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Анотація.: Сучасна парадигма сталого розвитку
обумовила формування економіки нового типу – зеленої
економіки, яка передбачає забезпечення економічного
зростання через впровадження зелених технологій. На
міжнародному рівні розроблено цілий ряд документів, які
вимагають імплементації в національне законодавство.
Метою дослідження є визначення ключових характеристик
зеленої економіки а також оцінювання можливостей її
імплементації в Україні.
В результаті проведеного аналізу визначено ключові
напрями
в
яких
рухається
зелена
економіка,
систематизовано базові інструменти підтримки, які
поділено на цінові та нецінові, більш детально
охарактеризовано цінові з виокремленням фінансових
інструментів, на яких акцентують увагу фахівці
міжнародних організацій з питань сталого розвитку.
Значну увагу зосереджено на ролі держави у просуванні
зеленої економіки. Визначено головні елементи державної
стратегії зеленого зростання. Проаналізовано стан
гармонізації
вітчизняного
законодавства
із
законодавством Європейського союзу після набуття
чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Результати проведеного дослідження є основою для
подальшого вивчення ролі фінансування зеленої економіки
та дослідження дефініції зелені фінанси.
Ключові слова: сталий розвиток, зелена економіка,
зелені фінанси, цінові інструменти, нецінові інструменти,
зелені фінанси.
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1. Постановка проблеми.
Останнім часом в межах досягнення економічних таргетів парадигми сталого
розвитку все більш активно використовують термін «зелена економіка», хоча
започаткування досліджень, ініційоване ООН в даному напрямі почалось ще в 2008 році
та відбулось за наслідками вивчення результатів світової фінансово кризи та їх впливу
на інвестиційні процеси в екологічно безпечні проекти. Відповідно в квітні 2009 року
з’явився «Новий глобальний зелений договір». Наразі не існує єдиного підходу до
визначення поняття «зелена економіка», оскільки в розумінні експертів ООН її
визначення майже повністю збігається з концептуальним розумінням сталого
розвитку – це господарська діяльність, «яка підвищує добробут людей і забезпечує
соціальну справедливість і при цьому істотно знижує ризики для навколишнього
середовища і збіднення природи». Відсутність узгодженого розуміння терміну «зелена
економіка» призводить до проблем, пов’язаних з напрацюванням рішень, особливо на
міжнародному рівні в частині в першу чергу фінансування відповідних заходів.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженням питань впровадження ідей «зеленої» економіки наразі
приділяється значна увага як з боку вітчизняних науковців так і з боку закордонних
фахівців, в першу чергу з боку фахівців міжнародних організацій, зокрема
Д. Горобченко, В. Вороненко, О. Прокопенко, Т. Курбатової, І. Сотник, Тєлєтова О.,
Дж. Шмідта-Трауба, Дж. Сеша та інших.
3. Постановка завдання.
Метою даної статті є дослідження теоретичних засад розуміння «зеленої»
економіки, інструментарію її просування, а також проблем впровадження в тому числі і
в Україні.
4. Виклад основного матеріалу.
В окремих випадках фактично «зелену економіку» розглядають як підміну
поняття сталий розвиток, оскільки включають і зелене зростання і сталу економіку,
додаючи низьковуглецеву складову, крім того, можуть також приєднуватись питання
подолання бідності. Так, зокрема Коаліція Зеленої економіки (Green Economy Coalition)
надає таке визначення «стала економіка, що забезпечує кращу якість життя для всіх
враховуючи екологічні обмеження планети» [9]. В іншому виданні зазначається, що
«зелене зростання» є аналогічним концепції «зелена економіка» та зазначається, що
вона включає три базових елементи, що дублюють парадигму сталого розвитку:
економічний (визнання природного капіталу та його цінності; інтеграцію в
економічний розвиток та моделі зростання; усвідомлення зовнішнього впливу;
просування енерго- та ресурсоефективності; створення гідних умов праці та
«озеленення» роботи); екологічний (захист біорізноманіття та екосистем; інвестиції в
сталий природний капітал; визнання та повага планетарних кордонів та екологічних
обмежень; досягнення цілей міжнародного сталого розвитку); соціальний (зниження
бідності, покращення добробуту, соціальний захист та доступ до життєво важливих
послуг; в соціальному плані – партисипаторність, демократія, підзвітність,
транспарентність, стабільність; рівність перед законом) [8].
Дещо більш наближеним до економічного розуміння є визначення зеленої
економіки ЮНЕП як робочої дефініції: «Система економічної діяльності з виробництва,
розподілу та споживання товарів та послуг, які призводять до поліпшення добробуту
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людей в довгостроковій перспективі, при цьому не створюючи суттєвих екологічних
ризиків та погіршуючи стан навколишнього середовища» [12]. Отже, концепція
«зеленої економіки» засвідчує, що власне «зелена економіка» не є окремою галуззю,
вона стосується стратегії розвитку економіки в цілому, не зважаючи, на те, що значна
увага приділяється низьковуглецевій економіці.
Вирішення проблем, пов’язаних із підтримкою концепції «зеленої економіки»
пропонується здійснювати в площині цінових та нецінових методів. Стосовно
нецінових інструментів, в світовій практиці намагаються впроваджувати стандарти
ефективності, технологічні стандарти, добровільні зобов’язання та запровадження
змін в політиці зайнятості. Водночас при цьому варто відзначити, що складнощі в
запровадженні таких новацій полягають в тому, що вимірювання шкоди, заподіяної
навколишньому середовищу є доволі проблематичним.
Цінові інструменти передбачають формування дозвільної торгівельної системи,
запровадження стимулів щодо використання зелених технологій, але при цьому не
менш важливим є створення відповідної інфраструктури, що дасть змогу просувати як
власне нові технології так і створені екологічні продукти.
Найбільш розповсюдженими інструментами, що рекомендуються для
впровадження є цінові інструменти, що в основному включають фінансові інструменти
такі як податки, субсидії для фінансування нових технологій та фінансування
створення та розвитку відповідної інфраструктури. Слід зазначити, що в Україні в
даному питанні практично не зроблено жодних кроків. Водночас, «екологічно
мотивована фіскальна реформа може бути проведена в рамках існуючих бюджетних
обмежень. Це може підвищити загальну ефективність витрат, особливо якщо вона
зосереджує увагу на негативних наслідках окремих програм субсидій» [8].
Безумовно важливого значення для запровадження хоча б окремих елементів
«зеленої економіки» має підтримка з боку держави. Практично всі документи
міжнародного рівня відзначають роль держави, але при цьому зазначають, що все
повинно відбуватись в рамках державно-приватно-індивідуального партнерства.
Відсутність розуміння з боку бізнесу чи з боку населення необхідності впровадження
«зелених технологій» навіть за умови розробки з боку держави стратегічних програм
розвитку не призведе до суттєвого економічного, екологічного чи соціального ефектів.
Такий підхід, на наш погляд є найбільш системним з точки зору не лише базових
елементів, а саме з точки зору переходу від декларативних заяв до реальних заходів,
які можна впроваджувати в межах державної стратегії запровадження зеленої
економіки. Особливо ці заходи можуть бути реальними стимулами щодо зростання
частки природного агровиробництва в Україні. При цьому не менш важливого
значення набуває і гармонізація національного законодавства з міжнародним.
Стосовно України варто зазначити, що після набуття чинності Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом [6], Україна взяла на себе зобов’язання щодо
гармонізації вітчизняного законодавства з європейським для поступового входження
до спільного ринку. Відповідно до статті 289 частини 2 «Сторони визнають важливість
як найповнішого врахування економічних, соціальних та екологічних інтересів не
тільки свого відповідного населення, а й прийдешніх поколінь і гарантують, що
економічний розвиток, екологічна та соціальна політика підтримується спільно», а
згідно статті 292 Україна як і ЄС визнають важливість міжнародного управління з
питань охорони навколишнього середовища [6]. З врахуванням теми дослідження
варто виокремити статтю 404, в якій визначено рамки співробітництва з метою
сприяння розвитку сільського господарства та сільських територій, зокрема
«заохочення сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва, з урахуванням
необхідності захисту навколишнього середовища і тварин, зокрема поширення
застосування методів органічного виробництва й використання біотехнологій, inter
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alia шляхом впровадження найкращих практик у цих сферах» [6]. Крім того в додатку
ХХХ до глави 6 «Навколишнє природне середовище» визначено перелік директив ЄС,
відповідно до яких Україна взяла на себе зобов’язання щодо поступового наближення
вітчизняного законодавства – в цілому 23 Декларації та Регламенти.
Окремо визначено цілий ряд Регламентів щодо ведення сільського господарства,
в тому числі окремої групи регламентів що стосуються органічного фермерства:

Регламент Ради (ЄС) № 834/2007 від 28.06.2007 про органічне
виробництво та маркування органічної продукції, який скасовує Регламент (ЄЕС)
№ 2092/91; [3]

Регламент Комісії (ЄС) № 889/2008 від 5.09.2008, що визначає детальні
правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 про органічне виробництво
та маркування органічної продукції стосовно органічного виробництва, маркування і
контролю;[4]

Регламент Комісії (ЄС) № 1235/2008 від 8.12.2008, що визначає детальні
правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 про умови імпорту
органічних продуктів з третіх країн [7].
Важливим є прийняття на початку 2018 року Закону України «Про стратегічну
екологічну оцінку», який згідно статті 2 «регулює відносини у сфері оцінки наслідків
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного
планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються
сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики,
промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів,
охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми)
та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види
діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури
оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки
для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих,
що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного
фонду». [2] Він є одним із основоположних документів, що дозволяє просувати заходи
щодо сталого розвитку, в тому числі в частині формування зеленої економіки в Україні.
Не менш важливого значення для просування ідей «зеленої економіки»
набувають освітня та наукова складові. Стосовно освітньої складової, то вона повинна
відбуватись системно з рівня дошкільних навчальних закладів, через систему загальної
освіти та закладів вищої освіти і далі в рамках системи освіти дорослих. Крім того
важливого значення набуває наукова діяльність, яка має працювати над розробкою
новітніх технологій, які дозволять зберегти та наростити природний потенціал.
Найбільш значимим з точки зору просування державної стратегії зеленої
економіки є напрям вирівнювання цін та формування альтернативних витрат. В якості
стимуляторів визначено підвищення продуктивності, податкові пільги для виробників,
що впроваджують екологічно безпечні технології. В якості дестимуляторів визначено
тарифи, податки, штрафи та цінове регулювання. Водночас на наш погляд, ці
інструменти можуть бути як дестимуляторами так і стимуляторами, залежно від того,
яким чином вони будуть використані.
Безпосередньо держава може також впливати на стимулювання зеленого
зростання шляхом здійснення державних закупівель, виставляючи вимоги щодо
екологічності та безпечності товарів та послуг.
Складність просування заходів спрямованих на зелене зростання обумовлене
відсутністю не лише єдиного підходу щодо тлумачення терміну «зелена економіка», а
ще і відсутністю єдиної системи індикаторів, які б дозволяли оцінювати ефективність
цих дій. Так фахівці продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO)
пропонують систему індикаторів зеленого зростання, що включає п’ять груп [11]:
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 індикатори ефективності виробництва та змін моделей виробництва в
контексті захисту навколишнього середовища;
 індикатори ефективності споживання та змін моделей споживання в
контексті захисту навколишнього середовища;
 індикатори запасів природного капіталу та якості навколишнього
середовища;
 індикатори якості життя через оцінювання стану об’єктів та суб’єктів
навколишнього середовища;
 індикатори зворотної реакції економічних агентів.
Аналіз існуючих наукових досліджень та робочих документів міжнародних
організацій дозволяє зробити висновок, що відсутність єдиного підходу, а також і
використання єдиних інструментів обумовлено власне ситуацією в тій чи іншій країні.
Так для країн, які є постачальниками та споживачами вуглецевої енергетики найбільш
суттєвого значення набуває саме проблема просування низьковуглецевої енергетики,
оскільки вони мають значні негативні параметри викидів СО2, це стосується в першу
чергу країн Близького Сходу, які за останні роки суттєво збільшили викиди, водночас
для країн Африки це питання є менш актуальним, оскільки для них більш важливого
значення мають проблеми, пов’язані з подоланням проблем бідності та голоду, а отже
важливими є питання пов’язані з постачанням якісної питної води, використання
сучасних технологій обробки земель сільськогосподарського призначення та
запровадження природного агровиробництва. Для країн, в яких інтенсивно
розвивалась промисловість останнім часом та були відсутні механізми щодо
стимулювання переробки промислових відходів наразі значимими є питання щодо
переробки відходів, повторного використання там де це можливо продукції
виробництва тощо. Стосовно України, то варто зазначити, що виділити окремо якийсь
напрям не є доречним, оскільки тут повинно бути розроблену комплексну програму
дій, спрямовану на вирішення питання впровадження по-перше, низьковуглецевих
технологій, з можливістю більш широкого використання альтернативних джерел
енергії, при цьому варто зазначити, що окрім традиційного розуміння викидів, варто
враховувати і те, що за інформацією Міністерства екології та природних ресурсів
України близько 25 % викидів парникових газів спричинено нинішньою моделлю
управління землекористуванням [5]. По-друге, в Україні наявна розбалансованість
структури земель, а саме більше 70 % всієї території займають землі
сільськогосподарського призначення, які використовуються дуже інтенсивно, без
системи відновлення родючості ґрунтів, в зв’язку з чим «через деградацію ґрунтів
збитки, які спричинені недоотриманням сільськогосподарської продукції, оцінюються
науковцями у понад 20 млрд грн на рік» [5].
Наразі стан природнього навколишнього середовища впливає на
характеристику економічної ситуації в країні та враховується міжнародними
організаціями при формуванні тих чи інших рейтингів. Так, на основі даних світового
банку, які щорічно висвітлюються в «Малій зеленій книзі» [10] за період з 2009 по 2017
рік побудовано графіки, що відображають динаміку та прогноз показника скориговані
чисті заощадження. Цей показник відображає накопичені національні заощадження,
які скориговано на показник виснаження природних ресурсів та збитків від
забруднення навколишнього середовища, тобто його можна вважати показником, який
певною мірою характеризує стан «озеленення» економіки країни. «Показник
скоригованих чистих заощаджень, розрахований для різних країн, вкаже на значну
розбіжність з їх традиційними макроекономічними показниками розвитку. Особливо
це стосується тих країн, де значна частка валового внутрішнього продукту формується
за рахунок природних ресурсів. Тобто традиційні макроекономічні показники можуть
вказувати на зростання економіки при одночасній деградації стану природних
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ресурсів.» [1] Графіки побудовані з використанням функції Excel – створення прогнозу,
яка дає можливість на основі часових рядів передбачити майбутні значення за
допомогою версії ААА алгоритму експоненціального згладжування. Метод
прогнозування на основі експоненціального згладжування є досить ефективним та
дозволяє визначити параметри тренда, що характеризують тенденцію, яка складається
виходячи із моменту останнього спостереження. Крім того, додатково в кожному
випадку було побудовано поліноміальний тренд третього ступеня на основі
фактичного часового ряду, оскільки саме цей тренд дає найбільш повний та якісний
прогноз для економічних показників.

Рис. 1. Динаміка показника та прогноз показника скориговані чисті
заощадження
Джерело: складено автором

Для кожного випадку отримано результати власне прогнозу, а також верхньої та
нижньої довірчої границі. Проаналізувавши отримані результати можна зазначити, що
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на відміну від загальносвітової тенденції, яка показує на зменшення використання
частки природних ресурсів в економічній діяльності, в Україні ситуація повністю
протилежна і динаміка нижньої та верхньої довірчої границі підтверджує цей
висновок. Довірчий інтервал – це діапазон навколо кожного з прогнозованих значень, у
якому 95 % майбутніх точок очікується в діапазоні, на основі прогнозу (з нормального
розподілу).
Водночас побудований поліном, який має ймовірність більше 80 %, що є
достатньо високим значенням свідчить, що потенційно Україна може покращити
економічний та екологічний стан, частково це пов’язано з відсутністю в країні чіткої
стратегії, спрямованої на досягнення сталого економічного зростання. В цілому
тенденції, які демонструє Україна чітко узгоджуються з тенденціями, що демонструє
група країн з доходом на душу населення нижче середнього, саме до цієї групи
віднесено Україну, згідно класифікації Світового банку. При цьому країни, які
граничать з Україною демонструють позитивні тенденції, зокрема Польща, Білорусія та
Російська Федерація
5. Висновки та пропозиції.
Просування стратегії зеленого зростання в будь-якому напрямі та в будь-якій
країні вимагає вирішення питання фінансування всіх заходів як з боку держави, так і з
боку бізнесу. Тому, в сучасних умовах поряд з екологічною, соціальною та економічною
складовою виокремлюється із останньої і фінансова складова, про що було зазначено
вище.
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Аннотация. Современная парадигма устойчивого развития обусловила
формирование экономики нового типа - зеленой экономики, которая предусматривает
обеспечение экономического роста путем внедрения зеленых технологий. На
международном уровне разработан целый ряд документов, которые требуют
имплементации в национальное законодательство. Целью исследования является
определение ключевых характеристик зеленой экономики, а также оценка
возможностей ее осуществления в Украине.
В результате проведенного анализа определены ключевые направления, в
которых движется зеленая экономика, систематизированы базовые инструменты
поддержки, которые разделены на ценовые и неценовые, более подробно
охарактеризованы ценовые с выделением финансовых инструментов, на которых
акцентируют внимание специалисты международных организаций по вопросам
устойчивого развития.
Значительное внимание уделяется роли государства в продвижении зеленой
экономики. Определены главные элементы государственной стратегии зеленого роста.
Проанализировано состояние гармонизации отечественного законодательства с
законодательством Европейского союза после вступления в силу Соглашения об
ассоциации между Украиной и ЕС.
Результаты проведенного исследования являются основой для дальнейшего
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