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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За умови домінування в Україні системи управління

природоохоронними проектами державного рівня та

відповідного їй адміністративного механізму управління

(МУПП) з превалюючими адміністративними методами та

інструментами, зростає необхідність детального вивчен/

ня проектного циклу та особливостей реалізації приро/

доохоронних проектів, здійснюваних за рахунок держав/

них видатків. Більше того, важливим питанням у дослід/

жуваному контексті в умовах обмеженості бюджетних

ресурсів, кризового стану навколишнього середовища в

Україні, украй тяжкої військово/політичної ситуації постає

питання підвищення ефективності державного фінансу/

вання найбільш пріоритетних природоохоронних про/

ектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням безпосередньої реалізації проектного

підходу у ході функціонування систем управління приро/

доохоронними проектами присвячено праці багатьох вче/

них. Зокрема концептуальні засади побудови органі/

заційно/економічного механізму управління екологічно

орієнтованими інвестиційними програмами (проектами)

закладено у роботі Андрєєвої Н.М. [2]. Розгляд систем

регіонального рівня та питання удосконалення їх проект/

ного циклу міститься у працях Бистрякової Ю.І. [4], Хоп/

чан В.М. [18]. За специфічними категоріями та механіз/

мами реалізації природоохоронних проектів можна ана/

лізувати праці таких вчених: Арестова C.В. [3], Котенко

Ключові слова: проектний цикл, природоохоронні проекти, ефективність природоохоронних витрат,
бюджетно�податкова дисципліна.
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У статті досліджено особливості реалізації та фінансування проектного циклу державної си�

стеми управління природоохоронними проектами України національного і наднаціонального

рівня на прикладі такого економічного механізму, як торгівля квотами на викид парникових газів.

На основі методики ОЕСР (Зразки кращої практики управління державними природоохоронни�

ми витратами) доведено неефективність організації цього проектного циклу та здійснення дер�

жавних природоохоронних витрат на проекти цільових зелених інвестицій.

This article deals with the features of the implementation and financing of the project cycle of

public environmental projects in Ukraine (national and supranational level) by the example of the

economic mechanism as trading greenhouse gas emissions quotes. Based on the OECD methodology

(Good Practices for Public Environmental Expenditure Management) the inefficiency of this project

cycle and management of state environmental costs of the green investment projects were proved.

Н.В. [7], Овсяннікової Н.В. [11], Рябич О.М. [16], Скрип/

чук П.М. [17] та ін.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Не зважаючи на достатню увагу науковців до реалізації

проектів у сфері природоохоронної діяльності, опису особ/

ливостей їх проектного циклу та фінансування, недостат/

ня увага приділена оцінці ефективності реалізації таких

проектів, здійснюваних за державні кошти.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення оцінки ефективності реа/

лізації проектного циклу та природоохоронних витрат

державної системи управління природоохоронними про/

ектами України наднаціонального та національного рівня,

використовуючи за основу загальноприйняту у світовій

практиці кращу практику управління державними приро/

доохоронними видатками в країнах з перехідною еконо/

мікою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Серед природоохоронних проектів, що можуть бути

охарактеризовані як наднаціональні за типом фінансуван/

ня передусім виділяються проекти, що реалізуються за

підтримки Світового Банку (СБ), через державну та регі/

ональну системи управління природоохоронними проек/

тами.

Загалом з огляду на підходи до реалізації проектно/

го підходу з ініціаторами проектів СБ (з 1947 банком на
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глобальному рівні реалізовано 1712 проектів на суму

176,4 млрд дол. у 22057 місцях розташування у 143 краї/

нах світу з яких 188 проектів на суму4,77 у 86 країнах без/

посередньо стосувалися природоохоронної діяльності та

збереження природних ресурсів [1]) детально розгляне/

мо участь цього міжнародного фінансового інституту у ре/

алізації масштабних національних природоохоронних

проектів в Україні.

Зокрема в Україні СБ, починаючи з 1993 р. реа/

лізовано 84 проекти на загальну суму 10 201, 79 млн дол.

США (рис. 1).

Серед цих проектів чільне місце посідають такі тема/

тичні напрями реалізації природоохоронних проектів як

(рис. 2) Зміна клімату (15), Політика в сфері навколишнь/

ого середовища та природоохоронні заходи (9), Запобі/

гання забрудненню навколишнього середовища (8), Біо/

різноманіття (5), Управління земельними ресурсами (4),

Раціональне використання водних ресурсів (4), Інші пи/

тання раціонального використання навколишнього сере/

довища (3).

Таким чином, за нашими підрахунками 48 природо/

охоронних проектів різних рівнів з 84 в Україні на загальну

суму 2428,1 млн дол. США були реалізовані за фінансо/

вої підтримки СБ.

У цьому контексті варто відзначити, що СБ приділе/

но більше уваги та фінансової підтримки проектів, ніж

профільними міністерствами і відомствами в Україні, що

займаються розробкою та реалізацією природоохорон/

ної політики.

До прикладу, розглянемо важливий напрям реалізації

природоохоронних проектів Державним агентством еко/

логічних інвестицій України у сфері зеленого інвестуван/

ня, що є ілюстрацією використання такого важливого еко/

номічного (ринкового) МУПП як торгівля квотами на ви/

кид парникових газів та є пріоритетним видом природо/

охоронної діяльності у частині реалізації Кіотського про/

Рис. 1. Стан реалізації проектів СБ в Україні за 1993—2015 рр.

Джерело: побудовано автором за [10].

Рис. 2. Структура природоохоронних проектів різних рівнів в Україні,
реалізованих за підтримки СБ

Джерело: побудовано автором за [10].
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токолу до Рамкової конвенції ООН про

зміну клімату. Важливість обрання зазначе/

ної категорії проектів обумовлена ще й тим,

що за рівнем реалізації та масштабністю ви/

конання вказані проекти можуть бути відне/

сені як до наднаціональних — у частині

відносин між країнами — покупцями украї/

нських квот та реалізації глобальної кон/

венції ООН про зміну клімату, так і націо/

нального характеру — організація проект/

ного циклу та надання державного фінан/

сування за проектами санації будівель бюд/

жетної сфери (98,7%), проектами реконст/

рукції систем теплопостачання та переве/

дення на альтернативні види палива (0,4%)

та інші проекти (0,9%), спрямовані на мо/

дернізацію вагонів метрополітену в м. Києві;

будівництво водоочисних споруд у різних

містах, заміна патрульних автомобілів МВС

України новими моделями Toyota Prius

тощо (рис. 3).

При цьому Державним агентством еко/

логічних інвестицій станом на 22 травня

2013 р. схвалено 2429 проектів цільових екологічних (зе/

лених) інвестицій, з них 1530 проектів подані у 2012—

2013 рр., відповідають вимогам чинного законодавства

(в т.ч. постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008

№ 221) та підготовлені з урахуванням змін нормативів у

сфері ціноутворення в будівництві [5].

Станом на 22 травня 2014 р. Держекоінвестагент/

ством розглянуто та схвалено 1803 проекти цільових еко/

логічних (зелених) інвестицій, у т. ч. за Договорами про/

дажу одиниць (частин) установленої кількості викидів пар/

никових газів з Японською стороною погоджено 817 про/

ектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у 24 регі/

онах України загальною вартістю 4 738 млн грн. та очіку/

ваними щорічними скороченнями викидів парникових

газів 172,9 тис. т СО2/екв [6].

Варто зауважити, що деталізація та прозорість інфор/

мації щодо стану затвердження та реалізації таких про/

ектів є недостатньою. Більше того, формалізація проект/

ного циклу за ними підпорядковується Порядку розгля/

ду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних

(зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення за/

ходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконан/

ням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамко/

вої конвенції ООН про зміну клімату [14]. В цілому фази

проектного циклу узгоджуються з розглянутими вище,

проте процеси оцінки, відбору, ранжування та перевірки

проектів, а також визначення їх результативності та ефек/

тивності розкриті й обгрунтовані недостатньо; більш де/

тально представлені лише критерії відбору, які, втім, не

конкретизовані за цільовими індикаторами та показни/

ками.

Спираючись на експертні висновки фахівців Націо/

нального екологічного центру, їх моніторинг стану вико/

нання окреслених природоохоронних проектів [13], ана/

літичні матеріали окремих природоохоронних організацій

[8; 12] та власні висновки щодо ефективності їх проект/

ного циклу нами було здійснено оцінку таких проектів на

предмет відповідності Зразкам кращої практики управ/

ління державними природоохоронними видатками в краї/

нах з перехідною економікою, запропонованій ОЕСР [9].

Зразки кращої практики управління державними при/
родоохоронними витратами засновані на фундаменталь/
них принципах "здорових" державних фінансів і концен/
труються навколо трьох вимірів:

— Природоохоронна ефективність.

— Бюджетно/податкова дисципліна.

— Ефективність управління.

Вимірювання природоохоронної ефективності від/

носиться до ефективності програм державних витрат в

якості інструментів природоохоронної політики. Бю/

джетно/податкова дисципліна відноситься до оцінки клю/

чових аспектів відповідності принципам належного управ/

ління державними фінансами. Ефективність управління

— це оцінка якості використання фінансових і кадрових

ресурсів фінансовим інститутом.

Деталізація показників за кожним з аспектів: приро/

доохоронної ефективності, бюджетно/податкової дис/

ципліни та ефективності управління наведена у таблиці 1.

У кожній з трьох контрольних таблиць містяться п'ять ос/

новних показників, яким можуть бути присвоєні одна з

трьох оцінок: "нуль", якщо не застосовується жоден із

зразків кращої практики, "одиниця", якщо застосовують/

ся деякі, але не всі зразки кращої практики, і "два", якщо

застосовуються всі зразки. Сфера і масштаби застосуван/

ня раціональних методів оцінюються присвоєнням оцін/

ки "так", "ні" або "застосовуються частково". Таким чи/

ном, будь/яка конкретна програма або її установа/вико/

навець може набрати максимум 10 балів за кожним з

вимірів контрольних показників, які можуть бути унаоч/

нені за допомогою трикутника показників ефективності

[15].

Щодо природоохоронної ефективності здійснення

державних витрат на природоохоронні проекти, розпо/

чаті у 2013 р., то за умови їх реалізації за рахунок освоє/

ння 3 813,5 млн грн. очікується щорічне скороченнями

викидів парникових газів 116,9 тис. т СО
2
/екв., що стано/

вить лише 0,03 % від загального рівня викидів в Україні.

Як було зазначено вище, обсяг планового скорочення

викидів парникових газів у 2014 р не надто більший —

172,9 тис. т СО
2
/екв.

Проведена оцінка економічних затрат та екологічного

ефекту від реалізації проектів в Україні за кошти від про/

дажу квот згідно з Кіотським протоколом на основі опри/

людненої інформації свідчить про непропорційно велику

вартість із малим сукупним плановим рівнем скорочення

викидів парникових газів. Якщо порівняти ефект скорочен/

ня викидів парникових газів при запровадженні різних про/

ектів схеми зелених інвестицій, то спостерігається, що в

середньому питома вартість досягнення 1 т скорочення

викидів сягає 28 079,6 грн. у заходах теплової санації, 36

Рис. 3. Розподіл проектів за cхемою зелених інвестицій
в Україні по категоріям у 2013—2014 рр. за вартістю

(млн грн.) внутрішнє коло та кількістю (од.) зовнішнє коло

Джерело: складено автором на основі [5].
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664,02 грн. у заходах реконструкції котелень та систем теп/

лопостачання і 35 394,66 грн. в інших типах проектів. За/

разом, оцінити, наскільки обгрунтована така вартість про/

ектів, не вдається, оскільки Державним агентством еколо/

гічних інвестицій не налагоджено оприлюднення деталь/

ної інформації про самі проекти. [13].

Крім того, викликає занепокоєння низький рівень

бюджетної та податкової дисципліни у використанні за/

лучених від міжнародних партнерів (передусім Японії

та Іспанії) коштів і ефективності державних видатків,

спрямованих на фінансування природоохоронних про/

ектів за надходження в рамках Кіотського протоколу.

Так, за даними Національного екологічного центру Ук/

раїни у державний бюджет від Японії та Іспанії надій/

шло близько 470 млн євро, однак Державним агент/

ством екологічних інвестицій та урядом України затвер/

Таблиця 1. Оцінка відповідності Зразкам кращої практики управління державних
природоохоронних витрат, спрямованих на проекти цільових зелених інвестицій

Джерело: складено автором.
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джено фінансування проектів на суму 350 млн

євро.

Щодо показників ефективності управління

вказаними проектами, необхідно відзначити знач/

не запізнення у строках виконання проектів: з

2011 р. по всій Україні завершено 127 проектів

теплової санації будівель соціального призначен/

ня із 536 запланованих, що становить лише

23,7%. Однак кошти, що надійшли від реалізації

цього МУПП, отримані ще у 2009—2010 рр. [13].

Відсутність належних процедур попередньої оці/

нки, контролю, моніторингу, та аналізу ефектив/

ності призводить до зловживань як у частині на/

явності ознак корупції при реалізації проектного

підходу, коли за рішенням урядових установ із

великої кількості заявок вибірково реалізовують

окремі проекти без урахування критеріїв оцінки

та прозорості відбору і фінансування, а також

дотримання норм, зокрема й природоохоронних

при здійсненні робіт за проектом та визначенні

його результатів.

Якщо підсумувати проаналізовані аспекти кра/

щої практики управління державними видатками

на природоохоронні проекти, запропоновані ОЕСР, мо/

жемо дійти висновку про невідповідність чинного проек/

тного циклу за природоохоронними проектами цільових

екологічних (зелених) інвестицій в межах Кіотського про/

токолу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату такій

практиці. Підсумкова оцінка проекту, проведена за мето/

дикою ОЕСР, з урахуванням наведених недоліків та кри/

тичної інформації становить 2 бали за природоохоронну

ефективність; 3 — за бюджетно/податкову дисципліну; 2

— за ефективність управління витратами, що унаочнено

на рисунку 4. Більш високий показник у сфері бюджет/

но/податкової дисципліни зумовлений проведеною бюд/

жетною реформою та сталістю і чіткою дисципліною над/

ходжень від покупців квот.

Графічна інтерпретація даного трикутника є досить

простою — досягнення максимально допустимої кількості

балів — 10 за кожним з вимірів вказує на ефективність

проекту чи програми. Більш низька оцінка свідчить про

необхідність цільового реформування програми, перегля/

ду підходів до організації проектного циклу.

На нашу думку, результати оцінювання ефективності

такої категорії проектів як проекти цільових зелених інве/

стицій в межах Кіотського протоколу до Рамкової кон/

венції ООН про зміну клімату як таких, що виконуються в

рамках одного з пріоритетних економічних МУПП є по/

казовими (через важливість проектів на наднаціонально/

му та національному рівні, створення окремого органу у

структурі профільного міністерства для їх реалізації), а

отже можуть бути екстрапольовані на хід реалізації

проектного підходу державної системи управління таки/

ми проектами в Україні в цілому.

ВИСНОВКИ
Як ми вбачаємо, саме ці проблемні напрями є причи/

нами незадовільних результатів оцінки ефективності дос/

ліджуваних природоохоронних проектів і їх подолання

дозволить підвищити природоохоронну ефективність,

бюджетно/фінансову дисципліну та ефективність управ/

ління державними видатками в межах СУПП України та

економічного (ринкового) МУПП — торгівлі квотами на

викиди парникових газів.
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