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Ключові драйвери зеленої модернізації в Україні
 ВНУТРІШНІ
 Обмежений доступ до матеріальних та енергетичних ресурсів
при їх неефективному використанні та зростанні цін на них
 Зростаючий попит суспільства на чисте довкілля

 Підвищення ролі громад в забезпеченні сталого розвитку
територій та зайнятості
 Загроза залишитися в групі лузерів за рівнем ВВП на душу
 ЗОВНІШНІ

 Угода про Асоціацію з ЄС 2014 року та запровадження
Поглибленої Всеохоплюючої ЗВТ з ЄС з 1 січня 2017 р.
 Схвалення глобального Порядку денного до 2030 р.,
імплементація 17 ЦСР на національному рівні
 Ратифікація Паризької Угоди з питань клімату 2015 року
 Приєднання до Платформи зеленої промисловості ЮНІДО

Політичні рішення та програми, спрямовані на
підтримку процесів зеленої модернізації в Україні
 План дій щодо імплементації Угоди про асоціацію з ЄС на 2014-2017
(Розділ У «Економічне і секторальне співробітництво»);
 Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 р.

 Національний план дій у сфері енергоефективності до 2020 р.;
 Національний план дій у сфері відновлюваної енергетики до 2020 р.;

 Державна програма розвитку аграрного сектора та сільських
територій до 2020 р. (розділ Органічне сільське господарство);
 Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва до 2025 р.
 Зміни до Закону «Про Основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 року»;
 Проект оновленої Енергетичної стратегії до 2035 р.

 Проект Стратегії низьковуглецевого розвитку до 2050 р.
 Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» (24.05 2017)

Компоненти та задачі Програми EaP GREEN
Екологизація економіки: еффективність, нові джерела
зростання
Компонент 1:
Управління та фінансування
• 1.1: Сприяння у розробленні
політики зеленої
трансформації

• 1.2: Оцінка прогрессу:
показники «зеленого»
зростання
• 1.3: Початок реформи
екологічно шкідливих
субсидій (ЕВС)
• 1.4: Реформа податкової
політики: ринкові стимули до
виробництва та споживання
більш чистої продукції
• 1.5: Інвестиційна політика та
розширення доступу до
фінансування
• 1.6: Екологізація МСП
• 1.7: Сприяння зміні моделей
споживання: запровадження
«зелених» закупівель

Компонент 2:
Стратегічна
екологічна оцінка
(СЕО та ОВНС)
• 2.1: Перегляд чинної
нормативно-правової
основи
• 2.2: Зміцнення
потенціалу у сфері
проведення
СЕО/ОВНС у
відповідності з
прикладами належної
практики, в тому
числі діючої в ЄС

Компонент 3: Зелена
трансформація бізнесу
(демонстраційні проекти)
• 3.1: Підвищення кадрового та
інституційного потенціалу у
сфері РЕЧВ
• 3.2: Впровадження, розповсюд
ження і тиражування РЕЧВ

• 3.3: Підтримка технологій РЕЧВ
• 3.4: Стимулювання інновацій
та більш сталих товарів і
послуг шляхом державних
закупівель за принципом
екологічної сталості
• 3.5: Стимулювання розвитку
органічного сільського
господарства

Екологизація економіки: ефективність, нові джерела зростання
1. Управління та фінансування
2. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО та ОНВС)
3. Зелена трансформація бізнесу (демонстраційні проекти з РЕЧВ,
органічне сільське господарство)

Економічна ефективність, екологічна
сталість, соціальна прийнятність
1. Національні діалоги, стратегії переходу до ЗЕ
2. Сприяння зеленим фінансам та інвестиціям
3. Інтеграція екологічної, економічної та
галузевої політики в цілях зеленого росту
4. Покращання управління водними ресурсами

Порядок денний у сфері розвитку до 2030 року та ЦСР –
«глобальний компас» для вирішення завдань сталого розвитку:
… 17 комплексних Цілей сталого розвитку (ЦСР) та 169 завдань;

… інтеграція ЦСР у національні стратегічні документи, реформа статистики;
… нові важливі аспекти: стала енергетика, індустріальний розвиток, воднІ
ресурси, боротьба зі зміною клімату, урбанізація…;
… інвестування коштів в інновації та розвиток екологічно чистих технологій;
… оптимізація всіх фінансових потоків в цілях сприяння сталому розвитку.
Імплементація ЦСР в Україні:

• визначено пріоритетні цілі,
завдання, індикатори до 2030 р.
• Національна доповідь (трав.2017)
• Інтеграція до національних
стратегій та планів розвитку

Україна: ЦСР 8, 9, 12 - завдання з модернізації виробництва
у Порядку денному у сфері розвитку до 2030 року
Ціль 9 Промисловість, інновації та
інфраструктура
 Розвивати надійну, сталу, доступну інфраструктуру
Сприяти прискореному розвитку високо- і середньовисокотехнологічних секторів переробної промисл.
Створити фінансову та інституційну системи, що
забезпечують розвиток наукових досліджень, НТР

Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання
Забезпечити стійке зростання ВВП на основі
модернізації виробництва, інновацій, виводу на
зовнішні ринки продукції з високою часткою ДВ
Підвищити рівень зайнятості населення
Скоротити частку молоді, яка не працює, не
навчається, не набуває професійних навичок
Підвищувати ефективність виробництва на засадах
сталого розвитку

Ціль 12. Відповідальне споживання та
виробництво
 Знизити ресурсоємність економіки
 Забезпечити стале використання хімічних речовин
з використ. інноваційних технологій і виробництв
 Зменшити обсяг утворення відходів, збільшити
обсяг їх переробки та повторного використання

Цілі Сталого
Розвитку

Підтримання всеохоплюючого та сталого промислового
розвитку = досягнення великої кількості компромісів

Економічна конкурентоспроможність КСП:
промислове зростання,
ріст торгівельного потенціалу
технологічний прогрес за
сучасної промислової
політики та стандартів

 Технічне співробітництво
 Аналітика і дослідження з
питань політики та КСП
 Стандартизація
 Партнерства і фінансування

Всеохоплюючий
та сталий
промисловий
розвиток (ВСПР)
Забезпечення
колективного добробуту:
інклюзивне зростання,
рівні можливості для всіх,
розширення партнерських
відносин в процесах
індустріалізації

Збереження довкілля:
Екологічно стале зростання на
засадах ресурсоефективності,
більш чисте виробництво,
«зелені» підприємства,
у т.ч. з утилізації відходів

Проекти ЮНІДО в Україні у сфері
промислового розвитку
Сприяння адаптації та впровадженню ресурсно-ефективного та
більш чистого виробництва шляхом утворення Центру більш
чистого виробництва в Україні (ЮНІДО, Швейцарія, Австрія)
Покращання енергоефективності та сприяння відновлювальній
енергетиці в агропродовольчій галузі та інших малих і середніх
підприємствах в Україні (ЮНІДО, ГЕФ);

Впровадження систем енергетичного менеджменту для
підвищення енергоефективності у промисловості (ЮНІДО, ГЕФ);
Екологічно збалансоване поводження та остаточне видалення
поліхлорбіфенілів (ПХБ) (ЮНІДО, ГЕФ);
Очищення Горлівського хімічного заводу (ЄС , SIDA)

Форсайтне дослідження перспектив розбудови в Україні
зеленої ресурсно-ефективної економіки до 2020 р. (концепція);

Нові бізнес-моделі на базі РЕЧВ
1.
2.
3.
4.
5.

Промисловий симбіоз.
Еко-індустріальні парки.
Сервісні РЕЧВ компанії.
Хімічний лізинг.
Безвідходна економіка.

