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6 

 

ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. На початку ХХІ ст. світове господарство 

періодично перебуває у зоні «турбулентності» та невизначеності, переживає 

глобальні та секторальні «шоки». Кризові ситуації посилюють цілий спектр 

взаємопов’язаних між собою явищ як антропогенного, так і суто економічного 

характеру: кліматичні зміни, погіршення стану природних екосистем, забруднення 

водних ресурсів, збільшення кількості техногенних катастроф, зростання цін на 

продовольчі товари, неефективне інвестування тощо. Все це ускладнює та загострює 

не тільки соціально-економічні та екологічні проблеми суспільного розвитку, але й 

ставить гострі питання про вибір вектору цивілізаційного розвитку людства, що 

вимагає наукового обґрунтування, правового унормування та практичного 

впровадження концепції сталого розвитку. 

Домогтися балансу інтересів всіх суб’єктів господарювання у світовому 

господарстві можливо за рахунок державного впливу, регулювання процесів 

екологізації виробництва та налагодження ефективного міжнародного економічного 

співробітництва під час переходу країн світу до моделі сталого розвитку. Лідером у 

сфері сталого розвитку є Європейський Союз, що прийняв стратегію «Європейський 

зелений курс» (ЄЗК). Реалізація стратегії ЄЗК вже до 2030 р. перетворить ЄС у 

конкурентоспроможний та ефективно функціонуючий інтегрований економічний 

комплекс. Досвід ЄС має позитивний вплив на адаптацію всіх інших країн світу, 

зокрема й України, до впровадження принципів сталого розвитку у повсякденну 

практику господарювання. Це передбачає застосування й механізму міжнародного 

економічного співробітництва, що забезпечує синергію економічного, соціального 

та екологічного векторів розвитку всіх країн світу  заради безпечного та 

комфортного проживання людини на всій території планети Земля. Така постановка 

питання свідчить про актуальність та вагоме практичне значення дослідження теми 
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кваліфікаційної роботи: «Міжнародне економічне співробітництво ЄС у реалізації 

цілей стратегії «European Green Deal»».  

Наукову проблематику «екологізації» економіки та «зеленого розвитку» в 

умовах глобалізації системно розглядали у своїх працях такі іноземні вчені як: 

Ремаркс Б., Хульс Й., Ксенофонтова, М. В.. та інші дослідники та науковці [25; 52; 

26]. 

Серед українських науковців питання сталого розвитку та дослідження 

переваг розвитку «зеленої економіки» здійснили: Біла С.О., Веклич О. О, Батова 

Н.М., Дорогунцов С. І., Турко Д. О., В., Денисенко М. П. [5;7;15;65; 75; 23] та інші 

українські вчені. Слід зазначити, що найбільшу увагу українські дослідники 

традиційно приділяли дослідженню проблематики формування ресурсної стратегії 

сталого розвитку України, визначенню передумов та інноваційних напрямків 

розвитку «зеленої економіки» як одного з пріоритетів трансформаційних зрушень, 

визначенню шляхів досягнення «зеленого» зростання, у т.ч. через призму 

перейняття досвіду передових країн світу, узагальнення досвіду країн ЄС. 

Натомість, проблематика визначення наслідків впливу «екологізіції» на 

функціонування усіх сфер економічного та соціального життя країни, а також 

вивчення практичних шляхів переходу до «зеленого зростання», у т.ч. із залученням 

механізмів міжнародного економічного співробітництва – у вітчизняній та іноземній 

науковій економічній літературі висвітлена недостатньою мірою, що потребує 

поглибленого дослідження цієї тематики.  

Метою кваліфікаційної роботи є визначення сутності та закономірностей 

міжнародного економічного співробітництва ЄС у реалізації цілей стратегії 

«European Green Deal». 

Відповідно до поставленої мети у кваліфікаційній роботі визначено та підлягають 

розгляду наступні основні завдання: 

- розглянути види та форми міжнародного економічного співробітництва країн 

світу у сфері сталого розвитку та «зеленої економіки»; 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%20%D0%94$
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- визначити сутність, цілі та роль «Європейського Зеленого Курсу («European 

Green Deal») у реалізації нового типу економічного зростання європейського 

та світового господарства; 

- дослідити роль міжнародних організацій у впровадженні моделей сталого 

розвитку; 

- обґрунтувати вплив міжнародного економічного співробітництва ЄС в процесі 

переходу до циркулярної економіки та розвитку безвуглецевої промисловості; 

- розглянути форми міжнародного економічного співробітництва ЄС у розвитку 

«зеленої енергетики»; 

- проаналізувати досвід міжнародного економічного співробітництва ЄС у 

розвитку органічного та високоточного аграрного виробництва; 

- дослідити результативність міжнародного економічного співробітництва 

України та ЄС у сфері транспорту та сталого розвитку інфраструктурних 

об'єктів; 

- визначити цілі та пріоритети міжнародного економічного співробітництва 

України та ЄС на місцевому рівні та в процесі розвитку «розумних міст»; 

- обґрунтувати інноваційні пріоритети міжнародного економічного 

співробітництва  України та ЄС у реалізації цілей сталого розвитку.  

Об’єктом кваліфікаційної роботи є дослідження процесів розвитку   

міжнародного економічного співробітництва ЄС у реалізації цілей стратегії 

«European Green Deal». 

Предметом кваліфікаційної роботи є дослідження теоретико-

методологічних та прикладних аспектів розвитку міжнародного економічного 

співробітництва ЄС у реалізації цілей стратегії «European Green Deal». 

Методологія дослідження. Методологічну основу кваліфікаційної  роботи 

становлять як загальнонаукові так і спеціальні (емпіричні) методи наукових 

досліджень. В основі кваліфікаційної роботи – використання принципу єдності 

теорії та практики, дослідження причинно-наслідкових (каузальних) зв’язків, 

застосування методу наукової абстракції та конкретизації явищ і процесів, методів 

історичного та логічного, індукції та дедукції, що дозволяє системно висвітлити 
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сутність та пріоритети міжнародного економічного співробітництва ЄС у реалізації 

цілей стратегії «European Green Deal» («Європейський зелений курс»). 

У першому розділі, в процесі теоретико-методологічного обґрунтування 

сутності міжнародного економічного співробітництва країн ЄС у сфері сталого 

розвитку та «зеленої економіки» широко застосовується каузальний метод 

(причинно-наслідкових зв’язків), методи історичного та логічного, аналізу та 

синтезу, метод класифікацій та узагальнень, у т.ч. в процесі обґрунтування сутності 

та цілей «Європейського зеленого курсу» та визначення специфіки функціонування 

моделей сталого розвитку. 

У другому розділі, в процесі наукового дослідження світового досвіду 

міжнародного економічного співробітництва країн ЄС у реалізації цілей стратегії 

«Європейського зеленого курсу» на секторальному рівні, за допомогою методу 

конкретизації, індукції та дедукції представлено специфіку переходу до «зеленої 

економіки» на рівні «зеленої енергетики» та органічного сільського господарства. 

На основі застосування емпіричних методів: статистичного, графічного, табличного 

аналізу – висвітлено результативність переходу до «циркулярної» та безвуглецевої 

економіки в контексті реалізації цілей «Європейського зеленого курсу». 

У третьому розділі визначено пріоритети міжнародного економічного 

співробітництва і партнерства ЄС та України у досягненні цілей сталого розвитку. 

Для цього застосовано методи причинно-наслідкових зв’язків, метод узагальнень та 

класифікацій, метод конкретного та абстрактного, експертні оцінки, статистичний 

аналіз, системний підхід, SWOT-аналіз. На основі узагальнення експертних оцінок 

та аналізу статистичних даних зроблено висновки щодо пріоритетів МЕС України та 

ЄС у сфері сталого розвитку та реалізації цілей стратегії «Європейського зеленого 

курсу». 

Отримані результати та їх новизна полягає у визначенні сутності, 

закономірностей та пріоритетів міжнародного економічного співробітництва ЄС у 

реалізації цілей стратегії «European Green Deal». 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у дослідженні впливу 

окремих форм міжнародного економічного співробітництва ЄС на  реалізацію цілей 
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стратегії «European Green Deal» (у т.ч. у інноваційній сфері). Набула подальшого 

розвитку класифікація цілей сталого розвитку та пріоритетів переходу до 

«циркулярної економіки» та безвуглецевого («зеленого») економічного зростання у 

ЄС та в інших країнах світу. Удосконалено обґрунтування термінології «зелена 

економіка», «циркулярна економіка».  

Значущість виконаної роботи та висновки: матеріали кваліфікаційної 

роботи узагальнюють європейський досвід міжнародного економічного 

співробітництва у сфері досягнення цілей сталого розвитку та переходу до «зеленої 

економіки», визначають шляхи реалізації цілей стратегії «European Green Deal», що 

відкриває для країн світу, а також і для України – нові можливості щодо 

«безвуглецевого» економічного зростання. 

Рекомендації щодо використання результатів: мaтeрiaли кваліфікаційної  

роботи рекомендується використовувати під час розробки середньо- та 

довгострокових стратегій сталого розвитку країн світу; в процесі прийняття 

міждержавних програм міжнародного економічного співробітництва країн світу у 

сфері «зеленої економіки» та сталого розвитку на основі узагальнення досвіду ЄС 

щодо реалізації цілей стратегії «Європейського зеленого курсу». Матеріали 

кваліфікаційної роботи доцільно використовувати в процесі підготовки аналітичних 

доповідей, наукових статей та тез доповідей для участі у міжнародних наукових 

конференціях з тематики сталого розвитку. 

Теоретичну основу кваліфікаційної роботи становлять теоретичні та 

методологічні наукові дослідження українських та іноземних вчених за 

спеціальністю міжнародні економічні відносини; наукові та аналітичні доповіді, 

монографії та наукові статті; матеріали наукових доповідей та аналітичні матеріали 

офіційних сайтів міжнародних організацій, у т.ч. ООН – за тематикою дослідження.  

Інформаційна база кваліфікаційної роботи. При підготовці кваліфікаційної 

роботи використовувалися законодавчі та підзаконні нормативно-правові документи 

України та ЄС у сфері зовнішньоекономічної діяльності, у сфері міжнародного 

економічного співробітництва ЄС з країнами світу для реалізації цілей стратегії 

«European Green Deal»; статистичні матеріали Євростат та Державної служби 
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статистики України; матеріали та аналітичні звіти міжнародних організацій: 

Єврокомісії, ООН, Програми ООН з довкілля (ЮНЕП), Програми ООН з 

промислового розвитку, Групи Світового Банку (СОТ), Європейського банку 

реконструкції та розвитку (ЄБРР), Департаменту ООН з економічних та соціальних 

питань (ДЕСВ), Конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД), Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 

Партнерства для дій у галузі зеленої економіки (PAGE), Платформи знань про 

зелене зростання (GGKP). Також використано матеріали міжнародних рейтингових 

агентств та інститутів: Міжнародного інституту розвитку менеджменту (IMD) та 

Сінгапурського університету технологій та дизайну.  

Апробація матеріалів кваліфікаційної роботи. Матеріали кваліфікаційної  

роботи пройшли апробацію на факультетській міжнародній науково-практичній 

конференції  «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики 

– 2021» (НАУ, 2021 р., м. Київ)на тему «Цілі стратегії Європейського Зеленого 

Курсу на період до 2030 року», на міжнародній науково-практичній конференції 

(КІМО, 2021 р., м. Київ)  «Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення 

стійкості економіки України» на тему «Сутність, цілі та роль «Європейського 

Зеленого Курсу («European Green Deal») у реалізації нового типу економічного 

зростання європейського та світового господарства», на конференції «Політ» (НАУ, 

2021 р., м. Київ) на тему «Роль інновацій у реалізації «Європейського зеленого 

курсу» (European Green Deal)». 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та «Додатків». Повний обсяг 

кваліфікаційної роботи становить 132 сторінки (з Додатками). У тому числі: обсяг 

основного тексту – 95 сторінок. Список бібліографічних посилань використаних 

джерел представлено на 15 сторінках, що містить  117 найменувань (у тому числі – 

72 іноземних джерел). 

Кваліфікаційна робота містить ілюстративний матеріал: 9 таблиць та 6 

рисунків (у т.ч. у Додатках на  10 сторінках розміщено 2 таблиці та 7 рисунків). 
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РОЗДІЛ 1 

СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

КРАЇН У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

 

1.1. Види та форми міжнародного економічного співробітництва країн 

світу у сфері сталого розвитку та «зеленої економіки» 

 

Розвиток світового господарства не відбувається лінійно, а супроводжується 

системними викликами та ризиками, які охоплюють як соціальні, економічні, так і 

політичні та екологічні аспекти існування людської цивілізації.  Саме тому, за 

останній період все частіше країни почали дбати  про необхідність вирішення 

екологічних та кліматичних проблем, а також про перехід світового господарства до 

сталого розвитку, який передбачає розв'язання на міжнародному рівні таких 

глобальних проблем як: зменшення викидів СО2, вирубка лісів, забруднення 

повітря, морських та прибережних територій, океанів, припинення небезпечних змін 

у флорі та фауні, у тому числі – вимирання рідких видів тварин та зникнення 

рослин, а також подолання бідності та безграмотності людини. Етичне, 

контрольоване та розумне використання всіх ресурсів та біорізноманіття, а також 

індивідуальна та організаційна здатність вчитися з минулого досвіду для збереження 

людства – має вивести світ на принципово новий рівень сталого розвитку. 

Впровадження зеленої економіки та бізнесу, а також перехід до «циркулярної 

економіки» є принципом і метою провідних країн світу, національних урядів, 

особливо тих країн, що залежать від природних ресурсів. Термін «сталий розвиток» 

означає розумне та ефективне використання ресурсів без шкоди і негативних 

наслідків для здоров'я та добробуту майбутніх поколінь людей, збереження  

біорізноманіття, екології та природного середовища. Процес змін передбачає 

експлуатацію ресурсів, впровадження інвестицій, орієнтацію на технологічний 
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розвиток та інституційні зміни, які відповідають сьогоденню та не шкодять 

можливостям майбутніх поколінь людства та задоволенню їх потреб [52].  

Сталий розвиток нерозривно пов'язаний із перебудовою  сьогоднішньої 

домінуючої економічної моделі, з переходом країн до нової парадигми економічного 

розвиткута сталого зростання, що базується на концепції «зеленої економіки». Це  

має значно прискорити зміни в усіх сферах життя та підвищити ефективність 

використання енергії та обмежених ресурсів шляхом раціонального 

природокористування, залучення  альтернативних джерел енергії. До негативних 

наслідків функціонування існуючої системи суспільного виробництва науковці 

відносять: екологічні проблеми (зміни клімату, втрату біорізноманіття), 

неефективне використання ресурсів, нестачу продовольства, води, природних 

ресурсів, соціальну нерівність, бідність населення). Саме тому постає необхідність 

розробки нової економічної моделі, яка збалансує детермінанти складової сталого 

розвитку – екологічну, соціальну та економічну сфери. 

Реальним втіленням концепції сталого розвитку стає «зелена економіка». 

Вперше термін «зелена економіка» був обґрунтований у 1989 році британськими 

економістами Д. Пірсом, А. Маркандія та Е. Б. Барбі  у доповіді для уряду 

Об’єднаного Королівства під назвою «Проєкт зеленої економіки», яка була 

присвячена «екологізації» економіки та концепції сталого розвитку. Економісти-

екологи припустили, що саме реалізація екологічної політики може допомогти в 

економічному розвитку країн та модернізації економіки [48].  

Сучасний процес дослідження «зеленої економіки» пов'язаний з 2008 роком та 

Програмою ООН з довкілля (ЮНЕП), яка спрямована на вирішення найгостріших 

проблем сучасної екологічної кризи. ЮНЕП  визначає зелену економіку як 

інструмент досягнення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку, 

який призведе до покращення добробуту людей, водночас значно зменшить 

екологічні ризики. Передбачається, що інвестиції у розвиток зеленої економіки 

дозволять знизити викиди вуглецю та темпи забруднення, зберегти біорізноманіття, 

забезпечать справедливий розподіл багатства між нинішнім поколінням та 

майбутніми поколіннями, сприятимуть врахуванню інтересів меншин та економічно 
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відсталих груп країн світу.  Для забезпечення ефективного впровадження політики, 

планів та програм щодо переходу до зеленої економіки необхідно залучити  

ефективні міжнародні інститути та структури управління [59]. 

 Розвиток «зеленої економіки» повязують із виробництвом, розподілом та 

споживанням товарів та послуг, які мають привести до підвищення добробуту 

людства у довгостроковій перспективі. Концепція «зеленої економіки» базується на 

трьох головних принципах: імплементація концепції на національному та 

міжнародному рівнях задля стійкого економічного зростання, забезпечення 

зайнятості населення за рахунок створення нових «зелених» робочих місць, 

запобігання руйнуванню екосистеми планети. 

У рамках конференції Організації Об'єднаних Націй з питань сталого розвитку 

«Ріо+20», що проходила у 2012 році, було проголошено тезу про соціально-

економічний збалансований розвиток, який не повинен руйнувати навколишнє 

природнє середовище і  має забезпечувати безперервний прогрес суспільства. Саме 

«зелену економіку» було визначено як один з ефективних інструментів ліквідації 

неуцтва і забезпечення стійкого розвитку. Розвиток «зеленої економіки» зумовить 

підвищення соціальної інтеграції, зайнятості населення, функціонування екосистем, 

що, у свою чергу призводить до зростання і розвитку економічного добробуту. А 

максимально ефективне використання природних ресурсів дозволить підвищити 

дохід нації і запобігти негативним наслідкам традиційного «вуглецевого» 

виробництва [43].  

Усі визначення поняття «зелена економіка», запропоновані міжнародними 

організаціями, об’єднує ідея збереження довкілля, підвищення добробуту людей, 

зміцнення соціальної справедливості, «озеленення» та «екологізації» існуючих 

галузей економіки  шляхом ефективного використання всіх видів ресурсів та 

формування системи відповідності інтересам суспільства.  

За останнє десятиріччя концепція «зеленої економіки» стала стратегічним 

пріоритетом для багатьох урядів, що гарантує  перехід до сталого розвитку.  У 

доповіді Всесвітньої комісії з питань довкілля та розвитку, яка була опублікована у 

1987 році зазначалось, що сталий розвиток – це стратегія економічного планування, 
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спрямована на прагнення врахувати потреби сьогодення без загрози для 

майбутнього, для розвитку майбутніх поколінь людства [108].  

Для досягнення сталого розвитку у межах світового господарства, необхідно 

налагодити багатостороннє міжнародне економічне співробітництво. В даний час 

вектор економічної політики розвинених країн світу взаємопов'язаний з ідеями 

«циркулярної економіки», яка орієнтована на соціальну і екологічну 

відповідальність. Домінуюча нині  соціально-економічна система багатьох країн 

світу побудована на принципі використання в процесі виробництва виключно 

первинних, невідновлюваних  природних ресурсів і матеріалів. Крім того, лінійна 

економіка не приділяє уваги соціальним наслідкам, а також негативно впливає на 

світову екологічну ситуацію.  

На міжнародному рівні визнається, що надмірне споживання природних 

ресурсів, зміна клімату і втрата біорізноманіття є глобальними проблемами людства,  

а одним шляхом щодо їх вирішення є «циркулярна економіка», яка спрямована на 

раціональне, у т.ч. повторне  використання природних ресурсів і мінімізацію 

забруднення навколишнього середовища. Перехід до нової економічної моделі являє 

собою систему виробництва і споживання використання ресурсів, нульового 

утворення відходів і нівелювання впливу зовнішніх негативних ефектів на 

навколишнє середовище. 

Найбільш точним є визначення, дане фахівцями Фонду ЕлленМакАртур, 

згідно з яким під «циркулярною економікою» розуміється сучасна концепція 

економічного розвитку, політична і індустріальна стратегія сталого господарювання, 

що має відновлювальний та замкнутий характер та припускає створення 

безперервного циклу розвитку товарів з мінімізацією негативного людського впливу 

на довкілля, який зберігає природний капітал і збільшує його вартість, підвищує 

віддачу від ресурсів за рахунок оптимізації їх використання [114].  

Аналізуючи і порівнюючи сучасні концепції «циркулярної економіки» та 

«зеленої економіки», що є способами досягнення сталого розвитку, було виявлено 

тісний взаємозв’язок, обумовлений зростанням екологічних ризиків, загальною 

спрямованістю на забезпечення нового типу розвитку, а також значимістю 
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партнерства і співробітництва між зацікавленими сторонами для досягнення 

поставлених цілей. Особливості розглянутих концепцій відображені у Таблиці 1.1 

[7]. 

 

Таблиця 1.1 

Пріоритети концепцій «сталого розвитку», «циркулярної економіки»,  

 «зеленої економіки» 

Концепція Ціль Направлення 

Сталий розвиток ліквідація бідності та 

безграмотності, збереження 

ресурсів планети, 

забезпечення добробуту для 

всіх 

збалансування 

економічної, соціальної 

та екологічної 

складових 

Зелена економіка підвищення добробуту 

людей, забезпечення 

соціальної 

справедливості при 

мінімізації ризиків для 

навколишнього середовища  

ефективне 

використання 

природного капіталу, 

його збереження і 

збільшення; зниження 

негативного 

впливу  на екосистему 

та біорізноманіття; 

інноваційний характер 

економічного розвитку, 

потреба у досягненні 

існуючих 

макроекономічних 

цілей за допомогою 

створення «зелених» 

робочих місць, 

подолання бідності. 

Циркулярна 

економіка 

забезпечення максимальної 

ефективності на кожному 

рівні процесу життєвого 

циклу виробництва 

товару або послуги 

Зменшення споживання 

природніх ресурсів, 

зменшення відходів 

виробництва, повторне 

використання ресурсів 
Примітка. Складено автором за даними JournalofCleanerProduction 

 

Концепції сталого розвитку, «зеленої» та «циркулярної економіки» мають 

схожі ідеї, цілі, задачі та принципи для розвитку та балансування економічної, 
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соціальної та екологічної сфер. «Циркулярна економіка» є інструментом 

імплементації «зеленої економіки», яка сприяє економічному зростанню і 

досягненню цілей сталого розвитку. Впровадження цих концепцій говорить про 

суттєві інституціональні, економічні та соціальні зміни, які мають бути проведені 

для позитивного ефекту як на природні екосистеми, так і на всі сфери соціально-

економічного розвитку. 

Розуміючи наслідки нагальних глобальних проблем, у 2015 році під егідою 

Організації Об’єднаних Націй (ООН) було запропоновано концепцію і цілі сталого 

розвитку (ЦСР), які мають впровадити у свою повсякденну діяльність країни світу з 

метою встановлення балансу між екологічними, соціальними, економічними 

аспектами суспільного життям, у т. за рахунок  налагодження міжнародного 

економічного співробітництва. Цілі сталого розвитку є закликом до пошуку 

комплексних рішень щодо подолання бідності, захисту планети та забезпечення 

того, щоб до 2030 року досягти миру та процвітання. Бажаний результат – такий 

стан суспільства, де умови життя та ресурси використовуються для продовження 

задоволення людських потреб, не підриваючи цілісності та стабільності природної 

еко-системи [108].  

Досягнення ЦСР передбачає співпрацю та партнерство урядів, приватних 

підприємців, інвесторів та пересічних громадян, представників громадянського 

суспільства як на національному, так і на міжнародному рівні задля досягнення 

економічної, соціальної та екологічної стабільності. Передбачається, що завдяки 

концепції ЦСР до 2030 року світ вийде на принципово новий рівень із 

конкурентоспроможними економіками, складовою яких стане раціональне та 

заощадливе використання обмежених та невідновлюваних природних ресурсів. 

У резолюції «Ціли у сфері сталого розвитку: 17 цілей для перетворення 

нашого світу» A/RES/70/1 зазначається, що проблематика «екологізації» стосується 

не тільки  недопущення забруднення оточуючого природного середовища, але й всіх 

найважливіших сфер людського та суспільного життя [47]. 
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ЦСР мають комплексний характер і забезпечують системний перехід до 

«циркулярної економіки» на засадах сталого розвитку до 2030 р. (див. Додаток А, 

рис. А.1), а саме: 

1. Подолання бідності у всіх формах її прояву і усюди. 

2. Ліквідація голоду, сприяння продовольчій безпеці і сталому розвитку 

сільського господарства. 

3. Забезпечення здорового способу життя та добробуту людей будь-якого віку. 

4. Якісна освіта та заохочення можливості навчання впродовж усього життя 

людини та для всіх. 

5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей жінок. 

6. Забезпечення наявності та раціонального управління водними ресурсами та 

санітарією. 

7.  Забезпечення доступу до чистої, дешевої та відновлюваної енергії. 

8. Сприяння безперервному, всеохоплюючому і сталому економічному 

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. 

9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій 

індустріалізації та інноваціям. 

10. Скорочення нерівності всередині країн і у межах світового господарства. 

11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості 

міст і населених пунктів. 

12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 

виробництва. 

13. Пом'якшення наслідків зміни клімату 

14. Збереження морських ресурсів в інтересах сталого розвитку. 

15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному 

використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, 

припинення та мінімізація процесів деградації земель і зупинення втрати 

біорізноманіття. 

16. Забезпечення миру, справедливості та сприяння створенню сильних  

інститутів, забезпечення всім доступу до правосуддя, створення ефективних, 
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підзвітних та інклюзивних інституцій на всіх рівнях розвитку світового 

господарства. 

17. Партнерство країн світу заради сталого розвитку [72]. 

Світовий розвиток тісно взаємопов'язаний, тому ЦУР можна реалізувати лише 

за умови міцного глобального партнерства та співпраці. Координація політики, що 

допомагає країнам, що розвиваються, керувати своїми боргами, а також сприяння 

інвестиціям для найменш розвинених країн має життєво важливе значення і для 

сталого зростання та розвитку. 

Зокрема, з метою боротьби зі зміною клімату і його негативними наслідками, 

2 грудня 2015 року в Парижі було підписано Паризьку угоду між 197 країнами світу 

на 21-й сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Угода 

передбачає прийняття країнами світу зобов'язань щодо скорочення викидів СО2 та 

узгодження спільної діяльності з адаптації до наслідків зміни клімату впродовж 

п’ятирічного циклу. Угода підкреслює, що розвинені країни повинні відігравати 

провідну роль у мобілізації фінансових коштів для підтримки найбільш 

незахищених держав, що розвиваються та їх адаптації до майбутніх змін.  

Угода встановлює низку цілей та спрямована на: 

1) істотне скорочення глобальних викидів парникових газів і обмеження 

підвищення глобальної температури до 2 градусів Цельсія,  докладання зусиль для 

обмеження зростання температури повітря до 1,5 градусів Цельсію; 

2) підвищення здатності адаптуватися до несприятливого впливу кліматичних 

змін, сприяти підвищенню стійкості до зміни клімату та низьких викидів 

парникових газів, що не має загрожувати виробництву продуктів харчування; 

3) пошук фінансування та інвестицій для використання їх для сталого 

розвитку та пом'якшення наслідків зміни клімату.  

Паризька угода знаменує собою початок переходу до низьковуглецевого світу 

та закликає підвищити амбітність дій країн щодо  боротьби зі змінами клімату. 

Здійснення Угоди має важливе значення для досягнення цілей у галузі сталого 

розвитку, оскільки воно являє собою «дорожню карту» дій, пов'язаних зі зміною 
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клімату, які дозволять скоротити викиди і підвищити адаптацію до зміни клімату 

[44]. 

Одним з лідерів втілення у практику господарювання принципів сталого 

розвитку у світі є Європейський Союз.  У грудні 2019 р. у ЄС прийняли 

«Європейський зелений курс» – довгострокову стратегію дій, що передбачає перехід 

до кліматично нейтральної Європи, досягнення оптимального балансу між 

економічними, екологічними та соціальними аспектами розвитку, покращення 

якості життя людей. У «Європейському зеленому курсі» велика увага приділяється: 

змінам клімату, реформуванню енергетичної сфери, визначенню пріоритетів 

структурної перебудови транспорту, промисловості, сільського господарства, 

збереженню біорізноманіття, реформуванню сфери послуг – у т.ч. фінансів та 

торгівлі на засадах сталого розвитку, а також – досягнення нульового забруднення 

за рахунок мінімізації викидів СО2 у атмосферу від всіх видів господарської 

діяльності. 

Світ потребує системної та комплексної програми дій для структурної 

трансформації та озеленення економіки, «екологізації» промисловості, що 

потребують великих обсягів залучених фінансових та інвестиційних коштів, 

налагодження діалогу з громадськістю, тісної співпраці громадян, різних інституцій 

та установ, держави у реалізації цілей сталого розвитку, зеленої та сталої економіки. 

Кожна окремо діюча країна, без спільного міжнародного економічного 

співробітництва не може вирішити питання та проблеми зміни клімату, тому що для 

цього необхідна узгодженість дій щодо використання ресурсів, організаційних 

зусиль, фінансів тощо. Міжнародне економічне співробітництво пов’язує суб’єкти 

світової економіки та існує при взаємному рівноправ’ї, недискримінації, 

взаємовигідності та добровільному виповненню міжнародних домовленостей. 

Збільшення залежності країн світу від природних, соціальних, економічних та 

політичних факторів, взаємозалежності різних сфер економіки, зростанні 

економічного потенціалу суб’єктів МЕВ (транснаціональні корпорації, держави, 

міжнародні організації), інтенсифікація процесів, пов’язаних із науково-технічним 



21 

 

прогресом, зміною клімату спричинили розвиток міжнародних економічних 

відносин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ефективність функціонування та розвитку світової економіки базується на 

взаємозалежності між різними формами міжнародних економічних відносин (МЕВ) 

залежно від сфери діяльності. Виділяють такі форми міжнародних економічних 

відносин, за допомогою яких функціонує світова система господарювання (див. рис. 

1.1.): 

 

 

Рис. 1.1. Система форм міжнародних економічних відносин. 

Примітка. Побудовано автором на основі даних Освіта.ua. 

 

Найбільш сприятливими для реалізації цілей сталого розвитку, переходу до 

безкарбонової та «зеленої економіки» є такі форми МЕВ як обмін науково-

технічними технологіями та результатами наукових досліджень, міжнародна 

кооперація виробництва, міжнародний інноваційний розвиток та міжнародні 

інтеграційні процеси, які сприятимуть швидкій «екологізації» економіки та 

поступовій адаптації до змін, викликаних змінами клімату. 

Міжнародна торгівля є найбільш розвинутою, традиційною, 

швидкозростаючою та динамічною формою міжнародних економічних відносин 
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(МЕВ). Хоча найбільшу частку складає торгівля товарами та послугами (80%), 

стрімкий розвиток демонструє міжнародний розвиток капіталу, а також нова 

сучасна форма МЕВ – міжнародний інноваційний розвиток, яка визначає хід та 

розвиток новітніх методів у трансформації всіх галузей світової економіки на шляху 

до озеленення.  

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) реалізуються на основі 

міжнародного економічного співробітництва (МЕС), яке характеризується більш 

комплексним та динамічним розвитком політичних, організаційних, виробничих, 

науково-технічних зав’язків між усіма суб’єктами міжнародної системи у 

забезпеченні сталого економічного розвитку (див. рис. 1.2.) [26].  

 

 

Рис. 1.2. Поширені форми міжнародного економічного співробітництва. 

Примітка. Побудовано автором на за даними сайту StudFiles. 

 

МЕС стимулює економічний розвиток окремих суб’єктів шляхом 

налагодження довгострокових зв’язків та сумісним взаємовигідним вирішенням 

задач. У 2021 році важливу роль у розвитку «зеленої економіки» та «циркулярної 

економіки» відіграють саме науково-технічне співробітництво, спільна участь у 

розробці проєктів по збереженню природних ресурсів, так як ці форми сприяють 
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створенню нових амбітних цілей та їх реалізації за допомогою «зеленого 

фінансування». 

Розвиток МЕС країн світу на основі вирішення проблем збереження 

навколишнього середовища, шляхом розвитку «зеленої економіки» у ХХІ ст. 

активізується у всьому світі. Таким чином, ми прийшли до висновку, що 

«екологізація» – це невід’ємна складова процесів суспільної трансформації а 

механізмом її реалізації є міжнародне економічне співробітництво країн світу [113]. 

Отже, проблеми захисту навколишнього середовища та політичної екології 

кидають виклик існуючим політичним, соціальним та економічним структурам. 

Саме концепції сталого розвитку, «зеленої економіки» та «циркулярної економіки»  

здатні змінити існуючу економічну модель. Вони мають схожі ідеї, цілі, задачі та 

принципи для розвитку та балансування економічної, соціальної та екологічної 

сфер. «Циркулярна економіка» є інструментом розвитку «зеленої економіки», яка 

сприяє економічному зростанню і досягненню цілей сталого розвитку. 

Впровадження цих концепцій говорить про суттєві інституціональні, економічні та 

соціальні зміни, які мають бути проведені для збереження природних багатств та 

природного капіталу заради майбутнього людства.  

Питання зміни клімату та сталого розвитку є важливим джерелом розвитку 

для міжнародного економічного співробітництва, які мають бути вирішені через 

реалізацію цілей та принципів сталого розвитку, «зеленої економіки», «зеленого 

фінансування». Управління питаннями екології має проводитися на міжнародному 

рівні за допомогою системи екологічного менеджменту, концепції та цілей 

спрямованих на підвищення результативності  організацій у вирішенні питань 

пов’язаних з екологією. Саме тому, глобальні екологічні проблеми потребують 

науково-технічного співробітництва, спільних розробок проєктів та їх реалізації, 

розвитку міжнародного туризму, «зеленого фінансування», спеціалізації 

виробництва, надання кредитів та створення спільних проєктів для побудови нової 

моделі економіки та переходу до сталості.  Науково-технічне співробітництво, 

розробка спільних проєктів та надання їм «зелених інвестицій» відіграють важливу 

роль у забезпеченні сталого розвитку, так як створюють нові можливості та 
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інструменти задля економічного зростання всіх суб’єктів та встановлення гармонії з 

навколишнім середовищем. 

 

 

1.2. Сутність, цілі та роль «Європейського Зеленого Курсу («European 

Green Deal») у реалізації нового типу економічного зростання європейського та 

світового господарства. 

 

Лідером у сфері сталого розвитку, без сумніву, вважають Європейський Союз. 

У 2019 році ЄС приймає стратегію «Європейський зелений курс» (ЄЗК), яка до 2030 

року перетворить ЄС у сучасну та конкурентоспроможну економіку, забезпечивши 

мінімізацію забруднення довкілля та перехід до сталого «зеленого» розвитку. 

«Європейський зелений курс» має на меті перетворити кліматичні та екологічні 

виклики у можливості нового типу зростання для всіх сфер економіки, роблячи цей 

перехід справедливим та всеохоплюючим для усього людства. Як зазначила 

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн: «Європейський зелений курс 

– це наша нова стратегія зростання, це стратегія розвитку, яка віддає більше, ніж 

забирає» [105]. Завдяки ЄЗК можна підвищити ефективне використання ресурсів 

шляхом переходу до чистої, «циркулярної економіки». «Європейський зелений 

курс» охоплює всі галузі економіки, зокрема транспорт, енергетику, сільське 

господарство, будівництво та галузі промисловості, у т.ч. і виробництво сталі, 

цементу, текстилю та хімікатів, що завжди вважалось «брудним виробництвом».  

ЄЗК передбачає реформування «кліматичної» політики, що націлює ЄС  на 

вирішення трьох основних стратегічних цілей: 

По-перше, курс зосереджений на досягнення чистого нульового рівня 

забруднення, скорочення викидів парникових газів у всіх секторах економіки. 

Головною метою є збільшення частки відновлюваної енергетики у енергетичному 

балансі ЄС. 

По-друге, планується зменшити частку використання ресурсів та 

ресурсозалежність європейської економіки за рахунок переходу до «циркулярної 
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економіки», оскільки Європа залишається одним із основних споживачів природних 

ресурсів у світі.  

По-третє, у ЄС планується регулярне прийняття і впровадження комплексних 

та інтегрованих заходів задля адаптації до змін клімату [80]. 

Основним та базовим документом, який закладає основи та передбачає 

основні напрямки впровадження стратегії ЄЗК є Комюніке COM (2019) 640 final[31]. 

Прийняття документу є вкрай важливим, так як проблематика «екологізації» 

стосується не тільки недопущення забруднення оточуючого середовища, але й всіх 

найважливіших сфер людського та суспільного життя. Документ аналізує кожен 

компонент Європейського зеленого курсу: зміна клімату, енергетика, транспорт, 

промислова стратегія, сільське господарство, нульове забруднення, біорізноманіття, 

фінанси, торгівля.  

«Європейський зелений курс» має на меті вирішення низки системних 

проблем задля трансформації європейської економіки на засадах сталого розвитку 

до 2050 р., а саме: 

1. Першочергового значення набувають реформи у сфері енергетики, 

спрямовані на її декарбонізацію та адаптацію до змін клімату, у т.ч. шляхом 

діджіталізації всіх процесів управління енергетичним сектором. 

2. Передбачено прийняття «Кліматичного закону» та нових директив ЄС, у 

тому числі новації відбудуться у сферах енергетичного оподаткування, транспорту, 

сільського господарства. Йдеться про те, що всі суб'єкти господарювання, які будуть 

ігнорувати норми «екологізації» та декарбонізації будуть сплачувати високі 

екологічні податки, що підвищить собівартість продукції та зробить її 

неконкурентоспроможною на світовому ринку.   

3. Визначено шляхи щодо поступового переведення всіх сфер економіки ЄС 

на «зелені технології». Йдеться про  «зелені фінанси», «зелені інвестиції», а також – 

про забезпечення справедливого доступу людей та молоді до освіти та навчання, що 

попереджає настання бідності. 
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4. Передбачається, що роль ЄС на міжнародній арені буде неухильно зростати, 

і насамперед – у просуванні та втіленні принципів сталого розвитку у світових 

масштабах.  

5. Успіх реформ у ЄС залежить від інтенсивності участі всіх громадян у 

виконанні завдань сталого розвитку та кліматичних дій через «Європейський 

кліматичний пакт». 

Головними стратегічними цілями реалізації «Європейського зеленого курсу» 

визнано: 

1. Посилення кліматичних амбіцій ЄС на період до 2030 року.  

2. Декарбонізація енергетичної системи та перехід до відновлювальної 

енергетики.  

3. Промислова стратегія як механізм розвитку інновацій, досягнення 

кліматичної нейтральності та конкурентоздатності ЄС.  

4. Прискорений перехід до розумної та сталої мобільності у ЄС. 

5. Захист біорізноманіття, контроль за незаконним, непрозорим та 

нерегульованим рибальством, полюванням та вирубкою лісів на всій території ЄС.  

6. Нульове забруднення навколишнього природного середовища на всій 

території ЄС. 

7. «Зелене сільське господарство» як здорова та екологічна система 

продовольства. 

8. Розвиток економіки на засадах сталого розвитку та фінансування переходу 

до кліматично-нейтральної Європи. 

9. ЄС має стати глобальним лідером у сферах охорони довкілля, зміни клімату 

та у енергетичній політиці [31]. 

Центральною темою «Зеленого курсу» є зміна клімату. Тож, Європейська 

Комісія вже затвердила амбітний та економічно ефективний шлях щодо досягнення 

кліматичної нейтральності до 2050 року,  згідно з яким ЄС планує досягти 

скорочення викидів парникових газів та СО2 до 50% - 55% від показників 2019 р. 

[41]. 
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Закон про клімат ЄС зорієнтований на досягнення мети кліматичної 

нейтральності, гарантує залучення всіх секторів економіки до сталого розвитку. ЄС 

стимулює створення екологічно чистих робочих місць та продовжує досвід ЄС щодо 

скорочення викидів парникових газів при одночасному зростанні економіки, 

заохочує міжнародних партнерів збільшити свої амбіції щодо скорочення темпів 

зростання глобальної температури до 1,5 ° C та уникнути найтяжчих наслідків зміни 

клімату. 

Вже 14 липня 2021 року Європейська Комісія прийняла низку законодавчих 

пропозицій, які визначають заходи щодо досягнення кліматичної нейтральності в 

ЄС до 2050 року. Одним із них є законодавчий пакт «Fitfor 55», що ставить за мету 

скоротити викиди парникових газів в атмосферу на 55% до 2030 року, пропонує 

переглянути кліматичне законодавство ЄС, включаючи Систему власних ресурсів у 

формуванні бюджету. Регламент розподілу зусиль, законодавство щодо 

використання транспорту та землекористування визначає шляхи, якими Комісія має 

намір досягти кліматичних цілей ЄС відповідно до «Європейського зеленого курсу» 

[41]. 

«Fitfor 55» охоплює широкий спектр сфер політичних ініціатив, тому 

Директорат Європейської Комісії з питань клімату запропонував наступне: 

1. Збільшити амбіції щодо перегляду системи торгівлі викидами у ЄС. 

2. Посилити резерв стабільності ринку, пов'язаного з переглядом «Системи 

торгівлі викидами» у ЄС. 

3. Переглянути Директиви Європейської системи торгівлі викидами у сфері 

авіації та сприяти використанню стійких видів палива. 

4. Переглянути Директиви Європейської системи торгівлі викидами у авіації 

згідно з політикою «Міжнародної організації цивільної авіації». 

5. Заохотити держави до розподілу зусиль у боротьбі зі скороченням викидів 

(«Регламент розподілу зусиль») у відповідності з планом кліматичних цілей. 

6. Досягти кліматичної нейтральності у секторах землекористування, лісового 

та сільського господарство, зменшити викиди від користування добрив та 

тваринництва. 
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7. Перегляд стандартів викидів CO2 для легкового та вантажного транспорту. 

Ключовими елементами цієї ініціативи є нова система торгівлі квотами на викиди 

СО2, у т. ч. для оптимізації ринку палива для автомобільного транспорту. 

8. Створити соціальний фонд з питань клімату для пом’якшення соціальних 

наслідків у зв’язку з переходом до зеленої та «циркулярної економіки».  

До 2024 року країни-члени ЄС повинні будуть представити плани зі зміни 

соціальної політики разом зі своїми національними планами в областях енергетики і 

клімату, в яких також будуть вказані й особливо вразливі соціальні групи та заходи 

щодо зниження ризиків бідності. 

Законодавчий пакет ЄС створює низку ризиків, а саме – непропорційно 

охоплює домогосподарства з низькими доходами, у яких паливо і транспорт 

відіграють істотну роль у розподіленні доходів та які часто не мають достатньої 

інформації про доступність низьковуглецевих альтернатив. У таких домашніх 

господарств менше можливостей для змін, оскільки низьковуглецеві продукти 

можуть мати високі експлуатаційні витрати. Через це існує й величезна проблема 

розробки ефективного і справедливого механізму компенсації, що охоплює різні 

види нерівності, ступень доступності ринку і рівні ринкової інформації. 

Реформувати традиційний  вуглецевий ринок складно, але це є стратегія ЄС.  

Подальша декарбонізація енергетичної системи має вирішальне значення для 

досягнення кліматичних цілей ЄС на період до 2030 та до 2050 року. Виробництво 

та використання енергії у різних секторах економіки становлять понад 75% викидів 

парникових газів у ЄС. Саме тому енергоефективність є одним із пріоритетів ЄЗК. 

Енергетичний сектор ЄС повинен базуватися, переважно на відновлюваних 

джерелах та припинити видобуток кам’яного вугілля. Водночас, енергопостачання 

ЄС має бути безпечним та доступним для споживачів і бізнесу, а перехід до чистої 

енергії повинен залучати споживачів та приносити їм користь. Важливо забезпечити 

повну інтеграцію європейського енергетичного ринку, його диверсифікацію та 

ввести нові технології, що забезпечать перехід до сталого розвитку.  

Відновлювані джерела енергії, такі як вітроенергетика, гідроенергетика, 

сонячна енергетика та біоенергетика відіграють важливу роль у переході до сталого 
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розвитку. Розумна інтеграція відновлюваних джерел енергії, підвищення 

енергоефективності та інших стійких рішень у різних секторах економіки ЄС 

допоможе досягти декарбонізації за найменших витрат. Стрімке зниження вартості 

відновлюваних джерел енергії у поєднанні з вдосконаленою політикою підтримки 

вже зменшило вплив за рахунок використання домогосподарствами ВДЕ [80].  

Зміна клімату продовжує створювати значні ризики для розвитку Європи та 

Світу, що посилює зусилля щодо захисту клімату, сприяє формуванню сталої 

економіки. Робота країн ЄС щодо адаптації кліматичних змін до викликів сталого 

розвитку продовжує впливати на державні та приватні інвестиції, у тому числі – на 

вирішення глобальних проблем. Важливо, щоб у ЄС інвестори, підприємства, міста 

та громадяни інтегрувалися у процес боротьби зі зміною клімату, оскільки 

кліматична політика безпосередньо торкнеться всіх. Тому важливо підійти 

збалансовано до розподілу витрат на впровадження ініціатив щодо переходу до 

зеленої економіки та вирішення кліматичних питань [41].  

 Передбачено інтегрувати кліматичні цілі в усі сектори економіки і 

суспільного життя та досягти кліматично нейтральної економіки ЄС. У ЄС 

розроблено дієві економічні механізми переходу до сталого розвитку. Так, 

поступово у ЄС будуть впроваджувати механізм мінімальних податкових ставок 

енергетичного податку на природний газ та «зелену» електроенергію, а також 

високі, протекціоністські мита на імпорт до ЄС товарів та послуг, які вироблені в 

інших країнах з порушенням принципів «екологізації» та за рахунок високих обсягів 

викидів СО2 (так званий – «прикордонний вуглецевий збір на викиди СО2», який 

сплачують у ЄС імпортери такої продукції, що вироблена на основі старих 

«вуглецевих» технологій з високим вмістом викидів СО2). За «Європейським 

зеленим курсом» платники податків у ЄС повинні будуть фінансувати підтримку 

екологічних державних закупівель, розбудову «зеленої інфраструктури» та 

впровадження компенсаційних заходів для промисловості, що переходить до 

сталого «зеленого» виробництва [80]. 

Важливо зауважити, що без суспільної підтримки деякі низьковуглецеві 

технології залишаться неконкурентоспроможними, а скорочення викидів може 
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залишитися недосяжною метою. Для фінансування проєктів «зеленої економіки» 

необхідна державна допомога: податкові стимули, посилення технічних регламентів, 

кредити на науково-дослідні роботи, проєкти, а також на «озеленення» державної 

інфраструктури. Це послужить каталізатором для безпрецедентного просування  

глобального «зеленого» курсу. 

Для переходу до «зеленої» та «циркулярної економіки» у світі, на основі 

досвіду ЄС, пропонуються різноманітні програмно-економічні інструменти. 

Наприклад, такі механізми, як:  

- популяризація еко-технологій у менш розвинених країнах; 

- політика державних закупівель, що заохочує виробництво екологічної 

продукції;  

- зростання державних інвестицій у розвиток інфраструктури, що відповідає 

принципам сталого розвитку (включаючи розвиток громадського транспорту, 

відновлювальних джерел енергії, будівництво енергоефективних будівель, 

розвиток «природного капіталу»;  

- цільова державна підтримка досліджень і розробок, пов'язаних зі створенням 

екологічно чистих технологій;  

- проведення податково-бюджетних реформ, скасування екологічно 

небезпечних і запровадження «екологічно-дружніх» субсидій як підтримки;  

- усунення торгових бар'єрів (високого мита) на шляху торгівлі екологічно 

безпечними товарами і послугами [37]. 

Політичні реформи допоможуть забезпечити ефективне ціноутворення на 

вуглець, що сприятиме змінам у поведінці споживачів та бізнесу, а також 

збільшенню залучення стабільних державних та приватних інвестицій. Різні 

інструменти ціноутворення повинні доповнювати один одного та спільно 

забезпечувати узгоджені рамки політики.  

За оцінками Європейської Комісії, для досягнення поточних цілей в області 

забезпечення сталого розвитку, збереження клімату та декарбонізації енергетики в 

країнах ЄС, визначених Європейським зеленим курсом на період 2020-2030 роки 

будуть потрібні додаткові щорічні інвестиції у розмірі 260 млрд. євро, що становить 
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приблизно 1,5% ВВП від 2018 року.  Не менш ніж 30% Європейського 

інвестиційного фонду буде спрямовано на фінансування заходів для боротьби зі 

змінами клімату. Вагоме значення у процесах фінансування проєктів сталого 

розвитку Європейського союзу будуть відігравати і національні бюджети країн-

членів ЄС.  Широке використання інструментів «зеленого» бюджетування 

допоможе перенаправити державні інвестиції, спрямувати споживання та 

оподаткування на «зелені» пріоритети. 

У січні 2020 року Комісія вже представила Інвестиційний план «Європейський 

зелений курс» з метою досягнення цілей, встановлених у рамках Європейської 

зеленої угоди. Він спрямований на формування сприятливих умов для сприяння та 

стимулювання державних та приватних інвестицій, необхідних для переходу до 

нейтральної, конкурентоспроможної, інклюзивної  та «зеленої економіки». 

Доповнюючи інші ініціативи, оголошені в рамках ЄЗК, план базується на трьох 

основних задачах:  

- По-перше, він профінансує щонайменше 1 трильйон євро стабільних 

інвестицій протягом наступного десятиліття через бюджет ЄС, виділивши 

більшу частку державних витрат на боротьбу зі зміною клімат та залучатиме 

приватне фінансування. 

- По-друге, він створить можливості та сприятливі умови для приватних 

інвесторів та державного сектору, забезпечивши економічно ефективний та 

справедливий перехід через перегляд  та впровадження необхідної політики. 

- По-третє, план надасть пряму підтримку державним органам та підприємцям у 

розробці та реалізації проєктів щодо сталого розвитку [23].  

Бюджет ЄС відіграватиме ключову роль у сприянні досягнення кліматичних 

цілей, тому 1 червня 2021 року набуло чинності рішення про реформу системи 

фінансування бюджету, де передбачається, що потік доходів до бюджету ЄС може 

збільшитися на 20% за допомогою політики Системи торгівлі викидами ЄС, яка 

забезпечує досягнення скорочення викидів. 

Одним з джерел фінансування проєктів сталого розвитку на території ЄС та 

ще одним джерелом надходжень до бюджету ЄС встановлений податок, який буде 
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сплачуватися всіма державами-членами та базується на основі кількості 

неперероблених пластикових відходів. Тобто кожна країна ЄС тепер самостійно має 

вирішити як його сплачувати [99].  

Деякі з технологій і рішень, критично важливих для забезпечення цієї 

трансформації, перевірені і потребують швидкої комерціалізації, тому участь 

венчурного капіталу є ключовим. Для значних змін на ринку та розвитку більш 

складних технологій, для проведення досліджень і розробок необхідна цільова 

підтримка з боку урядів та корпорацій, участь яких буде ключем до подальшого 

успіху впровадження технологій для боротьби зі зміною клімату – як з точки зору їх 

нульових зобов'язань, які стимулюють попит на нові рішення, так і з точки зору їх 

інвестицій в комерціалізацію інновацій. Фінансові залучення, комерційне ноу-хау і 

галузеві знання допоможуть стартапам зорієнтуватися в тому, як швидко 

впроваджувати і масштабувати нові інновації на ринку [81].  

Очікується, що ці політичні реформи сприятимуть зміні споживчої та ділової 

поведінки, а також збільшенню державних та приватних інвестицій. Різні 

інструменти ціноутворення повинні доповнювати один одного і разом забезпечувати 

узгоджену основу політики 

План дій з кругової економіки включатиме розвиток та підтримку політики, 

щодо циркулярного проєктування всіх продуктів на основі загальної методології та 

принципів. Це дасть пріоритет скороченню та повторному використанню матеріалів 

перед їх переробкою. Він сприятиме створенню нових бізнес-моделей та розширеної 

відповідальності виробників, а також встановлюватиме мінімальні вимоги для  

розміщення екологічно шкідливих продуктів на ринку ЄС.  

У жовтні 2020 року Єврокомісія вже прийняла стратегію ЄС щодо хімічних 

речовин, що є першим кроком до досягнення нетоксичного середовища згідно з 

Європейською Зеленою угодою. Стратегія сприятиме впровадженню інновацій у 

галузі безпечних та стійких хімічних речовин, а також підвищить захист здоров'я 

людей та навколишнього середовища від небезпечних хімічних речовин. Буде 

заборонено використання шкідливих хімічних речовин у  таких споживчих товарах, 



33 

 

як іграшки, предмети догляду за дітьми, косметика, миючі засоби та  текстиль, а 

також забезпечення безпечного та стійкого використання хімічних речовин.  

«Циркулярна економіка» створює нові можливості для ЄС, оскільки підвищує 

продуктивність праці та віддачу ресурсів, забезпечує суттєву економію матеріалів, 

створює можливості для появи нових «зелених» робочих місць і для розвитку 

інновацій. Крім того, формуються нові  екологічні та системні можливості для 

інноваційного МЕС країн. Найбільш актуальними напрямами є зменшення викидів, 

використання та споживання сировини та матеріалів, збереження та підвищення 

ефективності використання земель, зменшення впливу негативних зовнішніх 

чинників, які заощадять  для європейських підприємств близько 600 млрд. євро. 

Заходи щодо збільшення продуктивності праці та ефективності використання 

ресурсів на 30% до 2030 року можуть збільшити ВВП країн ЄС майже на 1%, при 

умові створення 2 мільйонів додаткових робочих місць [28].  

Зміна клімату та погіршення стану навколишнього природного середовища 

впливає на кожну людину. Вирішення таких проблем потребує глобального 

рішення, саме тому ЄС прагне встановити стандарти задля сталого зростання через 

«Європейський зелений курс». Метою «European Green Deal» є трансформація ЄС у 

справедливе та процвітаюче суспільство із сучасною, ресурсо-ефективною та 

конкурентоспроможною економікою, де у 2050 році економічне зростання не  буде 

пов’язане з використанням вуглецевих ресурсів, а викиди парникових газів та СО2 

будуть зведені до мінімуму. 

Вирішення cистемних проблем задля трансформації європейської економіки  

відбувається на засадах сталого розвитку до 2050 р та відповідно до принципів 

стратегії «Європейський зелений курс». ЄС проводить реформи у сфері енергетики, 

проводять діджіталізацію всіх процесів управління енергетичним сектором, 

приймають директиви та закони, які сприяють зміні клімату та «озелененню» 

економіки, вводять податки на «неекологічні»  виробництво, послуги та товари, 

фінансують «зелені технології». Однією із ініціатив є кліматична програма є  «Fitfor 

55», яка націлена на перегляд «Системи торгівлі викидами» у ЄС, Директиви 

Європейської системи торгівлі викидами у сфері авіації та сприяти використанню 
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стійких видів палива, заохочувати держави до розподілу зусиль у боротьбі зі 

скороченням викидів («Регламент розподілу зусиль»), досягти кліматичної 

нейтральності у секторах землекористування, лісового та сільського господарство, 

зменшити викиди від користування добрив та тваринництва, зменшувати соціальні 

наслідки у зв’язку з переходом до зеленої та «циркулярної економіки» шляхом 

створення соціального фонду з питань клімату для пом’якшення соціальних 

наслідків у зв’язку з переходом до «зеленої економіки» та «циркулярної економіки». 

У ЄС вже розроблений розроблена нова система оподаткування «прикордонний 

вуглецевий збір на викиди СО2» (CBAM), яка передбачає оподаткування товарів, які 

вироблені в неекологічний спосіб з високим обсягом викидів СО2. Очікується, що 

зменшення викидів зекономлять європейським підприємствам близько 600 млрд. 

євро, а заходи щодо збільшення продуктивності праці та ефективності використання 

ресурсів на 30% до 2030 року можуть збільшити ВВП країн ЄС майже на 1% та 

створити 2 мільйонів додаткових робочих місць. 

Стратегія ЄЗК спрямована на захист, збереження та зміцнення природного 

капіталу ЄС, а також на охорону здоров’я та добробут громадян. Вона повинна 

ставити людей на перше місце і звертати увагу на регіони, галузі та працівників, які 

зіткнуться з поточними проблемами структурної перебудови економіки через 

впровадження даної стратегії. Отже, цей перехід має бути всеосяжним, тому 

першочергового значення набуває активна участь громадськості, великих компаній 

та ТНК, організацій, владних структур, що принесе суттєві зміни у перехідному 

періоді.  Масштабна, кліматично орієнтована трансформація різних секторів 

економіки потребує залучення до аналогічних змін і країн-сусідів ЄС, а також – 

партнерів ЄС в усьому світі. Висуваючи можливі рішення та стратегію до дій, ЄС 

доводить, що використання дипломатії та міжнародного економічного 

співробітництва здатні вирішити нагальні питання людства. 
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1.3. Роль міжнародних організацій у впровадженні моделей сталого 

розвитку та управлінні кліматичними змінами. 

 

Питаннями сталого розвитку та зміною клімату опікуються різні міжнародні 

організації, метою яких є контроль та регулювання екологічних проблем в окремих 

країнах та регіонах, а також розробка та реалізація екологічних ініціатив та програм, 

які найкраще підходять для імплементації в кожній з країн світу та на рівні 

національного і світового ринку. Наразі, існує низка міжнародних організацій та 

програм, що займаються питаннями сталого розвитку та зеленого зростання як у 

світових масштабах, так і локально, а саме: Європейська Агенція з довкілля (ЄАЗД), 

ООН, Програми ООН з довкілля (ЮНЕП), Програми ООН з промислового розвитку, 

Група Світового Банку (СОТ), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), 

Департамент ООН з економічних та соціальних питань (ДЕСВ), Конференція 

Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Міжнародна 

організація праці (МОП), Організація економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР), Глобальний інститут зеленого зростання (ГІЗЗ), Партнерство для дій у 

галузі зеленої економіки (PAGE), Платформа знань про зелене зростання (GGKP). 

Проблеми переходу країн до сталого розвитку тісно взаємопов'язані, тому їх 

вирішення потребує міжнародного економічного співробітництва та узгоджених 

заходів. У міру того, як наш світ стає взаємопов’язаним, а загрози – складнішими, 

роль ООН стає вирішальною. Завдяки ООН було вирішено безліч глобальних 

проблем: від розв’язання військових конфліктів, викорінення хвороб та епідемій, 

забезпечення стабільності в країнах, захисту прав людини – до впровадження цілей 

сталого розвитку. ООН прагне вирішити найактуальніші проблеми у світі і робить 

необхідні кроки, щоб допомогти створити всеосяжний, процвітаючий зі сталим 

розвитком світ. 

Цілі сталого розвитку, прийняті 193 країнами у 2015 році, стали результатом 

найбільш всеосяжних переговорів в історії ООН і спонукали уряди різних країн до 

змін. Досягнення цілей до 2030 року вимагатиме значних зусиль, рішучості та 
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гнучкості, міжнародного економічного співробітництва щоб адаптуватися до нових 

тенденцій та змін.   

Однією із ключових структур ООН, що сприяє екологічному порядку та 

реалізації ЦСР є Програма ООН з довкілля. Відповідно до резолюції Генеральної 

Асамблеї ООН A/RES/2997(XXVII) від 15 грудня 1972 р. діяльність ЮНЕП включає 

в себе співпрацю зі 193 державами-членами ООН, представниками організацій, 

бізнесу та інших сторін для вирішення екологічних проблем, а також заохочує до 

міжнародного партнерства. Організація ЮНЕП забезпечує координацію 

багатостороннього співробітництва у сфері екології та охорони навколишнього 

середовища, сприяє раціональному використанню природних ресурсів, надає 

підтримку країнам у реалізації цілей сталого розвитку та адаптації до зміни клімату, 

шляхом міжнародно-правової основи природоохоронної діяльності, розробку 

планування «дорожніх карт», надання технологій та інструментів для захисту та 

відновлення навколишнього середовища, а також пошук інвестицій [66]. 

Програма працює у обговоренні сучасного прогресу в науці, інноваціях та 

розробці технологій, а також – у реалізації проектів та програм, що передбачають 

обмін знаннями, досвідом та передачу новаторських технологій переходу до сталого 

розвитку країнами світу. Перший напрямок діяльності ЮНЕП реалізується у 

стимулюванні накопичення наукових знань про навколишнє середовище та її зміни, 

що розглядається як обов'язкова умова сучасної екологічної політики, яка має бути 

науково-обґрунтованою. Другий напрямок пов'язаний із стимулюванням розробки 

та передачі технологій, що сприяють раціональному використанню природних 

ресурсів, запобіганню зміни клімату, збереженню та стійкому використанню 

біорізноманіття, раціональному земле- та водокористуванню [86].  

Концепція сталого розвитку вимагає міжнародного економічного 

співробітництва, нових підходів та принципів роботи щодо ведення банківського 

бізнесу та передбачає орієнтацію на врахування екологічних, соціальних та 

управлінських факторів. Найбільші міжнародні банківські та фінансові установи 

забезпечують підтримку формуванню нових банківських бізнес-моделей, які 

орієнтовані на реалізацію цілей сталого розвитку. Перш за все, до подібних 



37 

 

організацій відносяться ООН, Міжнародний валютний фонд, Організація 

економічного співробітництва та розвитку, Група Світового банку, ЄБРР тощо. 

Група Світового банку є важливими інституційним суб'єктом, що сприяє 

країнам і регіонам у переході до сталого розвитку і досягнення його цілей. Група 

Світового Банку – це група міжнародних фінансових організацій, створених з метою 

організації фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються,  їх 

спрямування на вирішення найскладніших глобальних і місцевих проблем розвитку. 

Світовий банк не лише сприяє глобальному розвитку, але й співвідносить свою 

діяльність зі сталим розвитком та сприяє виконанню міжнародно-правових 

зобов'язань,  унормованих у Декларації Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього 

природного середовища та у інших міжнародних правових конвенціях. Для 

досягнення цих цілей робота проводиться за трьома напрямами: прискорення темпів 

сталого економічного зростання на користь всіх верств населення; інвестиції у 

людський капітал; адаптація до глобальних потрясінь. 

Група Світового банку поглиблює свою працю у гуманітарних проблемах та 

співпрацює з організаціями приватного сектору та країнами, щоб ефективно 

підвищити віддачу від  діяльності організації та здійснює наступні заходи: 

- сприяє розвитку цифрових технологій на користь зростання економіки; 

- підвищує стійкість фінансового сектору; 

- інвестує у стійку інфраструктуру; 

- стимулює економічні трансформації; 

- сприяє сталому розвитку бізнесу та створенню робочих місць; 

- ліквідує гендерні розриви та розширює права та можливості жінок; 

- долає безпрецедентну світову кризу у галузі охорони здоров'я; 

- діє від підвищення продовольчої безпеки – до адаптації країн щодо зміни 

клімату; 

- поширює обмін знань, а також сприяє розробці та передачі  «зелених» 

технологій, що забезпечують узгодження трьох сфер розвитку – економічної, 

екологічної та соціальної [30].  
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Кожна організація Групи Світового банку публікує свій річний звіт, як  План 

дій Групи Світового Банку у сфері зміни клімату на 2021-2025 рр., що  передбачає 

активізацію дій та сил у забезпеченні повної інтеграції цілей у сфері зміни клімату 

та максимального фінансування для адаптації країн щодо зміни клімату та 

пом’якшення наслідків цього процесу: 

- перехід від інвестицій у «зелені» проєкти щодо екологізації економіки цілих 

країн;  

- 50% кліматичного фінансування буде направлено на адаптацію до зміни 

клімату; 

- 35% кліматичного фінансування буде направлено на протидію змінам клімату; 

- допомога країнам у справедливому переході від вуглецевої енергетики до 

інших енергетичних джерел; 

- сприяння та допомога країнам у розробці програм та політичних проєктів на 

національному рівні для довгострокової стратегії; 

- збільшення обсягів фінансування ЦСР до 100%  до 1 липня 2023 р [60]. 

Світовий Банк активно диверсифікує джерела фінансування «зелених 

інвестицій», додаючи до власних ресурсів кошти, що залучаються з державних та 

приватних джерел та є одним із найбільших світових емітентів «зелених облігацій», 

кошти від яких спрямовуються на фінансування кліматичних проектів. Кредити та 

фінансові послуги поширюються лише на суверенні уряди та проєкти, що не несуть 

негативного впливу на навколишнього середовища. 

Щоб допомогти країнам, що розвиваються, вийти на світові ринки і 

скористатися економічними благами, які надає торгівля, Світовий Банк спільно з 

урядами займався моніторингом процесів, що відбуваються у сфері торгівлі, та 

усуненням нетарифних бар'єрів. Проведений Світовим Банком аналіз Угоди про 

створення Африканської континентальної зони вільної торгівлі показав, що 

розширення обсягів торгівлі може бути досягнуто за рахунок спрощення митних 

процедур та скорочення бюрократичної тяганини на кордонах, і що це може дати 

додатковий дохід у розмірі майже 300 млрд.  дол. США. 
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Світовий Банк консультує уряди з питань розвитку ринків капіталу та 

залучення довгострокового фінансування для прискорення екологічного, сталого та 

інклюзивного відновлення. У 2021 фінансовому році Світовий Банк допоміг більш 

ніж 30 країнам підвищити їх адаптацію до стихійних лих та кліматичних катаклізмів 

за рахунок розробки заздалегідь підготовлених фінансових механізмів ринкового 

характеру для оперативного реагування.  

У 2020 фінансовому році Група Світового Банку зарезервувала на інвестиції, 

пов'язані з кліматом, рекордну суму – 21,4 млрд. дол. США,  це найвищий показник 

за усі роки, а частка фінансування заходів щодо адаптації у загальному обсязі 

кліматичного фінансування, що надається Світовим Банком, зросла з 40 % у 2016 

році до 52 % у 2020 році [104].  

Група Світового Банку пов’язує свою діяльність відповідно до екологічного, 

сталого та інклюзивного зростання, інвестуючи у розробку кліматичних рішень, які 

допомагають зберегти природний капітал та сприяють економічному розвитку та 

реалізації стратегій інклюзивного росту економіки  з метою створення нових 

робочих місць та боротьби з соціальною несправедливістю.  

Через глобальні виклики, світова економіка потребує комплексного підходу та 

продуктивних дій для трансформаційних зрушень у вирішенні коротко і 

довгострокових проблем, спрямованих на екологічний, стійкий та інклюзивний 

розвиток. Щоб прискорити темпи цих перетворень, Світовий Банк заохочує 

підприємницьку діяльність та інновації, зміцнює ринки, покращує умови для 

господарської діяльності та конкуренції, полегшує ведення торгівлі та здійснення 

прямих іноземних інвестицій, а також стимулює створення більшої кількості 

продуктивних робочих місць. 

Одним із головних департаментів ООН є Департамент з економічних та 

соціальних питань ООН (ДЕСП), який є сполучною ланкою між глобальною 

політикою та національною політикою у економічній, соціальній та екологічній 

сферах. Саме ДЕСП займається скликанням міжнародних переговорів щодо 

нагальних питань, а також збором статистичних та аналітичних даних у сфері 

економіки, екології та соціального життя, у тому числі даних для Глобального звіту 
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про сталий розвиток, який демонструє інформацію про темпи розвитку процесів 

«озеленення». Одним з основних внесків Департаменту є проведення досліджень та 

аналізу, які використовуються урядами у обговореннях при ухваленні рішень, у 

реалізації стратегій та програм, розроблених на конференціях та самітах Організації 

Об'єднаних Націй щодо кліматичних змін. 

Робота Департаменту забезпечує аналітичні матеріали для обговорення питань 

сталого розвитку на міжурядовому рівні, у тому числі через взаємодію науки та 

політики. ДЕСП очолює підготовку доповідей Генерального секретаря з питань 

сталого розвитку. Він вносить дослідження та аналітичні матеріали до огляду 

великих конференцій, пов'язаних зі сталим розвитком. Для цього проводяться 

аналітичні огляди та оцінюються проблеми досягнення сталого розвитку. 

Досліджуються комплексні політичні ініціативи у низці пріоритетних областей 

задля сприяння розвитку технологій, «зеленої економіки», «циркулярної економіки» 

стійкого транспорту та міст, адаптації до зміни клімату в контексті сталого 

розвитку. Департамент також є одним із організаторів щорічних багатосторонніх 

форумів з науки, технологій та інновацій для досягнення ЦСР. 

Порядок денний до 2030 року та Паризька угода слугують компасом рjзвитку, 

щоб допомагати політикам задовольнити нагальні потреби, узгоджуючи 

короткострокові рішення із середньо- та довгостроковими цілями щодо клімату та 

сталого розвитку. ДЕСП ООН рухається вперед для використання синергії в рамках 

розвитку та кліматичних заходів. ДЕСП ООН забезпечує основну підтримку для 

нарощування потенціалу та досягнення цілей у пов'язаних з ними тематичних 

питаннях, включаючи енергетику, клімат, збереження водних ресурсів океанів, 

урбанізацію, транспорт, науку та технології. Розроблений ДЕСП ООН Глобальний 

звіт про сталий розвиток відіграє важливу роль в інформаційно-роз'яснювальній 

діяльності та оцінці реалізації Порядку денного ООН на період до 2030 року та у 

досягненні цілей сталого розвитку [51].  

У Європі питаннями зміни клімату та сталого розвитку опікується 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який інвестує в проєкти, які 

сприяють переходу до відкритої ринкової економіки, а також у розвитку приватної 
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та підприємницької діяльності, бере участь у реформуванні банківських систем, 

лібералізації цін, приватизації та формуванні належної нормативно-правової бази 

[30]. ЄБРР є лідером у фінансуванні діяльності по боротьбі зі зміною клімату, 

допомагає країнам, з якими спрацює у досягненні «зеленого», інклюзивного та 

сталого розвитку. ЄБРР допомагає у боротьбі зі зміною клімату та впровадженні 

«зеленої економіки», надаючи фінансування високоефективних проєктів, які 

спрямовані на розвиток екології та підтримують, зокрема, адаптацію до клімату та 

використання чистих джерел енергії. Близько 80% проектів фінансуються за 

рахунок прямих інвестицій з використанням унікальної бізнес-моделі фінансування 

«зелених інвестицій», залучення пільгового фінансування, участі в політичному 

діалозі та сприянні технічній підтримці. Починаючи з 2016 року ЄБРР виділив 18 

млрд. дол. на розвиток «зеленої економіки» та профінансував понад 900 «зелених» 

проєктів (див. Таблиця 1.2) 

 

Таблиця 1.2 

Інвестиції в «зелену економіку» у 2016-2020 роках 

Рік Кількість 

профінансованих 

проєктів 

Щорічні інвестиції Загальна 

частка від усіх 

інвестицій 

ЄБРР 

2020 200 3.2 млрд.дол. США 37% 

2019 260 4.6 млрд. дол. США 46% 

2018 190 3.34 млрд. дол. США 36% 

2017 130 4.1 млрд. дол. США 43% 

2016 151 2.9 млрд. дол. США 33% 

 
Примітка. Складено автором за даними TheSustainabilityReport 2020. 

 

Підхід ЄБРР «Перехід до зеленої економіки» (ПЗЕ) на 2021-2025 роки – це 

новий підхід банку до надання допомоги країнам-партнерам у побудові екологічно 
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чистої, низьковуглецевої та сталої економіки. Завдяки новому підходу проєкти у 

сфері ПЗЕ ЄБРР: 

- збільшити «зелене фінансування» більш ніж до 50 відсотків свого річного 

обсягу операцій до 2025 року; 

- сприятиме досягненню чистих річних скорочень викидів парникових газів не 

менше ніж на 25 млн. тонн СО2 впродовж п'ятирічного періоду [30]. 

У ПЗЕ ЄБРР зазначений системний підхід щодо підтримки ЄС щодо переходу 

до низьковуглецевої та сталої економіки. Це досягається за рахунок: 

- оцінки проєктів на відповідність принципам міжнародних кліматичних угод, 

насамперед Паризької угоди; 

- посилення участі у політиці для розробки довгострокових низьковуглецевих 

стратегій та «екологізації» фінансових систем;  

- масштабування інвестицій з набору пріоритетів у галузі захисту 

навколишнього середовища, пом'якшення наслідків зміни клімату та стійкості, 

включаючи: «озеленення» фінансового сектору, енергетичних систем, 

декарбонізації промисловості, міст та розвитку міської екологічної 

інфраструктури, створення стійких продовольчих систем, «зелених» будівель 

та сталого зв'язку [30]. 

Підхід ПЗЕ ЄБРР використовує весь спектр фінансових інструментів ЄБРР, а 

також  співпрацює з такими інвестиційними донорами як кліматичні інвестиційні 

фонди, Європейський Союз, Глобальний екологічний фонд, Зелений кліматичний 

фонд та іншими фінансовими організаціями. З усіх банків розвитку тільки ЄБРР має 

політичний мандат, згідно з яким допомогу можуть отримати лише ті країни, які до 

своїх цінностей відносять демократію та сприяють розвитку ринкової економіки, 

співвідносять свою діяльність із охороною навколишнього природного середовища 

та впроваджують заходи для переходу до «зеленої економіки» та сталої енергетики 

[79].  

ЄБРР визнає сприяння сталому розвитку та розвитку «зеленої економіки». 

Переможці премії ЄБРР в галузі сталого розвитку у 2020 році продемонстрували 

свій вплив у п’яти категоріях: 
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- стала енергетика; 

- стійкість до зміни клімату; 

- найкраща екологічна та соціальна практика; 

- екологічні та соціальні інновації; 

гендерні питання та інклюзія [30]. 

З 47 номінацій 35 клієнтів банку були відібрані внутрішнім комітетом ЄБРР, а 

потім оцінені зовнішнім журі.  Місто Львів в Україні отримав Золоту нагороду за 

найкращий екологічний та соціальний досвід. Львів разом з ЄБРР розробив вісім 

муніципальних проєктів у всіх сферах муніципальних послуг, включаючи 

громадський транспорт, електронні квитки, поводження з твердими відходами, 

очищення стічних вод і виробництво біогазу, централізоване опалення та 

відновлення доріг, зо значно покращило громадський транспорт, управління 

відходами та очищення стічних вод для міста з населенням понад 800 000 осіб, а 

також допомогло зменшити викиди до 360 000 тонни CО2 на рік. 

Окрім того ЄБРР підтримує корпоративний перехід до декарбонізації, тому 

«зелені інвестиції» у 2020 році займали значну частку у фінансуванні 

корпоративних клієнтів, які прагнуть отримати користь від переходу до 

декарбонізації, розробляючи нові продукти та бізнес-моделі, забезпечуючи більш 

ефективну енергетичну ефективність, покращуючи управління відходами через 

проєкти «циркулярної економіки». Українська торгово-промислова група 

«FozzyGroup» отримала підтримку ЄБРР, Глобального екологічного фонду, 

Інвестиційної платформи судства у розмірі 60 млн. дол. США для створення 

першого супермаркета в Україні, який відповідає сертифікації Методу екологічної 

оцінки ефективності будівель (BREEAM), яка включає в себе стандарти націлені на 

створення безпеки життєдіяльнності та позитивний вплив на навколишнє 

середовище: наявність сонячних фотоелектричних панелей, ґрунтових зондів для 

теплових насосів, холодильних систем, що працюють на CO2, зарядна станція для 

електромобілів,  впровадження біологічно розкладних або багаторазових сумок, 

візків для покупок.  
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Фінансування ЄБРР у рамках Програми підтримки життєво важливої 

інфраструктури (VISP), яка забезпечує короткострокову ліквідність та капітальні 

вкладення для стабільного сталого розвитку та «зелених» технологій, – надала 

екстрену підтримку для збереження ліквідності українських залізниць, а також 

фінансування  національного поштового оператора України - Укрпошти у розмірі 63 

мільйонів євро, що сприятиме реорганізації мережі відділень «Укрпошти» та 

забезпечить стабільне надання сільському населенню країни сучасних послуг 

доставки, сприятиме розвитку роздрібної торгівлі та інших послуг, що в свою чергу, 

як очікується, принесе користь близько 10 мільйонам людей [30]. 

В період 2019-2021 рр., в умовах економічної та виробничої інтеграції країн 

світу зміцнення міжнародного та регіонального економічного співробітництва у 

галузі захисту навколишнього середовища є вкрай необхідним. Заходи боротьби зі 

змінами клімату – це завдання для всіх країн світу. Міжнародне економічне 

співробітництво країн є одним із реальних механізмів вирішення системних 

проблем кліматичних змін у світовому господарстві.  

Ризики, пов’язані з кліматичною кризою, стають дедалі більшим викликом для 

багатьох країн, і тому позитивні кліматичні дії мають бути невід’ємною частиною 

політики будь-якої  із країн світу. Єдиний спосіб розірвати зв’язок між викидами 

парникових газів і економічною діяльністю –  це трансформувати енергетичну 

галузь. Призупинення глобального потепління вимагатиме сильної політичної волі 

та повного застосування всіх доступних інструментів та механізмів у переході до 

відновлюваної енергетики та «зеленої економіки». 

 

Висновки до розділу 1 

 

Сталий розвиток та «зелена економіка» розглядається як важливий інструмент 

активізації розробки національної та глобальної економічної політики у питаннях 

сталого розвитку, що може стимулювати економічне зростання, зайнятість 

населення на нових принципах безпечного кліматичного розвитку. Такі пріоритети 

сприяють й викоріненню бідності,  злиднів, сприяють вирішенню енергетичної, 
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продовольчої та фінансової кризи, одночасно підтримуючи здорове функціонування 

екосистеми Землі. Для реалізації політики «зеленої економіки» вирішальне значення 

має міжнародне економічне співробітництво та діяльність міжнародних організацій, 

у т.ч.: Європейська Агенція з довкілля (ЄАЗД), ООН, Програми ООН з довкілля 

(ЮНЕП), Програми ООН з промислового розвитку, Група Світового Банку (СОТ), 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Департамент ООН з економічних та 

соціальних питань (ДЕСВ), Конференція Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та 

розвитку (ЮНКТАД), Міжнародна організація праці (МОП), Організація 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Глобальний інститут зеленого 

зростання (ГІЗЗ), Партнерство для дій у галузі зеленої економіки (PAGE), 

Платформа знань про зелене зростання (GGKP). За допомогою інституційних та 

фінансових важелів міжнародні організації спрямовують реформи та МЕС країн 

світу у напрямі сталого розвитку.  Світовим лідером переходу до сталого розвитку є 

Європейський Союз. 

 У рамках стратегії «Європейський зелений курс» проводяться реформи по 

декарбонізації сфери енергетики, розробляються директиви та закони, які сприяють 

«екологізації» економіки, оподатковується «неекологічне» виробництво, послуги та 

товари, відбувається активне залучення «зелених інвестицій». ЄС вже прийняв 

кліматичну програму «Fitfor 55», метою якої є перегляд «Системи торгівлі 

викидами» у ЄС, Директиви Європейської системи торгівлі викидами у сфері 

авіації, а також залучення держав до розподілу зусиль у боротьбі зі скороченням 

викидів («Регламент розподілу зусиль») задля досягнення кліматичної 

нейтральності у секторах землекористування, лісового та сільського господарство та 

зменшення соціальних наслідків у зв’язку з переходом до зеленої та «циркулярної 

економіки». Нова система оподаткування «прикордонний вуглецевий збір на викиди 

СО2» (CBAM) передбачає оподаткування товарів, які вироблені зі шкодою для 

навколишнього середовища та з високим обсягом викидів СО2, що за очікуваннями, 

дозволить підприємствам ЄС заощадити близько 600 млрд. євро, а ВВП країн ЄС 

збільшиться майже на 1% до 2030 року. 
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Розвиток «зеленої економіки» та «циркулярної економіки» відбувається за 

допомогою встановлення тісних відносин та міжнародного економічного 

співробітництва, а саме через науково-технічне співробітництво, спільну роботу у 

створенні проєктів зі раціонального використання і відновлення природних 

ресурсів, «зелене фінансування», надання кредитів і позик, у тому числі для 

«екологізації» промисловості, торгівлю технологіями, що дозволяє країнам 

переймати досвід успішного втілення технологій, а також встановлення культурних 

зв’язків і сприяння міжнародному туризму. 

Тісний взаємозв'язок між екологією, економікою і соціальними проблемами 

вимагає міжнародного економічного співробітництва та спільних дій міжнародного 

співтовариства у подолання еколого-економічної кризи у світовій економіці. 

Проголошений новий курс ЄС «Європейський зелений курс» на відновлення 

економіки необхідний для створення і закріплення принципів сталого розвитку у 

всіх сферах шляхом впровадження податкових інструментів та механізмів. Саме 

тому, «зелена економіка» і цілі сталого розвитку – це економіка країн майбутнього, і 

саме такі пріоритети мають  стати рушійною силою світового економічного 

розвитку у XXI ст. 
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РОЗДІЛ 2 

СВІТОВИЙ ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ЄС У РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ 

«ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ» НА СЕКТОРАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

 

2.1. Міжнародне економічне співробітництво ЄС у переході до 

циркулярної економіки та безвуглецевої промисловості.  

 

Успішна реалізація «Європейського зеленого курсу» вимагає рішучих дій з 

боку європейської влади та міжнародного співробітництва у всіх сферах 

економічного та соціального життя. Прагнення  здійснити глобальний перехід до 

ресурсоефективної та «циркулярної економіки», вимагає від ЄС проводити ряд 

політичних та економічних реформ і заходів, максимізувати сили та сприяти 

переходу до сталого розвитку на всіх рівнях європейської економіки.  

«Циркулярна економіка», безвуглецева промисловість, розвиток «зеленого» 

малого та середнього бізнесу відкривають широкі можливості для підвищення 

конкурентоспроможності ЄС на основі залучення потенціалу  міжнародних 

економічних зв'язків, проте все це вимагає інтеграції та об'єднання сил усіх економік 

світу, а також міжнародних організацій. Станом на 2021 р.  питання протидії 

кліматичним змінам, сприяння розвитку «циркулярної економіки» та «зеленого» 

бізнесу займають  важливе місце на порядку денному зовнішньої політики.ЄС 

визначив шлях своєї діяльності у сторону «зелених інвестицій», «циркулярної 

економіки» та «зеленого» бізнесу як основних цілей на порядку денному до 2030 

року, що має сприяти трансформації та розвитку нової європейської економічної 

моделі. Амбітні цілі сприяють партнерству ЄС з приватним сектором, бізнес-

асоціаціями, інвесторами, малим та середнім бізнесом, а також – з міжнародними 

організаціями та державами, як з розвинутими так і з тими, що розвиваються. 

Питання, що стосуються захисту та збереженню навколишнього природного 

середовища сприяють формуванню  сприятливих політичних умов та налагодженню 
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глобального і регіонального діалогу у рамках питань розвитку «зеленої економіки». 

ЄC прикладає усі зусилля щодо просування ідей сталого розвитку в економічній, 

екологічній та соціальній сфері для подолання глобальної кризи та боротьби зі 

зміною клімату. Завдяки європейської стратегії зростання «Європейський зелений 

курс» та активним діям у реалізації її цілей, ЄС закріплює свій статус глобального 

лідера та закликає міжнародних партнерів до проведення політики в галузі 

навколишнього середовища та спільного і узгодженого  вирішення гострих 

екологічних проблем [78]. 

Європейський Союз визначив «циркулярну економіку» як ключову концепцію 

у формуванні регуляторної політики у відповідь на нераціональне використання та 

управління відходами по всьому світу. Саме тому впровадження «циркулярної 

економіки» є необхідною для підприємств і країн, так як це дозволяє мінімізувати та 

ефективно керувати процесами сортування, утилізації та переробки відходів (у т.ч. 

ТПВ – твердих побутових відходів) у ЄС (див. Додаток Б, рис. Б.1, рис. Б.2). 

«Циркулярна економіка» передбачає, насамперед, налагодження раціонального та 

повторного використання ресурсів, у т.ч. ТПВ: скла, паперу, деревини, пластикових 

мас, а також – питної води та теплової енергії. Регуляторна політика ЄС щодо 

економіки замкненого («циркулярного»)  циклу включає в себе:  

- регулярний перегляд заходів щодо переходу від лінійної економічної моделі 

до кругової – «циркулярної»; 

- імплементація пакету нормативних стимулів та стримуючих заходів у 

вигляді стандартизації продуктів маркуванням СЕ про відповідність вимогам 

директив і стандартів ЄС [70];  

- сприяння принципам, які  включають принаймні повторне використання, 

переробку і відновлення відходів, ТПВ (див. Додаток Б, рис. Б.3); 

- інформування бізнесу та всіх зацікавлених стейкхолдерів у сфері розвитку 

проектів «циркулярної економіки»; 

- фінансування проєктів по скороченню відходів та переробці ТПВ [71]. 

Перехід ЄС до нової економічної моделі вимагає цілісного програмного 

підходу з урахуванням залучення економічної та соціальної сфери, які мають вплив 
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на формування та оптимізацію процесу трансформації європейського виробництва 

на нових засадах «зеленого» зростання. Низка країн вже прийняла відповідну 

політику та ряд законодавчих актів на національному рівні щодо реалізації 

«циркулярної економіки» та зменшення відходів виробництва (див. табл. 2.1). 

Питаннями розвитку «циркулярної» політики, спрямованої на відновлення та 

максимальне використання  обмежених ресурсів вперше почав піднімати на порядку 

денному Китай, а згодом і Європейський Союз [71].  

 

 Таблиця 2.1 

Нормативно-правове забезпечення переходу до «циркулярної економіки» в 

країнах світу 

Країна Назва 

документу/стратегії/програми/ 

закону 

Рік 

прийняття 

ЄС План дій ЄС з кругової 

економіки 

2015 

Південна Корея Рамкова програма про 

циркуляцію ресурсів 

2018 

Колумбія Місія зеленого зростання 2014 

Данія Національна стратегія щодо 

сприяння циркулярній 

економіці 

2013 

Китай Закон про сприяння 

циркулярній економіці 

2008 

Примітка. Cкладено автором на основі Journal of Cleaner Production. 

 

Більшість розвинених країн світу вже втілюють  ефективну та інноваційну 

політику для розвитку «циркулярної економіки». Проте країни, що розвиваються, 

уповільнено  приймають та розробляють механізми для переходу до нової моделі 

«зеленої економіки», хоча потенційно вона надає можливості для розвитку різних 

секторів та зводить до мінімуму екологічне забруднення. 

Інвестування в екологічні інновації є важливою складовою забезпечення 

глобального лідерства ЄС у створенні ресурсоефективної економіки та сталого 
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«зеленого» зростання. Екологічні інновації можуть допомогти створити нові 

можливості для бізнесу, нові робочі місця та призвести до нового типу росту 

економіки в Європі. Для реалізації «зеленого зростання», ЄК розробила «План дій 

щодо еко-інновацій (EcoAP)», який сприяє широкому спектру екологічно-

інноваційних процесів і створює універсальну платформу, де політики, 

представники держав-членів ЄС, бізнес-сектор, дослідники та представники 

громадянського суспільства можуть поділитися ідеями, щоб допомогти передовим 

«зеленим» технологіям на практиці  вийти на ринок [40]. Ефективність країн-членів 

ЄС щодо екологічних інновацій вимірюється підсумковим індексом Індексом еко-

інновацій, який є зведеним показником, отриманим шляхом взяття незваженого 

середнього значення з 16 показників, включені в систему вимірювання (див. 

Додаток Б, рис. Б.4), де зазначено, що лідерами екологічних інновацій у Європі на 

2019-2020 рік є Люксембург, Фінляндія, Австрія, Данія, Швеція, Німеччина, 

Франція [94].  

Для прискорення процесу «зеленого росту» необхідно забезпечити узгоджене 

міжнародне економічне співробітництво (МЕС) між країнами світу у цьому 

напрямку. Міжнародне економічне співробітництво у вигляді «екологічного 

фінансування» та науково-технічного співробітництва сприяє розробці нових 

технологій та еко-інновацій для забезпечення екологічності бізнесу, переходу до 

«циркулярної економіки» та безвуглецевої промисловості. Все це допомагає ЄС 

раціонально використовувати  свій потенціал зростання, одночасно вирішуючи й 

гострі екологічні  проблеми людства, роблячи економіку і ЄС, і країн світу 

конкурентоспроможною на основі можливостей МЕС (завдяки торгівлі, інвестиціям, 

міжнародному науково-технічному співробітництву). 

Світовий ринок екологічних товарів та послуг щорічно зростає. Згідно з 

дослідженням ОЕСР, товари та послуги, що надаються екологічними галузями, 

станом на 2019 р. становлять близько 2,5% ВВП ЄС. 

У 2011 році ЄС затвердив «План дій ЄС щодо еко-інновацій», а головним 

документом, що визначає діяльність плану є  Комюніке – COM /2011/0899 final [92], 

який встановив наступні дії щодо реалізації та поширення еко-інновацій: 
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- проведення екологічної політики для просування еко-інновацій; 

- міжнародне партнерство заради еко-інновацій; 

- встановлення стандартів та цільових показників ефективності для товарів та 

послуг і для зменшення їх негативного впливу на навколишнє природне 

середовище; 

- фінансові та допоміжні послуги для малого та середнього підприємництва 

(МСП); 

- міжнародне співробітництво, у т.ч. економічне та у інших сферах; 

- створення нових робочих місць, у т.ч. «зелених» робочих місць; 

- європейське інноваційне партнерство [29]. 

ЄС перебуває в авангарді міжнародних зусиль боротьби зі зміною клімату. 

«Європейський зелений курс» (ЄЗК) та проведення заходів для переходу до 

«циркулярної економіки» є невід'ємною частиною сталого розвитку. Усі напрями, 

охоплені ЄЗК мають величезний вплив на європейський бізнес та міжнародну 

економічну співпрацю ЄС із потенційними партнерами, що створює як можливості, 

так і виклики. Одним із заходів в рамках зусиль щодо боротьби зі змінами клімату, є 

розроблений ЄС «Механізм прикордонного вуглецевого регулювання» (CBAM), 

який повинен запобігати ризику збільшення використання вуглецевих ресурсів, 

викидам СО2 у країн, що імпортують продукцію до ЄС. Цей механізм  підтримує та 

реалізовує  зростаючі амбіції ЄС щодо пом'якшення наслідків зміни клімату [83].  

Роль ЄС у вирішенні  проблеми зменшення викидів СО2 у торговельних 

партнерів Європейського Союзу є помітною, оскільки  в країнах поза межами ЄС, як 

правило,  переважає менш жорстка екологічна та кліматична політика. Тобто – 

продукція виробляється на старих технологіях, що супроводжується великою 

кількістю викидів СО2 (насамперед – це промисловість та металургійна, хімічна 

галузь). Це створює серйозний ризик тому, що компанії, які базуються в ЄС, можуть 

перемістити свої виробництва із вуглецевомісткими та небезпечними відходами за 

кордон, де існують слабкі стандарти та норми щодо екологічності введення бізнесу. 

Такий «відтік» вуглецевомісткого виробництва може серйозно підірвати зусилля ЄС 

та глобального співробітництва у переході до «зеленого зростання» .  
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Для  того, щоб забезпечити підприємствам інших країн світу правову 

визначеність і стабільність, «Механізм прикордонного вуглецевого регулювання» 

буде застосовуватися ЄС поступово і тільки до вибраних товарів, при виробництві 

яких існують викиди вуглекислого газу (СО2): залізо та сталь, цемент, добрива, 

алюміній. Система CBAM буде застосовуватися ЄС з 2023 року для окремих 

продуктів з метою регулювання, поступового поширення та встановлення діалогу з 

третіми країнами – партнерами ЄС. Система CBAM, розроблена відповідно до 

правил Світової організації торгівлі (СОТ) та інших міжнародних нормативів ЄС, 

буде працювати наступним чином:  

- імпортери до країн ЄС купуватимуть вуглецеві сертифікати, що відповідають 

ціні вуглецю, яка була б сплачена, якби товари були вироблені згідно з 

правилами ціноутворення на викиди вуглецю (СО2) в ЄС; 

- і навпаки, якщо виробник, який не є членом ЄС, може довести, що він 

заплатив ціну за вуглець, використаний при виробництві  товарів у третій 

країні, відповідна вартість може бути повністю врахована для імпортера 

товарів з ЄС [110].  

CBAM допоможе знизити ризик витоку вуглецю, спонукаючи виробників у 

країнах, що не входять до ЄС, «екологізувати» свої виробничі процеси. Всі країни, 

що не входять до ЄС, будуть підпорядковуватися правилам CBAM. Але низка  

третіх країн, які беруть участь у Системі торгівлі викидами ЄС, будуть виключені з 

механізму (це стосується членів Європейської економічної зони та Швейцарії).  

За новими вимогами CBAM, щороку, до 31 травня, імпортери повинні будуть: 

- декларувати товари, які вони імпортували у ЄС протягом останнього 

календарного року, з урахуванням обсягів викидів СО2, що супроводжували 

виробництво означених імпортних товарів; 

- здавати так звані «вуглецеві сертифікати» в кількості, що дорівнює цим 

викидам СО2, де один сертифікат дорівнює одній тонні CO2 – еквіваленту; 

- щоб отримати «вуглецеві сертифікати», імпортери повинні будуть купувати їх 

у національних органів влади ЄС за ціною, що дорівнює ціні Єдиної тарифної 

сітки (ЄТС) за попередній тиждень [84]. 



53 

 

Для того, щоб забезпечити підприємствам  інших країн правову визначеність і 

стабільність, механізм «вуглецевих сертифікатів» та «регулювання вуглецевих 

кордонів» на основі системи CBAM буде вводитися поступово, і спочатку 

застосовуватиметься тільки до обраної кількості товарів з високим ризиком витоку 

вуглецю в процесі виробництва: залізо і сталь, цемент, добрива, алюміній, 

виробництво електроенергії на основі роботи ТЕЦ. Система звітності буде 

застосовуватися поступово, з 2023 року, з метою полегшення імплементації та 

діалогу з третіми країнами світу. У Міжвідомчій угоді (від грудня 2020 року) про 

бюджет та власні ресурси зазначено, що доходи від CBAM будуть поповнювати  

бюджет ЄС та спрямовуватимуться на цілі та проєкти сталого розвитку [42]. 

Резолюція Європейського парламенту від 10 березня 2021 року щодо 

механізму СВАМ коригування кордонів ЄС, сумісного з СОТ (2020/2043(INI)) 

встановила наступне: 

- CBAM має бути сумісним з правилами СОТ та угодами про вільну торгівлю 

ЄС;  

- CBAM має бути розроблений виключно для просування кліматичних цілей, і 

не використовуватися як інструмент для  протекціонізму, невиправданої 

дискримінації або обмежень зовнішньої торгівлі як форми МЕС;  

- механізм CBAM має підтримувати екологічні цілі ЄС, зокрема сприяти 

зменшенню викидів СО2,  парникових газів; 

- слід враховувати особливості та потенційний негативний вплив CBAM на 

розвиток країн, що розвиваються, та надати їм особливий статус; 

- запровадження CBAM має бути частиною законодавчих заходів для 

забезпечення швидкого скорочення викидів парникових газів (СО2) при 

виробництві та споживанні в ЄС, зокрема шляхом збільшення 

енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії;  

- CBAM слід поєднувати з політикою, спрямованою на заохочення «зелених 

інвестицій» у низьковуглецеві промислові процеси; 

- реіндустріалізація ЄС має бути налаштована на створення нових «зелених» та 

інноваційних робочих місць на місцевому (регіональному) рівні та 
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забезпечувати конкурентоспроможність європейської економіки, одночасно 

виконуючи кліматичні амбіції ЄС та забезпечення їх «зеленими 

інвестиціями»; 

- мають бути встановлені нові – екологічно-нетральні стандарти на 

виробництво товарів та послуг; 

- імпортна продукція третіх країн, вироблена в неекологічний спосіб, має 

зазначати та враховувати еквівалент витрат на відмову від вуглецю, сплачений 

виробниками ЄС;  

- ціноутворення на вуглець (СО2) в рамках CBAM повинно відображати 

динамічний рух цін на квоти ЄС у рамках Схеми торгівлі викидами 

Європейського Союзу, забезпечуючи передбачуваність і меншу волатильність 

цін на товари, що вироблені з викидами вуглецю;  

- запровадження CBAM має стати амбітною реформою у рамках Схеми торгівлі 

викидами СО2 у ЄС, щоб встановити ціноутворення на вуглець, яке повністю 

дотримується принципу «забруднювач платить» [88].  

Запровадження механізму СВАМ прискорює процес «озеленення» 

виробництва та перехід до «циркулярної економіки» в країнах ЄС. «Циркулярна 

економіка» надає як соціальні переваги, так і покращує навколишнє природне 

середовище. Крім того, це дає можливість оптимізувати виробничий процес за 

рахунок стійкого виробництва продуктів і максимально зберігає цінність продуктів. 

Проте разом з позитивними наслідками, виникають і значні обмеження. CBAM на 

основі податку на вуглець або ETS може потенційно порушити правило 

недискримінації, оскільки це може призвести до вищого податку на імпортні 

продукти, які були ідентичні вітчизняним продуктам. Таким чином, CBAM повинен 

відповідати вимогам СОТ щодо недискримінації, за умови, що він подібний до 

внутрішнього податку країн на викиди вуглецю [83; 84; 39]. 

Варто зазначити, що в юриспруденції  існує загальна заборона застосовувати 

податки на імпорт, за винятком тих податків, які є еквівалентними внутрішнім 

податкам, і якщо вони не стягуються дискримінаційним чином на імпорт. Проте, 

податок на вміст вуглецю у всіх споживаних продуктах, як національних, так і 



55 

 

імпортованих, не дозволить повністю зменшити ризик витоку вуглецю, так як це 

буде технічно складним з огляду на складність глобального відстеження та може 

призвести до значного зростання цінового навантаження на споживачів. Фіксоване 

мито або податок на імпорт може бути простим інструментом для надання 

стабільної та ефективної цінової політики на імпортований товар. Тобто, виробники 

можуть перекласти потенційну вартість СВАМ на споживачів. 

У червні 2021 року вартість пільг різко зросла і зараз коливається на 

рекордних рівнях у 52 євро за тонну еквіваленту викидів СО2 (вуглекислого газу) 

(див. Додаток Б, рис. Б.5). Така практика пояснюється (принаймні частково) тим, що 

всі, хто беруть участь у міжнародній торгівлі, очікують більш жорсткого 

оподаткування, оскільки ЄС підвищує свої кліматичні амбіції. Очікується, що ціни 

будуть продовжувати зростати протягом наступного десятиліття, оскільки ЄС 

реалізовує свій амбітний кліматичний порядок денний. За оцінками Світового Банку 

[88], ставки податку на викиди СО2  в ЄС можуть становити від 1дол США - за 

тонну вуглецю у Польщі до 101дол. США у Швейцарії та менше ніж 10 дол. США – 

у Прибалтійських країнах[38]. 

Дані за 2019 рік щодо імпорту до ЄС товарів та сплати CBAM ілюструють,  

(див. Додаток  Б, рис. Б.6), що найбільше постраждають експортери з Росії, Китаю 

та Туреччини. Водночас ці три країни постачають 40% загального обсягу імпорту 

товарів до ЄС та будуть сплачувати CBAM. Згідно з оцінками від ЮНКТАД, при 

обсягах експорту за 2019 року та поточній ціні на вуглець у 44 дол. США  за 

метричну тонну CO2, новий вуглецевий податок на товари CBAM, що буде 

експортуватися третіми країнами  до ЄС, становитиме 663 млн. дол.  США на рік на 

товари з Росії, 240 млн. дол. США  та 179 млн. дол. США  відповідно – на товари з 

Китаю та Туреччини [89]. 

Загальний обсяг імпорту товарів (зісплатоюCBAM) до ЄС у 2019 році 

становив 60 млрд. дол. США, включаючи 39 млрд. дол. США  за сталь та 14 млрд. 

дол. США  за алюміній, що вказує на те, що виробники промислових металів є 

найбільшими платниками міжнародного податку на викиди вуглецю. ЄС прагне 



56 

 

частково вирішити цю проблему за допомогою трирічного перехідного періоду з 

2023 по 2025 роки, протягом якого імпортери зобов’язані звітувати про викиди СО2 

в процесі виготовлення своєї продукції [85]. 

CBAM встановлює нові «правила гри»  для бізнесу, оскільки  компанії – 

імпортери товарів та послуг до ЄС мають статистичний облік показників викидів 

СО2 при виробництві своїх товарів та послуг, що відповідатимуть стандартам 

моніторингу, перевірки та звітності у ЄС. Однак виробництво, може зіткнутися зі 

значними додатковими витратами, через значні викиди СО2, що відбуваються в 

регіонах без відповідної політики щодо викидів вуглецю, і викидів СО2, пов'язаних 

з транспортуванням товарів до ЄС. Для компаній це означає те, що розуміння 

географічного складу своїх викидів є необхідним для проведення дослідження 

усього ланцюга поставок для ціноутворення, управління реагуванням та готовністю 

до зміни клімату (і сплати CBAM) [93]. 

Очікується, що наразі частина доходів системи торгівлі викидами СО2 у ЄС 

буде надходити до загального бюджету ЄС та, відповідно, буде використовуватися 

для модернізації енергетичних систем у країнах Центральної та Східної Європи, що 

сприятиме співпраці з торговими партнерами, особливо в країнах, що розвиваються. 

Такий підхід допоможе подолати геополітичну напруженість щодо вирішення 

проблем, пов’язаних з мінімізацією негативних наслідків кліматичних змін. 

Механізм CBAMдопооже виробникам з країн, що розвиваються, інвестувати у більш 

чисті –  «зелені» технології, що дозволить конкурувати країнам на єдиному ринку, 

так сприятиме зниженню  викидів СО2 в процесі виробництва на національному 

ринку [109] 

Механізм прикордонного вуглецевого регулювання СВАМ має стимулювати  

«зелений» розвиток європейських галузей промисловості та налагодити 

взаємовідносини із торговими партнерами ЄС у напрямку декарбонізації. Така 

політика переходу до «зеленої економіки» та дотримання вимог щодо виконання  

глобальної кліматичної політики, а також сприяння необхідному скороченню 

викидів СО2 та парникових газів, відповідно до кліматичної цілі ЄС на 2030 рік і 
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досягнення цілі чистих нульових викидів парникових газів до 2050 року – 

дотримується ЄС та ті країни, які мають стратегічні наміри щодо євроінтеграції. 

 

 

2.2. Міжнародне економічне співробітництво ЄС у розвитку «зеленої 

енергетики». 

 

У ХХІ ст.  світ стикнувся з двома енергетичними проблемами – високі викиди 

парникових газів та дефіцит енергетичних ресурсів («енергетична бідність»). 

Енергетична проблема, якій приділяється нині найбільша увага – це зв'язок між 

доступом до енергії, до дешевих та доступних енергетичних ресурсів та викидами 

парникових газів – СО2. Станом на 2019 р. найбільшим забруднювачем екології 

СО2 (вуглекислим газом) є Китай (враховуючи населення Китаю понад 1,2 млрд. 

осіб та швидке економічне зростання КНР), який випередив за економічними 

показниками зростання Сполучені Штати Америки і є найбільшим забруднювачем 

СО2 в абсолютних показниках.  

 

Таблиця 2.2 

Рейтинг країн – найбільших забруднювачів навколишнього природного 

середовища викидами CO2 (тонн) 

Місце країни у рейтингу Країна Обсяг  викидів СО2 

(тонн на 2019 рік) 

1 Китай 10,313,460 

2 Сполучені Штати Америки 4,981,300 

3 Індія 2,434,520 

4 Російська Федерація 2,434,520 

6 Німеччина 709,540 

18 Італія 324,850 

19 Польща 312,740 

30 Україна 185,370 

63 Норвегія 37,350 

Примітка: Таблиця складена автором на основі даних сайту The World Bank. 
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У Європі лідерство по викидам небезпечних речовин у навколишнє природне 

середовище є Німеччина як найбільш промислово-розвинена країна ЄС. Зниження 

викидів СО2 до чистого нуля є однією з головних завдань у світі. Не дивлячись на 

те, що країни Європейського Союзу є лідерами з розвитку відновлюваних джерел та 

чистої енергії, багато з них мають одні з найвищих показників кількості викидів 

вуглецю СО2 на душу населення у світі. Легкий доступ до традиційних вуглецевих 

ресурсів для виробництва промислової продукції, що виділяє СО2, таких як 

виробництво автомобілів та використання пластику, робить Канаду та США одними 

з найбільших забруднювачів  викидами СО2 у світі серед всіх інших країн. Рейтинг 

найбільших забруднювачів навколишнього природного середовища CO2 та 

найбільших забруднювачів навколишнього середовища CO2 на душу населення 

висвітлено у Таблиці 2.2 та Таблиці 2.3, відповідно. Саме тому у світі  постає 

потреба у пошуку дешевих, безпечних та альтернативних джерел енергії з низьким 

вмістом вуглецю (СО2). 

 

Таблиця 2.3 

Рейтинг країн – найбільших забруднювачів навколишнього природного 

середовища викидами CO2 (кг) на душу населення (2019 рік) 

Місце у рейтингу Країна Обсяг викидів СО2 (кг) у 2019 році 

1 Катар 37,05 

2 Кувейт 23,49 

3 Саудівська Аравія 19,39 

4 Канада 16,85 

5 США 15,74 

6 Німеччина 9,4 

7 Китай 7,72 

8 Іспанія 6,09 

9 Франція 5,02 
Примітка: Таблиця складена на основі даних сайту Statista. 

Як бачимо з табл. 2.2 саме КНР є лідером викидів СО2, оскільки його 

промисловий потенціал було розбудовано ще наприкінці ХХ ст. з урахуванням 

використання наявної ресурсної вуглецевої бази для розвитку суспільного 

виробництва. Натомість, існує й інший рейтинг викидів СО2 на душу населення, де 
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«лідерами» є такі країни як Катар, Кувейт Саудівська Аравія (традиційні експортери 

нафти) та США (див. Табл. 2.3). 

Декарбонізація енергетичної системи має вирішальне значення для досягнення 

кліматичних цілей ЄС до  2030 та 2050 року. На виробництво та використання 

енергетичних ресурсів у всіх секторах європейської економіки припадає понад 75% 

викидів парникових газів у ЄС. Пріоритет у вирішенні енергетичної проблеми у ЄС 

має бути відданий енергоефективності. Енергетичний сектор ЄС  має базуватися, в 

основному, на відновлюваних джерелах, з швидкою поетапною відмовою від 

вугілля та шляхом декарбонізації енергетичного сектору. Водночас, 

енергопостачання ЄС має бути безпечним та доступним для споживачів та 

підприємств. Для цього необхідно забезпечити повну інтеграцію, взаємозв'язок та 

цифровізацію європейського енергетичного ринку. Крім того, зниження споживання 

енергії має важливе значення для зниження викидів та витрат на електроенергію для 

споживачів та промисловості [103].  

Перехід ЄС на чисту енергію повинен залучати споживачів та приносити їм 

користь. Відновлювані джерела енергії відіграватимуть важливу роль і у 

промисловому розвитку, і у сфері послуг та у побуті громадян країн ЄС. Важливе 

значення для ЄС має збільшення виробництва вітрової енергії, засноване на 

регіональній співпраці між державами-членами ЄС та функціонування єдиного 

енергетичного ринку країн ЄС. Швидке зниження вартості відновлюваних джерел 

енергії у поєднанні з покращеною політикою підтримки «зеленої енергетики» вже 

знизило вплив на рахунки за електроенергію домашніх господарств від 

впровадження відновлюваних джерел енергії.  Проте ризик «енергетичної бідності» 

має бути усунений для домашніх господарств, які не можуть дозволити собі основні 

енергетичні послуги для забезпечення базового рівня життя. Розширення 

транскордонного та регіонального співробітництва допоможе реалізувати переваги 

переходу до чистої енергії за доступними цінами [117].  

Енергетичний баланс країн ЄС ґрунтується на створенні єдиного 

енергетичного ринку та виконання вимог Третього та Четвертого енергетичного 
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пакету ЄС. У енергетичному балансі ЄС відновлювана енергетика займає 15, 3% від 

загального споживання енергії станом на 2019 рік (див. рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Споживання енергії на території ЄС у 2019 році, (%) 

Примітка. Побудовано автором за даними Євростату 

 

ЄК встановила цільові показники енергоефективності на рівні ЄС до 2030 

року: 

- загальне скорочення кінцевого та первинного споживання енергії на 36-39%; 

- збільшенняобов'язкової частки відновлюваних джерел у структурі 

енергоспоживання ЄС до 40% [110].  

«Європейський зелений курс» зосереджений на трьох ключових принципах 

переходу до чистої енергії, які допоможуть скоротити викиди парникових газів та 

підвищити якість життя громадян: 

- забезпечення безпечного та доступного енергопостачання ЄС; 

- розвиток повністю інтегрованого, взаємопов'язаного та оцифрованого 

енергетичного ринку ЄС; 

- пріоритезація енергоефективності, підвищення енергоефективності наших 

будівель та розвиток енергетичного сектора, заснованого в основному на 

відновлюваних джерелах [110]. 

Для досягнення цієї мети встановлені наступні цілі: 
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- будувати взаємопов'язані енергетичні системи та покращені інтегровані 

мережі для підтримки поновлюваних джерел енергії; 

- просувати інноваційні технології та сучасну інфраструктуру; 

- підвищити енергоефективність та екологічність продукції 

- декарбонізація газового сектора та просування інтелектуальної інтеграції між 

секторами; 

- розширення можливостей споживачів та допомога країнам ЄС у боротьбі з 

«енергетичною бідністю»; 

- просувати енергетичні стандарти та технології ЄС на глобальному рівні; 

- розкрити весь потенціал морської вітроенергетики Європи [110]. 

Одним із можливих шляхів до декарбонізованої та чистої енергетичної 

системи є відремонтовані та екологічно безпечні будівлі, оскільки вони є одними із 

найбільших джерел споживання енергії в Європі, на які припадає понад третина 

викидів у ЄС.  Ремонт як державних, так і приватних будівель є важливим заходом, і 

він був виділений у «Європейському зеленому курсі» як ключова ініціатива, 

спрямована на підвищення енергоефективності у секторі та досягнення цілей. У ЄС 

лише 1% будівель щорічно оновлюється з погляду енергоефективності, тому 

ефективні дії мають вирішальне значення для забезпечення кліматичної 

нейтральності в Європі (нульові чисті викиди) до 2050 року.  Наразі приблизно 75% 

будівель у ЄС не є енергоефективними, але планується до 2050 року змінити цей 

показник на 5-15 %. 

Враховуючи трудомісткий характер будівельного сектору, в якому значною 

мірою переважає місцевий бізнес, ремонт будівель також може відіграти вирішальну 

роль у відновленні економіки Європи після пандемії COVID-19. Щоб дати поштовх 

поновленню, план Єврокомісії спрямований на подальшу підтримку ремонту 

будівель ЄС [46]. Для досягнення мети збільшення енергії та економічного 

зростання, у 2020 році Комісія опублікувала нову стратегію щодо прискорення 

реновації під назвою «Хвиля оновлення для Європи – озеленення наших будівель, 

створення робочих місць, покращення життя» [38]. Ця стратегія спрямована на 

подвоєння щорічних темпів оновлення енергії протягом наступних 10 років. Крім 
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скорочення викидів, ці ремонтні роботи підвищать якість життя людей, котрі живуть 

у будівлях і використовують їх, і мають створити безліч додаткових зелених 

робочих місць у будівельному секторі. 

Криза COVID-19 також привернула увагу до розвитку будівель, їх уразливості 

та їх важливості для нашого життя. Під час пандемії будинок був центром 

повсякденного життя мільйонів європейців, а інфраструктура лікарень перебуває у 

тяжкому стані, тому виникають нові вимоги до будівель та їх енергетичних та 

ресурсних характеристик, що ще більше посилює необхідність їх глибокого та 

масштабного ремонту, щоб вони відповідали більш екологічному та цифровому 

суспільству та підтримували відновлення економіки. 

Для досягнення мети зі скорочення викидів на 55% до 2030 року ЄС має 

скоротити викиди парникових газів від використання будинків на 60%, їх кінцеве 

споживання енергії на 14% та споживання енергії на опалення та охолодження на 

18%. Тому необхідно створювати будинки більш енергоефективними, менш 

вуглецевими протягом усього їх життєвого циклу і більш екологічними. 

Застосування принципів «циркулярної економіки» під час ремонту будівель знизить 

викиди парникових газів у будинках. Реновації можуть відкрити безліч 

можливостей і принести далекосяжні соціальні, екологічні та економічні вигоди. В 

тому числі, «зелені інвестиції» в розвиток нової інфраструктури можуть стати 

необхідним стимулом для будівельної екосистеми та економіки в цілому, а потреба 

в ремонтних роботах будівельного сектора створює нові можливості та «зелені» 

робочі місця, яких за прогнозами, до 2030 року буде створено понад 160 000.  

Одними із інвестиційних інструментів, які сприятимуть відновленню є 

NextGenerationEU та Багаторічні фінансові рамки ЄС, які наддадуть фінансування 

для прискорення ремонту, відновлення, стійкості та більшої соціальної інтеграції. 

Виходячи з цього, в Комюніке представлена стратегія, яка сприятиме оновленню 

інфраструктури в Європі. Вона базується на таких ключових принципах : 

1. Енергетична ефективність як керівний принцип європейського 

управління кліматом та енергетикою. 



63 

 

2. Доступність до широкого кола енергоефективних та стійких будівель, 

зокрема, для домогосподарств із середнім та низьким доходом, а також 

уразливих верств населення та територій. 

3. Декарбонізація та інтеграція відновлюваних джерел енергії. 

4. Розвиток «циркулярної економіки» за рахунок використання 

ресурсоефективних та органічних матеріалів. 

5. Встановлення високих стандартів охорони здоров'я та охорони 

навколишнього середовища, шляхом захисту від шкідливих речовин, 

таких як азбест та радон. 

6. Діджиталізація інфраструктури. 

7. Естетичне проєктування архітектури [36]. 

Для реалізації стратегії «Хвиля оновлення для Європи – озеленення наших 

будівель, створення робочих місць, покращення життя»  ЄК підтримує безліч 

проєктів по оновленню будівель, а також дослідження та розвиток інновацій у цій 

галузі за допомогою своїх дослідницьких програм «Горизонт Європа» 

(HorizonEurope), ініціативи BUILD UP - порталу для обміну знаннями про те, як 

зробити будинки більш енергоефективними, а також ініціатива BUILD UP Skills, яка 

спрямована на збільшення кількості кваліфікованих спеціалістів у галузі 

будівництва по всій Європі, які можуть виконувати ремонт будівель з високими 

енергетичними характеристиками, а також зводити нові будівлі з майже нульовим 

енергоспоживанням. 

15 вересня 2021 року ЄК прийняв проєкт «Новий європейський Баухауз», з 

метою створення нового дизайну енергоефективних міст та інфраструктури, згідно з 

естетикою цілей ЄЗК та сталого розвитку. Проєкт включає в себе  фінансування та 

політичні дії щодо просування програм, які потенційно здатні прискорити 

трансформацію різних секторів економіки з метою забезпечення вільного доступу 

усіх громадян до товарів та послуг, які можно переробити [32].  

«Новий європейський Баухаус» вносить культурний та творчий вимір у 

реалізацію «Європейського зеленого курсу», маючи на меті продемонструвати, як 
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стійкі інновації створюють відчутний позитивний досвід у нашому повсякденному 

житті. 

На фінансування проєктів «Новий європейський Баухаус» буде виділено 85 

млн. євро  із програм ЄС у 2021–2022 роках.  Фінансування надходитиме з різних 

програм ЄС, включаючи рамкову програму «Горизонт Європа» з досліджень та 

інновацій, програму LIFE із захисту довкілля та Європейський фонд регіонального 

розвитку. Крім того, Комісія пропонує державам-членам використовувати основні 

цінності проєкту у своїх стратегіях територіального та соціально-економічного 

розвитку, а також реалізовувати відповідні частини своїх планів по відновленню та 

сталому розвитку із врахуванням енергоефективності та раціонального 

використання ресурсів. 

Єврокомісія планує подвоїти темпи реконструкції будівель протягом 

наступних років та реконструювати 35 мільйонів будівель згідно з принципами 

«екологізації», що сприятиме розвитку «циркулярної економіки» внаслідок 

повторного користування та переробки матеріалів, зменшення викидів та створення 

нових можливостей завдяки діджиталізації усього сектору. «Новий європейський 

Баухаус» спрямований на створення нового способу життя, яке відповідає 

екологічності, сучасному дизайну, виробляє менше шкідливих викидів , а також є 

інклюзивним і доступним для всіх. ЄК застосовує цілісний підхід при реалізації 

цілей, так як поєднує інновації з культурою, та створює нове доступне та стале 

життя для всіх громадян ЄС, підсилюючи роль місцевої та регіональної спільноти. 

Воднева стратегія ЄС дасть поштовх до виробництва чистого водню в Європі. 

Водень може використовуватися як сировина, паливо або енергія носія і зберігання, 

і має багато можливих застосувань, які б зменшили викиди парникових газів у 

промисловості, транспорті, електроенергетиці та будівництві. План Комісії щодо 

відновлення економіки «NextGeneration EU» розглядає водень як інвестиційний 

пріоритет для стимулювання економічного зростання та сталості. На водень 

припадає менше 2% нинішнього споживання енергії в Європі і в основному 

використовується для виробництва хімічних продуктів, таких як пластмаси та 

добрива. 96% цього виробництва водню виробляється за допомогою природного 
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газу, що виділяє значну кількість викидів вуглекислого газу в процесі. Однак водень 

також можна виробляти з відновлюваної енергії. Очікується, що відновлювальний 

водень («зелений» або «чистий» водень) відіграватиме ключову роль у секторах 

декарбонізації, де інші альтернативи можуть бути неможливими або дорожчими 

[95].  

Відновлюваний водень, у свою чергу, може бути використаний для заміни 

водню на основі викопних матеріалів для промислових процесів або для створення 

нових промислових продуктів, таких як зелені добрива та сталь. Його також можна 

використовувати в транспортній сфері, особливо у великовантажних і далекобійних 

вантажівках, автобусах, кораблях і літаках. Він також сумісний із сектором 

електроенергетики, так як забезпечує довгострокове та масштабне зберігання, а 

також додає гнучкості енергетичній системі. Відновлювані джерела водню також 

можуть допомогти збалансувати попит і пропозицію електроенергії в ізольованих 

або окремих регіонах ЄС, або для специфічних та місцевих потреб, зосереджених у 

місті чи іншій окремо взятій території. 

Водень є важливою частиною загальної стратегії ЄС щодо інтеграції 

енергетичної системи. У 2020 році Комісія прийняла нову спеціальну стратегію 

щодо водню в Європі.  Стратегія сприяє дослідженням того, як виробництво та 

використання відновлюваного водню може сприяти декарбонізації економіки ЄС 

економічно ефективним способом, відповідно до «Європейського зеленого курсу», а 

також сприяти відновленню економіки після COVID-19 [101].  

Разом із водневою стратегією ЄС у 2020 році був створений Європейський 

альянс з чистого водню як частина нової промислової стратегії для Європи. Альянс 

об'єднує промисловість, національні та місцеві органи влади, громадянське 

суспільство та інші зацікавлені сторони. Його мета полягає в амбітному 

впровадженні водневих технологій до 2030 року шляхом об’єднання виробництва 

відновлюваного та низьковуглецевого водню, попиту в промисловості, транспорті та 

інших секторах, а також передачі та розподілу транспорту водню. На першому 

Європейському водневому форумі (листопад 2020 року) альянс вступив у нову 

вирішальну фазу та структурував свою роботу навколо ключових сфер – 
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виробництва, транспортування та використання водню. За підрахунками, потреби в 

інвестиціях складають 5-9 мільярдів євро до 2024 року і 26-44 млрд. євро до 2030 

року[101].  

Повномасштабне промислове використання чистого водню вимагає системних 

дій у виробництві водню, транспортуванню, використання водню в енергоємних 

промисловості або як паливо для транспорту, балансування виробництва 

відновлюваної електроенергії. Європейський альянс з чистого водню діє як 

платформа, яка забезпечує тісну співпрацю та координацію по ланцюжку створення 

вартості. 

Пріоритетом є розробка чистого, відновлюваного водню, що виробляється 

переважно з використанням енергії вітру та сонця, та відповідає  цілям кліматичної 

нейтральності ЄС у довгостроковій перспективі. Однак у коротко- і 

середньостроковій перспективі низьковуглецевого водню необхідні підтримка 

розвитку життєздатного ринку у значних масштабах для швидкого скорочення 

викидів від існуючих виробництва водню. Щоб надати підтримку на найчистіші 

доступні технології, Комісія працює над законодавством у сфері енергетики та 

клімату, а також займається питанням оподаткування для сталих інвестицій. 

Отже, енергоефективність та цифровізація відіграють ключову роль у 

розвитку розумних міст, будівель та складних промислових об’єктів. Діджиталізація 

енергетичного сектору створює нові можливості та підвищує ефективність 

керування та роботи усіх секторів економіки загалом. Декарбонізація енергетичного 

сектору залежить від інтеграції політичних процесів, грамотного управління, а 

також запровадження промислових інновацій та досліджень, та передачі технологій 

третім країнам. 
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2.3. Міжнародне економічне співробітництво ЄС у розвитку органічного 

та високоточного аграрного виробництва.  

 

Економічне зростання та сталий розвиток потребують змін та рішучих дій у 

всіх галузях економіки, у тому числі  в сільському господарстві. Сільське 

господарство є найбільшим споживачем води, приблизно 70% усієї прісної води 

припадає на зрошення, а значна частка населення світу все не занадто споживає, 

щоб задовольнити навіть свої основні потреби, тому зміни у способі виробництва та 

споживанні ресурсів є вкрай необхідними. 

ООН у ЦСР встановив своєю 12 ціллю саме - забезпечення раціональних 

моделей споживання і виробництва. Ефективне управління  природними ресурсами 

та утилізація небезпечних токсичних відходів і забруднюючих речовин є важливими 

цілями для досягнення  мети сталого розвитку. Індекс харчових відходів  за 2021 рік 

розроблений ЮНЕП показав, що приблизно 931 мільйон тонн їжі потрапляє у 

смітник щороку [100]. Більша частина цієї цифри, 569 мільйонів тонн, підпадає під 

категорію побутових відходів, тоді як на сектор харчування та роздрібну торгівлю 

припадає ще 244 та 118 мільйонів тонн відповідно. У розрахунку на душу населення 

середнє світове домогосподарство викидає 74 кг їжі щороку, і ця цифра в цілому 

подібна в різних групах країн, що вказує на те, що необхідне вживання дій. Індекс 

зазначає, що якби відходи їжі були країною, це було б третім за величиною 

джерелом викидів парникових газів на планеті. Перше місце посів Китай з 

приблизно 91,6 млн. тонн викинутих харчових продуктів на рік, за ним Індія і її 68,8 

млн. тонн відходів. У ЄС найбільше  їжі викидають у Франції та Німеччині у розмірі 

більше 5-6 мільйонів тонн. Однак, говорячи про харчові відходи на душу населення, 

усе виглядає інакше: середня кількість харчових відходів у США на душу населення 

становить 59 кг, а в Іспанії він становить 77 кг (див. Рис. 2.2) [111].  

Зменшення вдвічі загальної кількості харчових відходів на душу населення 

важливе для створення більш ефективних ланцюгів виробництва та постачання. 

Переробка та скорочення відходів потребують спільного тісного співробітництва як 
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виробників, бізнесу та споживачів, так і дій з боку країн, що розвиваються, так як це 

може допомогти з продовольчою безпекою та спрямувати світ до більш 

ресурсоефективної економіки. 

 

 

Рис. 2.2. Країни з найбільшим рівнем твердих побутових відходів (ТПВ) на 

душу населення (кг на душу населення на рік). 

Примітка. Побудовано автором на основі даних FOOD WASTE INDEX REPORT 2021. 

 

Питання продовольчої безпеки та сільського господарства також займають 

особливу роль у реалізації сталого розвитку та цілей стратегії ЄС «Європейський 

зелений курс».  Стале виробництво продовольчих товарів важливе для нашого 

здоров’я, здорового суспільства та здорової планети. Тому важливо, щоб 

продовольча система ЄС була сталою, а вплив харчової промисловості на 

навколишнє середовище та зміну клімату були мінімальними. Зв’язок між здоровим 

суспільством і екологічно-чистою планетою ставить питання сталої продовольчої 

промисловості в основу «Європейського зеленого курсу», стратегії стабільного та 

інклюзивного зростання ЄС. Європейська система сільського господарства та 

продовольства визначається Спільною сільськогосподарською політикою, завдяки 

якій підтримуються ціни на аграрну продукцію та субсидується виробництво 

сільськогосподарської продукції,  що вже є світовим стандартом щодо безпеки 
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постачання, харчування та якості. Перехід до сталої продовольчої системи може 

принести екологічні, медичні та соціальні переваги, а також забезпечити економічне 

зростання. Цілі ЄС у розвитку сталої продовольчої системи наступні: 

- забезпечити продовольчу безпеку в умовах зміни клімату та втрати 

біорізноманіття; 

- зменшити екологічний та кліматичний слід від продовольчої системи ЄС; 

- посилити сталість продовольчої системи ЄС; 

- очолити глобальне просування стратегії «від ферми до вилки» [34]. 

Принцип стратегії «від ферми до вилки» спрямований на те, щоб продовольча 

система була справедливою, здоровою та екологічно чистою. 

Становлення продовольчої системи на шлях сталості відкриває нові 

можливості у ланцюжку створення вартості продуктів харчування. Нові технології 

та наукові відкриття в поєднанні з підвищенням обізнаності громадськості та 

попитом на екологічно чисті продукти харчування принесуть користь усім 

зацікавленим сторонам. Стратегія «від ферми до вилки» має на меті прискорити 

перехід до сталої продовольчої системи і реалізувати наступні цілі: 

- забезпечити нейтральний або позитивний вплив на навколишнє середовище; 

- пом’якшити кліматичні зміни та адаптуватися до їх наслідків; 

- зупинити втрату біорізноманіття; 

- забезпечити продовольчу безпеку, харчування та здоров'я населення, 

переконавшись, що кожен має доступ до достатньої кількості, безпечної, 

поживної та екологічно чистої їжі; 

- зберегти доступність продуктів харчування, одночасно забезпечити 

економічний ріст, сприяючи конкурентоспроможності ЄС та справедливій 

торгівлі[34]. 

Щоб  прискорити перехід до справедливої, здорової та екологічно чистої 

системи харчування, проведення досліджень та впровадження інновацій є 

важливими, оскільки вони можуть допомогти розв’язати нагальні проблеми, 

розробити рішення щодо їх розв’язання, подолати бар’єри та розкрити нові ринкові 

можливості. Стратегія встановлює як регуляторні, так і нерегулятивні ініціативи, а 
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спільна сільськогосподарська та рибальська політика є ключовими інструментами 

підтримки справедливого переходу. 

Хоча конкретні рекомендації та законодавчі акти ще не сформульовані та 

затверджені, основним планом стратегії «від ферми до вилки» є: 

1. забезпечення сталого виробництва харчових продуктів, включаючи 

скорочення хімічних пестицидів і добрив; 

2. збільшення використання анаеробних варильних установок для 

виробництва біогазу та скорочення викидів метану; 

3. стимулювання органічного землеробства, впровадження стійких та 

інноваційних кормових добавок для худоби для зменшення викидів парникових 

газів від кормів для тварин; 

4. впровадження суворих правил для захисту добробуту тварин і сприяння 

екологічному виробництву риби та морепродуктів. 

5. забезпечення продовольчої безпеки для всіх, особливо під час кризи та 

на випадок надзвичайних ситуацій, щоб гарантувати, що достатні запаси їжі завжди 

доступні. 

6. стимулювання методів переробки харчових продуктів, щоб вони 

відповідали рекомендаціям щодо здорового, стійкого харчування. Реклама не 

повинна рекламувати продукти з високим вмістом жиру, цукру чи солі, а натомість 

зосереджувати увагу на більш здорових продуктах. 

7. Пропагування здорового харчування за допомогою стандартизованого 

маркування харчових продуктів на передній частині упаковки та створення системи 

екологічного маркування харчових продуктів, щоб підкреслити екологічний метод 

вироблення. Комісія також буде сприяти екологічним закупівлям  і використовувати 

податкові пільги для заохочення здорового харчування. 

8. Зменшення відходів їжі як на рівні виробництва, так і на рівні 

споживання[34].  

Усі учасники харчової промисловості повинні відігравати свою роль у 

досягненні сталості харчового ланцюга. Фермери та виробники мають 

трансформувати свої методи виробництва та найкращим чином використовувати 
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технологічні та цифрові інновації, щоб забезпечити кращі кліматичні та екологічні 

результати, підвищити адаптацію до зміни клімату та оптимізувати використання 

ресурсів (наприклад, пестицидів, добрив). Прикладом нової «зеленої бізнес-моделі» 

є поглинання вуглецю фермерами та лісниками. Виробники сільськогосподарської 

продукції, які сприяють досягненню кліматичної нейтральності, мають бути 

винагороджені через Спільну сільськогосподарську політику, або інші державні чи 

приватні ініціативи. Нова ініціатива ЄС щодо вуглецевого господарства в рамках 

Кліматичного закону сприятиме цій новій бізнес-моделі, яка надає фермерам нове 

джерело доходу та допомагає іншим секторам декарбонізувати харчовий ланцюг.  

«Циркулярна економіка" все ще залишається значною мірою невикористаним 

потенціалом для фермерів та виробників. Наприклад, передові біопереробні заводи, 

які виробляють біодобрива, білкові корми, біоенергію та біохімічні речовини, 

пропонують можливості для переходу до кліматично нейтральної європейської 

економіки та створення нових робочих місць у первинному виробництві. 

Фермерські будинки та сараї часто ідеально підходять для розміщення сонячних 

панелей, і такі інвестиції мають бути пріоритетними в майбутніх стратегічних 

планах. Комісія вживатиме заходів для прискорення прийняття на ринку цих та 

інших енергоефективних рішень у сільському господарстві та харчовому секторах в 

рамках ініціатив щодо чистої енергії. 

На сільське господарство припадає 10,3% викидів парникових газів в ЄС, і 

майже 70% з них припадає на тваринницький сектор. Крім того, 68% загальної 

площі сільськогосподарських угідь використовується для виробництва тварин. Щоб 

допомогти зменшити вплив тваринництва на навколишнє середовище та клімат, 

уникнути витоку вуглецю через імпорт і підтримати поточний перехід до більш 

стійкого тваринництва, Комісія сприятиме розміщенню на ринку стійких та 

інноваційних кормових добавок. Вона розглядатиме директиви ЄС щодо зменшення 

залежності від важливих кормових матеріалів (наприклад, сої, вирощеної на 

вирубаних лісах) шляхом стимулювання вирощування рослинних білків у ЄС, а 

також альтернативних кормових матеріалів, таких як комахи, морські кормові 

запаси (наприклад, водорості). Крім того, ЄК проводить перегляд програми ЄС 
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щодо просування сільськогосподарської продукції з метою підвищення її внеску в 

стале виробництво та споживання.  

Інноваційна діяльність та дослідження є ключовими чинниками у прискоренні 

переходу до сталої, здорової та інклюзивної системи харчування від первинного 

виробництва до споживання. У рамках програми Європейського Союзу з 

фінансування науки «Горизонт Європа», Комісія готує додатковий конкурс для 

проєктів, які відповідають пріоритетіам «Європейського зеленого курсу». У рамках 

програми планується профінансувати 10 мільярдів євро у інноваційні дослідження в 

галузі харчування, біоекономіки, природних ресурсів, сільського господарства, 

рибальства, навколишнього середовища, а також на використання цифрових 

технологій для агропродовольчого виробництва.  

Щоб прискорити інновації та прискорити передачу знань, Комісія 

працюватиме з державами-членами, щоб посилити роль Європейського 

інноваційного партнерства «Продуктивність та стійкість сільського господарства» 

(EIP-AGRI) у стратегічних планах.  

Партнерство в рамках програми «Горизонт Європа» для «Безпечної та сталої 

харчової системи для людей, планети та клімату» запровадить механізм управління 

дослідженнями та інноваційними розробками, який залучатиме держави-членів ЄС 

та суб’єктів сільськогосподарської промисловості до створення інноваційних 

рішень, що забезпечують спільні переваги для агропромислового сектору, якості їжі, 

клімату, «циркулярної економіки» і сталого розвитку [97].  

Цифровізація агропромислового сектору створює нові можливості для появи 

нових робочих місць, бізнесу та вливання інвестицій у сільську місцевість, а також 

для покращення якості життя людини. Усі фермери та всі сільські райони мають 

бути підключені до швидкого та надійного Інтернету.  Доступ до швидкого 

широкосмугового Інтернету також дозволить впровадити точне землеробство, 

штучний інтелект та супутникові технології, що в кінцевому підсумку призведе до 

зниження витрат для фермерів, покращення управління ґрунтами та якості води, 

зменшення використання добрив, пестицидів та викидів парникових газів, 

покращення біорізноманіття та створення більш здорового середовища для фермерів 
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та громадян. Комісія прагне прискорити впровадження швидкого широкосмугового 

Інтернету в сільській місцевості для досягнення мети 100% доступу до 2025 року 

[98]. 

Відновлення природи є центральною темою плану відновлення ЄС від 

пандемії коронавірусу, створюючи можливості для бізнесу та інвестицій для 

зростання економіки ЄС. Втрата біорізноманіття та колапс екосистем є однією з 

найбільших загроз, з якими зіткнеться людство в наступне десятиліття. Економічні 

та соціальні витрати через бездіяльність можуть бути значними. Світ втрачає 

приблизно 3,5-18,5 трильйона євро на рік на екосистемних послугах і приблизно 5,5-

10,5 трильйона євро на рік через деградацію ґрунтів. Біорізноманіття лежить в 

основі продовольчої безпеки ЄС і світу. Ризики втрати біорізноманіття ставлять під 

загрозу харчову промисловість. Втрата біорізноманіття невід’ємно пов’язана зі 

зміною клімату та призводить до зниження врожайності, збільшення економічних 

втрат від повенів та інших катастроф [96].  

Отже, стратегія «від ферми до вилки» спрямована на стале виробництво та 

споживання продуктів харчування. Пом'якшення наслідків зміни клімату невід’ємно 

повязано із агропромисловим сектором, так як адаптація до зміни клімату залежить 

від вирішення кризи біорізноманіття, розумного використання ресурсами, сталого 

виробництва безпечного та екологічно чистого продовольства для всіх. Ці цілі є 

взаємнозалежними і можуть бути досягнуті за допомогою комплексного, 

збалансованого, науково-обґрунтованого підходу, тому впровадження інновацій, 

співробітництво з країнами та організаціями, передача технологій є вкрай 

необхідними. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Зростаючий світовий попит на енергію, а також проблеми дефіциту та впливу 

на навколишнє середовище лежать в основі програм, стратегій та проєктів ЄС. 

Наразі через неможливість повної відмови від існуючих джерел енергії, ЄС шукає 

шляхи та сприяє трансформаціям, щоб усунути або зменшити негативний вплив 
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виробництва на навколишнє середовище, а також використовує нові джерела 

енергії, особливо відновлювані. 

Роль ЄС у вирішенні даної проблеми є значною. Для цього  був прийнятий 

Механізм прикордонного вуглецевого регулювання, який буде застосовуватися 

щодо вибраних імпортованих до ЄС товарів, при виробництві яких існують викиди 

вуглекислого газу: залізо та сталь, цемент, добрива, алюміній. Система CBAM 

встановлює правила та податки для імпортерів товарів у треті країни, вироблених із 

використаним при виробництві вуглецевих джерел та викидів СО2. За оцінками ЄК, 

застосування СВАМ сприятиме тому, що загальне споживання енергії у ЄС 

скоротиться на 36-39%, а частка відновлюваних джерел у структурі 

енергоспоживання ЄС збільшиться до 40% на період до 2030 року.  Отже, CBAM 

має на меті знизити ризик викидів диоксиду вуглецю (СО2), спонукаючи виробників 

у країнах, що не входять до ЄС, виробляти товари в екологічний спосіб.  

Згідно з принципами стратегії «Європейський зелений курс», перехід до 

чистої енергії допоможе скоротити викиди парникових газів (CО2), підвищити 

якість життя громадян, забезпечити безпечне та доступне енергопостачання ЄС, 

підвищити енергоефективність житлових  будівель та розвивати  енергетичний 

сектор, з пріоритетним використанням відновлюваних джерел енергії. Для переходу 

до «чистої енергії» у ЄС планується побудувати взаємопов'язані енергетичні 

системи та покращені інтегровані енергетичні мережі для підтримки поновлюваних 

джерел енергії; просувати інноваційні технології та розвивати сучасну 

інфраструктуру; підвищувати енергоефективність та екологічність виробленої 

продукції; провести декарбонізацію газового сектору та просувати інтелектуальну 

інтеграцію між секторами; просувати енергетичні стандарти та технології ЄС на 

глобальному рівні. 

Реновація як державних, так і приватних будівель є одним із можливих шляхів 

щодо розбудови «чистої» («зеленої») енергетичної системи, оскільки саме житлові 

та промислові споруди і будівлі споживають велику частину енергії та виробляють 

третину викидів СО2 у ЄС. Планується до 2050 року створити 85%-95% 

енергоефективних будівель у рамках стратегії «Хвиля оновлення для Європи – 
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озеленення наших будівель, створення робочих місць, покращення життя», що 

суттєво скоротить частку викидів СО2, підвищить якість життя людей і створить 

понад 160 тисяч додаткових «зелених» робочих місць у будівельному секторі. 

«Європейський зелений курс»  робить ЄС  лідером у вирішенні нагальних 

глобальних кліматичних проблем розвитку людства,  центром впливу, що сприяє і 

захищає багатосторонність впровадження ідей безкарбонового розвитку у всьому 

світі. Багатосторонній підхід ЄС щодо досягнення кліматичної безпеки має особливе 

значення не тільки для  економічного розвитку, але й зорієнтований на  покращення  

здоров’я та якість життя людей, на зменшення негативного  впливу виробництва на 

забруднення екології заради безпечного та якісного життя майбутніх поколінь 

людства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

РОЗДІЛ 3 

ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА І ПАРТНЕРСТВА ЄС ТА УКРАЇНИ У ДОСЯГНЕННІ 

ЦІЛЕЙ «ЗЕЛЕНОГО КУРСУ». 

 

 

 3.1. Міжнародне економічне співробітництво України та ЄС у сфері 

транспорту та розвитку інфраструктурних об'єктів. 

 

 Розвинена інфраструктура та транспортна система є запорукою високого 

рівня розвитку країни, яка підвищує рівень її інвестиційної привабливості та 

створює умови для економічного росту через комплексний підхід до створення 

належної транспортної інфраструктури, який формує зовнішні та внутрішні умови 

управління господарюючими суб'єктами. Так як розвиток економіки залежить від 

того, наскільки держава ефективно  здійснює управління у різних сферах. Нові 

віяння часу, поява нових глобальних проблем та швидкозростаючі тенденції, які 

визначають розвиток ринку створюють потребу у вдосконаленні управління 

транспортною інфраструктурою та залучення інвестицій, для її модернізації. Стан та 

рівень розвитку транспортної інфраструктури – один із найважливіших факторів 

соціально-економічного розвитку як країн-членів Європейського Союзу, так і 

України. 

ЄС є одним із світових економічних лідерів, чия роль в багатьох сферах 

міжнародного життя є значною, а Україна, у свою чергу, має досить 

високий економічний потенціал, світові досягнення в деяких галузях науки і 

техніки, вигідне геополітичне положення, що робить це зоною певних економічних і 

політичних інтересів, зокрема для ЄС. Розвинута транспортна галузь 

характеризується наявністю розгалуженої залізничної мережі та автомобільних 

шляхів, морських портів та річкових терміналів, а також широкою мережею 

авіаційних сполучень та вантажних митних терміналів, що створює усі необхідні 

умови для розвитку бізнесу та надання транспортних послуг. Україна має зручне 
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географічне положення та відіграє роль «мосту», який сполучає країни Європи та 

Азії. Наразі в Україні, а саме у Чорноморському та Азовському басейнах і дельті 

Дунаю діють 13 морських портів, сукупна потужність перевалки вантажів яких 

становить більш як 160 млн. тонн на рік (за даними 2019 року). Територією України 

простягається 2714,5 кілометри внутрішніх судноплавних  шляхів із розвинутою 

мережею паромного сполучення, морських контейнерних ліній, що з’єднують 

Україну з країнами-партнерами в Чорноморському регіонi. Загальна протяжність 

державних автомобільних дорiг складає 169, 5 тис. кілометрів. Експлуатаційна 

мережа залiзниць України є однією з найбiльших у Європi та становить майже 22 

тис. кілометрів, з яких 9 тис. кілометри (45%) колій є електрифікованими. Мережа 

прямих та транзитних авіаційних сполучень є досить розгалуженою, так транзитні 

авіасполучення через Україну відбуваються через 17 діючих летовищ. Згідно з 

даними Державної служби статистики України, галузь транспорту та 

логістики,  складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність складають 6,3 

% ВВП станом на 2020 рік [74]. На рисунку 3.1. відображено розмір ринку 

інфраструктури України. 

 

 

Рис. 3.1 Питома вага сектору транспорту та логістики у структурі ВВП 

України (у відсотках до ВВП, у %) у 2016-2020 роках. 

Побудовано автором за даними Державної служби статистики України. 

 

Двостороння співпраця між Україною та ЄС у сфері транспорту 

обговорюється як в Раді асоціації, Комітеті асоціації, так і Підкомітетом з питань 
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економіки та іншого галузевого співробітництва ЄС, який працює за кластерним 

принципом (Кластер 3, який опікується питаннями енергетики, природного 

середовища, зміною клімату та транспортом) [69], а також Комітетом асоціації 

України. 

 

Таблиця 3.1  

Вартість транспортно-логістичних послуг в Україні (млн. дол. США, у 2017-

2020 рр.) 

 Найменування 2017 2018 2019 2020 

Вартість 

транспортно-

логістичних 

послуг в 

Україні 

 3,973.0  5,191.7  7,042.6  5,402.4 

Примітка. Таблицю складено автором на основі даних Державної служби статистики України. 

 

Міжнародне економічне співробітництво Україна-ЄС у сфері транспорту 

регулюється Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [1], 

метою якої є сприяння розвитку стабільного, ефективного та безпечного транспорту, 

а також мультимодальної та експлуатаційної сумісності транспортних систем. 

Відповідно до 7 підрозділу («Транспортні послуги»), співпраця між ЄС та Україною 

сприяє трансформації та оновленню транспортної галузі України та поступовій 

адаптації існуючої політики та норм із законодавством ЄС, шляхом впровадження 

заходів, які зазначені у Додатку XXXII до цієї Угоди [1]. 

МЕС Україна-ЄС у сфері транспорту спрямоване на покращення та 

збільшення об’єму транспортних пасажирських та вантажних перевезень між 

Україною, ЄС та третіми країнами шляхом зменшення адміністративних, технічних, 

прикордонних та інших бар’єрів, розширення транспортної мережі та покращення 

транспортної інфраструктури, будівництва сучасних доріг та транспортних 

магістралей без викидів СО2, а також створення транспортних домовленостей та 

програм міжнародного економічного співробітництва. Співпраця України та ЄС 
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задіяна як у рамках різноманітних регіональних ініціативах, зокрема ТРАСЕКА, так 

і на міжнародному рівні – в рамках міжнародних транспортних організацій, 

ратифікованих угод та конвенцій. 

ВажлиимкрокомдозміцненнястосунківтаінтеграціїміжЄСтакраїнамисхідноїЄв

рописталоствореннябагатостороннього формату співпраці у транспортній галузі – 

Транспортну панель Східного партнерства – спільний транспортний коридор між 

ЄС та його східними сусідами, який заклав основу для обміну інформацією та 

передовим досвідом між ЄС та країнами-партнерами Східного партнерства, а також 

між самими країнами-партнерами Східного партнерства. Вона має на меті зміцнити 

стосунки, сприяти визначенню економічної стратегії та вирішити питання у сферах  

торгівлі, сприяти створенню різноманітних угод між ЄС та його 

східноєвропейськими країнами-сусідами, а також  сприяти розвитку спільних 

цінностей та стабільності у регіоні [90]. Співробітництво у рамках  Східного 

партнерства у розвитку регіональної транспортної мережі визначає потребу у 

розбудові та модернізації найважливіших транспортних шляхів між ЄС та його 

східними сусідами, зокрема Україною [42]. На саміті Східного партнерства у 

листопаді 2017 р. країни-члени ЄС та її східні партнери Вірменія, Азербайджан, 

Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна схвалили амбітний план 

реформ «20 ключових досягнень Східного партнерства до 2020 року». Українська 

національна платформа Форум громадянського суспільства Східного 

партнерства щорічно готує звіт щодо виконання плану, який показує, що відчутні 

переваги відбулися у чотирьох ключових сферах, таких як економіка, управління, 

зв’язок і суспільство, хоча проблеми залишаються в сферах верховенства права, ЗМІ 

та прав людини. 

Міжнародне економічне співробітництво у реалізації «20 ключових досягнень 

Східного партнерства до 2020 року» визначається у наступному (див. Додаток В, 

рис. 3): 

- ЄС підтримав понад 500 000 малих та середніх підприємств, створивши або 

підтримавши 1,65 мільйона робочих місць; 
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- регіон Східного партнерства став 10-м торговим партнером ЄС. У 2020 році 

загальна торгівля ЄС Східного партнерства становила понад 65 мільярдів 

євро; 

- посилено боротьбу з корупцією через створення системи електронного 

декларування майна у Вірменії, Грузії, Молдові та Україні;  

- покращено надання державних послуг із запровадженням у всіх країнах-

партнерах «єдиного вікна» шляхом розвитку Єдиного державного порталу; 

- близько 50% місцевих органів влади у Східному партнерстві взяли на себе 

зобов’язання скоротити викиди CO2; 

- розвиток транспортного сполучення та інфраструктури за рахунок інвестицій 

для створення та модернізації доріг і залізниць протяжністю 4800 км до 2030 

року згідно з Планом інвестиційних дій TENT-T; 

- Європейський інвестиційний банк у 2019 році підтримав реалізацію проєкту 

«Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України»; 

- тимчасове застосування Угоди про спільний авіапростір; 

- ЄС підтримав понад 80 000 обмінів у ВНЗ, у тому числі через Erasmus+; 

- у боротьбі з домашнім насильством Вірменія, Молдова та Україна підписали 

Стамбульську конвенцію; 

- ЄС став головним торговельним партнером України (обсяг торгівлі товарами 

склав 42,1 млрд. дол. США на 2020 рік, а експорт з України становить 18,66 

млрд. дол. США). У 2020 році Україна була 18-м найбільшим партнером з 

експорту товарів ЄС (1,2%) і 19-м найбільшим партнером з імпорту товарів 

ЄС (1,0%); 

- модернізовані транспортні сполучення через Транс'європейську транспортну 

мережу (TEN-T) [77]. 

У рамках комплексного порядку денного МЕС у напрямі Східного 

партнерства було встановлено десять головних цілей до 2025 року, які, як 

очікується, матимуть величезний трансформаційні вплив та зміни для громадян і 

МСП, одними із амбітних цілей є:  
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- проінвестувати в стійке та розумне сполучення – будівництво дорожньо-

транспортної магістралей обсягом 3000 км, що відповідають принципам 

сталого розвитку; 

- інвестування в конкурентоспроможну та інноваційну економіку, підтримка 

500 000 МСП [106]. 

Аналіз інтенсифікації міжнародних економічних відносин України та ЄС 

 внаслідок переходу українських бізнес-структур (фірм, підприємств) до принципів 

сталого – «зеленого» розвитку відображено у Додатку Г, табл. Г.1. 

У 2018 році між Україною та ЄС вперше на високому рiвні обговорили 

iнтеграцію у сфері інфраструктури та двостороннє спiвробiтництво у сферi 

транспорту мiж Україною та ЄС, а також необхідність розвитку цифрових 

транспортних систем та необхiдності зосередження уваги на екологічностi, 

підвищенні безпеки та дотриманні установлених вимог у транспортному секторі. У 

листопаді того ж року ЄК представила карту опорної мережі TEN-T (див. Додаток 

В, табл. В.1), за очікуваннями, реалізація проєкту та імплементація стандартів 

забезпечать більш ефективний перетин кордону та економічне зростання, шляхом 

створення нових робочих місць та пришвидшення руху товарів[77]. 

Першим кроком з боку України на шляху до зближення з ЄС стало 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року щодо схвалення 

Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, яка має 

адаптувати національне законодавство до європейських стандартів та сприяти 

трансформації та взаємному доступу до ринків [3]. Очікується, що План дій з 

реалізації Національної транспортної стратегії та Комплексний план дій щодо 

покращення управління інфраструктури до 2030 року будуть прийняті відповідно до 

міжнародних та європейських стандартів. 

Незважаючи, на досягнення Східного партнерства, сучасний стан 

транспортної інфраструктури України поступається якістю та бажає кращого, у 

порівнянні зі станом інфраструктури ЄС, та не відповідає вимогам ЄС та інтеграції 

національної транспортної мережі у Транс’європейську транспортну мережу (TEN-
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T). Досягнення ефективності та конкурентоспроможності транспортної галузі 

сповільнюються низкою прогалин та проблем, а саме: 

- вдосконалення правового механізму державно-приватного партнерства;  

- відсутність достатньої взаємодії між органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування; 

- відсутність необхідних реформ та скоординованих дій державної політики; 

- невідповідність до стандартів ЄС; 

- наявність недосконалої системи компенсації пільгових пасажирських 

перевезень; 

- диспропорція між обсягами перевезень авіаційним, наземним та водним 

транспортом. Авіаційним транспортом користуються майже у 245 разів 

менше, ніж автомобільним, а залізничним - у 800 разів більше, ніж водним. 

- відсутність механізму фінансування суспільно важливих перевезень, як це 

передбачено законодавством ЄС; 

- низький рівень розвитку логістичних технологій, що призводить до високих 

витрат на транспортування, що становить близько 40 відсотків загальної 

вартості продукції.  

- відставання від держав-членів ЄС та інших розвинутих держав світу у 20-30 

разів за показником мультимодальних та інтермодальних перевезень, що 

становить не більше 0,5 відсотка транспортного ринку; 

- наявна технічна відсталість, а також низький рівень технічного 

обслуговування транспорту та інфраструктури, залежність від 

«неекологічного» транспорту [3]. 

Основною тенденцiєю у секторі транспорту екологічність та 

енергоефективність, саме тому постає потреба у розвитку сучасної та економічної 

інфраструктури без викидів СО2, яка сприятиме ефективному зростанню і 

функціонуванню національної транспортної системи України, а також 

конкурентоспроможності та торгівлі. 

Нацiональна транспортна стратегія України комплексно та збалансовано 

підходить до наявних проблем в транспортному секторі та містить встановлені 
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пріоритети її розвитку, у контексті «Європейського зеленого курсу» та 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 

2014 р. No 1678-VII [1]. 

Стратегія вiдображає напрями підвищення якостi надання послуг у 

транспортній галузі, передбачає гармонізацію з рівнем та стандартами ЄС, 

підвищення рiвня безпеки та зменшення негативного впливу на навколишнє 

середовище, проведення реформ щодо поліпшення системи управління, 

децентралiзації повноважень центральних органів виконавчої влади, підтримка 

антикорупційної політики. Імплементація Стратегії потребує виконання дій за 

такими основними напрямами:  

- створення конкурентоспроможної та ефективної транспортної системи;  

- забезпечення інноваційного розвитку транспортної галузі;  

- використання екологічно чистого та енергоефективного транспорту;  

- впровадження публічного моніторингу та системи звітності про діяльність та 

отримані результати; 

- створення електронного управління з метою спрощення адміністративних 

процедур для бізнесу; 

- співробітництво з ЄС з метою отримання досвіду, технологій та знань; 

- впровадження сервісів електронного надання адміністративних послуг в 

транспортній галузі; 

- удосконалення управління державними активами в авіаційній 

інфраструктурі; 

- міжрегіональна інтеграція заради покращення транспортного сектору та 

вирішення нагальних викликів людства [1]. 

Прагнучи підвищити співробітництво та економічне зростання в країнах 

Східного партнерства, ЄК та СОТ створили у грудні 2018 року Індикативний 

інвестиційний план дій у рамках транс’європейської транспортної мережі задля 

фінансування  проєктів по розбудові та модернізації транспортної системи східних 
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країн-партнерів. Очікується, що проєкти по відновленню та будівництву доріг 

потребуватимуть приблизно 13 мільярдів євро і сприятимуть побудові 4800 

кілометрів автомобільних і залізничних шляхів, 6 портів і 11 логістичних центрів. 

Поряд з інвестиціями в інфраструктуру, представлений інвестиційний план має на 

меті просувати ключові реформ у транспортному секторі та покращити безпеку 

дорожнього руху в регіоні. Очікується, що розвиток проекту TEN-T сприятиме 

регіональному розвитку через покращення доступу до економічних можливостей, 

використання переваг промислової агломерації та посилення ринкової конкуренції 

[91].  

12 жовтня 2021 року Україна та Європейський Союз підписали Угоду про 

спільний авіаційний простір в рамках 23-го саміту Україна-ЄС, яка надає та 

забезпечує ті самі можливості, правила та стандарти у сфері повітряних перевезень, 

що й країнам-членам ЄС, а саме: 

- дозвіл аеропортам та авіакомпаніям самостійно домовлятися про кількість та 

виконання рейсів, без участі Урядів України та ЕС; 

- можливість для українців подорожувати за зниженими цінами на квитки через 

існуючу конкуренцію на авіаринку;  

- створення належних умов праці, а також поліпшення захисту парв споживачів; 

- забезпечення виконання та дотримання правил та стандартів авіаційної 

безпеки, управлінням повітряним рухом[45].  

Транспортна доступність є економіко-географічною категорією та має 

відношення до соціального та економічного розвитку як фактор ефективності 

господарських зв'язків. Розвиток транспортної інфраструктури є однією із 

пріоритетних цілей Транспортної стратегії України на період до 2030 року та 

цільових європейських програм розвитку транспорту та інфраструктури 

транспортних шляхів. 

Східне партнерство ЄС та східними країнами-сусідами відкриває можливості 

для поглиблення та зміцнення відносин між ЄС та його партнерами відповідно до 

принципів інклюзивності, у тому числі за допомогою індивідуальних підходів та 

посилення стимулів. Сприяння розвитку транспортної інфраструктури, розширення 
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транспортної мережі TEN-T, збільшення пасажирського та вантажного трафіку в 

регіоні Східного партнерство  є одними із ключових елементів Європейської 

політики сусідства та створює можливості не тільки для поліпшення 

інфраструктури, але й для економічного зростання країн-сусідів. Виконуючи 

положення транспортної складової Угоди про асоціацію, Україна має прийняти 

законодавство, яке б відповідало вимогам ЄС у сфері автомобільного, залізничного, 

внутрішнього водного транспорту та перевезення небезпечних вантажів. Наведені 

принципи розвитку забезпечать міцну основу сталого розвитку транспортної галузі 

та створення вільного та конкурентного ринку транспортних послуг. 

 

 

3.2. Міжнародне економічне співробітництво України та ЄС на місцевому 

рівні та у сприянні розвитку «розумних міст». 

 

Інновації, розумна економіка та слідування цілям зеленої економіки є 

загальними показниками розумної економіки, які впливають на сталий економічний 

розвиток країни. Цифрова глобалізація та технічний прогрес є ключовою 

передумовою для трансформації України та підвищення її конкурентоспроможності. 

Впровадження нового покоління інтелектуальних мереж, інновацій та інвестицій 

передбачає подальший розвиток міст усіх регіонів України за принципом 

«розумного міста» та спрямоване на реструктуризацію діючих підприємств в 

високоефективні. Ці завдання можна вирішити за допомогою  комплексного та 

стратегічного підходу до впровадження розумної концепції,  взаємодії влади, науки 

та бізнесу. 

В епоху, коли населення світу живе і працює в цифровому світі, все більше і 

більше країн стають на шлях цифрового розвитку, надаючи перевагу співпраці 

приватним і державним компаніям, які впроваджують «розумні» інновації в свій 

бізнес. Глобалізація і прискорені темпи розвитку технологій постійно вимагають від 

країн і компаній у світі бути гнучкими, постійно шукати інноваційні рішення та 

підходи. Розширені можливості ІТ-технологій та технічного прогресу, 
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транскордонне та міжрегіональне співробітництво, міжнародне економічне 

співробітництво дозволяє перетворювати міста та країн на перспективні екосистеми 

з «розумними» системами управління. 

«Розумне місто» потребує проведення комплексу заходів, спрямованих на 

модернізацію системи управління містом. Виділяються загальні напрями 

модернізації системи управління містом, без яких жодне місто не може ефективно 

функціонувати: безпека, комунальне господарство та енергоефективність міських 

будівель. Концепція «розумного міста» включає в себе наступні функції: управління 

міським транспортом, автоматизоване паркування, контроль вуличного освітлення, 

електронна система охорони здоров'я, автоматичне виявлення несправностей 

трубопроводів у комунальних підприємствах або електронна система безпеки через 

камери спостереження. 

Розвиток «розумних міст» є однією із цілей «Європейського зеленого курсу» 

та ЦСР ООН, потребує розробки ефективних інструментів сталого розвитку України 

та регулюється Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [1].  

Результати дослідження найбільш технологічних міст світу від Міжнародного 

інституту розвитку менеджменту (IMD) та Сінгапурського університету технологій 

та дизайну показали, що Київ за індексом «розумного міста» посів 92 місце із ста 

досліджених міст світу. Індекс враховує в себе показники рівня охорони праці, 

мобільності, соціальної активності, впровадження «зелених» технологій, інновації в 

управлінні містом, ефективне використання ресурсів інформаційно-комунікаційних 

технологій в енергетичній інфраструктурі, використання інформаційних технологій 

для надання громадськості послуг. Згідно з цим рейтингом, найбільш «розумним 

містом» у світі є Сінгапур (Сінгапур), Цюріх (Швейцарія), Осло (Норвегія), Женева 

(Швейцарія), Копенгаген (Данія).  Індекс показує не тільки рівень та кількість 

впроваджених технологій в конкретному місті, а й те як громадяни сприймають свої 

міста, що є масштабом впливу на створення та розвиток «розумного міста», так як 

не всі міста починали з однаковим рівнем розвитку, інвестицій та набором певних 

переваг. 
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У рамках програми «Зелені міста» ЄБРР, яка надає підтримку містам-

партнерам у сприянні сталому розвитку та вирішенні проблем, спричинених зміною 

клімату, а також інвестуванні у сталу інфраструктуру. План дій розвитку «Зелених 

міст» має на меті забезпечити становлення міста Києва як низьковуглецевого, 

екологічного і розумного міста. ПДЗМ є інструментом залучення інвестицій для 

проведення ряду заходів для покращення стану екології в наступних секторах:  

- транспортна інфраструктура; 

- промислові підприємства, будівлі та енергетика; 

- водопостачання та водовідведення; 

- управління відходами; 

- землекористування [67]. 

Заходи щодо становлення міста як «розумного міста» вимагають фінансування 

у розмірі в 2,5 млрд. євро на строк 10 років (2022-2031), у т.ч. для інвестиційних та 

екологічних проєктів. 

Міжнародне економічне співробітництво у розвитку «зеленого міста» 

відбувається у рамках співпраці з міжнародними донорськими організаціями для 

реалізації проєктів міжнародної допомоги та технічної підтримки, таких фінансових 

партнерів міста як NEFCO, ЄБРР, E5P, уряд США через Міністерство оборони 

США. 

Міжнародне економічне співробітництво, досвід передових міст із 

розвиненою сталою та «розумною» міською інфраструктурою, залучення «зелених 

інвестицій»  будуть слугувати реалізації стратегічних цілей у розвитку соціальної, 

економічної та екологічних сфер [68].  

Рівень «розумної економіки» на основі Індустрії 4.0, інноваційних технологій, 

високотехнологічного виробництва, високий рівень життя людства та 

навколишнього середовища є ключовим критерієм сталого розвитку та міжнародної 

конкурентоспроможності країни в наш час. Успіх економік, що розвиваються 

(включаючи Україну) базується на останньому етапі сільськогосподарського та 

промислового або традиційного промислового розвитку. Найбільшою проблемою 

таких країн є інституційні перешкоди до здійснення трансформації економічної 
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системи з промислової та сільськогосподарської економіки до розумної економіки 

та високотехнологічного виробництва.  

Економіка України базується на застарілих технологіях, що тягне за собою 

низьку ефективність використання енергетичних та трудових ресурсів. Виробництво 

супроводжується забрудненням навколишнього середовища і  великою кількістю 

відходів. Наразі існує нагальна потреба у використанні нових підходів та створенні 

нової моделі соціально-економічного розвитку, що базується на концепції розумної 

економіки на основі інновацій, високих технологій, ресурсоефективності, 

екологічно чистого виробництва і високого рівня соціального забезпечення. 

Особливості перспектив розумної економіки України полягають у тому, що  

країна має низьку технологічну структуру економіки (металургійна, хімічна, 

сільське господарство, нафтохімія, застаріла енергетика, важке машинобудування). 

Економіка України характеризується низькими показниками 

конкурентоспроможності через високі витрати на енергоносії та ресурси. При 

використанні ресурсів виникають значні збитки через застарілі технології та 

неефективне ціноутворення (особливо для тих суб'єктів, які використовують їх у 

виробництві). Україна є одним з найбільших забруднювачів повітря в Європі. Так, у 

2020 році загальна частка викидів парникових газів в Україні становлять 16,7% від 

показників ЄС (частка ВВП України становила 1,1% від ЄС).  Рушійною силою 

«розумної економіки» є комплексні заходи, спрямовані на зниження енергоємності. 

Чиста енергія включає в себе енергоефективність і екологічно чисті варіанти 

постачання енергії, як високоефективна електроенергія, а також відновлювані 

джерела енергії [64].  

Порівняно з розвинутими країнами, енергоємність ВВП України є дуже 

високою, що визначає низьку конкурентоспроможність економіки. Ефективне 

використання природних ресурсів в Україні дуже низьке, тому питання 

енергозбереження в Україні є надзвичайно актуальною темою, оскільки рівень 

енергоємності ВВП в Україні в 2 рази вищий, ніж у більшості європейських країн, 

через переважання первинних переробних галузей, техніко-технологічну відсталість 

найбільш енергоємних галузей. промисловість.  Проблеми української економіки 
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відображають особливості інноваційної діяльності, так частка високотехнологічного 

експорту за 2020 рік у загальному експорті України складає лише 6-7 %. 

Інформаційні технології (ІТ), інноваційна мережа, створена між університетами, в 

Україні розвиваються слабо. Проте, тенденціями на світовому ІТ-ринку є  

використання хмарних технологій, поширення технології «Інтернет речей» (IoT), 

широке використання смарт-технологій, поширення 3D-друку, зростання ролі 

програмного забезпечення, що і являють собою концепцію «розумної економіки» та 

«розумних міст» та закладають основу для сталого розвитку України [75]. 

Для відображення тенденцій розвитку «розумної економіки» нами було 

досліджено та порівняно індикатори розвитку в різноманітних галузях, які мають 

екологічне значення та впливають на інноваційний та технологічний розвиток 

економіки  України та Німеччини (див. Таблицю 3.2). Оцінка індикаторів виявляє їх 

взаємодію з аспектами сталого розвитку та розумної економіки. 

Однією із місій та цілей ЄС є пошук конкретних рішень для розвитку «зелених 

та розумних міст», які будуть поєднанні з новими формами управління та співпраці, 

дотримування принципів сталого розвитку та озеленення, а також шляхом залучення 

громадян та країн-сусідів, у тому числі, шляхом програми досліджень та інновацій 

«Горизонт-Європа», скоординованими зусиллями щодо об’єднання необхідних 

ресурсів з точки зору програм фінансування, політики та правил, мобілізацією та 

активізацією державних і приватних суб’єктів, регіональних та місцевих органів 

влади, науково-дослідницьких інститутів, підприємців та інвесторів, щоб створити 

реальний і тривалий вплив.   

У жовтні 2020 року, у Стратегічному плані «Горизонт Європа» було 

затверджено п’ять місій ЄС, однією з яких є створення 100 кліматично нейтральних 

та розумних міст до 2030 року за допомогою взаємодії з регіонами, містами, 

країнами-сусідами та країнами-партнерами, а також громадянами.  25 листопада 

2021 року ЄК закликала міста заявити про свою зацікавленість стати кліматично-

нейтральними до 2030 року та подати інформацію про свою поточну ситуацію, 

поточну роботу та майбутні плани щодо кліматичної нейтральності та розвитку 

«розумного міста» [33]. 
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Наразі, міста відіграють ключову роль у досягненні кліматичної 

нейтральності, хоча вони займають лише 4% території ЄС, але в них проживає 75% 

громадян ЄС. Крім того, міста споживають понад 65% світової енергії і на них 

припадає понад 70% глобальних викидів CO2. 

Оскільки пом’якшення клімату значною мірою залежить від міських дій, міста 

та міська влада повинні займати провідну роль в прискоренні їх зеленої та цифрової 

трансформації. Так як європейські міста можуть внести значний внесок у 

досягнення цілей стратегій «Європейський зелений курс» щодо скорочення викидів 

на 55% до 2030 року і забезпечити чистіше навколишнє середовище, безпечніший 

транспорт та менше заторів. Цілі місії «100 кліматично нейтральних та розумних 

міст до 2030 року» полягають у наступному: 

- cтворити 100 кліматично нейтральних та розумних міст до 2030 року; 

- забезпечити, щоб ці міста діяли як центри експериментів та інновацій, щоб 

дозволити всім європейським містам перейняти їх досвід до 2050 року. 

Місія міст використовує міжсекторний підхід, орієнтований на попит, 

створюючи синергію між існуючими ініціативами та ґрунтує свою діяльність на 

реальних потребах міст. Центральною ціллю Місії будуть Контракти про кліматичні 

міста (ClimateCity), які будуть складені, підписані та виконані кожним містом-

учасником. Незважаючи на те, що ці контракти не мають юридичної сили, вони 

становитимуть чітке та помітне політичне зобов’язання не лише перед Комісією та 

національними та регіональними органами влади, а й перед громадянами. Контракти 

ClimateCity будуть створюватися спільно з зацікавленими сторонами та 

громадянами за допомогою спеціальної платформи, яка надаватиме необхідну 

технічну, нормативну та фінансову допомогу містам. Крім того «Горизонт-Європа» 

інвестує близько 350 мільйонів євро в дослідження та інноваційні заходи, пов’язані з 

Місією (наприклад, у мобільність, енергетику, міське планування) у період 2021-

2023 років[33]. 

Розвиток «розумних міст» потребує значних залучень інвестицій та 

фінансування. Містам будуть запропоновані різні можливі шляхи фінансування, які 

існують на рівні ЄС. Наприклад, буде заохочуватись використання можливості 
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комерційних та державних закупівель для стимулювання розвитку інновацій в 

рамках програми «Горизонт Європа». Міста отримають підтримку в підготовці та 

розробці інвестиційних проєктів для переходу до кліматичної нейтральності та 

надаватимуться поради щодо того, як найкраще отримати  інвестиції з боку 

приватних осіб, європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР) та 

Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) [76]. 

Місія «100 кліматично нейтральних та розумних міст до 2030 року» 

надаватиме широкий спектр послуг для підтримки, прискорення навчання та 

передачі технологій третім країнам, а також заохочуватиме міжнародне 

співробітництво, сприяючи досягненню цілі кліматичної нейтральності та розвитку 

«розумних міст», а також створення основи для надійного управління та реалізації 

цілей стратегії «Європейського зеленого курсу» на національному та регіональному 

рівнях. 

Отже, сьогодні існує необхідність впровадження таких стратегічних заходів, 

як стимулювання розвитку інноваційних технологій та сприяння розвитку «зеленої 

економіки», які є характерними індикаторами «розумної економіки» та впливають 

на сталий розвиток української економіки. Економіка інновацій та знань, а також 

«зелена економіка» – це загальні характеристики «розумної економіки» та 

«розумних міст», які сьогодні мають найбільший вплив на сталий розвиток 

української економіки. Розвиток ефективного електронного уряду, прозорість, 

залученністьу міжнародні економічні процеси, залучення інвестицій та нові джерела 

фінансування, інтеграція послуг, стратегічне планування нової бізнес-моделі мають 

важливе значення для розробки концепції «розумного міста». Географічне 

положення, кліматичні умови та інфраструктурний потенціал створюють 

перспективи для привабливості українських міст. Саме визначення пріоритетів 

розвитку регіону, розуміння вибору стратегічної модернізації, розробки комплексу 

заходів, реалізація обраних заходи, розвиток інфраструктури, охоплення всіх 

пріоритетних напрямків міжнародного співробітництва, наближення до стандартів 

ЄС, переймання досвіду та знань інших країн дають поштовх для реалізації 

концепції «розумного міста» в українських містах.  
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Місія «100 кліматично нейтральних європейських міст до 2030 року» є 

важливим внеском для підтримки та досягнення цілей стратегії «Європейський 

зелений курс» та має на меті зробити всі європейські міста кліматично 

нейтральними до 2050 року. Для України це шанс отримати підтримку розвитку 

«розумних міст» , у т.ч. для міста Київ, через програму «Горизонт Європа», а також 

перейняти досвід розвинених міст у зменшенні викидів парникових газів та рівня 

енергоємності, який є одним із показників «розумного міста» та «зеленої 

економіки», що сприятиме сталому  розвитку та трансформації економіки в 

енергоефективну, екологічну та сталу. 

 

 

3.3. Інноваційні пріоритети міжнародного економічного співробітництва  

України та ЄС у реалізації цілей сталого розвитку. 

 

Міжнародне економічне співробітництво надає можливості для вирішення 

екологічних проблем, підтримки цілей сталого розвитку (ЦСР), «зеленої 

трансформації», а також стратегії «Європейський зелений курс». Україна бере 

активну участь у ряді перспективних заходів у сфері екологічної сталості, як для 

того, щоб «екологізувати» економіку, так і для того, щоб зробити свій внесок у 

сталий розвиток. Сталий розвиток є центральною ціллю «Європейського зеленого 

курсу» та ключовим аспектом ЦСР ООН, а отже, важливим закликом для дій 

української влади та суспільства. 

Питання сталого розвитку та системні виклики не можуть вирішуватися 

окремо без міжнародного співробітництва та міжнародного економічного 

співробітництва. Сталий розвиток передбачає структурні зміни протягом тривалих 

періодів часу та вимагає еволюційних змін у технологіях, економіці, культурі та 

організаційних формах. Постійні екологічні проблеми, такі як зміна клімату або 

нестала мобільність, важко вирішити поодинці, оскільки вони глибоко вкорінені в 

суспільні структури та інститути, мають безліч причин і наслідків, і їх охоплення 

виходить за межі широкого кола суспільних сфер. Вирішення нагальних проблем 
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вимагає структурних змін системи з точки зору технологій, економіки, культури, 

екології, інституцій та управління. Інновації відіграють ключову роль у процесі 

зміни нашого індустріального суспільства та мають бути вбудовані в соціальні та 

організаційні інститути. В епоху сталого розвитку стратегічні інновації стали 

найважливішим чинником адаптації національних економік до динамічних 

глобальних змін, охоплюючи торговельно-економічні відносини між провідними 

країнами світу та країнами, що розвиваються. 

З початку становлення України як незалежної держави основна увага 

приділялася багатствам надр, природним ресурсам, її географічному положенню, 

аніж інтелектуальному потенціалу. Сьогодні у світовій економіці задають темп не ті 

країни, у яких є природні ресурси, великі запаси корисних копалин, а ті, які 

володіють інтелектуальним і технологічним потенціалом та впроваджують їх у 

життя країни [75, c.24-36]. 

Міжнародне економічне співробітництво України у сфері розвитку «зеленої 

економіки» та «циркулярної економіки» відповідає Стратегії сталого розвитку 

України на період до 2030 року та підтримується державою на всіх рівнях. Україна 

показує швидкі темпи нарощування відновлювальних енергетичних потужностей 

(див. рис. 3.2). Проте Україні ще потрібно досягти значних структурних та 

інноваційних перетворень у сфері зеленого виробництва та управління з ТПВ [75, 

с.29].  

 

 

Рис. 3.2. Структура виробництва електроенергії в Україні за 2019-2020 рік. 

Примітка. Побудовано автором за даними сайту ЕнергоВсесвіт. 
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Відповідно до індексу інноваційного розвитку, представленого агентством 

Bloomberg у 2021 році, Україна посіла 49 місце серед 132 досліджуваних держав. 

При цьому наша держава виявилася найгіршою за продуктивністю праці (60 місце), 

що свідчить про низький рівень застосовуваних технологій та виробництва товарів з 

низькою доданою вартістю, потрапила до трійки аутсайдерів за технологічними 

можливостями (58 місце) та посідає 54 місце за рівнем витрат на дослідження та 

розробки у валовому внутрішньому продукті. Водночас вона зберігає високе 28 

місце за ефективністю вищої освіти та 35 місце за патентною активністю, тобто має 

потенціал до розвитку. 

Сьогодні в Україні діє 12 інноваційних технологічних парків та 35 наукових 

парків, які працюють, у т.ч. у розвитку «циркулярної економіки». Головною метою 

діяльності яких є комплексна організація наукоємного виробництва шляхом 

максимального сприяння створенню та впровадженню нових технологій та 

стимулювання розвитку творчого потенціалу фахівців [57]. За останні роки 

діяльності наукових парків (2013 рік - т.ч.) було створено більше 50 проєктів за 

такими напрямами як енергозбереження, робототехніка, нанотехнології, 

researchanddevelopment, розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних 

технологій, проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-

економічна політика, фізика. На жаль, більшість з них не отримують державного 

фінансування і робилися за власні кошти та кошти, залучені з інших джерел [75].  

Сьогодні в Україні ще й досі найбільш гострими проблемами є питання 

підвищення ефективності використання наукових розробок і впровадження 

результатів фундаментальних і прикладних досліджень у виробництво. Швидке 

скорочення виробничого потенціалу і зменшення витрат на його оновлення за 

останні роки призвели до корінних змін стану виробничого комплексу. У більшій 

частині він виявився фізично і морально застарілим. У галузях промисловості 

спостерігається зниження обсягів виробництва наукоємної продукції, які 

визначають технічний і технологічний рівень країни. Інноваційна активність 

зменшується під впливом низької платоспроможності та попиту як з боку держави, 

так і з боку недержавного сектора економіки. В умовах скорочення попиту 
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підприємства і організації у першу чергу скорочують обсяги виробництва 

наукомісткої продукції на користь більш дешевої та технологічно найпростішої. 

Більшість вітчизняних підприємств експлуатує обладнання, яке зношене на 75- 80% 

[22, c.27].  

Показники статистичних даних щодо місця України в міжнародних рейтингах 

невтішні. Рейтинг України в системі окремих показників оцінки 

конкурентоспроможності національної економіки наведений у таблиці 3.1 

 

Таблиця 3.1 

Рейтинг України в системі показників та оцінювання конкурентоспроможності 

національної економіки (2017-2020 рр.) 

Найменування індексу/рейтингу 2017 2018 2019 2020 

Індекс глобальної 

конкурентоспроможності (Global 

Competitiveness Index, GCI) ВЕФ  

85 місце 

(з 138 

країн) 

81 місце 

(з 137 

країн) 

83 місце 

(з 140 

країн) 

85 місце 

(з 141 

країн) 

Глобальний індекс інновацій (GII), 

розроблений групою INSEAD 

50 місце 

(з 126 

країн) 

43 місце 

(з 126 

країн) 

47 місце 

(з 129 

країн) 

45 місце 

(з 131 

країни) 

Глобальний інноваційний індекс 

(Bloomberg’s Global Innovation 

Index, GII) 

42 місце  

  (з 50 

країн) 

46 місце  

  (з 50 

країн) 

53 місце  

  (з 60 

країн) 

56 місце     

(з 66 країн) 

Індекс розвитку людського 

потенціалу (Human Development 

Index) 

84 місце 

(з 188 

країн) 

88 місце 

(з 189 

країн) 

74 місце 

(з 189 

країн) 

- 

Рейтинг країн за легкістю ведення 

бізнесу (Doing business) Світового 

банку 

80 місце  

  (з 190 

країн) 

76 місце  

  (з 190 

країн) 

71 місце  

  (з 190 

країн) 

64 місце    

(з 190 

країн) 

Рейтинг цифрової 

конкурентоспроможності (IMD 

World Digital Competitiveness 

Ranking)  

60 місце  

  (з 63 

країн) 

58 місце  

  (з 63 

країн) 

60 місце  

  (з 63 

країн) 

58 місце    

(з 63 країн) 

Примітка. Складено автором на основі даних Світового Банку, Всесвітнього економічного 

форуму, ООН, Bloomberg. 
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Завдяки визначенню фактичного стану економіки України, варто зазначити, 

що Україна має достатній інноваційний, науково-технічний, зокрема 

інтелектуальний і творчий потенціали, який однак не достатньо належно 

використовується і майже не чинить помітний вплив на економіку.  

Європейський Союз традиційно забезпечує соціально-економічний розвиток з 

жорсткою прив'язкою до принципів та цілей сталого розвитку. Перехід до сталого 

розвитку та реалізація цілей стратегії «Європейський зелений курс» передбачає 

розвиток науки, технологій та інновацій. Для стимулювання інноваційної діяльності 

у 2020 році у ЄС була прийнята нова дев'ята рамкова програма розвитку наукових 

досліджень і технологій «Горизонт – Європа» на період 2021-2027 рр., яка визначає 

перспективні напрямки розвитку в довгостроковому періоді. Особливе місце в 

Стратегії займає питання досліджень і інновацій. Завдяки впровадженню інновацій 

Європа є одним із лідерів на світовій арені. Інновації дають можливість Європі 

відповісти на виклики і можливості глобальних проблем. Таким чином, розвиток 

інноваційної політики – це пріоритетна сфера діяльності ЄС, яка направлена на 

сталий соціально-економічний розвиток і високу національну 

конкурентоспроможність. Формально не існує єдиної європейської політики у сфері 

інновацій. Інноваційна політика держав - членів ЄС і політика самого ЄС 

реалізуються паралельно, але не обов'язково складають єдине ціле. Однак діяльність 

ЄС в сфері досліджень та інновацій спрямована на посилення співпраці між усіма 

країнами ЄС в рамках програм наукових досліджень і технологій [25, c. 143].  

Міжнародне економічне співробітництво між ЄС та Україною полягає в 

передачі досвіду та МЕС щодо прийняття досвіду, знань та технологій, а також 

сприянні залучення інвестицій у розвиток та впровадження технологій у всі сфери 

економіки. Програма «Горизонт Європа», до якої Україна приєдналася у 2021 році, 

надає можливість приймати участь у створенні ноу-хау, які б відповідали 

вирішенню проблем сьогодення, надає гранти на створення та запровадження нових 

технологій, а також фінансує проєкти, які сприяють сталому розвитку та 

«озелененню» економіки. 
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В рамках програми «Горизонт Європа» на період до 2027 р.  проводиться 

підтримка передових досліджень, підвищення потенціалу дослідників в Європі і 

забезпечення їм доступу до дослідницької інфраструктури [116]. Програма націлена 

на вирішення глобальних викликів, проведенні дослідницької діяльності у сфері 

охороні здоров'я, створенні інклюзивного і безпечного суспільства, цифровізації 

промисловості, адаптації до зміни клімату, енергоефективності і мобільності, а 

також на збереженні природних ресурсів. «Горизонт Європа» сприяє максимізації 

інноваційного потенціалу Європейського союзу і просуванню комерціалізації 

отриманих наукових знань, що є важливою умовою здійснення переходу до 

кліматичної нейтральності і стійкої «циркулярної економіки». 

У ХХІ ст. все більш зростає значення інноваційної діяльності в економічному 

розвитку усіх розвинених країн, в тому числі європейських. Поява таких глобальних 

проблем, як зміна клімату, нестача продовольства, зменшення природних ресурсів, 

забруднення екосистем, вимагають рішучих дій, а інновації та технології служать 

важливим фактором у вирішенні нагальних питань, підтримки і підвищення 

конкурентоспроможності країни. Інноваційна політика стала частиною інтеграційної 

політики, здійснюваної в ЄС, так як цей ресурс став вкрай затребуваний на стадії 

глобалізації. Саме реалізація рамкових програм науково-технічного розвитку 

відіграє велику роль в здійсненні великих проєктів в інноваційній політиці.  

Важливим пріоритетом «Горизонт - Європа» виступають міжнародне 

економічне співробітництво, об'єднання науковців, бізнесу та крупної 

промисловості для досягнення амбітних цілей -здійснення масової структурної 

перебудови європейської економіки на засадах інновацій у напрямі сталого 

розвитку. Значна частина вище зазначеного проєкту спрямована на розвиток 

цифрової сфери, ІТ-технолгій, що створює нові можливості для імплементації 

запропонованих у ЄС ініціатив загального переходу до сталого розвитку. 

Складовими цього процесу є цифровізація фінансових розрахунків та митних зборів, 

подальший розвиток ІТ сектору, роботизація, цифрова трансформація всіх секторів 

європейської економіки. Проте, виконання цього Плану дій в значній мірі залежить 

від кожної держави-члена ЄС та її партнерів. При цьому роль Європейської Комісії 



98 

 

полягає, головним чином, в координації зусиль та підтримки заходів по здійсненню 

плану.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Реалізація цілей сталого розвитку передбачає системний, комплексний підхід. 

Для цього найбільш сприятливим є механізм МЕС, наприклад – між Україною та 

ЄС, що проявляється як на секторальному, так і на галузевому рівні. Найбільш 

результативним МЕС між Україною та ЄС , на нашу думку, є на рівні розвитку 

транспортної інфраструктури та сталого розвитку транспортно-логістичних послуг. 

Так, співпраця та МЕС між Україною та ЄС у сфері транспорту здійснюється у 

рамках Транспортної панелі Східного партнерства. Співробітництво у рамках  

Східного партнерства сприяє розвитку регіональної транспортної мережі та 

сприяєрозбудовітамодернізаціїнайважливішихтранспортнихшляхівміжЄСтаУкраїно

ю через Транс'європейську транспортну мережу (TEN-T), а також розвитку 

транспортного сполучення та інфраструктури за рахунок інвестицій для створення 

та модернізації доріг і залізниць. 

Важливим напрямком переходу до сталого розвитку є питання урбаністики та 

розбудови «розумних міст». Так, на практиці в Україні реалізуються проєкти 

«розумних міст», у т.ч. місто Київ,  що передбачає МЕС у сфері обміну науково-

технічною інформацією та технологіями, створенні спільних підприємств у сфері 

управління ТПВ, а також проведенні спільних форумів. Ці процеси 

супроводжуються МЕС у рамках програми «Горизонт-Європа» та програми «Зелені 

міста» ЄБРР. 

Країни ЄС активно залучають всі країни світу, у т.ч. і Україну до реалізації 

«ЄЗК». Зокрема, шляхом: здійснення міжнародної торгівлі інноваційною 

продукцією,  створення спільних інноваційних та новітніх технологій, створення 

спільних підприємств, проведення спільних заходів та форумів. 

 

 



99 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

Питання сталого розвитку та екології є важливими у розвитку міжнародного 

економічного співробітництва, так як існує потреба у глобальних рішеннях для 

побудови нової «зеленої економіки». Саме завдяки «циркулярній економіці» можна 

досягнути економічного «зеленого» зростання та виконати цілі сталого розвитку. 

Проте ці концепції вимагають комплексного підходу щодо імплементації 

поставленої мети, а також трансформаційних заходів для перебудови економіки та 

балансування економічної, соціальної та екологічної сфер. Позитивного ефекту на 

навколишнє середовище можна домогтися лише суттєвими змінами у соціальній, 

економічній та екологічній сферах. 

Вирішенням нагальних глобальних питань займається низка організацій: 

ЄБРР, ООН, СОТ, Єврокомісія, Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР), Партнерства для дій у галузі зеленої економіки (PAGE), 

Платформи знань про зелене зростання (GGKP). Першість у створенні 

різноманітних програм та проведенні заходів по боротьбі зі зміною клімату та 

переходу до сталого розвитку займає ООН та її спеціалізовані установи, такі як 

Програма ООН з довкілля (ЮНЕП), Програма ООН з промислового розвитку, 

Департамент ООН з економічних та соціальних питань (ДЕСВ), Конференції 

Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), які здійснюють 

свою діяльність у гуманітарних питаннях проводять різноманітні моніторинги та 

статистичні розрахунки, які висвітлюють рівень розвитку країн в різних сферах 

життя. У 2015 році ООН запропонував цілі сталого розвитку задля подолання 

бідності, адаптації до зміни клімату, досягнення процвітання в соціально-

економічній сфері, не шкодячи еко-системі. Міжнародне економічне 

співробітництво, співпраця та партнерство як урядів, так і звичайних громадян 

робить можливим реалізацію ЦСР. А саме досягнення таких цілей сталого розвитку: 

подолання бідності, ліквідація голоду, сприяння сталому розвитку сільського 
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господарства, забезпечення добробуту людей, надання якісної освіти та заохочення 

громадян до навчання, розширення можливостей жінок, раціональне управління 

водними ресурсами та ТПВ, сприяння відновлювальній енергії, створення стійкої 

інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям, 

забезпечення безпеки й екологічної стійкості міст і населених пунктів, забезпечення 

переходу до раціональних моделей споживання і виробництва, адаптація до зміни 

клімату, збереження морських ресурсів в інтересах сталого розвитку, захист та 

відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, 

забезпечення миру, справедливості та сприяння створенню сильних  інститутів, 

забезпечення всім доступу до правосуддя, створення ефективних, підзвітних та 

інклюзивних інституцій на всіх рівнях розвитку світового господарства, партнерство 

країн світу заради сталого розвитку. 

Вирішення глобальних проблем вимагає міжнародної співпраці, у тому числі 

міжнародного економічного співробітництва, до якого належать: міжнародна 

торгівля, міжнародні інвестиції, міжнародне науково-технічне співробітництво, 

торгівля технологіями, міжнародний, у т.ч. «зелений» туризм, створення спільних 

підприємств. В сучасних умовах найбільшого розвитку набувають такі форми МЕС 

як міжнародне науково-технічне співробітництво, іноземні інвестиції як 

найважливіша форма стимулювання розвитку економіки країни, у т.ч. зелені 

інвестиції, спільна участь у розробці технологій, а також передача досвіду та 

технологій. Розвиток МЕС відбувається на основі вирішення проблем, пов’язаних із 

забрудненням навколишнього середовища та зміною клімату. «Екологізація» стала 

невід’ємною частиною процесів на шляху до сталого розвитку, «озеленення» та 

трансформації економіки.  

У Європі вирішенням нагальних проблем займається Європейський Союз. 

Так, у 2019 році був прийнятий «Європейський зелений курс», який має на меті 

провести декарбонізацію сфери енергетики, перейти до відновлювальної 

енергетики, провести діджіталізацію всіх процесів управління енергетичним 

сектором, посилити кліматичні амбіції ЄС  та досягти кліматичної нейтральності на 

період до 2030 року, сприяти сталій мобільності у ЄС, контролювати незаконні 
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рибальство та полювання, досягти нульового забруднення на всій території ЄС, 

розвивати «зелену економіку». ЄС є лідером по вирішенню системних проблем, у 

т.ч. у сфері екології, задля переходу до нової моделі економіки, яка буде побудована 

згідно з принципами сталого розвитку. Саме тому Європейська Комісія затвердила 

кліматичний закон направлений на досягнення кліматичної нейтральності та 

скорочення викидів парникових газів та СО2 до 55% від показників 2019 р., 

скорочення темпів зростання глобальної температури до 1,5 градусів за Цельсієм. 

Однією із законодавчих пропозицій ЄС щодо досягнення кліматичної 

нейтральності є  законодавчий пакт «Fitfor 55», що ставить за мету скоротити 

викиди парникових газів в атмосферу на 55% до 2030 року, пропонує переглянути 

кліматичне законодавство ЄС, включаючи Систему власних ресурсів у формуванні 

бюджету, посилити резерв стабільності ринку, пов'язаного з переглядом «Системи 

торгівлі викидами» у ЄС, переглянути Директиви Європейської системи торгівлі 

викидами у сфері авіації та сприяти використанню стійких видів палива, досягти 

кліматичної нейтральності у секторах землекористування, лісового та сільського 

господарство, зменшити викиди від користування добрив та тваринництва, 

переглянути стандарти викидів CO2 для легкового та вантажного транспорту.  

За оцінками Європейської Комісії, для досягнення цілей в області сталого 

розвитку, збереженні клімату та декарбонізації енергетики в країнах ЄС, визначених 

Європейським зеленим курсом на період 2020-2030 роки будуть потрібні додаткові 

щорічні інвестиції у розмірі 260 млрд. євро, що становить приблизно 1,5% ВВП від 

2018 року.  Не менш ніж 30% Європейського інвестиційного фонду буде спрямовано 

на фінансування заходів для боротьби зі змінами клімату. Широке використання 

інструментів «зеленого» бюджетування допоможе перенаправити державні 

інвестиції, спрямувати споживання та оподаткування на «зелені» пріоритети. 

«Циркулярна економіка», безвуглецева промисловість, розвиток «зеленого» 

малого та середнього бізнесу створюють можливості для підвищення 

конкурентоспроможності ЄС та розвитку міжнародного економічного 

співробітництва. «Циркулярна економіка» передбачає раціональне управління 

ресурсами та повторне використання ресурсів, у т.ч. ТПВ: скла, паперу, деревини, 
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пластикових мас, а також – питної води та теплової енергії. Регуляторна політика 

ЄС щодо «циркулярної економіки» ставить перед собою регулярний перегляд 

заходів щодо переходу від лінійної економічної моделі до кругової; стандартизація 

продуктів маркуванням СЕ про відповідність вимогам директив і стандартів ЄС; 

сприяння принципам, які включають принаймні повторне використання, переробку і 

відновлення відходів, ТПВ; інформування всіх зацікавлених у сфері розвитку 

проєктів «циркулярної економіки»; фінансування проєктів по скороченню відходів 

та переробці ТПВ. 

Однією із організацій, що опікується фінансуванням проєктів пов’язаних із 

«зеленою економікою» та «циркулярною» є ЄБРР. Станом на 2020 р ЄБРР виділив 

18 млрд. дол. на розвиток «зеленої економіки» та профінансував понад 900 

«зелених» проєктів. Підхід ЄБРР «Перехід до зеленої економіки» (ПЗЕ) на 2021-

2025 роки має на меті збільшити «зелене фінансування» більш ніж до 50 відсотків 

свого річного обсягу операцій до 2025 року, сприяти досягненню чистих річних 

скорочень викидів парникових газів не менше ніж на 25 млн. тонн СО2 впродовж 

п'ятирічного періоду.  Підхід ПЗЕ ЄБРР співпрацює з такими інвестиційними 

донорами як кліматичні інвестиційні фонди, Європейський Союз, Глобальний 

екологічний фонд, Зелений кліматичний фонд та іншими фінансовими 

організаціями.  

Екологічні та «зелені» проєкти вимагають фінансування, саме тому ЄК 

розробила «План дій щодо еко-інновацій (EcoAP)», який сприяє широкому спектру 

екологічно-інноваційних процесів і створює універсальну платформу, де політики, 

представники держав-членів ЄС, бізнес-сектор, дослідники та представники 

громадянського суспільства можуть поділитися ідеями, щоб створити умови для 

виходу «зелених» технологій вийти на ринок. Ефективність країн-членів ЄС щодо 

екологічних інновацій вимірюється підсумковим Індексом еко-інновацій, який 

показав, що лідерами екологічних інновацій у Європі на 2019-2020 рік є 

Люксембург, Фінляндія, Австрія, Данія, Швеція, Німеччина, Франція.  

Міжнародне економічне співробітництво у вигляді «екологічного 

фінансування» та науково-технічних розробок робить економіку ЄС 
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конкурентоспроможною на основі можливостей МЕС (завдяки торгівлі, інвестиціям, 

міжнародному науково-технічному співробітництву). Світовий ринок екологічних 

товарів та послуг щорічно зростає. Згідно з дослідженням ОЕСР, товари та послуги, 

що надаються екологічними галузями, станом на 2019 р. становлять близько 2,5% 

ВВП ЄС. 

Проведення заходів для переходу до «циркулярної економіки» є вкрай 

важливим для реалізації цілей стратегії «Європейський зелений курс». Одним із 

заходів в рамках боротьби зі зміною клімату, є «Механізм прикордонного 

вуглецевого регулювання» (CBAM), який буде застосовуватися до вибраних товарів, 

при виробництві яких існують викиди вуглекислого газу (СО2), а саме: залізо, сталь, 

цемент, добрива, алюміній. За вимогами CBAM, імпортери продукції повинні 

будуть: декларувати товари, з урахуванням обсягів викидів СО2, що 

супроводжували виробництво означених імпортних товарів; здавати «вуглецеві 

сертифікати»; купувати «вуглецеві сертифікати» у національних органів влади ЄС. 

Податок на викиди СО2  в ЄС може становити від 1 дол. США до 101 дол. 

США за тонну вуглецю, а найбільше постраждають експортери з Росії, Китаю та 

Туреччини, які постачають 40% загального обсягу імпорту товарів до ЄС. За 

оцінками ЮНКТАД, при обсягах експорту за 2019 року та поточній ціні на вуглець 

у 44 дол. США  за метричну тонну CO2, вуглецевий податок на товари CBAM, 

становитиме 663 млн. дол.  США на рік на товари з Росії, 240 млн. дол. США  та 179 

млн. дол. США на товари з Китаю та Туреччини. Очікується, що частина доходів 

системи торгівлі викидами СО2 у ЄС буде використовуватися для модернізації 

енергетичних систем у країнах Центральної та Східної Європи, що сприятиме 

міжнародному економічному співробітництву.  

Ще одна проблема, якій приділяється найбільша увага – це енергетична. 

Станом на 2019 р. найбільшим забруднювачем екології СО2 (вуглекислим газом) є 

Китай, у Європі лідерство по викидам небезпечних речовин є Німеччина. 

Декарбонізація енергетичної системи є однією із головних цілей у ЄС, так як на 

виробництво та використання енергетичних ресурсів у всіх секторах європейської 

економіки припадає понад 75% викидів парникових газів ЄС. Відновлювані джерела 
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енергії відіграватимуть важливу роль та допоможуть реалізувати перехід до чистої 

енергії. У енергетичному балансі ЄС відновлювана енергетика займає 15, 3% від 

загального споживання енергії станом на 2019 рік. ЄК встановила цільові показники 

енергоефективності до 2030 року, а саме: скорочення споживання енергії на 36-39%, 

збільшення частки відновлюваних джерел у структурі енергоспоживання ЄС до 

40%.  

ЄС встановив декілька шляхів до декарбонізованої енергетичної системи, 

одним із них є відновлення та створення екологічно чистих будівель, оскільки вони 

є одними із найбільших джерел споживання енергії в Європі, на які припадає понад 

третина викидів у ЄС. На 2021 рік приблизно 75% будівель у ЄС не є 

енергоефективними, але планується до 2050 року змінити цей показник на 5-15 %. 

Для досягнення мети збільшення енергоефективності, у 2020 році Комісія 

опублікувала нову стратегію щодо прискорення реновації під назвою «Хвиля 

оновлення для Європи – озеленення наших будівель, створення робочих місць, 

покращення життя», яка спрямована на подвоєння щорічних темпів оновлення 

енергії протягом наступних 10 років. Інший проєкт «Новий європейський Баухауз», 

створений з метою створення нового дизайну енергоефективних міст та 

інфраструктури, згідно з естетикою цілей ЄЗК та сталого розвитку отримає на 

фінансування 85 млн. євро  із програм ЄС у 2021–2022 роках.   NextGenerationEU та 

Багаторічні фінансові рамки ЄС сприятимуть відновленню та наддадуть 

фінансування для прискорення ремонту, відновлення, стійкості та більшої 

соціальної інтеграції. Єврокомісія підтримує безліч проєктів по оновленню будівель, 

а також дослідження та розвиток інновацій у цій галузі у рамках дослідницьких 

програм «Горизонт Європа» (HorizonEurope) та ініціативи BUILD UP - порталу для 

обміну знаннями про те, як зробити будинки більш енергоефективними. 

Економічне зростання потребує змін та дій у сільському господарстві, так як 

приблизно 70% усієї прісної води припадає на зрошення, а значна частка населення 

світу споживає недостатньо води. Саме тому ООН у ЦСР встановив своєю ціллю 

забезпечення раціональних моделей споживання і виробництва. Індекс харчових 

відходів  за 2021 рік розроблений ЮНЕП показав, що приблизно 931 мільйон тонн 
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їжі потрапляє у смітник щороку. У розрахунку на душу населення середнє світове 

домогосподарство викидає 74 кг їжі щороку. Зменшення вдвічі загальної кількості 

харчових відходів на душу населення важливе для створення більш ефективних 

ланцюгів виробництва та постачання.  

Європейська система сільського господарства та продовольства визначається 

Спільною сільськогосподарською політикою, завдяки якій підтримуються ціни на 

аграрну продукцію та субсидується виробництво сільськогосподарської продукції. 

Принцип «від ферми до вилки» спрямований на розвиток сталої продовольчої 

системи, забезпечення продовольчої безпеки в умовах зміни клімату та втрати 

біорізноманіття, зменшення впливу від продовольчої системи ЄС на екологію. Усі 

учасники харчової промисловості повинні сприяти досягненню сталості харчового 

ланцюга, змінити свої методи виробництва та використовувати технологічні та 

цифрові інновації, щоб оптимізувати використання ресурсів та сприяти адаптації до 

зміни клімату.  

Ще одним показником високого рівня розвитку країни є її розвинена та 

розгалужена транспортна система. Міжнародне економічне співробітництво 

Україна-ЄС у сфері транспорту регулюється Угодою про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом та обговорюється як в Раді асоціації, Комітеті асоціації, так і 

Підкомітетом з питань економіки, а також Комітетом асоціації України. 

МЕС Україна-ЄС у сфері транспорту відбувається через Транспортну панель 

Східного партнерства, яка закладає основу для обміну інформацією та передовим 

досвідом між ЄС та країнами-партнерами Східного партнерства.  Міжнародне 

економічне співробітництво у реалізації плану реформ «20 ключових досягнень 

Східного партнерства до 2020 року» визначається у наступному: ЄС підтримав 

понад 500 000 МСП; регіон Східного партнерства став 10-м торговим партнером 

ЄС; відбувається розвиток транспортного сполучення та інфраструктури за рахунок 

інвестицій для створення та модернізації доріг і залізниць протяжністю 4800 км до 

2030 року згідно з Планом інвестиційних дій TENT-T; ЄС став головним 

торговельним партнером України (обсяг торгівлі товарами склав 42,1 млрд. дол. 

США на 2020 рік, а експорт з України становить 18,66 млрд. дол. США.  
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Розроблена Національна транспортна стратегія України комплексно та 

збалансовано підходить до наявних проблем в транспортному секторі та містить 

встановлені пріоритети її розвитку, у контексті «Європейського зеленого курсу» та 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України. Стратегія 

направлена на: створення ефективної транспортної системи; забезпечення 

інноваційного розвитку транспортної галузі; використання енергоефективного 

транспорту;  створення електронного управління з метою спрощення 

адміністративних процедур для бізнесу; співробітництво з ЄС з метою отримання 

досвіду, технологій та знань. Ефективна та конкурентоспроможна транспортна 

система має відношення до соціального та економічного розвитку, так як вона 

відображає ефективність господарських зв'язків та відкриває можливості для 

зміцнення відносин між країнами відповідно до принципів інклюзивності, 

Ще одним показником конкурентоспроможної економіки є «розумна 

економіка», адже вона відображає інноваційний розвиток країни. Ключовою 

передумовою для трансформації України та підвищення її конкурентоспроможності 

є діджиталізація та технічний прогрес. Впровадження інновацій та технологій, у т.ч. 

зелених, передбачають подальший розвиток міст усіх регіонів України за 

принципом «розумного міста», яке потребує проведення комплексу заходів, 

спрямованих на модернізацію системи управління містом. Розвиток «розумних 

міст» є однією із цілей «Європейського зеленого курсу» та ЦСР ООН з необхідністю 

розробки ефективних інструментів сталого розвитку України та регулюється 

Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.  

Результати дослідження найбільш технологічних міст світу від Міжнародного 

інституту розвитку менеджменту (IMD) та Сінгапурського університету технологій 

та дизайну показали, що Київ за індексом «розумного міста» посідає 92 місце із ста 

досліджених міст світу, а найбільш «розумними містами» у світі є Сінгапур 

(Сінгапур), Цюріх (Швейцарія), Осло (Норвегія).  Наразі Київ отриує підтримку у 

рамках програми «Зелені міста» ЄБРР, що сприяє сталому розвитку та вирішенні 
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проблем, спричинених зміною клімату. План дій розвитку «Зелених міст» має на 

меті забезпечити становлення міста Києва як низьковуглецевого, екологічного і 

розумного міста та є інструментом залучення інвестицій. Заходи щодо становлення 

міста Київ як «розумного міста» вимагають фінансування у розмірі в 2,5 млрд. євро 

на строк 10 років (2022-2031), у т.ч. для інвестиційних та екологічних проєктів, а 

міжнародне економічне співробітництво, досвід передових міст із розвиненою 

сталою та «розумною» міською інфраструктурою, залучення «зелених інвестицій» 

будуть слугувати реалізації стратегічних цілей у розвитку соціальної, економічної та 

екологічних сфер.  

Отже, міжнародне економічне співробітництво створює можливості для 

вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем, шляхом міжнародного 

науково-технічного співробітництва та передачі знань та досвіду третім країнам.  

Питання сталого розвитку, зміни клімату, забруднення навколишнього середовища 

не можуть вирішуватися окремо без міжнародного співробітництва та міжнародного 

економічного співробітництва. Сталий розвиток передбачає структурні зміни та 

вимагає змін у всіх сферах, яких важко досягти діючи поодинці. Забезпечення 

сталості вимагає посилення співпраці між усіма країнами ЄС та залучення 

інвестицій у розвиток та впровадження технологій у всі сфери економіки.  
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Додаток А 

Цілі сталого розвитку ООН на період до 2030 року 

 

Рис. А.1. Цілі сталого розвитку, сформульовані ООН. 

Примітка. Побудовано на основі даних ООН.  
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Додаток  Б 

Індикатори та показники процесів «екологізації» виробництва 

 в країнах ЄС 

 

 

Рис. Б.1. Тверді побутові відходи у країнах ЄС у 2019 році. 

Примітка. Побудовано автором на основіданихЄвростату 
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Додаток Б 

 

 

Рис. Б.2. Тверді побутові відходи у країнах ЄС у 2020 році. 

Примітка. Побудовано автором на основіданихЄвростату.  
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Додаток Б 

 

 

Рис. Б.3. Процес мінімізаціії шкідливих викидів СО2 у системі суспільного 

виробництва. 

Примітка. Побудовано автором на основі ResearchGate 
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Додаток Б 

 

Рис. Б.4. Індекс еко-інновацій у країнах ЄС у 2020 році. 

Примітка. Побудовано на основі даних Євростату. 
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Додаток Б 

 

 

Рис. Б.5 Вартість викидів диоксиду вуглецю (СО2) на 1 тонну товарного 

виробництва у світовій економіці у євро у 2008-2021 роках 

Примітка. Побудовано автором на основі даних сайту KNOEMA 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Підсумки досягнень України у сфері сталого розвитку та реалізації 

структурних реформ відповідно до цілей «20 досягнень Східного партнерства до 

2020 року» 

Досягнення Статус 

Структурована взаємодія з 

громадським суспільством 

Спостерігався слабкий прогрес 

Малий та середній бізнес і 

регуляторне середовище 

Спостерігався слабкий прогрес 

Прогалини у доступі до 

фінансів 

Спостерігався слабкий прогрес 

Нові можливості на ринку 

праці на місцевому та 

регіональному рівнях 

Спостерігався слабкий прогрес 

Гармонізація цифрових ринків Спостерігався слабкий прогрес 

Розширення головних мереж 

TEN-T 

Спостерігався слабкий прогрес 

Енергопостачання Спостерігався слабкий прогрес 

Енергоефективність: 

використання відновлювальної 

енергії, зменшення викидів 

парникових газів 

Спостерігався слабкий прогрес 

Адаптація до зміни клімату Спостерігався слабкий прогрес 

Партнерства з мобільності Спостерігався слабкий прогрес 

Дослідження та інновації Спостерігався слабкий прогрес 

Європейська школа Східного 

партнерства 

Виконано 

Примітка. Складено автором на основі доповіді «20 досягнень Східного партнерства до 

2020 року» 
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Додаток В 

 

 

Рис. В.2 Карта опорної мережі TEN-T в Україні 

Примітка. Побудовано на основі даних Центру транспортних стратегій 
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Додаток Г  

Таблиця Г.1 

SWOT-аналіз інтенсифікації міжнародних економічних відносин України та 

ЄС внаслідок переходу українських бізнес-структур (фірм, підприємств) до 

принципів сталого – «зеленого» розвитку 

Сильні сторони Слабкі сторони  

- збільшення торговельного обороту, 

активний розвиток зовнішньо-торговельного 

та економічного співробітництва між 

країнами-партнерами у сфері сталого 

розвитку; 

- перспективи та реальне зменшення, у т.ч. 

повне скасування митних тарифів для 

експортних товарів, що відповідають 

критеріям «екологізації»; 

- зростання ефективності та матеріаловіддачі 

від використання обмежених природних 

ресурсів, перехід до стійкого споживання і 

виробництва; 

- створення нових  «зелених» робочих місць, 

розвиток органічного фермерства; 

- зростання конкурентоспроможності за 

рахунок впровадження CBAM; 

- сприяння розвитку «зеленої» торгівлі, у т.ч. 

шляхом впровадження митних тарифів 

(CBAM);  

- підвищення обізнаності та «відкритості 

інформації про ресурси, походження, якість 

та безпеку продукції для споживачів; 

- зростання на європейському ринку 

позитивного іміджу українських 

товаровиробників-експортерів, що 

виробляють якісну та екологічно-безпечну 

продукцію; 

- активізація всіх форм МЕС між 

українськими та іноземними фірмами-

партнерами, у т.ч. у сфері науково-

технічного співробітництва, інновацій та 

«зеленого розвитку». 

 

-низька конкурентоспроможність 

галузей української промисловості, її 

неготовність до вільної конкуренції з 

європейськими компаніями внаслідок 

низьких показників інноваційної та 

екологічності продукції, що 

виробляється на експорт; 

- невідповідність стандартів якості та 

безпеки експортної продукції 

українських товаровиробників 

вимогам та стандартам ЄС щодо 

сталого розвитку; 

- незадовільний міжнародний 

інформаційний супровід українських 

бізнес-проектів у сфері сталого 

розвитку; 

- високі підприємницькі ризики, 

дефіцит інвестиційних ресурсів, 

«зелених» інвестицій, високі кредитні 

ризики в процесі переходу 

українських фірм (підприємств) до 

«зелених» бізнес-моделей 

господарювання; 

-  недосконала законодавча 

та нормативно-правова база реалізації 

бізнес-проектів сталого розвитку в 

Україні; 
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Продовження таблиці В.3 

 - повільний розвиток «циркулярної 

економіки», слабкий розвиток 

бізнес-процесів у сфері переробки 

ТПВ в Україні; 

- скорочення кількості фахівців у 

сфері технічних спеціальностей та 

інженерів для реалізації інновацій, 

проєктів сталого розвитку у бізнес-

структурах України. 

Можливості Загрози 

- залучення цільових іноземних «зелених 

інвестицій», у т.ч. прямих інвестицій бізнес-

партнерів з ЄС; 

- створення спільних підприємств Україна-ЄС 

у сфері «зеленого бізнесу», вихід на ринки ЄС 

та світу; 

- інвестування та розвиток проєктів  

«циркулярної економіки», переробка та 

повторне використання ТПВ, що сприяє 

скороченню витрат на виробництві, дозволяє 

заощадити витрати на сировину, зберігає 

невідновлювані природні ресурси; 

- впровадження у діяльність українських фірм 

принципів корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ), що корелюється з 

принципами сталого розвитку; 

- розвиток МЕС України та ЄС у сфері 

НДДКР, створення спільного 

високотехнологічного виробництва 

екологічної, «зеленої» продукції,   

конкурентоспроможної на європейському та 

світовому ринках; 

- збільшення валютних податкових 

надходжень до України внаслідок експорту 

екологічно-безпечної продукції; 

- активізація проведення в Україні 

структурних соціально-економічних реформ, 

що відповідають цілям  сталого розвитку; 

- збереження екології та довкілля. 

- відсутність дієвих економічних та 

податкових стимулів для розвитку 

«зеленої економіки»; 

- висока собівартість виробництва 

«зеленої», органічної продукції в 

Україні;  

- висока концентрація виробництва, 

нарощування процесів 

монополізації у діяльності 

корпорацій та агрохолдінгів, 

встановлення монопольно-високих 

цін на виробництво органічної 

продукції; 

- скорочення обсягів товарного 

виробництва середнього та малого 

бізнесу, що не відповідає 

принципам сталого розвитку; 

- збільшення безробіття, ліквідація 

традиційних робочих місць у сфері 

«вуглецевого» виробництва 

(закриття шахт, ТЕЦ, АЕС тощо); 

- наявність «сірих» та «чорних» 

схем реалізації виробленої 

відновлюваної енергетики в Україні. 

 

Примітка. Складено автором на основі власних узагальнень та наукових досліджень тематики 

сталого, «зеленого» розвитку.  

 


