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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
АЕС

–

атомна електростанція

ВВП

–

валовий внутрішній продукт

ВДЕ

–

відновлювальні джерела енергії

ВЕ

–

відновлювальна енергетика

ВЕС

–

вітрова електростанція

ВРП

–

валовий регіональний продукт

ВНП

–

відпрацьовані нафтові продукти

в. п.

–

відсотковий пункт

ГАЕС

–

гідроакумулююча електростанція

ГЕС

–

гідроелектростанція

ДСТУ

–

державний стандарт України

ЄБРР

–

Європейський банк реконструкції та розвитку

ЄС

–

Європейський Союз

ЕІПР

–

еко-інноваційний потенціал регіону

ЕСУ

–

енергетична стратегія України

ЖБК

–

житлово-будівельний кооператив

ЖКГ

–

житлово-комунальне господарство

н. е.

–

нафтовий еквівалент

НШВ

–

нафтошламові відходи

ОЕСР

–

Організація економічного співробітництва та розвитку

ОІВ

–

олії індустріальні відпрацьовані

ОМВ

–

олії моторні відпрацьовані

ОСББ

–

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

ПДВ

–

податок на додану вартість

РІС

–

регіональна інноваційна система

СЕС

–

сонячна електростанція
7
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СНВ

–

суміш нафтопродуктів відпрацьованих

ТЕС

–

теплоелектростанція

ТЕЦ

–

теплоенергоцентраль

ТПГК

–

територіальний природно-господарський комплекс

у. п.

–

умовне паливо

LCOE

–

середня розрахункова собівартість генерації електроенергії
(levelized cost of electricity)

8

ВСТУП
Розвиток сучасних технологій радикально змінює ситуацію щодо
ефективності використання традиційних ресурсів та обумовлює залучення
до циклів виробництва і споживання нових, раніше не задіяних ресурсних
джерел. Особливо яскраво ці процеси віддзеркалюються в енергетичній
сфері, де розвиток нових енерготехнологій та імплементація їх у практику
господарювання не лише забезпечує багатократне зростання енергоефективності виробництва й розширення енергетичної ресурсної бази, а й
дозволяє отримати, поряд з економічними перевагами, суттєві екологічні
вигоди, що полягають у декарбонізації національних економік, скороченні
обсягів застосування викопних палив на одиницю виробленої енергії внаслідок залучення відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) тощо. За оцінками експертів, світовий сектор відновлювальної енергетики (ВЕ) поступово перетворюється на помітного роботодавця, забезпечуючи вже сьогодні робочими місцями більш ніж 10 млн осіб.
Ураховуючи позитивні аспекти розвитку енергоефективних технологій та ВЕ як у розвинених країнах, так і в тих, що розвиваються, доцільною
є, на наш погляд, активізація структурних зрушень національних економік
у напрямі подальшого зростання їх енергоефективності, «озеленення»
енергетичних секторів та інших сфер економічної діяльності. З цих позицій
значної актуальності набувають дієві механізми управління зазначеними
процесами, спроможні забезпечити досягнення поставлених державних та
глобальних цілей сталого розвитку щодо надійного і якісного енергозабезпечення.
Прагнучи рухатися в руслі загальносвітових тенденцій, Україна намагається розвивати ВЕ та підвищувати енергоефективність національної
економіки шляхом застосування управлінських механізмів, які охоплюють
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цільові державні програми і плани, компенсаційні фінансові схеми, «зелені» тарифи, митні та податкові пільги тощо. Водночас певна обмеженість
спектру й неефективність дії окремих важелів управління призводять до
незадовільних результатів розбудови ВЕ та низьких темпів скорочення
енергоємності валового внутрішнього продукту країни порівняно з іншими
державами світу. Системність і комплексність зазначеної проблеми, що
охоплює всі рівні господарювання, вимагає подальших наукових досліджень, спрямованих на аналіз існуючої ситуації, визначення перешкод
енергоефективному розвитку та перспективних шляхів і механізмів їх подолання. У зв’язку з цим пропонована колективна монографія присвячена
вивченню проблемних аспектів управління підвищенням енергоефективності вітчизняної економіки та розбудови «зеленої» енергетики в контексті
досягнення цілей сталого розвитку України.
Основою наукових розробок колективу авторів стали результати досліджень як іноземних (таких як З. Абдмолех (Abdmouleh), Р. Аламарі
(Alammari) (Abdmouleh et al., 2015), С. Аболсеїні (Abolhosseini),
A. Гешматі (Heshmati) (Abolhosseini and Heshmati, 2014), M. Вейга (Veiga)
(Veiga and Álvarez, 2013), К. Джилінхем (Gillingham), А. Кейєс (Keyes),
K. Палмер (Palmer) (Gillingham et al., 2018), A. Донасторг (Donastorg),
С. Ренукапа (Renukappa) (Donastorg et al., 2012), М. Грінстоун (Greenstone),
M. Фоулі (Fowlie), (Fowlie et al., 2018), С. Гріфіт-Джонс (Griffith-Jones),
Дж. A. Окампо (Ocampo), С. Спрат (Spratt) (Griffith-Jones et al., 2012),
Б. Совакул (Sovacool), Д. Якобс (Jacobs) (Jacobs and Sovacool, 2012),
Дж. Спенденберг (Spangenberg), Ж. Трота (Trotta) (Trotta et al., 2018) та ін.),
так і вітчизяних вчених (таких як Б. В. Буркинський (Буркинський та ін.,
2011), Т. П. Галушкіна (Галушкіна, 2012), Г. Гелетуха, Т. Желєзна
(Гелетуха та ін., 2015), С. П. Денисюк (Європейські, 2018), А. Касич
(Касич та ін., 2013), І. Клопов (Клопов, 2016), Л. Г. Мельник (Мельник та
10
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Дегтярьова, 2016), В. Г. Потапенко (Потапенко, 2012), А. В. Прокіп
(Прокіп та ін., 2015), Н. Рязанова (Рязанова, 2017), Є. Савчук (Савчук,
2018), Є. В. Хлобистов (Сталий, 2011), Б. В. Степаненко-Липовик
(Степаненко-Липовик, 2013), О. Черняк (Chernyak and Fareniuk, 2015) та
ін.) у сфері інноваційного енергетичного, економічного та екологічно
збалансованого розвитку.
Ураховуючи вагомі наукові досягнення попередників, автори монографії, результати досліджень яких подано у книзі, зосередили увагу на
вдосконаленні існуючих і розробленні нових теоретичних та методологічних підходів, а також прикладних аспектів управління зростанням енергоефективності економіки України й «озеленення» її енергетичного сектору
шляхом розбудови ВЕ. Відповідно до цього основними завданнями пропонованих наукових розвідок є:
–

науково обгрунтувати напрями розвитку сучасного «зеленого» біз-

несу та механізми їх просування;
–

дослідити передумови й еволюцію ВЕ у світі та в Україні, визна-

чити проблеми розбудови сектора та напрями їх подолання;
–

виконати економічну оцінку перспективних напрямів розвитку в

Україні ВЕ в цілому та сектора сонячної енергетики зокрема;
–

удосконалити державне регулювання розбудови «зеленої» енерге-

тики в контексті забезпечення еколого-економічної безпеки країни;
–

розробити методичні підходи до вимірювання еко-інноваційного

потенціалу регіону з метою досягнення ресурсо- й енергоефективного розвитку території;
–

удосконалити кредитно-фінансові механізми реалізації проектів у

сфері енергоефективності та ВЕ в Україні;
–

розробити моделі стимулювання енергоефективності та демате-

ріалізації суб’єктів господарювання із залученням фінансових важелів;
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–

обґрунтувати сценарії інноваційного розвитку національного енер-

гетичного сектору, підвищення енергоефективності в житлово-комунальному господарстві;
–

сформувати наукові підходи до створення територіальних при-

родно-господарських комплексів на базі малих гідроелектростанцій (ГЕС).
Автори не претендують на вичерпність та завершеність висвітлених у
колективній монографії питань. Безперечно, деякі із сформульованих у
книзі положень мають дискусійний характер, тому авторський колектив
буде щиро вдячний за відгуки та пропозиції щодо удосконалення окремих
частин дослідження і водночас сподівається, що результати, викладені в
монографії, певною мірою сприятимуть удосконаленню механізмів управління підвищенням енергоефективності та розвитком ВЕ, які використовуються в практиці вітчизняних підприємств і організацій, регіональних та
державних органів влади, коригуванню відповідної інформаційної і нормативно-правової бази.
Результати досліджень, наведені в монографії, можуть бути корисними в науковій і практичній діяльності фахівців, державних службовців і
науковців у сфері економіки та управління національним господарством,
зокрема паливно-енергетичним комплексом, економіки природокористування й охорони навколишнього середовища, а також для викладачів, аспірантів й студентів енергетичних та економічних спеціальностей.
Дослідження виконані в рамках науково-дослідної роботи «Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної
енергетики України» (№ 0117U002254) за рахунок бюджетних коштів Міністерства освіти і науки України.
Авторський внесок: Сотник І. М., д.е.н., професор, керівник колективу
(вступ; п. 1.2–1.3; висновки); Галиця І. О., д.е.н., професор (п. 1.3); Комеліна О. В., д.е.н., професор (п. 1.4); Мішенін Є. В., д.е.н., професор (п. 1.1);
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Теліженко О. М., д.е.н., професор (п. 3.3); Якимчук А. Ю., д.е.н., професор
(п. 2.2); Болдирєва Л. М., д.е.н., доцент (п. 1.4); Байстрюченко Н. О., к.е.н.,
доцент (п. 3.3); Дегтяренко О. Г., к.е.н., доцент (п. 3.3); Зайцев О. В., к.е.н.,
доцент (п. 2.1); Коблянська І. І., к.е.н., доцент (п. 2.4); Чигрин О. Ю. к.е.н.,
доцент (п. 1.1); Школа В. Ю., к.е.н., доцент (п. 3.1); Вороненко В. І., к.е.н.
(п. 1.5); Деміхов О. І., к.н. з держ. упр. (п. 3.2); Касьяненко Т. В., к.е.н.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ»
ЕНЕРГЕТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ
ЕКОНОМІКИ

1.1. «Зелений» бізнес: сучасні тренди розвитку та шляхи просування
Мішенін Є. В., Чигрин О. Ю.
Світові та вітчизняні тенденції розвитку господарських комплексів
характеризуються домінуванням техногенних виробництв і критично низькою динамікою екологізації технологій та продуктів. Усе це створює загрози як для екологічної, так і економічної безпеки країн світу, а також має
значні соціальні наслідки. Процес становлення та імплементації екологічно
безпечних способів ведення виробництва і механізмів просування екопродукції та послуг супроводжується низкою суттєвих перешкод. Головними
з-поміж них є: наявність різноманітних протиріч між суб’єктами господарювання, різновекторність і прямі конфлікти соціо-еколого-економічних
інтересів основних стейкхолдерів (інвесторів, виробників, споживачів, держави, громади та ін.) тощо. Отже, виникає необхідність подолання або мінімізації виявлених проблем, розв’язання яких має ґрунтуватися на активній взаємодії всіх учасників процесу.
Тенденції нинішнього розвитку підприємств визначають важливість
впровадження «зеленого» виробництва в сучасному бізнесі і створюють
передумови формування відповідних конкурентних ніш для виробничих
компаній. Провідні виробники застосовують принципи охорони навколишнього природного середовища та енергозбереження у своїй діяльності
з метою зменшення відходів виробництва, економії енергії та ресурсів, а
також мінімізації забруднення довкілля, забезпечуючи при цьому суттєве
скорочення своїх витрат. Протягом останніх кількох десятиліть мають
14

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ
ЕКОНОМІКИ

місце бурхливий економічний розвиток та технологічний прогрес у регіонах, де швидко розвиваються нові економічні сили, таких, наприклад, як
Китай та Індія. На жаль, їхні досягнення супроводжуються значними збитками для навколишнього природного середовища та надмірним споживанням природних ресурсів, незважаючи на те що уряди різних країн докладають певних зусиль для встановлення відповідних стандартів та ухвалюють законодавчі акти щодо покращення ситуації.
Як свідчить практика, лише невелика частка світового бізнесу може
бути визнана як повністю «зелений» бізнес, тобто такий, що не здійснює
негативного впливу на довкілля. Однак багато представників великого,
середнього та малого підприємництва у світі вже зробили важливі кроки на
шляху до мінімізації впливу їхньої діяльності на довкілля. Окремі з них
перейшли до безвідходного виробництва, у якому всі матеріали або повністю використовуються у виробничих циклах, або проходять вторинну
переробку. Інші – використовують замкнену систему водокористування, де
ліквідовано скидання стічних вод. У деяких видах бізнесу використовуються лише вторинні (перероблені) матеріали у виробничому процесі. В
усіх цих і в багатьох інших випадках підприємці свідомо прийняли рішення щодо інвестицій та операційної діяльності, які значно знизили їхній
вплив на довкілля (рис. 1.1).
Науковці у працях (Elkington, 1997; Narbel, 2017) зазначають, що сталий розвиток виробництва передбачає розширення традиційного економічного центру шляхом урахування екологічних і соціальних аспектів, для
того щоб створити більш сталий екологічно орієнтований бізнес. Удосконалення продукції протягом життєвого циклу дозволяє отримати економічні переваги в майбутньому як у продукті (наприклад, повторне використання ресурсів, заміна небезпечних матеріалів), так і на ринку (наприклад, покращення іміджу, переваги конкурентоспроможності).
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«Зелена» (циркулярна) економіка
«Зелений» бізнес

«Зелене» виробництво
Екотехнології

Корпоративна соціальна відповідальність

Рис. 1.1 – Ієрархія «зеленої» економіки (розроблено авторами)
На вимогу сьогодення конкурентоспроможний бізнес повинен брати
на себе зобов’язання перед державою й суспільством щодо покращення
своїх екологічних показників. При цьому необхідно наголошувати на
наявності відповідних переваг розвитку «зеленого» бізнесу як для підприємств, так і суспільства в цілому (рис. 1.2).

Екологічні
технології

Чисте
виробництво

Заощадження
ресурсів
Зниження забруднення

Екологічно
орієнтоване
управління

Екологічна
чиста продукція

Удосконалення
організаційних
процесів

Підвищення
конкурентоспроможності

Покращення іміджу
та репутації
підприємства

Прибуток
підприємства

Рис. 1.2 – Переваги розвитку «зеленого» бізнесу (розроблено авторами)
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Світові ринки «зеленого» бізнесу та екологічних товарів характеризуються щорічним зростанням. Це одні з найбільш динамічних секторів,
які з 2010 року демонструють щорічні прирости до 4% навіть у періоди
економічних спадів і мають найбільший потенціал розвитку. Так, обсяг
глобального ринку екологічних продуктів у 2017 році становив більше ніж
4200 млрд євро, при цьому частка Європейського Союзу (ЄС) дорівнювала
близько 20%. В окремих країнах темпи зростання зазначеного ринкового
сектора є надзвичайно високими, наприклад, у США за останні п’ять років
він збільшився на 40%. Аналіз світових тенденцій показує, що попит на
екологічно безпечні товари та послуги підвищується. Проте динаміка
цього зростання є неоднорідною для різних галузей економіки:
–

для екологічно сертифікованої нерухомості вона щороку збільшу-

ється на 5–10%;
–

для послуг екологічного туризму – на 5%;

–

для екотоварів деревообробної промисловості на 20–30%.

Цікаво, що моніторинг глобальних ринків свідчить про випереждувальне збільшення Азійсько-Тихоокеанських ринків екологічних товарів
(World Business, 2019).
В Україні статистика щодо масштабів «зеленого» бізнесу практично
відсутня, що обумовлено певними причинами:
–

не існує систем збору статистичної інформації для відстеження ди-

наміки розбудови цього інноваційного сектора, який швидко розвивається;
–

дослідження розміру «зеленого» сектора ускладнюється через від-

сутність належної класифікації економічних видів діяльності, оскільки не
існує чітких критеріїв відношення секторів та підприємств до «зеленого»
бізнесу.
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Разом з тим Україна має величезний потенціал для розвитку цього
виду підприємництва. Сучасний стан національної економіки, що
характеризується

наявністю

застарілих

технологій,

нагальною

необхідністю скорочення ресурсо- й енергоємності базових галузей
промисловості країни, дозволяє оцінити потенціал «зелених» послуг і
технологій у більш ніж 120 млрд євро (Імпульс, 2019). Провідне місце в
реалізації

потенціалу

посідають

технології

з

енергозбереження,

поводження з відходами та водоочищення.
Дослідження розміру сектора екологічних товарів і послуг в Україні
показали, що на кінець 2010 року цей ринок становив близько 15 млрд грн.
При цьому, за оцінками експертів, до кінця 2020 року від може досягти обсягів 100 млрд грн. Необхідно зазначити, що в країні відсутня законодавчо
запроваджена процедура збору статистичних даних щодо введення реєстру
підприємств, діяльність яких належить до сектора екологічних товарів та
послуг, що значно ускладнює оцінку динаміки розвитку «зеленого» ринку
(Основні, 2015; Ринок, 2011). Варто зазначити, що дві третини «зеленого»
сектора входять до групи управління ресурсами і одна третина – до групи
захисту довкілля, при цьому очікується, що в Україні розмір сектора буде
зростати (Основні, 2015).
На рис. 1.3 наведена зелена мапа України, де позначено кількість переможців програми «Кліматичні інноваційні ваучери» в регіонах України
(Імпульс, 2019). У рамках програми Європейського банку реконструкції та
розвитку (ЄБРР) ведеться фінансування компаній, що впроваджують екологічні рішення. Так, останніми роками в Україні профінансовано представників шести основних напрямів «зеленого» бізнесу: «розумний» будинок; енергозбереження; будівництво; електромобільність; металовироби;
фермерство.
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Рис. 1.3 – Зелена мапа України (Імпульс, 2019)
За оцінками компанії Research and Branding (R&B) Group галузева
структура виробництва екотоварів та послуг в Україні має такий вигляд
(рис. 1.4):
Екологічні продукти та послуги

69,6

Переробка відходів

10,9

Енергоефективність

6,5

Відновлювані джерела енергії

5,4

Вторинна сировина

4,3

Професійні екологічні послуги

3,3

Контроль за забрудненням

1,1

Інші

12

Рис. 1.4 – Галузева структура ринку екологічних товарів в Україні у
2014 році, % екологічних товарів та послуг у кожній галузі
(Біоенергетична, 2019)
Загалом, структура «зеленого» бізнесу України охоплює такі виробництва і ринки:
–

органічну продукцію;

–

ВДЕ (виробництво біопалив, сонячних панелей, пелет, електро-

енергії на малих ГЕС; вітрову енергетику тощо);
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–

екологічне будівництво;

–

зелений транспорт;

–

зелений туризм;

–

переробку відходів і повторне використання матеріалів тощо.

Формування теоретичних засад та організаційно-економічних механізмів просування «зеленого» бізнесу в Україні за визначеними напрямами
потребує аналізу та оцінки головних тенденцій розвитку цих напрямів.
1. Органічне агровиробництво як цілісна система господарювання й
виробництва характеризується поєднанням сучасних традицій та практик
раціонального використання природних ресурсів, застосуванням новітніх
підходів відповідного розведення й утримання тварин, використанням екологобезпечних методів виробництва, що в цілому спроможне забезпечити
відповідність екостандартам продуктів аграрної галузі. Багаторічна практика розвинених країн світу демонструє екологічні, економічні та соціальні
переваги органічного агровиробництва (рис. 1.5).

Економічні
Підвищення
рентабельності
продукції

Екологічні
Уникнення
забруднення
природних вод

Соціальні
Етична та природна
поведінка людини в
екосистемі

Незалежність від
зовнішніх джерел
фінансування

Зниження
техногенного впливу
на ґрунти

Забезпечення населення
якісними продуктами
харчування

Підвищення конкурентоспроможності продукції

Збереження
екологічного балансу
середовища

Розвиток сільських
територій

Зростання чистих
прибутків

Збереження та
відновлення
біорізноманіття в
агроландшафтах

Підвищення зайнятості та
добробуту на селі

Удосконалення системи
управління ресурсами та
витратами

Рис. 1.5 – Ключові переваги органічного агровиробництва у світі
(Руженкова, 2009)
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Активний розвиток технологій «зеленого» виробництва підтверджує
також той факт, що у 2016–2017 рр. світові обсяги ринку сертифікованої
органічної продукції перевищили 100 млрд дол. США (IFOAM, 2017). При
цьому на тлі відповідної тенденції Україна посідає 11-е місце серед європейських країн за обсягами виробництва органічних продуктів, а за масштабами ведення агровиробництва та темпами його нарощування – 5-е
місце. При збереженні зазначених темпів розвитку у 2020 році Україна
може увійти до п’ятірки лідерів з виробництва органічної продукції
(IFOAM, 2017).
2. ВДЕ. За оцінками експертів (Green, 2018; Biogas, 2018) Україна має
значний потенціал видобутку енергії з ВДЕ. Так, обсяги річного технічнодосяжного енергетичного потенціалу основних видів ВДЕ подано на
рис. 1.6. Як випливає з рис. 1.6, сьогодні ВЕ в Україні охоплює біо-, вітро-,
сонячну та геотермальну енергетику тощо.

Вітроенергетика
Геліоенергетика
Гідроенергетика
Біоенергетика
Геотермальна енергетика
Енергія довкілля

Рис. 1.6 – Структура потенціалу галузі ВДЕ в Україні (млн т н. е. / рік; %)
(Дорожня, 2016)
За даними енергетичного балансу країни, у структурі виробництва
енергії з ВДЕ найбільшу питому вагу має біопаливо – 81,3% (Біоенергетична, 2019). Подальше використання потенціалу тільки біоенергетичних
ресурсів надасть можливість: створити нові підприємства; запровадити
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нові технології й види бізнесу; здійснити заміщення природного газу; досягти економії витрат під час надання послуг із теплопостачання та постачання гарячої води; отримати доходи для агровиробників; забезпечити нові
робочі місця (рис. 1.7).

Рис. 1.7 – Динаміка зростання біоенергетики в Україні
(Біоенергетична, 2019)
3. Екологічне будівництво. За критеріями Всесвітньої ради з екологічного будівництва (World Green Building Council), мета створення якої полягала в імплементації екологічних стандартів у будівництві на міжнародному ринку нерухомості, впровадженні в будівництво екологічних систем
оцінки будівель, а також розробленні спеціальних освітніх програм і сприянні розвитку ідей екологічного будівництва в усьому світі, основними
принципами екологічного будівництва є (World Green, 2019):
–

ефективне використання енергії, води та інших ресурсів;
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–

отримання електрики від вітряків або сонячних батарей;

–

скорочення обсягу відходів і зменшення інших видів екологічного

впливу;
–

використання місцевих будівельних матеріалів і виробів;

–

використання екологічних матеріалів у будівництві та при оздоб-

ленні будівель;
–

застосування біотехнологій переробки відходів.

В Україні потенціал екологічного будівництва практично не використовується. Поодинокими прикладами є будівництво будівель з глини та соломи, костриці конопель.
4. Сталий «зелений» транспорт. Ураховуючи особливості електромереж України та доступність електроенергії, актуальним напрямом «озеленення» є електрифікація автотранспорту. На початок 2017 року в Україні
зареєстровано близько 2 тис. одиниць електричних автомобілів. При цьому
1,062 тис. електромобілів пройшли в Україні свою першу реєстрацію,
тобто українці купили 65% нових електрокарів і 35% – таких, що були у
вжитку (В Україні, 2017). У 2017 році електромобілі становили 0,7%
українського ринку нових автомобілів. Порівняно з країнами ЄС це вагомий показник: за часткою куплених електромобілів Україна поступається
лише Норвегії, Швейцарії, Австрії, Франції, Нідерландам і Швеції. Згідно з
даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), за перше
півріччя 2016 року частка електрокарів у структурі продажів нових авто в
ЄС становила 0,4%, тобто менше, ніж в Україні (Україна, 2017).
З огляду на зазначені вище тенденції доцільно активізувати оновлення
транспортного фонду України за рахунок саме електромобілів. Розвиток
ринку електрокарів надасть Україні низку беззаперечних економічних переваг. Виробництво електромобілів, електробусів і зарядного обладнання
забезпечить державі приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) щорі23
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чно на 2–3% протягом двадцяти років. Також важливо наголосити, що відповідні процеси сформують базу для створення економічно ефективної
системи «зеленого» транспорту в Україні.
5. «Зелений» туризм. Україна володіє потужним потенціалом щодо
розвитку сільського «зеленого» туризму. Відповідні передумови існують
на територіях національних природних і регіональних ландшафтних парків, де є можливість поєднати відпочинок з пізнанням природничого, історико-етнографічного та культурного потенціалу регіону. Справа розвитку
сільського відпочинку має реальну державну перспективу і сприятиме поліпшенню соціально-економічної ситуації в сільській місцевості.
Необхідність просування і розвитку вітчизняного «зеленого» туризму
обумовлюється такими причинами:
–

усі регіони країни мають значний рекреаційний потенціал;

–

наявний високий рівень збереження етнокультурної самобутності

історичних регіонів України, що може виступати виключною національною і міжнародною туристичною конкурентною перевагою;
–

розвиток «зеленого» туризму в сільській місцевості стимулює про-

сування підприємництва, яке є визначальним для відновлення економічних
відносин, господарського укладу та оздоровлення економіки сільськогосподарських регіонів;
–

створення і розвиток інфраструктури агрорекреаційного сектору

забезпечуватиме розв’язання соціальних проблем регіонів, (наприклад,
зниження рівня безробіття, покращення соціального клімату);
–

організація екотуризму на селі сприятиме підвищенню екологічної

свідомості населення та формуванню відповідальності за результати антропогенної діяльності.
6. Переробка відходів і повторне використання матеріалів. Сьогодні
регіони та міста України стикаються з багатьма труднощами в управлінні
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твердими відходами, оскільки цей сектор належно не фінансується і зазнає
проблем через недосконалість законодавства та інституційні протиріччя.
Деякі міжнародні агенції включили до пріоритетних напрямів своєї діяльності заходи щодо вирішення проблем управління твердими відходами в
країні. Ці агенції працюють із національними, регіональними та місцевими
органами влади над розробленням політики, планів та інвестиційних програм у цій сфері (Гундер, 2017).
Отже, проаналізовані вище тенденції розвитку «зеленого» бізнесу та
ринку екологічних товарів в Україні і світі дозволяють дійти висновку
щодо беззаперечної актуальності розбудови вітчизняного «зеленого» бізнесу. Своєю чергою, це обумовлює необхідність формування передумов та
відповідних механізмів його популяризації і просування.
Так, відповідальне споживання є 12-м пунктом у списку 17 глобальних цілей сталого розвитку, визначених Організацією Об’єднаних Націй
(Цілі, 2017). Відповідальне споживання (responsible consumption – англ.),
розумне, стале споживання – економічна категорія, яка передбачає економне використання ресурсів для задоволення необхідних потреб (Innovative,
2019). Усі країни світу прийняли зобов’язання адаптувати Глобальні цілі
сталого розвитку до політик і програм на національному рівні. Досягнення
цілі 12 – «Відповідальне споживання» – висуває низку завдань, зокрема забезпечення переходу до використання раціональних моделей споживання
та виробництва за участю всіх країн і з урахуванням їх потенціалу розвитку, що може бути досягнуто за допомогою, у тому числі, розбудови «зеленого» бізнесу.
Сучасними інструментами просування екологічної продукції та розвитку «зеленого» бізнесу, на нашу думку, є такі складові:
–

екологічна сертифікація та маркування;

–

сталі публічні закупівлі;
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–

екологічне інвестування.

Так, мотивотвірним фактором при сталому споживанні є екологічне
маркування продукції. Одночасно з цим у практиці розвинених країн у
державному секторі економіки поширеними є так звані «сталі публічні закупівлі» (sustainability public procurement – англ.). Головним критерієм відношення до сталих закупівель є імплементація вимог різних стандартів, які
передбачають добровільну інтеграцію екологічних і соціальних норм на
всіх етапах виробництва та споживання продукції (Brammer, 2011). Ураховуючи те, що традиційно в структурі ВВП державні закупівлі становлять
близько 12–22%, вони мають бути використані як потенціал для розвитку
екологічних інновацій, просування та впровадження природозберігаючих і
розширення екологічно чистих технологій виробництва (Біоенергетична,
2019).
Крім того, перевагами сталих закупівель є:
–

зростання безпечності та функціональних характеристик готової

продукції;
–

підвищення ефективності використання енергії й інших природних

ресурсів;
–

зменшення відходів виробництва та споживання;

–

зниження викидів парникових газів;

–

виникнення різноманітних соціальних ефектів, створення безпеч-

ного й комфортного середовища для життєдіяльності людини.
Позитивні приклади імплементації сталих закупівель свідчать про
транспарентність та безпечність цього інструменту просування «зеленого»
виробництва. Країнами-прикладами, де вже з початку 2000-х років екологічна продукція закуповується за державні кошти, є Японія, Китай, Корея,
Сінгапур, Гонконг. Як критерій відбору тут застосовуються як стандарти
систем екологічної сертифікації та маркування (ISO 14024), так і так звані
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«органічні стандарти». Отже, товари і послуги, які не відповідають вимогам зазначених критеріїв, не можуть закуповуватися за державні кошти.
Наприклад, у Китаї або Тайвані учасник конкурсних торгів навіть не
зареєструє свою пропозицію, не зазначивши номер екологічного сертифікату на онлайновій платформі публічних закупівель (Innovative, 2019).
Крім зазначених переваг, використання сталих закупівель може забезпечувати виникнення непрямих ефектів, а саме:
–

заохочення розвитку інновацій, технологій чистого виробництва та

раціонального природокористування;
–

покращення інвестиційного клімату, що сприяє модернізації націо-

нальної економіки;
–

просування сталого споживання, що стає успішним прикладом для

приватного сектора і забезпечує підвищення стандартів якості життя
(Innovative, 2019).
Необхідно зауважити, що впровадження та просування ресурсоефективних технологій та екологічно чистого виробництва зумовлює необхідність модернізації національних економічних систем і, як наслідок, вимагає значних витрат коштів. Відсутність міжнародної стандартизованої екологічної звітності не дає можливості отримати доступ до повної інформації
щодо обсягів фінансових ресурсів, імплементованих у виробництво екологічно чистої продукції. Своєю чергою, прогнозні оцінки щодо потенційних
обсягів інвестування в стале господарювання є, безперечно, значними за
своїми масштабами. Наприклад, витрати, пов’язані з досягненням цільових
показників у сфері зниження викидів парникових газів за сценарієм Blue
Map MЕA, вимагають вкладень близько 750 млрд дол. США на рік до
2030 року і 1,6 трлн дол. США на рік у період 2030–2050 років
(Kanapinskas, 2014).
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