, зафіксоване статистикою [5] різке

скорочення викидів діоксиду вуглецю у 2014 р. (на

20,5 % у порівнянні з 2013 р.), також обумовлене

початком військових дій на Донбасі та анексієй Кри(

му, оскільки у 2012 та 2013 рр. скорочення викидів

відбувалось не більш ніж на 2 %, а до 2012 р. обсяг

викидів зростав випереджаючими темпами. Така ж

тенденція простежується і щодо викидів оксиду азо(

ту (N2O) — зростання у 2013 р. на 5,5 % у порівнянні

з 2012 р. та скорочення у 2014 р. на 14,7 % та у 2015 р.

на 17,9 %; та викидів метану — зростання у 2013 р.

на 3,8 % у порівнянні з 2012 р. та скорочення у 2014 р.

на 36,6 % та у 2015 р. на 11,5 % (рис. 3).

Як видно з рисунка 3, за усіма видами викидів

парникових газів лінія тренду значно відрізняється

від фактичних показників 2014 та 2015 рр. У цих умо(

Таблиця 1. Стратегічний комплекс державної політики формування "зеленої" економіки
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вах висновки про скорочення викидів є не об'єктив(

ними, оскільки обумовлені не ефективною держав(

ною політикою щодо скорочення викидів, а кризо(

вими обставинами та втратою контролю, в т.ч. ста(

тистичного, над частиною території країни, на яку

припадало більш ніж 20 % промислового виробницт(

ва на кінець 2013 року.

Схожа ситуація виникає при зверненні до показ(

ників, які розроблені провідним міжнародними

організаціями для оцінки успішності екологічної дер(

жавної політики.

Так, за  індексом екологічної ефективності

(Environmental Perfomance Index) [3], який було роз(

роблено Центром екологічної політики та права при

Єльському університеті спільно з Колумбійським ун(

іверситетом і Всесвітнім економічним форумом з ме(

тою ранжування продуктивність країн за двома ви(

сокопріоритетними областями — охороною здоро(

в'я людей та захистом екосистем, у 2016 р. Україна

посіла 44 місце, демонструючи покращення на більш

ніж 25 % за останнє десятиріччя, що відбулось зде(

більшого за рахунок підвищення ефективності очи(

щення стічних вод, покращення азотистого балан(

су, підвищення якості повітря та зменшення його заб(

руднення (зокрема, діоксидом сірки від стаціонар(

них джерел на 26,4 %), при цьому у 2014 році Украї(

на займала 95 місце, покращивши свої позиції за той

самий період на 5,44 %.

Аналогічну ситуацію бачимо, аналізуючи Індекс

розвитку людського потенціалу (Human Develop(

ment Index) [1], який було розроблено Програмою

розвитку ООН для оцінки ступеню підвищення

людського добробуту. За підсумками 2014 р. Ук(

раїна знаходилась на 81 місці з поміж 188 країн

світу та входила у групу країн з високим рівнем роз(

витку. Починаючи з 2010 р. відбувається повільне,

зростання цього показника для України, проте тем(

пи скорочуються: у 2011 р. приріст складав +0,006

пунктів, у 2012 — 0,005 пунктів у 2013 — 0,003 пун(

кти, а у 2014 — на 0,001 пункт, що пояснюється ско(

роченням ВНП на душу населення: у 2011 р. приріст

ВНП складав +4,5 %, у 2012 р. — +1,1 %, у 2013 р.

— +0,22 %, у 2014 р. — (0,26 %.

У цих умовах доцільно проаналізувати розроб(

лені та впроваджені урядом політичні механізми та

інструменти, які створюють безпосереднє підгрунтя

для розвитку концепції "зеленої" економіки та їх

відповідність економічній ситуації в Україні.

Державну політику розвитку концепції "зеленої"

економіки в Україні слід розділити за напрямами:

1. Міжнародні зобов'язання та ратифікація.

2. Загальні нормативно(правові акти.

3. Стратегічний напрям.

Безпосереднє згадування концепції "зеленої"

економіки міститься здебільшого у документах, по(

в'язаних із імплементацією Угоди з ЄС, у листі ООН

щодо підтримки Платформи "зеленої" промисло(

вості, Державній програми розвитку внутрішнього

виробництва, а також Постанові Кабінету Міністрів

України "Про затвердження Технічного регламенту

з екологічного маркування", де визначено поняття

"зеленої" продукції, Законі України "Про електрое(

нергетику", Законі України "Про засади функціону(

вання ринку електричної енергії України" та Розпо(

рядженні Кабінету Міністрів України "Про затверд(

ження плану заходів з виконання Програми діяль(

ності Кабінету Міністрів України та Стратегії стало(

го розвитку "Україна(2020", де визначається та опи(

сується "зелений" тариф, а також ряді нормативних

документів у сфері екологічних ("зелених") інвес(

тицій.

Зупинимось більш детально на останньому на(

прямі з метою оцінки ефективності стратегічного

контексту державної політики розвитку "зеленої"

економіки в Україні.

Визначення "зеленої" економіки наводиться у

Стратегії  залучення, виконання та моніторингу

міжнародної технічної допомоги і співробітництва з

міжнародними фінансовими організаціями на 2013—

2016 роки, схваленої Розпорядженням Кабінету

Міністрів України [11], в якому зазначається, що "зе(

лена" економіка — модель розвитку, яка базується

на ефективному використанні матеріальних ре(

сурсів, а також результатах наукових досліджень та

екологічно орієнтованих інноваційних технологіях,

сприянні діяльності бізнесу у сфері ресурсоефектив(

ного та екологічно безпечного виробництва. Її впро(

вадження ув'язано в документі зі сталим виробниц(

твом і споживанням, розмежуванням економічного

зростання та запровадженням політики сприяння

"зеленому" зростанню.

Отже, аналіз державної політики формування

"зеленої" економіки дозволив систематизувати та

представити її у вигляді комплексу (табл. 1).

Таким чином, державна політика України в певній

мірі враховує наявний потужний ресурсний потенці(

ал, проте якість державного управління дозволяє

констатувати низьку інтеграцію концепції "зеленої"

економіки в секторальну політику країни — основ(

ний акцент робиться на енергоефективності та пе(

реході на відновлювальні джерела енергії, залиша(

ючи поза увагою питання розвитку "зеленого" бізне(

су, впровадження сучасних інструментів екологічно(

го управління, "зелених" інвестицій і т.д.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сучасні темпи глобалізації та інтеграції світових

економік унеможливлюють абстрагування кожної

окремої країни від відповідних тенденцій та викликів,

до яких можна віднести концепцію сталого розвит(

ку. Для країн, що розвиваються, такий виклик накла(

дається на структурні зміни, що неминучі в процесі

трансформації економіки. Для України характерні

додаткові внутрішні проблеми, пов'язані із втратою

контролю над частиною своєї території. Тому в цих

умовах перед урядом стоїть актуальне та надсклад(

не комплексне завдання — вирішення внутрішніх

проблем, реалізація зобов'язань, передбачених Уго(

дою з ЄС, сприяння трансформації національної еко(

номіки та спрямування розвитку країни стійким шля(

хом. Для вирішення цього завдання необхідним є

формування державної політики розвитку "зеленої"
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економіки як інструмента досягнення сталого роз(

витку, який з урахуванням усіх вимог здатен реагу(

вати на зовнішні та внутрішні зміни таким чином, щоб

забезпечувалась стабільність еколого(економічної

ситуації в країні. При цьому доцільним вважається

врахування при розробці даної політики проблеми

тимчасової втрати контролю над частиною території,

що має бути відображене в усіх документах страте(

гічного характеру. На сьогоднішній день спостері(

гається відсутність єдиного підходу щодо формуван(

ня політики розвитку "зеленої" економіки України,

низький ступінь інтеграції концепції "зеленої" еко(

номіки у галузеву політику, відсутність координації

дій уряду щодо впровадження концепції "зеленої"

економіки, обмеження проблемного поля питання(

ми енергоефективності. В процесі подальших досл(

іджень обгрунтування потребує фінансове забезпе(

чення реалізації державної політики розвитку "зе(

леної" економіки.
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