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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах економічних перетворень та бюджетного 

реформування реалізація державної політики раціонального використання 

ресурсів в економіці України набуває особливого значення. Домінування 

сировинних галузей і використання ресурсно-витратних технологій потребують 

реалізації дієвої державної фінансової політики стимулювання 

ресурсозбереження, охорони навколишнього природного середовища та умов 

життєдіяльності людей. Це можливо за умови ефективної реалізації державних 

програм ресурсозбереження та їх належного фінансового забезпечення шляхом 

використання як ринкових важелів, так і державного регулювання економіки. 

Фінансове забезпечення державних програм ресурсозбереження є на сьогодні 

недостатнім, цілі чітко не окреслені, ефективність використання обмежених 

бюджетних коштів низька. Це визначає особливу важливість пошуку шляхів 

підвищення ефективності фінансового забезпечення реалізації державних 

програм ресурсозбереження. 

Питанням фінансового забезпечення державних програм та заходів щодо 

ресурсозбереження присвячені праці зарубіжних вчених: Р. Моргена, 

Н.Реймере, К. Шарпа, Б. Хом’яка, Н. Степанця, О. Муляра та ін. 

Вплив бюджетно-податкової політики на раціонального споживання 

ресурсів та програмно-цільового інструментарію активізації процесів 

ресурсозбереження у різних галузях економіки присвячені праці вітчизняних 

вчених: Т.Боголіб, О. Веклич, І. Запатріної, Л. Лисяк, М. Лобаса, І. Лукінова, 

О. Новицької, О. Оксанич, Н. Олешка, В. Россохи, П. Саблука, В. Тропіної, 

І. Чугунова та ін. 

Разом з тим, в сучасних умовах важливим є постійне удосконалення 

інструментів державної політики щодо фінансового забезпечення програм 

ресурсозбереження, використання важелів посилення дієвості реалізації 

механізму бюджетно-податкового регулювання ресурсозбереження, виходячи з 

особливостей економічного розвитку країни та з урахуванням досвіду зарубіжних 
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країн, стратегічних завдань соціального та економічного розвитку країни. 

Необхідність переходу до якісно нового рівня ресурсозбереження є об’єктивною 

і незаперечною умовою підвищення ефективності суспільного виробництва та 

потребує належного фінансового забезпечення реалізації державних програм 

ресурсозбереження, використання дієвих інструментів стимулювання 

ресурсозбереження в економічній системі. 

Зазначене свідчить про актуальність дисертаційної роботи та обумовило 

визначення її мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Дніпропетровської державної фінансової академії: «Місцеві фінанси в умовах 

економічних перетворень в Україні» (номер державної реєстрації 0111U004745) 

та «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення 

ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних 

перетворень в Україні» (номер державної реєстрації 0114U000481), де автором 

надано відповідні матеріали та пропозиції щодо фінансового забезпечення 

ресурсозберігаючих програм та заходів у регіоні та підвищення дієвості 

фінансової політики стимулювання раціонального використання ресурсів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розкриття теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності фінансового забезпечення реалізації державних 

програм ресурсозбереження в Україні, використання дієвих фінансових 

інструментів стимулювання ресурсозбереження. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

 розвинути положення щодо сутності державних програм 

ресурсозбереження, удосконалити їх класифікацію, розкрити поняття 

«фінансове забезпечення державних програм ресурсозбереження» та його 

особливості в умовах розвитку ринкових відносин; 
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 визначити механізм фінансового забезпечення державних програм 

ресурсозбереження; 

 узагальнити та систематизувати зарубіжний досвід щодо фінансового 

забезпечення ресурсозберігаючих програм і заходів, визначити можливості його 

імплементації в Україні; 

 оцінити стан та ефективність фінансового забезпечення державних 

програм ресурсозбереження; 

 окреслити пріоритетні напрями фінансового забезпечення 

ресурсозбереження в сучасних умовах; 

 розвинути методичні підходи щодо планування видатків бюджету на 

реалізацію державних і регіональних програм ресурсозбереження; 

 удосконалити механізм державного фінансового стимулювання 

ресурсозбереження; 

 обґрунтувати комплексний підхід до формування та реалізації 

фінансової політики ресурсозбереження; 

  розробити організаційно-функціональну модель фінансового 

забезпечення державних програм ресурсозбереження. 

Об’єктом дослідження є процес фінансового забезпечення державних 

програм ресурсозбереження в Україні. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні положення 

фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження. 

Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність методів і підходів, 

що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. Теоретичною та 

методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та 

системний підхід до вивчення економічних процесів і явищ. Відповідно 

застосовуються такі методи, як діалектичний та абстрактно-логічний 

(теоретичні й методологічні узагальнення фінансового забезпечення державних 

програм ресурсозбереження), порівняльний (систематизація зарубіжного 

досвіду щодо ресурсозберігаючих заходів), монографічний (дослідження рівня 
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фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження), графічний 

та статистичний (розробка схем, побудова графіків, таблиць і додатків), 

системний та структурний методи використано при обґрунтуванні 

комплексного підходу до формування та реалізації фінансово-бюджетної 

політики ресурсозбереження та розробці організаційно-функціональної моделі 

фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження. 

Інформаційною базою дослідження становили законодавчі та нормативно-

правові акти з питань фінансового забезпечення ресурсозбереження; аналітичні 

й статистичні матеріали Міністерства фінансів України, Державної 

казначейської служби України, Державної служби статистики України, 

відповідні монографії, праці вітчизняних і зарубіжних учених. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому: 

вперше: 

- обґрунтовано необхідність запровадження комплексного підходу до 

формування й реалізації фінансово-бюджетної політики у сфері фінансового 

забезпечення державних програм ресурсозбереження та механізму 

стимулювання ресурсозбереження на основі використання інструментів 

податкового регулювання, державно-приватного партнерства, узгодження 

програмно-цільового методу планування видатків бюджету й пріоритетів 

соціально-економічного розвитку країни та її адміністративно-територіальних 

утворень з урахуванням інституційного середовища, що сприятиме підвищенню 

стійкості бюджетної системи країни у середньостроковому періоді; 

удосконалено:  

- визначення поняття «фінансове забезпечення державних програм 

ресурсозбереження» як сукупності економічних відносин, інструментів, 

важелів, заходів, які здійснюються відповідними фінансово-економічними 

інститутами щодо забезпечення оптимального обсягу, структури джерел 

фінансування програм та заходів з ресурсозбереження, й регулювання 

необхідного рівня їх результативності та ефективності;  
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- класифікацію державних програм ресурсозбереження з виокремленням 

таких класифікаційних ознак: за рівнем управління, за терміном реалізації, за 

джерелами фінансування, за галузевою локалізацією, за масштабністю, за 

функціональною (цільовою) спрямованістю, за рівнем залежності від інших 

програм, що надасть змогу виявити найбільш пріоритетні програми на певному 

етапі розвитку економіки, дозволить більш повно і всебічно провести оцінку 

ефективності реалізації державних програм ресурсозбереження; 

- фінансовий механізм державного стимулювання ресурсозбереження, 

який полягає у використанні сукупності інструментів і важелів бюджетної та 

податкової політики з урахуванням розвитку фінансової системи, що надасть 

можливість економії бюджетних коштів для реалізації програм 

ресурсозбереження;  

- організаційно-функціональну модель фінансового забезпечення 

державних програм ресурсозбереження, яка поєднує підсистеми: 

функціональну, організаційно-правову, організаційно-управлінську, враховує 

вплив інституційного середовища на виконання запланованих показників, що 

дозволить прогнозувати зміни умов реалізації державних програм 

ресурсозбереження та вплив на них зовнішніх і внутрішніх факторів; 

набули подальшого розвитку:  

- узагальнення та систематизація досвіду фінансового забезпечення 

реалізації програм ресурсозбереження в зарубіжних країнах, що надасть 

можливість підвищити ефективність використання інструментів фінансового 

регулювання ресурсозберігаючих програм та заходів;  

- визначення пріоритетних напрямів фінансового забезпечення 

ресурсозбереження в сучасних умовах, що сприятиме посиленню дієвості 

регулятивної функції держави та підвищенню ефективності бюджетних видатків 

розвитку; 

- підходи щодо планування видатків бюджету на реалізацію державних і 

регіональних програм ресурсозбереження, що надасть можливість підвищити 

рівень обґрунтованості та оперативності управлінських рішень органів 
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державної влади та місцевого самоврядування у сфері фінансового регулювання 

ресурсозбереження. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

отримані результати і запропоновані рекомендації щодо вдосконалення 

фінансового забезпечення реалізації державних програм ресурсозбереження 

сприятимуть прийняттю виважених рішень щодо підтримки пріоритетних 

напрямів ощадливого використання ресурсів на державному, галузевому та 

регіональному рівнях. 

Результати наукових досліджень, а саме – пропозиції автора щодо 

фінансового забезпечення ресурсозбереження були використані в підготовці 

проекту Комплексної регіональної програми (стратегії) екологічної безпеки та 

збереження клімату Дніпропетровської області на 2016-2025 рр. (довідка 

№ 404/0/31-15 від 17.03.2015). Рекомендації дисертанта стосовно необхідності 

модернізації підприємства та запровадження системи енергоменеджменту 

використало у роботі ТОВ «Гідросервіс-А» (№31пр. від 31.03.2015). Результати 

щодо необхідності проведення енергоаудиту та фінансового забезпечення 

альтернативних джерел енергії, а також підходи щодо зменшення екологічного 

навантаження на навколишнє середовище та співпраці науки і бізнесу 

використовуються спеціалістами ПФ «УСПІХ» (довідка №23/03 від 25.03.2015). 

Особистий внесок здобувача полягає в удосконаленні механізму 

фінансового забезпечення реалізації державних програм ресурсозбереження. 

Наукові положення та висновки, які виносяться на захист, одержані автором 

самостійною. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

опубліковано у наукових працях та апробовано на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: «Фінансова 

політика соціально-економічного розвитку регіонів України» 

(м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Економіка для екології» (м. Суми, 2012 р.); 

«Стратегія якості в промисловості та освіті» (м. Варна, Болгарія, 2012 р.); 

«Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації» 
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(м. Сімферополь, 2012 р.); «Актуальні питання економічної науки на сучасному 

етапі» (м. Тернопіль, 2012 р.); «Фінансове забезпечення соціально-економічного 

розвитку суспільства» (м. Дніпропетровськ 2012 р.); «Перспективи розвитку 

фінансових систем європейських країн в сучасних умовах» (м. Львів 2012 р.), 

«Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень» 

(м. Донецьк, 2012 р.); «Ломоносов» (м. Москва, 2013 р.); «Впровадження знань 

в економіку» (м. Нордерштедт, Німеччина, 2013 р.); «Актуальні проблеми 

розвитку фінансового сектору» (м. Тамбов, 2013 р.); «Управління соціально-

економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові 

проблеми» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); «Актуальні питання економіки та 

менеджменту» (м. Томськ, 2013 р.); «Фінансово-економічні чинники соціально-

економічного розвитку країни та регіонів» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); 

«Фінансова політика як складова економічного розвитку» (м. Київ, 2014 р.); 

«Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, 

економічні, фінансові проблеми в умовах глобалізації» (м. Дніпропетровськ, 

2014 р.), «Перспективи економічного і соціального розвитку національних 

економік в умовах глобалізації та регіоналізації» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковано 

в 25 наукових працях загальним обсягом 8,22д. а. (особисто автору належить 

7,2 д. а.), у тому числі – 8 статтях у наукових фахових виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 243 сторінки, основний зміст роботи 

викладено на 180 сторінках. Дисертація містить 26 таблиць, 16 рисунків, 8 

додатків на 34 сторінках, список використаних джерел включає 248 

найменувань на 29 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

 

1.1. Сутність ресурсозбереження та напрями його фінансового 

забезпечення 

 

Вченими підраховано, що для життєдіяльності людини необхідно мати 

близько 6 кг біоречовини, 2-3 літри води на добу, певну кількість одягу, 

помешкання для праці та відпочинку [234]. Водночас у практичній діяльності 

для власних потреб та у процесі суспільного виробництва витрачається значно 

більше. Особливо це притаманне економіці нашій країні. Адже енергоємність 

ВВП України перевищує середньосвітове значення в майже 14 разів, 

електроенергоємність – у 8,8 рази, водоємність – у 2,83 рази. При цьому 

шкідливість ВВП для атмосфери в Україні перевищує аналогічний 

середньосвітовий показник у 15,25 рази. Загальний індекс природоємності ВВП 

більш ніж у 10 разів перевищує середньосвітовий [134]. 

Використання ресурсів повністю залежить від рівня розвитку країни і, 

навпаки, наявність відповідних природних умов і ресурсів істотно впливає на 

економічний розвиток, прискорюючи або сповільнюючи його динаміку. В 

умовах глобалізованого світу цей процес також значною мірою залежить від 

конкурентної боротьби транснаціональних корпорацій [28]. 

Економічний розвиток суспільства неминуче пов’язаний з включенням у 

господарський обіг дедалі більшої кількості природних та інших видів ресурсів і 

збільшенням навантаження на навколишнє середовище. 

Ресурси – це матеріали або запаси, які можуть використовуватись 

людиною для задоволення суспільних або своїх власних потреб [41]. В 

економічній літературі виділяють різні види ресурсів: природні, енергетичні, 

фінансові, людські, інформаційні та інші. Так, природні ресурси розрізняють у 
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розрізі укрупнених груп: 1) земельні фонди; 2) багатства надр; 3) водні ресурси; 

4) лісові ресурси; 5) гідро- енерго- ресурси. Обсяг і структура споживання 

природних ресурсів визначаються як абсолютними показниками споживання, 

які характеризують окремі види ресурсів, так і за допомогою синтетичних 

оцінок споживання, що дають змогу оцінити територіальні відмінності в рівнях 

та структурі споживання по адміністративно-територіальних одиницях. 

Під поняттям «ресурси» ряд вчених визначає природні ресурси як тіла та 

сили природи, які можуть бути використані та використовуються людиною на 

даному рівні розвитку виробничих сил [41]. При визначенні індексу 

ресурсоємності враховують основні види природних та матеріально-технічних 

ресурсів, серед яких найважливішими є водні, земельні, лісові та паливні.  

В умовах зростання попиту на ресурси внаслідок життєдіяльності людей, 

їх кількість неухильно зменшується, тому ефективність функціонування 

виробничих систем можливо забезпечити лише завдяки раціональному 

використанню ресурсів та їх економії [204]. 

Науково-технічний прогрес і раціональне використання всіх видів 

ресурсів знаходяться у прямому зв’язку: чим вищий рівень технічного 

оснащення виробництва, мінерального і паливно-енергетичного комплексів 

тощо, тим вище коефіцієнт залучення у виробництво вже відпрацьованих 

запасів корисних копалин, повніша віддача капітальних вкладень у природоємні 

галузі економіки, ефективніша виробнича діяльність 

Усвідомлення в суспільстві необхідності ефективного використання 

ресурсного потенціалу спричинило в середині 1980-х років до активного 

наукового пошуку резервів ресурсозбереження. У цей же час у наукових 

дослідженнях почав використовуватися термін 

«ресурсозбереження» [73].Основним завданням ресурсозбереження, як науки, 

визначалася економія матеріальних ресурсів. При цьому основними методами 

економії матеріальних ресурсів визначалися: витрачання у відповідності зі 

встановленими науково-обґрунтованими нормами, впровадження нових 

технологій. 
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У офіційних директивних документах того часу ресурсозбереження 

визначалося як найбільш важливий фактор підвищення ефективності 

виробництва, воно розглядалося також як планомірний процес раціоналізації 

використання всіх видів матеріальних, сировинних і паливно-енергетичних 

ресурсів у народному господарстві. Тим самим ресурсозбереження 

обмежувалося ефективним використанням виключно матеріально-сировинних 

ресурсів. Такий же підхід залишився і в ДСТУ 3051-95, де до 

ресурсозбереження належать енерго- та матеріалозбереження [207].  

Отже, крім матеріалозбереження, у державному стандарті додано 

енергозбереження. Це пояснюється тим, що на сьогодні енергозбереження стало 

пріоритетним напрямом у процесі ресурсозбереження. 

Необхідність збереження ресурсів у суспільстві визначається рядом 

причин. По-перше, більшість видів природних ресурсів є невідтворюваними, а 

динаміка їх споживання в останні десятиріччя свідчить про прискорення 

вичерпання розвіданих запасів цих ресурсів. Водночас ускладнюються умови 

видобутку первинних енергетичних ресурсів: збільшуються глибини видобутку, 

здійснюється перехід до промислової розробки бідніших родовищ, що веде до 

підвищення вартості ресурсів на світовому ринку. По-друге, у загальній 

собівартості промислової продукції частка енергетичних витрат надзвичайно 

велика, тому економія їх значною мірою впливає на підвищення ефективності 

виробництва. По-третє, існує значна залежність національної економіки від 

зовнішніх джерел енергопостачання. Це одна з причин утворення дефіциту 

платіжного балансу, що веде до зростання зовнішньої заборгованості. По-

четверте, введення в господарський обіг паливно-енергетичних ресурсів 

призводить до погіршення екологічної ситуації, яка в сучасних умовах вкрай 

складна і вимагає негайного здійснення радикальних заходів. По-п’яте, без 

досягнення якісно нового рівня споживання ресурсів вихід вітчизняної 

економіки з кризи та її інтеграція в європейську і світову економічні системи 

неможливі. Адже нераціональне використання паливо-енергетичних ресурсів у 

процесі виробництва продукції робить її неконкурентоспроможною. 
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В економічній літературі ресурсозбереження переважно ототожнюють зі 

зниженням витрат ресурсів на виробництво продукції, що фактично являє 

собою заощадження, зберігання, невикористання ресурсів у процесі 

виробництва. Так, у словнику ресурсозбереження визначається як раціональне 

використання ресурсів, система заходів із його забезпечення або зниження 

матеріалоємності одиниці продукції, збільшення виходу кінцевої продукції, 

скорочення втрат у виробничому процесі шляхом застосування досягнень 

новітньої техніки і технології [214]. 

Вчені розглядають ресурсозбереження як спосіб забезпечення оптимізації 

рівня матеріало- та енергоємності суспільного виробництва, причому суть цього 

способу являє собою процес забезпечення зростання обсягів корисних 

результатів виробництва, при відносній стабільності матеріальних та 

енергетичних витрат [199]. Основні підходи вчених щодо тлумачення 

ресурсозбереження узагальнено у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Підходи вчених до трактування поняття «ресурсозбереження» 
Автори Визначення 

A.Х. Сальников, 

Л.А. Шевченко [198] 

Під ресурсозбереженням слід розуміти як процес забезпечення 

зростання обсягів корисних результатів виробництва за відносної 

стабільності матеріальних та енергетичних витрат. 

О.М. Невелєв [116]. Поняття «ресурсозбереження» акумулює такі поняття, як 

«економія ресурсів», «режим економії», «ефективне використання 

ресурсів», і, таким чином, має узагальнююче значення і 

характеризує ступінь зменшення кількості уречевленої праці, яка 

входить в продукцію – кінцевий результат виробництва – в 

процесі її виготовлення і споживання». 

Ю.П. Лебединський, 

Ю.В. Склянкін, 

П.І. Попов [95] 

Суть ресурсозбереження полягає у знижені витрат ресурсів на 

виробництво продукції. 

С.А.Скоков [202] Це наукова, виробнича, організаційна, комерційна та 

інформаційна діяльність, спрямована на раціональне комплексне 

використання та економне споживання всіх видів ресурсів, 

виходячи з існуючого рівня розвитку техніки і технології при 

одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє 

середовище. 
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Продовження табл.1.1 

Автори Визначення 

О.Е. Оксанич [125] Ресурсозбереження – це процес неперервного, послідовного і 

комплексного здійснення організаційних, економічних і технічних 

заходів, спрямованих на забезпечення економії і раціонального 

використання матеріально-сировинних ресурсів у всіх галузях 

промислового виробництва, яке ґрунтується на тенденціях зміни 

їх споживчої вартості, визначенні і розвитку найбільш 

пріоритетних напрямків науково-технічного прогресу. 

Н.Ф. Реймере [24] Розглядає сутність ресурсозбереження через призму поняття 

ресурсозберігаючої технології, під якою розуміється технологія, в 

якій технологічний процес забезпечується при мінімальній витраті 

енергії, витратах на основні і допоміжні матеріали, зарплату 

робітникам основного виробництва при заданій якості і 

необхідної продуктивності праці. 

Н.І. Конищева, 

Л. Рожкова, 

Е. Панченко [72] 

Ресурсозбереження слід розглядати як «умову, результат, процес і 

показник покращення використання засобів виробництва, 

трудових ресурсів і грошових засобів на всіх етапах виробничо-

господарської діяльності об’єднань і підприємств, а також 

економічного і соціального розвитку регіонів і суспільного 

виробництва в цілому», зміст ресурсозбереження доцільно 

розглядати в широкому значенні по відношенню до всіх видів 

ресурсів. 

Г.А. Соколовська, 

Т.С. Сигарьова [205] 

Процес раціоналізації використання всіх видів матеріальних, 

трудових, фінансових та інших ресурсів в народному господарстві 

переважно на базі інтенсифікації виробництва. 

М.І. Іванов, 

А.В. Бреславцев [63] 

«Ресурсозбереження – це метод господарювання, який охоплює 

комплекс технічних, економічних, організаційних заходів, 

спрямованих на раціональне використання ресурсів і забезпечення 

зростаючих потреб у цих ресурсах головним чином за рахунок 

економії». Ресурсозбереження повинно забезпечити скорочення 

витрат матеріальних, трудових, фінансових та інших видів 

ресурсів, підвищення економічної віддачі з кожної натуральної 

одиниці сировини, палива, енергії, устаткування, які 

використовуються; вкладених коштів; збереження природних 

багатств і найбільш повного використання ресурсного потенціалу 

окремих регіонів. 

О.Е. Оксанич [124] Ресурсозбереження, слід розуміти як процес забезпечення росту 

об’ємів корисних результатів виробництва при відносній 

стабільності матеріальних затрат. 

О. Зайцев, 

А Шкурскій [198] 

В основу поняття ресурсозбереження слід включити ефективність 

використання матеріальних ресурсів, маючи на увазі 

співвідношення витрат цих ресурсів і кінцевих результатів 

виробництва і споживання. 

Багріновскій К.А., 

Бендик М.А. [8]  

Ресурсозбереження - узагальнена назва технологій, в яких 

технологічний процес забезпечується при мінімальній витраті 

енергії, витрат на основні і допоміжні матеріали, заробітну плату 

робочим основного виробництва при заданій якості і необхідній 

продуктивності праці. 

Джерело: складено автором 
 

 

 



 

 

15 

Аналіз підходів вчених, представлений у табл. 1.1. щодо тлумачення 

поняття «ресурсозбереження» свідчить, що дослідники ототожнюють 

ресурсозбереження із заощадженням, зберіганням, невикористанням ресурсів у 

процесі виробництва; розглядають проблему ресурсозбереження із 

забезпеченням оптимізації рівня матеріало- та енергомісткості суспільного 

виробництва; пов’язують проблему ресурсозбереження з забезпеченням 

оптимізації рівня матеріаломісткості суспільного виробництва. Окремі вчені 

стверджують, що зростання або зниження споживання ресурсів свідчить про 

ефективність суспільного виробництва в цілому [72]. Показниками при цьому є 

ресурсомісткість і ресурсовіддача, як кількісні показники використаних 

ресурсів. Однак, на нашу думку, економія ресурсів – це лише складова частина 

ресурсозбереження, яка означає зменшення їх споживання в процесі 

виробництва шляхом зменшення їх витрат на одиницю продукції або 

збільшення корисного виходу продукції. 

Для розкриття внутрішньої природи ресурсозбереження та вироблення 

відповідної державної політики її фінансового забезпечення доцільно, на наш 

погляд, представити це економічне явище як систему, логічними 

характеристиками якої є елементи: предмет ресурсозбереження; об’єкти 

ресурсозбереження; місце застосування ресурсозбереження; цілі 

ресурсозбереження. 

Також слід враховувати, що ресурсозбереження включає різні види 

ресурсів, що залучаються до виробничого процесу: природні, матеріально-

сировинні, грошові, трудові, інтелектуальні, інформаційні та інші. Вважаємо, 

що розширене тлумачення ресурсозбереження більшою міро відповідає суті 

цього поняття, що підкреслюється М.І. Івановим, А.В. Бреславцевим, 

Г.А. Соколовською, Т.С. Сигарьовою та рядом інших дослідників (табл. 1.1). 

Тому при розробці політики фінансового забезпечення ресурсозбереження 

та формування державних цільових програм ресурсозбереження необхідно 

враховувати системний взаємозв’язок між всіма видами ресурсів, адже економія 

одних ресурсів може супроводжуватися перевитратою інших. 
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Ряд авторів звужують коло ресурсів, які входять в об’єкт 

ресурсозбереження, до одного-двох елементів. М.П. Воскобойник також 

застосовує поняття «ресурсозбереження» виключно до використання 

матеріальних ресурсів [198]. В.І. Дубов, К.В. Папен розглядають 

ресурсозбереження з позиції природокористування і, відповідно, обмежують 

його предмет лише природними ресурсами [8]. Такий підхід представляється 

доцільним у силу існування проблеми вичерпності природних ресурсів, 

екологічної безпеки і більшої мобільності в управлінні використанням 

матеріальних ресурсів, і допустимим з точки зору вирішення конкретних 

завдань ресурсозбереження, але вузьким, зокрема тому, що одним з 

найважливіших показників ресурсозбереження є продуктивність праці, рівень 

якої безпосередньо впливає на рівень розвитку технологій, а отже, і на всі 

показники заощадження матеріальних ресурсів. Крім того, проблема 

ресурсозбереження відноситься також до фінансових та інформаційних 

ресурсів. Таким чином, на наш погляд, найдоцільніше позначати як предмет 

ресурсозбереження всі види економічних ресурсів. 

Існують розбіжності в позиціях авторів щодо сфери застосування 

ресурсозбереження. Найчастіше процес ресурсозбереження розглядається 

стосовно до етапу виробництва продукції (Багріновскій К.А., Бендик М.А.) [8]. 

Велика увага в дослідженні проблем ресурсозбереження приділяється 

авторами різним аспектам природокористування. Однак, слід зазначити, що 

довгострокова стратегія ресурсозбереження повинна неодмінно охоплювати і 

сферу експлуатації ресурсів. Ефективність і відповідно 

конкурентоспроможність продукції визначається трьома основними 

складовими: собівартістю, якістю і витратами у споживача. Оскільки в ринковій 

економіці будь-яка діяльність повинна бути зорієнтованою на споживача, 

принципи ресурсозбереження повинні бути застосовні і до стадії експлуатації 

продукції. 

У центрі уваги дослідників процесу ресурсозбереження знаходиться 

використання ресурсів. Характерним є підхід, що зводить предмет 
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ресурсозбереження лише до мінімізації витрат, економії ресурсів. 

Ресурсозбереження передбачає дотримання принципів економічного ведення 

господарства, які можуть бути виражені двома альтернативними цільовими 

орієнтирами: [198] 

1) досягнення певних (заданих) результатів за умови найменших витрат – 

принцип мінімізації; 

2) досягнення найбільших результатів при заданому обсязі ресурсів – 

принцип максимізації. 

Однак по елементна економія витрат не висловлює сутності 

ресурсозберігаючого процесу, ресурсозбереження – це поняття, що припускає 

комплексну економію ресурсів, підхід до виробленого продукту як до системи, а 

не сукупності елементів і досягнення мінімальних витрат по системі в цілому. 

На прикладі такого показника ресурсозбереження як продуктивність праці 

більш виразно видно: мінімізація витрат не завжди сприятлива. Так, мінімізація 

витрат трудових ресурсів пов’язана із загрозою безробіття, тоді як продуктивне 

використання людських ресурсів при забезпеченні зайнятості та направлення їх 

до більш інтелектуальних сфер діяльності є фактором підвищення життєвого 

рівня [198]. 

Із вище сказаного можна визначити мету ресурсозбереження як 

збільшення економічного, соціально та екологічного ефекту виробництва за 

допомогою зниження його ресурсоємності. 

Ресурсозбереження ставить перед собою різнопланові цілі: підвищення 

ефективності виробництва; розвиток ресурсозберігаючих технологій; пошук 

новітніх джерел ресурсів; збереження унікальної екологічної системи планети. 

Завданнями ресурсозбереження відповідно до їх цілей є: максимально 

ефективне використання виробничих ресурсів; досягнення максимального 

співвідношення кінцевого продукту, витрат живої та уречевленої праці; 

підвищення ресурсозберігаючого ефекту від впровадження нової техніки і 

технологій; впровадження системи природоохоронних заходів завдяки яким 

відбудеться економічне зростання країни; створення системи використання не 
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тільки первинної сировини але й вторинної, побудова індустрії переробки 

відходів виробництва і споживання; прийняття участі у міжнародному 

співробітництві з питань ресурсозбереження, екологічної безпеки та еталону 

розвитку світу. 

Можна виділити такі основні напрями здійснення ресурсозбереження: 

 використання, вдосконалення, всесвітнє поширення ресурсозберігаючих 

технологій – скорочення витрат природних і сировинних ресурсів на 

виробництво одиниці продукції відбувається за рахунок поліпшення організації 

виробництва, підвищення рівня і переробки; 

 проведення активної та ефективної інноваційної політики, яка сприяє 

звуження технологічної багатоукладності, витісненню застарілих технологій і 

заміни їх новими, які засновані на досягненні науки і техніки, переходу на 

забезпечення життєдіяльності суспільства за рахунок інтелектуалізації праці, 

підвищенню його продуктивності за рахунок розробки і поширення наукоємних 

технологій, радикальних та ефективних нововведень в інформаційних 

технологіях управління ресурсами (в першу чергу фінансовими), виробництвом, 

сферою НДДКР, збутовими мережами [203]. 

Економічний зміст ресурсозбереження визначається, насамперед, тим, що 

воно об’єктивно існує і розвивається як певна сфера економічної діяльності та 

формується особливістю результатів ресурсозбереження. Важливою 

особливістю результатів ресурсозбереження є їхній вплив на екологічну 

безпеку. 

Процес ресурсозбереження включає організацію безпосередньої 

діяльності з ресурсозбереження, управління діяльністю з ресурсозбереження, 

формування господарського, а у його складі - фінансового механізму 

ресурсозбереження. Ресурсозбереження – це певна організаційно-економічна 

система. Господарський механізм ресурсозбереження складається з таких 

елементів: форми і методи здійснення ресурсозбереження, система економічних 

і правових регуляторів, які є інструментами впливу на діяльність з 

ресурсозбереження. Викладене відкриває нові перспективи наукових 
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досліджень у напрямку вдосконалення фінансового механізму 

ресурсозбереження з екологічної точки зору. 

Результатом ресурсозбереження має бути досягнення корисного 

економічного ефекту: збільшення випуску продукції при незмінних, або навіть 

менших витратах матеріальних ресурсів, зменшення її собівартості, зростання 

прибутку, скорочення інвестицій у видобувні галузі, поліпшення екологічної 

ситуації. Ресурсозбереження суттєво впливає на ефективність суспільного 

виробництва, більш того, ефективність виробництва проявляється, по-перше, у 

зростанні продуктивності праці, по-друге, у зменшенні ресурсоємності [69]. 

Виходячи з вищесказаного можна розглядати зміст ресурсозбереження 

як економічної категорії в кількох аспектах: 

- ресурсозбереження як процес рівномірного і економного використання 

усіх видів ресурсів; 

- ресурсозбереження як результат, як сукупність певних економічних 

показників, які відображають суспільно значимі економічні ефекти; 

- ресурсозбереження як організаційно-економічна система, тобто як 

сфера організаційної діяльності. 

Таким чином, природа ресурсозбереження як економічної категорії 

визначається особливістю результатів ресурсозбереження, а також тим, що 

воно являє собою специфічну сферу економічної діяльності. 

Процес індустріальної та постіндустріальної модернізації різних сфер 

економіки, який відбувається у всьому світі, характеризується тісним 

взаємозв’язком між наукою і виробництвом, універсальністю технічних 

новинок, що робить придатними для використання в різних галузях 

господарства, мініатюризація технічних виробів і постійним прагненням до 

створення більш досконалих зразків праце-, ресурсо- і енергозберігаючої 

технології. Тому ефект ресурсозбереження є різнобічним, багатовекторним і 

проявляться у досягненні конкретних економічних показників, а також має 

значну кількість непрямих результатів. 



 

 

20 

Раціональне споживання ресурсів (ресурсоспоживання) й 

ресурсозбереження – проблема комплексна й багатопланова. 

Удосконалювання й кардинальне оновлення технологій має бути пріоритетною 

при стимулюванні суб’єктів підприємницької діяльності [45, с. 70]. Тому 

ресурсозбереження – це поєднання процесу зменшення кількості використання 

ресурсів з метою економії та ощадного витрачання ресурсів з використанням 

нових технологій. 

Узагальнення тлумачень вченими поняття «ресурсозбереження» 

дозволяє виокремити такі основні підходи: по-перше, це процес збереження та 

ощадливого використання природних ресурсів; по-друге – економія ресурсів, 

що забезпечують життєдіяльність людини, та використання вторинної 

сировини (усіх видів відходів); по-третє – система заходів щодо зниження 

споживання енергетичних витрат (енергозбереження). 

Неоднозначність підходів до ресурсозбереження дозволяє розуміти його 

як комплексний процес, що охоплює всі перелічені аспекти, і потребує 

формування та реалізації державних програм ресурсозбереження, а також як 

втілення державної економічної, соціальної та екологічної політики розвитку 

країни з відповідним фінансовим забезпеченням. 

Дослідження свідчать, що найбільш важливими чинниками переходу 

економіки на ресурсозберігаючий тип розвитку є: якісні зміни у динаміці 

виробничих ресурсів; зміна динаміки співвідношень витрат живої та 

уречевленої праці; досягнення по ряду традиційних видів виробничих ресурсів 

від’ємної прирістної ресурсоємності; зростання ресурсозберігаючого ефекту 

від впровадження нової техніки і технологій; активна заміна первинних 

матеріалів і ресурсів вторинними; створення індустрії переробки відходів 

виробництва і споживання [63]. 

Реалізація економічних процесів сьогодні свідчить про суперечливі 

тенденції, які проявляються, з одного боку, в зростаючій кількості ресурсів, 

залучених у процес виробництва з метою збільшення суспільного добробуту, а з 

іншого боку, у погіршенні навколишнього середовища, умов життя, виникненні 
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небезпеки глобальної екологічної катастрофи. Таким чином, що 

ресурсозбереження як економічна категорія виражає певні протиріччя світового 

економічного розвитку. Водночас, результати ресурсозбереження фіксуються не 

тільки на етапі безпосереднього виробництва, використання ресурсів, вони 

також знаходять свій прояв у подальшій діяльності суб’єктів, що здійснюють 

заходи з ресурсозбереження, у суспільстві в цілому. Мова йде, перш за все, про 

широкий спектр непрямих результатів (екстерналій), що не завжди піддається 

економічному і статистичному виміру (покращення екологічної ситуації, стану 

здоров’я населення, умов життя, і таке інше) [69]. 

Сьогодні у світі відбуваються стрімкі зміни технологічного способу 

виробництва, якісно змінюється господарська структура, характер економічного 

зростання, система цінностей та мотивацій, змінюються критерії про уявлення 

суспільного прогресу. Перед Україною стоїть завдання досягти не просто 

економічного зростання, а набуття ним інноваційної природи як основи стійкого 

економічного прогресу і на цій основі вийти на новий якісний рівень 

ресурсоспоживання, отже ресурсозбереження. 

Тому проблема ресурсозбереження є загальнодержавною, адже в умовах 

розвитку ринкових відносин усвідомлення суб’єктами господарювання 

вичерпності більшості ресурсів не є стимулом до ресурсозбереження. Вона має 

вирішуватися шляхом формування відповідних фінансових механізмів, 

інструментів та важелів державного фінансового стимулювання для розкриття 

внутрішніх резервів, впровадження новітніх досягнень науково-технічного 

прогресу, розвитку нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії та 

альтернативних видів палива у всіх галузях економіки. 

На наш погляд, в умовах кризового стану економіки України доцільно 

розглядати насамперед середньострокову перспективу реалізації політики 

переходу на ресурсозберігаючий тип розвитку, а у перспективі – на 

довгостроковий. Тобто в Україні необхідно реалізувати такий принцип 

фінансової політики: органічне сполучення ринкових механізмів 

саморегулювання, фінансова підтримки та стимулювання раціонального 
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ресурсоспоживання і ресурсозбереження. Система державного регулювання і 

фінансового забезпечення (стимулювання, підтримки) останніх повинна містити 

в собі такі підсистеми: правового забезпечення; фінансово-кредитної підтримки; 

інфраструктурного й інформаційного забезпечення; страхування від 

надзвичайних подій і стихійних лих; наукового забезпечення, екологічної та 

економічної освіти й підвищення кваліфікації та ін. 

Раціональна організація системи ресурсозбереження має ґрунтуватися на 

традиційних для суспільства принципах максимальної економії суспільної праці 

та ресурсів, охорони природи і науково обґрунтованого природокористування, 

підвищення рівня соціального розвитку країни та її адміністративно-

територіальних утворень. Раціональна система ресурсозбереження містить такі 

основні складові: науково-інноваційний, виробничо-комунальний, освітній та 

управлінський. 

Основними завданнями фінансової політики у аспекті раціональної 

системи ресурсозбереження є стимулювання: 

• економії природних та матеріально-технічних ресурсів шляхом 

комплексної організації заходів ресурсозбереження, що дає змогу заощадити 

найбільшу кількість та зберегти якість ресурсів; 

• економії матеріальних ресурсів під час проведення заходів 

ресурсозбереження за рахунок впровадження принципів першочерговості, 

комплексності та адресності з урахуванням територіальної диференціації 

ресурсокористування; 

• зниження обсягу та підвищення екологічної безпеки виробничих і 

побутово-комунальних відходів території; 

• перебудови територіально-виробничої структури промисловості на 

основі інноваційних ресурсозберігаючих технологічних процесів; 

• підвищення комплексності виробництва та оптимізація ресурсних 

циклів; 
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• формування збалансованих територіальних форм розміщення системи 

ресурсозбереження у вигляді науково обґрунтованого районування та опорного 

виробничого каркасу. 

На систему ресурсозбереження найбільшою мірою впливають економічні 

чинники Вони зумовлюють обсяг, структуру та економічну ефективність 

використання наявних природних і матеріально-технічних ресурсів та 

економічну ефективність відповідних заходів ресурсозбереження. Тому 

оптимізувати розвиток системи ресурсозбереження можна на основі засад 

державної економічної політики щодо ресурсозбереження, яка передбачає вплив 

на поведінку суб’єктів економічних відносин через правові, адміністративні та 

фінансово-економічні групи важелів. Особливе значення при цьому має 

фінансово-бюджетна, інвестиційна та інноваційна політика, формування 

конкурентних засад розвитку та використання фінансових стимулів при 

реалізації заходів ресурсозбереження. 

У ринковій економіці зростає роль і значення законодавчої бази щодо 

дотримання принципів ресурсозбереження, його стимулювання, фінансового 

забезпечення. Закони та нормативні акти в напрямі природоохоронної 

діяльності та раціонального природокористування створюють правову базу, яка 

в Україні доволі розвинена. 

Основним документом екологічного законодавства України є Конституція 

України, яка визначає сучасну еколого-правову політику держави, складає 

основу еколого-правової системи і закріплює природоохоронні пріоритети 

держави. Вона гарантує громадянам України життя в безпечному 

навколишньому середовищі. 

До головного правового документу у сфері природоохоронної діяльності 

відноситься Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (1991 р.), в якому закріплено пріоритет життя і здоров’я людини. 

Підкреслюється, що громадяни України та інші особи мають право на 

безкоштовне загальне природокористування. В інших випадках 

природокористування або оренда відбувається на договірній основі в межах 
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установленого ліміту і нормативів платежів. Таким чином, у Законі закріплено 

економічний механізм охорони навколишнього природного середовища, який 

також включає стимулювання раціонального використання природних ресурсів 

за рахунок надання пільг, позик, підвищених норм амортизації. 

Суспільні відносини, пов’язані з використанням вод, їх охороною від 

забруднення і виснаження, регламентуються Водним кодексом України, який 

був введений в дію в 1995 році (із змінами і доповненнями внесеними Законом 

України від 27 липня 2013 року) та іншими законами природоохоронного 

спрямування. 

Слід зазначити, що екологічне законодавство не забезпечить необхідний 

результат, якщо в Україні не будуть задіяні ще й інші чинники такі, як правове 

екологічне виховання, екологічна освіта працівників і населення, створення 

ефективного економічно-фінансового механізму в екологічному напрямі, більш 

широка співпраця з міжнародною спільнотою з питань ресурсозбереження. 

Розглянемо детальніше тлумачення поняття «фінансове забезпечення» у 

фінансовій науці. Рядом вчених фінансове забезпечення розглядається як метод 

фінансового (чи фінансово-кредитного) механізму, призначення якого полягає у 

забезпеченні розподілу і перерозподілу виробленого у суспільстві ВВП з метою 

утворення доходів і фондів грошових коштів. Зокрема, В.М. Опарін визначає 

фінансове забезпечення як структурну підсистему фінансово-кредитного 

механізму, яка у свою чергу є системою джерел і форм фінансування різних 

сфер суспільства [128]. Колектив авторів під керівництвом В. Федосова вважає, 

що фінансове забезпечення – це система джерел і форм фінансування 

економічної та соціальної сфер суспільства. Колектив авторів під керівництвом 

С. Юрія, вони визначають фінансове забезпечення як формування цільових 

грошових фондів у достатньому розмірі та їх ефективне використання [236]. 

О. Романенко визначає, що фінансове забезпечення це – покриття витрат 

за рахунок фінансових ресурсів, акумульованих суб’єктами господарювання і 

державою [197]. Водночас разом з джерелами та обсягами фінансування слід 

розглянути способи й методи покриття витрат. Такий підхід є надзвичайно 
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важливим з огляду, що фінансове забезпечення мають здійснювати, крім 

держави, і суб’єкти господарювання та не згадується про самі 

домогосподарства. Н. Карпишин стверджує, що кожен економічний суб’єкт 

формує власну модель фінансового забезпечення, якою визначає склад і 

структуру джерел фінансування й відповідні форми руху коштів, причому у 

діяльності суб’єктів ринку дуже рідко використовують лише одну форму 

фінансового забезпечення, а в більшості випадків оптимально поєднують різні 

форми [102]. Водночас тут фінансове забезпечення розглядається лише як 

складова макроекономічного механізму. 

Колектив авторів зазначає, що фінансове забезпечення полягає у виділенні 

певної суми фінансових ресурсів на розв’язання окремих завдань фінансової 

політики [48.]. При цьому розрізняють забезпечувальну і регулятивну його дію. 

Забезпечувальна дія проявляється у встановленні джерел фінансування, тобто 

покриття поточних потреб і характеризує пасивний вплив фінансового 

забезпечення. Регулятивна ж дія здійснює вплив не лише через просте 

виділення достатніх коштів але і через конкретну форму фінансового 

забезпечення, чим характеризує активний вплив фінансового забезпечення на 

об’єкт регулювання. Вчені акцентують, що фінансове регулювання 

проявляється у двох напрямах: за допомогою фінансових інструментів 

встановлюються певні пропорції розподілу доходів, які впливають на 

забезпеченість фінансовими ресурсами; за допомогою встановлення певних 

пропорцій розподілу встановлюється відповідна система реалізації економічних 

інтересів. 

Таким чином, виходячи із вищезазначених теоретичних положень, 

виокремимо ряд узагальнень і висновків щодо характерних ознак фінансового 

забезпечення: 

- фінансове забезпечення – це метод фінансового механізму, який 

конкретизує розподільчі та перерозподільні процеси у суспільстві з метою 

утворення доходів і відповідних фондів коштів; 
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- фінансове забезпечення виступає у різноманітних формах: бюджетні 

асигнування, страхування, самофінансування, благодійництво та спонсорство, 

кредитування й інвестування, грантове фінансування тощо; 

- джерелами фінансового забезпечення ресурсозбереження можуть 

виступати власні кошти підприємств, домашніх господарств, кошти державного 

та місцевих бюджетів; 

- фінансове забезпечення здійснюється згідно з юридично закріпленими 

правилами, що свідчить, що процеси формування та використання фінансових 

ресурсів мають правове підґрунтя, отже стають об’єктом контролю; 

- фінансове забезпечення ресурсозбереження державою полягає у 

виділенні певної суми фінансових ресурсів на реалізацію державних програм 

ресурсозбереження та вирішення пов’язаних з цим процесом завдань, що 

визначені у бюджетній політиці держави, цим воно виконує регуляторну 

функцію, отже може розглядатися як невід’ємна складова системи державного 

регулювання. 

Таким чином, логіка аналізу характерних ознак фінансового забезпечення 

дозволяє визначити дане поняття стосовно ресурсозбереження. Фінансове 

забезпечення ресурсозбереження – це суспільно-необхідні взаємопов’язані 

відносини, спрямовані на формування і використання коштів (у фондовій і не 

фондовій формі), що характеризують зміст впливу фінансів на різні аспекти 

ресурсозбереження. За змістом фінансове забезпечення ресурсозбереження – це 

метод фінансового механізму, що визначає принципи, джерела й форми 

фінансування суб’єктів господарювання, чия діяльність спрямована на 

ресурсозбереження. За функціональною спрямованістю фінансове забезпечення 

ресурсозбереження полягає у виділенні певної суми фінансових ресурсів на 

розв’язання завдань окремих складових чи сфер діяльності у сфері 

ресурсозбереження. У цьому відношенні вагома роль належить бюджетній 

політиці держави, у процесі якої реалізуються функції держави, зокрема, 

забезпечуючи та регуляторна. Це можливо внаслідок того, що у кожному 

адміністративно-територіальному утворенні держави формується бюджет, 
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бюджетні відносини, що набувають регулюючого характеру у результаті 

відповідної політики держави. З цієї позиції фінансове забезпечення 

ресурсозбереження виступає формою реалізації бюджетної політики, що 

зводиться до створення механізмів мотивації процесу формування та розподілу 

коштів суб’єктами економіки на ці цілі та відповідному спрямуванні державної 

регуляторної політики на трансформацію фінансових інститутів щодо розвитку 

ресурсозберігаючих процесів із поточних у середньострокові та довгострокові з 

урахуванням макроекономічних тенденцій. 

Реалізація державної економічної політики зменшення екологічного тиску 

на природне середовище і здоров’я людей потребує проведення масштабних 

заходів, пов’язаних з оновленням виробничих потужностей, будівництвом 

очисних споруд, запровадженням інноваційних виробничих технологій, 

утилізації відходів тощо. У цьому мають бути зацікавлені всі суб’єкти 

господарювання, все суспільство. Узагальнення підходів до ресурсозбереження 

та необхідність вирішення складних завдань неможлива без участі держави та 

свідчить про необхідність і важливість фінансового забезпечення розробки та 

реалізації державних програм ресурсозбереження та стимулювання переходу до 

якісно нового рівня споживання ресурсів в економіці. 

Формування та реалізація державних програм є вагомим інструментом 

реалізації політики ресурсозбереження, що можливо лише за належного рівня 

фінансового забезпечення реалізації цих програм. 

Фінансове забезпечення державних програм ресурсозбереження 

відображає сукупність суспільно необхідних взаємопов’язаних економічних 

відносин, інструментів, важелів, заходів, які реалізуються державою та 

відповідними фінансово-економічними інститутами для забезпечення 

оптимального обсягу, структури джерел фінансування програм і заходів з 

ресурсозбереження, регулювання необхідного рівня їх результативності й 

ефективності. 
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1.2. Джерела та механізм фінансового забезпечення державних 

програм з ресурсозбереження 

 

З огляду на мету даного дослідження важливим є визначення сутності 

державних програм ресурсозбереження, їх класифікації, джерел та механізму 

фінансового забезпечення. 

Програма – поняття багатоаспектне, і у залежності від сфери застосування 

має різне змістовне навантаження. Взагалі поняття «програма» має низку 

спеціальних тлумачень, на основі яких доцільно провести загальну 

класифікацію програм в Україні: 

•  програми економічного та соціального розвитку України є 

документом, що визначають цілі та пріоритети соціально-економічного 

розвитку й описують засоби і шляхи їх досягнення. Ці програми є однорічними, 

їх формування регламентоване законодавчо [170]; 

•  програми діяльності Уряду – сукупність основних цілей та завдань, 

які уряд має вирішити в коротко - та середньостроковій перспективі; 

•  державні цільові програми – комплекс взаємопов’язаних завдань та 

заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку 

держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних 

одиниць [171]; 

•  місцеві програми соціально-економічного та культурного розвитку 

– комплекс цілей та завдань, показників соціально-економічного розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці, запланованих заходів для їх 

досягнення і реалізації [170]. Їх регламентація також закріплена законодавчо. Ці 

програми формуються за подібними державними програмами і також є 

однорічними. 

Отже, в українському законодавчому полі існує доволі широкий спектр 

тлумачень поняття «програма». Всі перелічені типи програм є 

багатоелементними, тобто вони описують діяльність за широким колом 

напрямів, галузей, категорій споживачів послуг, структур виконавців, за 
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багатьма сферами впровадження й містять великий перелік різноманітних 

заходів та етапів. У більшості наукових публікацій із даної проблематики 

виокремлюють особливий клас програм – цільові комплексні програми. 

Перелічені вище програми також можна віднести до цього класу. 

Цільова комплексна програма є узагальненою характеристикою всіх типів 

програм різного змісту, рівня і спрямованості. Це директивний документ, що 

містить сукупність (систему) економічних, техніко-технологічних, науково-

дослідних, проектно-конструкторських, організаційних та інших заходів, 

направлених на досягнення поставленої цілі [6]. Для досягнення цієї цілі цільова 

комплексна програма координує ресурси, плани,діяльність усіх суб’єктів, 

матеріально-технічне забезпечення, трудові ресурси. Усі програми, як і процеси 

їх розробки відрізняються одна від одної у залежності від системи, яка 

створюється, досліджується чи управляє та відповідного інформаційного 

забезпечення [6]. 

Формування програми здійснюється за певними правилами, що є 

невід’ємними складовими програмно-цільового методу (ПЦМ). Також 

програмно-цільовий метод передбачає виконання певних операцій (завдань): 

визначення функцій, побудова системи цілей, визначення необхідних ресурсів, 

визначення термінів досягнення цілі, розподіл функцій управління і виконання). 

Виходячи із загальних підходів до основних понять програмно-цільового 

методу, визначимо сутність його застосування стосовно реалізації державних 

програм ресурсозбереження. Державні програми ресурсозбереження є 

цільовими, у межах яких окреслюються цілі, відповідно розробляються і 

реалізуються заходи, спрямовані на реалізацію пріоритетних напрямів у сфері 

ресурсозбереження. Провідною ознакою цілі є її системний характер, а 

елементами – цільові установки. Їх розділяють на такі складові: цілі, орієнтовані 

на задоволення потреб і інтересів суспільства у сфері ресурсозбереження; цілі 

окремих учасників ресурсозбереження, цілі, спрямовані на сприянню 

формування потреб у досягненні єдності перших двох компонентів. 
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В Україні з 2002 р. у бюджетний процес впроваджено програмно-цільовий 

метод, основною рисою якого є бюджетування, орієнтоване на результат. 

Перехід на цей метод бюджетування забезпечив формування сприятливого 

підґрунтя для формування державних цільових програм на новій основі, тобто з 

огляду на ефективність бюджетних видатків на їх виконання. У зв’язку з цим 

Ц.Г. Огонь цілком справедливо стверджує, що для попередження 

неефективного використання державних коштів необхідно використовувати 

прогресивні бюджетні технології та застосовувати дієві важелі управління 

потоками фінансових ресурсів [124]. Мова йде про відхід від традиційного 

(витратного) підходу до планування бюджетів, та перехід до фінансового 

планування, що ґрунтується на результатах. Як стверджує Т.Г.Бондарук, це є 

принциповим питанням зміни суспільного сектора, адже таке бюджетування 

має базуватися на принципах комплексного поєднання планування, обліку, 

контролю, аналізу та регулювання діяльності підприємства (установи), 

фінансових результатів і фінансового стану його структурних одиниць; 

координації відповідних бюджетів, їх консолідації та орієнтації на досягнення 

загальних фінансових цілей на кожному рівні управління [25, с. 510]. 

Витрачання фінансових ресурсів пов’язується з очікуваними результатами від 

нього. Зміщуються акценти при складанні бюджету. Спочатку визначаються 

результати, яких необхідно досягти в державному секторі, а вже потім 

вирішується питання ресурсів, які слід використати для досягнення цих 

результатів [25, с. 512]. 

Л.В. Лисяк вважає, що формою впровадження ПЦМ в Україні є саме 

реалізація державних цільових програм, а не суто бюджетних програм, що 

видозмінило власне цільовий принцип методу та перетворило його на різновид 

кошторисного фінансування [98, с. 507]. 

Сучасний спосіб складання бюджету за програмами здійснюється, перш за 

все, на стадії планування при вирішенні питання доцільності визначення 

певного напряму витрачання бюджетних коштів. На сьогоднішньому етапі 

розвитку державних фінансів необхідно враховувати й основні положення теорії 
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надання публічних послуг, які передбачають розроблення стандартів таких 

послуг та оцінка їх еквівалентності.  

Програмно-цільовий підхід в державному управлінні передбачає розробку 

специфічних планів, досягнення певних цілей, чітку узгодженість визначених 

системних заходів із поставленими цілями за рахунок проведення детального 

аналізу таких цілей, основних аспектів їх досягнення і безпосереднього 

включення до плану їх реалізації усіх необхідних аспектів виконання Важливим 

етапом забезпечення ефективності бюджетних видатків є їх оцінка на етапі 

планування. Вже на цьому етапі С. Михайленко пропонує розраховувати 

бюджетні коефіцієнти стабільності, відповідності, прозорості, повноти 

фінансування. Застосування цих груп коефіцієнтів, на думку цього науковця, 

дасть змогу обґрунтувати проекти бюджетів в частині необхідності та 

ефективності виконання тієї чи іншої бюджетної програми [108]. 

У ст. 2 Бюджетного кодексу України визначено: «бюджетна програма – 

сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та 

очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник 

бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій» [29]. Тому, 

бюджетні програми слід відрізняти від інших програм. 

У вітчизняній практиці головні розпорядники коштів розробляють 

показники, що характеризують виконання бюджетних програм, які після 

затвердження бюджету відображаються в паспорті бюджетної програми – 

документі, що містить повну інформацію про бюджетну програму, а саме: 

- назву програми; 

- головного виконавця програми; 

- законодавчі підстави здійснення програми (жодна програма не може 

бути запланована, якщо для цього бракує підстав, тому всі видатки поділяють 

на програмні та непрограмні); 

- зв’язок з державними цільовими програмами; 

- структурні елементи (підпрограми, якщо вони є, з відповідними 

обсягами коштів; завдання програми); 
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- результативні показники виконання програми; 

- прогноз на середньострокову перспективу; 

- нормативні документи, на підставі яких затверджуються бюджетні 

призначення на виконання програми; 

- інші необхідні характеристики, визначені Міністерством фінансів [186]. 

Таким чином, представимо укрупнено класифікацію державних цільових 

програм (класифікаційні ознаки), що реалізують різні аспекти 

ресурсозбереження (рис. 1.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Класифікаційні ознаки державних програм ресурсозбереження 
Джерело: побудовано автором 
 

 

 

У додатку А представлено повну класифікацію державних цільових 

програм ресурсозбереження: за рівнем управління (міждержавні, 

загальнодержавні, регіональні, міжрегіональні, галузеві, місцеві), за терміном 

реалізації (короткострокові, середньострокові та довгострокові), за джерелами 

фінансування (фінансуються з одного бюджету, фінансуються з різних 

бюджетів у певному співвідношенні, фінансуються за рахунок коштів бюджету 

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

за рівнем управління 

за терміном реалізації 

за джерелами фінансування 

за галузевою локалізацією 

за масштабністю  

за рівнем залежності від інших програм 

за функціональною (цільовою) орієнтацією 
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та інституційних інвесторів, фінансуються на засадах державно-приватного 

партнерства), за галузевою локалізацією (міжгалузеві, галузеві, 

внутрішньогалузеві), за масштабністю (комплексні, спеціалізовані), за 

функціональною (цільовою) орієнтацією (природоохоронні, екологічні), за 

рівнем залежності від інших програм (взаємодоповнювані, взаємозамінні, 

незалежні, конфліктуючі). 

Запропонована класифікація дозволить виявити найбільш пріоритетні 

програми на певному етапі розвитку економіки, упорядкувати їх, а також більш 

повно і всебічно провести оцінку ефективності реалізації державних програм. 

Елементи управління фінансами представляють поетапний процес 

впровадження ресурсозберігаючої програми. На першому етапі складаються 

проекти заходів з ресурсозбереження. На цій стадії використовується 

програмно-цільовий метод (визначаються показники затрат, продукту, 

ефективності, якості). На цьому етапі визначається вартість програми, 

прораховуються показники затрат і результату. 

На наступному етапі відбувається розгляд проектів та відбір на 

конкурсній основі. Для цього варто використовувати такий фінансовий 

інструмент як оцінка затрат та ефективності проектів. Також на цьому етапі 

визначаються джерела фінансування, це може бути фінансування як з одного, 

так і з деяких джерел (співфінансування). 

На третьому етапі відбувається моніторинг за фінансуванням та власне 

виконанням даної програми. На цьому етапі аналізуються результативні 

показники, перевіряється цільове використання затрачених фінансових ресурсів. 

І на останньому етапі відбувається контроль досягнутих результатів 

ресурсозберігаючої програми, контроль здійснюється як внутрішній 

(відповідальним виконавцем) так і зовнішній (керівним органом з боку 

держави). 

Механізм фінансового забезпечення реалізації державних програм 

ресурсозбереження (фінансовий механізм) – сукупність економічних відносин, 

що виникають з приводу пошуку, залучення і ефективного використання 
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фінансових ресурсів та організаційно-управлінських принципів, методів і форм 

їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність держави, адміністративно-

територіальних одиниць та господарських суб'єктів. Ми вважаємо, що механізм 

фінансового забезпечення ресурсозбереження має охоплювати сукупність 

елементів управління фінансами, фінансових принципів, інструментів, що 

взаємопов’язані та взаємодіють між собою на державному, внутрішньому й 

ринковому рівнях і спрямовані на реалізацію економіко-інвестиційних та 

соціальних функцій малого підприємництва за відповідної нормативно-

правової, інформаційної, інституційної й інфраструктурної систем забезпечення 

вказаного механізму. 

Слід наголосити на залежності реалізації державних (регіональних) 

програм ресурсозбереження від стратегії фінансового забезпечення, від ступеня 

взаємодії суб’єктів – держави, органів місцевого самоврядування, місцевих 

державних адміністрацій, суб’єктів підприємництва, які уособлюють 

економічні, екологічні й соціальні інтереси. 

Таким чином, фінансовий механізм реалізації програм ресурсозбереження 

складається із логічного об’єднання елементів управління фінансами, 

фінансових інструментів та найголовніших принципів фінансування (рис. 1.2). 

Отже, в умовах обмеженості бюджетних ресурсів першочерговим 

завданням стає визначення пріоритетів при формуванні державних 

(регіональних) програм ресурсозбереження, розподілі бюджетних ресурсів, 

виявленні джерел фінансування витрат і контролю за цільовим та ефективним 

використанням коштів. 

Досягнення цих завдань можливе при застосуванні програмно-цільового 

методу формування бюджету. Сама ідея програмно-цільового методу полягає у 

тому, щоб зосереджувати увагу не тільки на можливостях бюджету (наявних 

ресурсах), а й на тому, як найефективніше їх використати з метою отримання 

конкретних результатів. 



 

 

35 

 

Рис. 1.2. Компоненти механізму фінансового забезпечення державних 

(регіональних) програм ресурсозбереження 
Джерело: побудовано автором 
 

 

 

 

Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному 

процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, 

паспорти бюджетних програм, результативні показники бюджетних програм за 

погодженням з Міністерством фінансів України.Застосування програмно-

цільового методу при складанні бюджету не лише змінило бюджетний процес, а 

й дало змогу підвищити його ефективність, тому що: процес формування 

бюджету починається із зосередження уваги на результатах, яких має досягти 

державний сектор, а потім – на ресурсах, необхідних для досягнення цих 

результатів [134]. 

Як зазначалося, в Україні 2002 р. впроваджується програмно-цільовий 

метод (ПЦМ) складання бюджету, який передбачає формування і виконання 

бюджету в розрізі бюджетних програм. 
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Під бюджетною програмою слід розуміти сукупність заходів, 

спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, 

визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів 

відповідно до покладених на нього функцій. А під державною цільовою 

програмою – комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на 

розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей 

економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з 

використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками 

виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням. 

Основними відмінностями бюджетних програм і державних цільових 

програм є такі: 

1. Мета розробки програми. Одна з головних передумов розробки 

державної цільової програми – існування певної проблеми, розв’язання якої 

неможливе засобами територіального чи галузевого управління, яка потребує 

державної підтримки, координації діяльності центральних і місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Формування бюджетних 

программ здійснюється не тільки за умови існування проблеми. 

2. Виконавець програми. Відповідальним виконавцем бюджетної 

програми можуть бути головний розпорядник (або інший відповідальний 

виконавець), а до виконання державної цільової програми можуть залучатися 

декілька головних розпорядників. 

3. Термін виконання програми. Бюджетна програма є короткостроковою 

(виконується впродовж бюджетного року), а державна цільова реалізується в 

один (до 5 років), два (від 5 до 10 років) або у три етапи (понад 10 років). 

4. Джерела фінансування. Бюджетна програма фінансується із загального 

або спеціального фондів бюджету одного рівня, а державна цільова програма 

може мати своїм джерелом кошти бюджетів різних рівнів, позабюджетних 

фондів, гранти, залучені кредити та кошти інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 
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Необхідно зазначити, що, з одного боку, річна частка державної цільової 

програми може деталізуватися у відповідній бюджетній програмі в законі про 

державний бюджет на відповідний рік, а з іншого – річна бюджетна програма 

може бути частиною державної цільової програми. 

Важливими атрибутами бюджетної програми є назва, код, визначений 

головний розпорядник коштів, паспорт бюджетної програми, в якому чітко 

сформульовані мета і завдання, показники, що характеризують стан 

використання бюджетних коштів, очікувані результати від реалізації програми. 

Мета бюджетної програми відображає її основні законодавчо визначені цілі, при 

цьому ця мета повинна узгоджуватися з місією головного розпорядника 

бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми визначаються як конкретні 

практичні цілі, що повинні бути досягнуті в результаті її виконання у 

визначений бюджетний період. 

Таким чином, суть програмно-цільового методу бюджетування полягає в 

розподілі фінансових ресурсів за програмами, що мають конкретні стратегічні 

цілі й оперативні завдання, які необхідно виконати. Серед основних елементів 

ПЦМ науковці виділяють: середньострокове управління видатками, посилений 

та прозоріший моніторинг і контроль за виконанням бюджету, а також 

раціональну структуру програм і розподілу ресурсів, що прямо впливають на 

можливість органів місцевого самоврядування задовольняти потреби населення. 

Крім того, запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання бюджету має наступні переваги: 

 забезпечення прозорості бюджетного процесу, що чітко визначає 

цілі і завдання, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, підвищення 

рівня контролю за результатами виконання бюджетних програм; 

  забезпечення за результатами виконання бюджету здійснення 

оцінки діяльності учасників бюджетного процесу щодо досягнення поставлених 

цілей та виконання завдань, а також проведення аналізу причин неефективного 

виконання бюджетних програм; 
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  упорядкування організації діяльності головного розпорядника 

бюджетних коштів щодо формування і виконання бюджетних програм шляхом 

чіткого розмежування відповідальності за реалізацію кожної бюджетної 

програми між визначеними головним розпорядником бюджетних коштів та 

відповідальними виконавцями бюджетних програм; 

 упорядкування організації діяльності головного розпорядника 

бюджетних коштів щодо формування і виконання бюджетних програм шляхом 

чіткого розмежування відповідальності за реалізацію кожної бюджетної 

програми між визначеними головним розпорядником бюджетних коштів та 

відповідальними виконавцями бюджетних програм; 

 посилення відповідальності головного розпорядника бюджетних 

коштів за дотримання відповідності бюджетних програм законодавчо 

визначеній меті його діяльності, а також фінансове забезпечення бюджетних 

програм і результати їх виконання; 

 підвищення якості розроблення бюджетної політики, ефективності 

розподілу і використання бюджетних коштів [186]. 

В Україні ступінь виконання поставлених завдань оцінюють на основі 

результативних показників. Згідно з Наказами Міністерства фінансів України 

від 21.01.2003 р. № 47/7368 «Про паспорти бюджетних програм» та від 

09.07.2010 р. № 679 «Правила складання паспортів бюджетних програм 

місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення 

моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності 

бюджетних програм», результативні показники поділяються на такі групи: 

• показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які 

забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру 

витрат бюджетної програми; 

• показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення 

поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої 

продукції, наданих послуг чи виконаних робіт при реалізації бюджетної 

програми, кількість користувачів товарів (робіт, послуг) тощо. Показниками 



 

 

39 

продукту є також кількість користувачів товарами (результатами виконаних 

робіт, послугами), тобто конкретними суспільними благами, виробленими 

та/або наданими у процесі виконання бюджетної програми. 

• показники ефективності залежно від напрямів, за якими виконуються 

роботи в ході впровадження бюджетної програми, можуть визначатись як 

витрати ресурсів на одиницю продукту (економність), відношення максимальної 

кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного 

обсягу фінансових ресурсів (продуктивність), досягнення визначеного 

результату (результативність); 

• показники якості, що є сукупністю властивостей, які характеризують 

досягнуті результати якості створеного продукту, що задовольняють споживача 

відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи 

посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (вироблення товарів, 

виконанні робіт) споживачам за кошти бюджетної програми. 

При цьому, оскільки показники ефективності та якості охоплюють 

декілька показників, мають бути визначені джерела інформації щодо кожного з 

них. За відсутності статистичної інформації, подаються кількісні показники, які 

характеризують кінцеві результати, досягнуті за кошти конкретної програми. 

Таким чином, при програмному бюджетуванні вищенаведені групи 

результативних показників використовують для управління та контролю 

реалізації програм. 

Загалом роботу над результативними показниками програми слід 

розглядати як певний ітеграційний процес, у ході якого можна виділити три 

великі етапи: розробку бюджетної програми, її виконання та контроль 

виконання. 

Результативність ресурсозберігаючих програм та заходів, досягнення 

запланованих цілей при реалізації державних програм у першу чергу, 

залежатиме від реальних можливостей їх фінансового забезпечення. Тому 

питання джерел фінансового забезпечення державних програм 

ресурсозбереження є надзвичайно актуальним. 
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На сьогодні фінансове забезпечення державних програм 

ресурсозбереження та заходів, зокрема в галузі охорони навколишнього 

природного середовища здійснюється за рахунок бюджетів всіх рівнів, власних 

коштів підприємств, коштів системи екологічних фондів і в рамках 

міжнародного співробітництва, що цілком відповідає сучасним вимогам. Проте 

співвідношення цих напрямів і особливо їх кількісне наповнення не 

відповідають вимогам екологічно зорієнтованого соціально-економічного 

розвитку. 

Недофінансування програм забезпечення природоохоронних заходів в 

Україні та недостатнє стимулювання ресурсозбереження призводить до 

погіршення екологічної та соціально-економічної ситуації в країні. Так, тільки 

внаслідок забруднення навколишнього середовища Україна сьогодні втрачає 

більш 10% ВВП. Переломити таку ситуацію може тільки принципова зміна 

державної фінансової політики відносно ресурсної складової суспільного 

розвитку. На думку вчених, зробити це треба якнайшвидше, щоб не було 

занадто пізно [105]. 

Враховуючи комплексність взаємодії нормоутворювальної, 

інформаційної, ментальної та інституційної складових на реалізацію державних 

програм ресурсозбереження, доцільним є одночасне їх вдосконалення. Так, не 

можна вважати, що створення законодавчої бази європейського зразка 

забезпечить формування розвиненої системи інститутів ресурсозбереження, 

налагодження інформаційних мереж у сфері ресурсозбереження, орієнтовану на 

ресурсоефективність зміну світогляду і стилю життя населення. Лише 

гармонійне поєднання, спільний розвиток усіх складових спроможні 

забезпечити отримання бажаного результату. 

Основними чинниками, які впливають на ступінь сприятливості умов для 

формування системи фінансового забезпечення програм ресурсозбереження на 

рівні регіонів (регіональні програми ресурсозбереження) є інвестиційний 

рейтинг регіону, оновлення основних засобів виробництва, інноваційний 

потенціал. 
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Територіальна ієрархія організації державних (регіональних) програм 

ресурсозбереження включає три основні рівні: 

- загальнорегіональний, на якому реалізується державна чи регіональна 

програма ресурсозбереження з урахуванням природно-ресурсного потенціалу, 

антропогенного навантаження, стану розвитку та структури господарства 

території; 

- районний (окремі райони та міста), що передбачає управління 

ресурсозбереженням безпосередньо на рівні групи підприємств, виробничого 

комплексу, інфраструктурної мережі; 

- локальний (окремі підприємства з набором виробничо-функціональних 

зв’язків), на якому реалізація заходів ресурсозбереження залежить насамперед 

від удосконалення керівництва функціонуванням підприємства. 

У процесі формування програм слід враховувати сукупність ефектів 

(результатів) після реалізації ресурсозберігаючих проектів та програм. Їх можна 

класифікувати за: 

– характером впливу на ефект від реалізації (позитивний чи негативний); 

– масштабом впливу (зовнішній чи внутрішній); 

– видами наслідків (екологічний, економічний, соціальний). 

В процесі реалізації проектів з використання вторинних ресурсів 

спостерігається декілька видів ефектів, а саме: 

– економічний ефект від використання відходів та вторинних ресурсів: 

1) ефект від заміни первинної, дорогої сировини на вторинну та 

отримання додаткового прибутку; 

2) ефект від економії витрат на розміщення та складування відходів; 

3) додатковий прибуток від продажу техногенних відходів; 

– екологічний ефект від поліпшення якості навколишнього середовища: 

1) зменшення навантаження на земельні ресурси, тобто більш раціональне 

використання полігонів для складування відходів; 

2) зменшення навантаження на атмосферне повітря, тобто зменшення 

викидів забруднюючих речовин, та зменшення виносу вітром маси відходів; 
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3) зменшення навантаження на водні об’єкти, тобто зменшення кількості 

забруднюючих речовин, які проникають у водні об’єкти через ґрунтові води; 

– соціальний ефект: 

1) зниження рівня захворюваності населення від поліпшення екологічної 

ситуації; 

2) поліпшення ландшафту території від зменшення або знешкодження 

полігонів та відвалів [12]. 

Різноманітність потреб у фінансових ресурсах визначає велику кількість 

форм і методів фінансування, які у сукупності становлять систему 

фінансування, яка зазвичай пов’язується із певним проектом або програмою, 

для реалізації яких ця система пропонується. 

Основними формами фінансового забезпечення державних програм 

ресурсозбереження в Україні є: бюджетне фінансування, інвестування, 

благодійництво та спонсорство. Така форма, як кредитування використовується 

рідко. 

Традиційно найвагомішим джерелом фінансового забезпечення програм є 

кошти державного та місцевих бюджетів, тоді як кошти, отримані з інших 

джерел, — лише додатковий фінансовий ресурс.Тому основною формою 

фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження виступає 

бюджетне фінансування. Саме з ним пов’язані глибокі теоретичні дослідження 

розподільчих процесів, організації грошових відносин з приводу використання 

централізованого фонду коштів держави. У процесі фінансування найповніше 

розкривається призначення державного бюджету, його спрямованість на 

виконання функцій держави, рівень корисності цих функцій для суспільства, 

стратегічний напрям руху суспільства та його траєкторія, відповідні тенденції й 

динаміка розвитку. 

Вітчизняна економічна енциклопедія дає таке визначення бюджетному 

фінансуванню: це — надане в безповоротному порядку грошове забезпечення, 

виділення (асигнування) коштів із державного (місцевого) бюджету на витрати, 
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пов’язані з виконанням державних замовлень, державних програм, утримання 

державних організацій. 

Система фінансування визначається через сукупність організаційно 

пов’язаних елементів (державних та недержавних фінансових установ та 

організацій, нормативно-законодавчих норм, а також потоків фінансових 

ресурсів та інструментів їх регулювання), які виконують функцію акумуляції, 

розміщення і використання фінансових ресурсів для здійснення проектів з 

ресурсозбереження та підвищення енергоефективності. 

Система фінансування є відкритою, тому має вхід, внутрішню структуру, 

вихід, зворотний зв’язок та зовнішнє середовище. Вхід системи представлений 

обсягом потреб підприємств у фінансуванні ресурсозберігаючих заходів та 

проектів підвищення енергоефективності (ППЕ). Вихід системи описується 

потоками фінансових ресурсів, спрямованими на фінансування 

ресурсозберігаючих заходів та ППЕ. 

Характеристики потоків ресурсів на фінансування містять інформацію про 

стан елементів системи фінансування, результати їх роботи, взаємозв’язки, 

нормативно-законодавчу базу тощо. Певною мірою результативні вихідні 

потоки, спрямовані на фінансування, залежать від зворотного зв’язку, який 

може бути позитивним або негативним, що приводить відповідно до збільшення 

(поліпшення) потоку заявок на фінансування і суми одержуваного прибутку або 

збитків, що зменшують розміри фінансових ресурсів. 

Внутрішня структура схеми фінансування представлена нормативно-

правовою базою, принципами, методами, формами й інструментами 

фінансування, суб’єктами системи фінансування та їх власними фінансовими 

ресурсами, яка дозволяє вирішувати задачі формування і використання 

фінансових ресурсів відповідно до цілей фінансування ресурсозберігаючих 

заходів та проектів підвищення енергоефективності. 

Традиційно основні форми фінансування класифікують за такими 

критеріями: 

а) залежно від цілей фінансування; 
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б) за джерелами надходження капіталу. 

Найбільш загальним поділом джерел фінансування є поділ їх на внутрішні 

та зовнішні ресурси. Використання внутрішніх ресурсів – власних коштів 

підприємства – є досить поширеним у світовій практиці. У Франції, наприклад, 

проекти підвищення енергоефективності та ресурсозберігаючі заходи, які мають 

швидку окупність, фінансуються за рахунок коштів підприємств. 

Більшмасштабні проекти, що мають тривалий термін окупності, фінансуються 

урядом. 

Власні кошти підприємств, а саме амортизаційні відрахування та 

запланований прибуток, мали б бути переважно найдешевшим та найбільш 

надійним та доступним джерелом фінансування короткострокових заходів з 

ресурсозбереження. Проте в Україні, підприємства в більшості своїй збиткові, 

тому прибуток, як джерело фінансування, не може бути спрямований на 

інвестування за простої причини його відсутності. Відповідно, і рівень 

інвестування за рахунок власних коштів підприємствами є вкрай низьким. 

Отже, таке джерело як власні кошти підприємств на сьогодні не може бути 

основним для реалізації ресурсозберігаючих заходів та програм. 

До зовнішніх джерел фінансування відносяться кошти отримані від 

міжнародних фінансових організацій (МФО), бюджетне фінансування з різних 

рівнів, гарантування, субсидування або пільгове бюджетне кредитування, 

банківські кредити або кошти ЕСКО (енергетично-сервісних компаній), 

додаткова емісія цінних паперів, зокрема формування статутного капіталу за 

допомогою венчурних фондів з пайовою участю споживача послуг. 

Зовнішні джерела фінансування поділяються на комерційні та 

некомерційні. Некомерційні види фінансування включають державні пільги, 

субсидії, гарантії банків по зовнішніх позиках, гарантії Кабінету Міністрів 

України, рефінансування Національним банком України цінних паперів 

українських емітентів тощо, державне цільове фінансування енергоефективних 

заходів у бюджетній сфері з бюджетів різного рівня; Державного фонду 

енергозбереження. Комерційне фінансування за своєю суттю є співпрацею 
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підприємств, на яких впроваджуються заходи з енергозбереження, з 

фінансовими та нефінансовими організаціями, які володіють фінансовими 

ресурсами і прагнуть отримати гарантовану віддачу від проектів. 

Таким чином, основними джерелами фінансування державних 

(регіональних) програм ресурсозбереження є: 

 власні кошти підприємств; 

 підприємствами на безвідплатній або пільговій основі); кошти бюджетів; 

 ресурси фінансових установ та організацій; 

 інші джерела, у тому числі іноземні інвестиції та кошти МФО. 

Залежно від джерел фінансування використовуються специфічні методи 

надання коштів. Серед основних методів фінансування в сучасній літературі 

виділяють: 

 бюджетне співфінансування, субсидування або пільгове бюджетне 

кредитування, що охоплює: 

 пільгові державні кредити для реалізації короткострокових та 

середньострокових проектів з ресурсо- та енергозбереження, впровадження 

енергоефективних технологій і технологій з виробництва альтернативних 

джерел палива; 

 надання гарантій та відшкодування частини витрат на сплату відсотків 

по кредитах, отриманих в кредитних організаціях на здійснення інвестиційних 

проектів; 

 надання цільових державних та інших субсидій і безповоротного 

асигнування на виконання науково-дослідних робіт у сфері енергозберігаючих 

технологій і нетрадиційних видів енергії, на виробництво та освоєння нових 

видів енергозберігаючої техніки та технології; 

 реалізація цільових державних програм;  

 державні заходи щодо підтримання нових підприємств-виробників та 

споживачів енергозберігаючого обладнання (пільговий порядок приєднання до 

технологічних мереж; передача в оренду або продаж по заниженим цінам 
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майна; передача права користування землею й іншими ресурсами на пільгових 

умовах; надання послуг державними і муніципальними унітарними 

 регіональні механізми фінансування ресурсозберігаючих заходів та 

проектів підвищення енергоефективності із бюджетів регіонів за рахунок 

здійснення муніципальних позик та формування екологічних фондів, коштів 

міжнародної технічної допомоги, доходів від природоохоронної діяльності, 

екологічних пожертв, загальнодержавних цільових зборів та у формі 

спеціальної фінансової допомоги (на створення робочих місць, субсидій 

населенню, фінансових компенсацій); 

 кредити і донорські гранти міжнародних фінансових та кредитних 

організацій на середньострокові та довгострокові масштабні інвестиційні 

проекти, у т.ч. в рамках Кіотського протоколу (проекти спільного впровадження 

та за схемою зелених інвестицій); 

 кредити вітчизняних банків (відкриття кредитних ліній; надання 

лізингових послуг; пільгове кредитування заходів щодо забезпечення 

раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів);  

 податкові важелі (надання інвестиційного податкового кредиту для 

підвищення енергоефективності виробництва, надання права застосування 

господарюючими суб’єктами підвищуючих коефіцієнтів до встановленої норми 

амортизаційних відрахувань; надання податкових пільг підприємствам – 

виробникам енерго-, ресурсозберігаючого обладнання, техніки і матеріалів 

тощо та підприємствам, які використовують устаткування, що працює на 

нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії тощо); 

 тарифні важелі (встановлення «зелених» тарифів на закупівлю енергії з 

альтернативних джерел (в Україні затверджуються Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг); 

 залучення приватного капіталу – фінансування за рахунок небанківських 

фінансових установ та організацій [193]. 
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Проте на поточному етапі в Україні фінансування заходів з 

ресурсозбереження та з підвищення енергоефективності відбувається, головним 

чином, за рахунок власних коштів підприємств і МФО. Відповідно поточний 

рівень фінансування екологічної безпеки дає підстави стверджувати, що 

економічна діяльність регіонів здійснюється з не належним врахуванням 

екологічних вимог та вибудовує доволі песимістичні перспективи стану 

екологічної безпеки регіональних систем. 

Така ситуація потребує, з одного боку, пошуку шляхів активізації 

фінансової та інвестиційної діяльності в екологічній сфері, а з іншого – 

підвищення еколого-економічної ефективності здійснюваних фінансових 

асигнувань. 

Головною передумовою фінансування інвестицій екологічного 

спрямування, що базується на інноваційній діяльності як одній із форм 

інвестиційної діяльності, спрямованої на впровадження нової, 

ресурсозберігаючої технології, призначеної для поліпшення соціального та 

екологічного стану, є залучення повного обсягу фінансових ресурсів, 

необхідних для їх реалізації. 

У посиленні екологічної безпеки промислового виробництва велике 

значення має реалізація екологічних програм державою, які пов’язані з 

поліпшенням технологій, упровадженням інновацій та поліпшенням якості 

продукції, усуненням негативних зовнішніх ефектів. Тому практичне 

розв’язання екологічних проблем і, зокрема, підвищення екологічної безпеки 

промислового виробництва значною мірою залежить від рівня фінансового 

забезпечення і правильного вибору методів фінансування відповідних заходів. 

У розв’язанні екологічних проблем, зокрема у посиленні безпеки 

промислового виробництва, дієвим та ефективним має стати бюджетне 

фінансування інвестицій. Його суть полягає у тому, що за допомогою 

бюджетного механізму налагоджуються економічні відносини, які виникають 

між державою і підприємствами усіх форм власності з приводу спрямування та 

використання коштів централізованого фонду держави на впровадження 
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інновацій, виконання екологічних проектів та інших заходів із посилення 

безпеки промислового виробництва. 

Пряме фінансування екологічних інвестицій у промисловості України не 

набуло відповідного розвитку через об’єктивні причини, оскільки значна сума 

коштів, централізованих державою упродовж багатьох років, спрямовується на 

ліквідацію наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. У більшості випадків 

воно стосується державних і казенних підприємств [62]. 

На нашу думку, важливим у бюджетному фінансуванні підприємств 

різних форм власності є застосування організаційних механізмів, які 

забезпечують перелив коштів із бюджету в окремі галузі промисловості та 

окремі виробництва шляхом державних закупівель. 

Важливим методом фінансового забезпечення інвестиційної діяльності 

підприємств загалом і витрат капітального характеру на підвищення екологічної 

безпеки виробництва зокрема є кредитування. Залучення позичених коштів дає 

можливість підприємствам реалізувати інвестиційні проекти у необхідні 

терміни з мінімальним їх забезпеченням власними фінансовими ресурсами у 

період їх створення та освоєння. 

Незалежно від позиції кредиторів підприємство, склавши кредитну угоду 

для фінансування інвестиційного проекту, передбачає отримати такі результати 

від його реалізації, які дадуть змогу сплатити проценти, погасити кредит і 

створити запас ліквідних коштів за рахунок амортизаційних відрахувань для 

фінансування майбутніх інвестицій. З таких позицій кредит можна розглядати 

як елемент майбутнього самофінансування. 

Незважаючи на позитивну динаміку обсягів короткотермінових і 

довготермінових кредитів, наданих банками на інвестиційну діяльність, не 

можна стверджувати, що їх достатньо для фінансового забезпечення належних 

обсягів інвестиційних проектів. 

Основними причинами незадовільного стану в обсягах кредитування 

економіки та інвестицій в основний капітал є незначний економічний потенціал 

банківської системи України, що обмежений сучасним рівнем розвитку 
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національної економіки і перебуває на макроекономічній межі, на яку 

впливають обсяги й темпи зростання капітальних вкладень, стан державних 

фінансів, цілі й методи грошово-кредитної та бюджетної політики, розвиток 

ринкових відносин. 

Кредитування екологічних проектів містить у собі загрозу їх 

неповернення, тобто вони є проблемними. За таких умов чимало банкірів 

трактують кредитування інноваційних екологічних проектів як благодійність. 

Тому доцільним є створення системи екологічних банків в Україні. Сьогодні 

існує потреба саме у таких спеціалізованих фінансових установах, оскільки 

підприємствам бракує додаткових фінансових ресурсів для здійснення 

екологічних інвестицій. Отримання кредитів на екологічні потреби повинно 

здійснюватися на пільгових умовах і враховуючи термін окупності екологічних 

витрат. Кредитування підприємств може здійснюватися під конкретні 

екологічні програми. Мотивацією для екологічних банків у наданні таких 

кредитів буде надання їм податкових пільг. Крім того, діяльність таких банків 

повинна регламентуватися не лише з боку держави НБУ, а й участю держави у 

капіталі екологічних банків. 

Отже, створення в Україні системи фінансування інвестицій у програми та 

заходи ресурсозбереження потребує формування системи екологічних банків та 

застосування механізмів, які забезпечать перелив фінансових ресурсів із 

бюджету в окремі галузі промисловості шляхом державних закупівель. 

Вагомими потенційними джерелами фінансових надходжень можуть бути 

платежі та штрафи за забруднення; податки на використання природних 

ресурсів; податки на екологічно шкідливу продукцію; платежі споживачів 

природних ресурсів; плата за видачу дозволів і ліцензій; добровільні внески та 

пожертвування; гранти; кредити міжнародних фінансових інститутів. 
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1.3. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення ресурсозберігаючих 

програм і заходів 

 

Значний досвід забезпечення ефективного ресурсоспоживання та 

реалізації програм ресурсозбереження мають зарубіжні країни, тому для 

визначення шляхів підвищення ефективності використання ресурсів у регіонах 

України є важливим вивчення цього досвіду, адже проблема занадто високого 

рівня ресурсоспоживання, неефективного використання ресурсів і забруднення 

навколишнього середовища викликає необхідність пошуку шляхів зменшення 

витрат всіх видів ресурсів та їх відтворення. 

Світова практика виокремлює три підходи до формування бюджетних 

програм: 

 за видами функцій головного розпорядника. Наприклад, для 

Міністерства екології та природних ресурсів – служба моніторингу; 

 за категоріями клієнтів – отримувачів бюджетних послуг. Наприклад, 

підприємства, що здійснюють діяльність з використанням ресурсоберігаючих 

заходів; 

 за способом надання послуг. Наприклад, у сфері охорони здоров'я - 

поліклініки, лікарні тощо. 

При цьому структура бюджетної програми включає такі елементи: назва, 

мета програми, підпрограми, завдання, напрями діяльності, показники 

виконання, план реалізації програми. Ґрунтуючись на міжнародному досвіді, 

бюджетна програма у вітчизняній методиці має, по суті, ті самі структурні 

елементи, однак не всі вони на практиці реально використовуються при 

реалізації програми. Наприклад, напрями діяльності здебільшого 

відображаються формально, а безпосереднє фінансування здійснюється за 

кодами економічної класифікації. Одна програма, як правило, має одного 

виконавця, який координує виконання всіх підпрограм у межах програми [186]. 

Досвід розвинених країн свідчить, що програмно-цільовий метод 

управління бюджетом щодо ресурсозбереження є найбільш ефективним. Він 
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широко використовується в США, Канаді, Великобританії, Німеччині, Франції, 

Південній Кореї та інших країнах, де щорічно реалізуються цільові державні та, 

зокрема, бюджетні програми ресурсозбереження. При цьому у розвинених 

країнах світу дотримуються таких принципів ресурсозбереження:  

- удосконалення структури споживаних ресурсів шляхом зменшення 

частки експорту сировинних ресурсів, збільшення частки екологічно чистих і 

ефективних видів ресурсів; 

- підвищення коефіцієнтів добування з надр корисних копалин; 

- збільшення частки ресурсозберігаючих технологій; 

- аналіз використання ресурсів на кожний стадії життєвого циклу 

об’єктів; 

- розвиток методів аналізу, прогнозування, оптимізації та стимулювання 

поліпшення використання ресурсів; 

- застосування при розробці проблем ресурсозбереження ефективного 

управління. 

Стратегія ресурсозбереження розробляється, як правило, на тривалу 

перспективу. Наприклад у США діє програма ресурсозбереження, розрахована 

на 40 років. Вона реалізується на основі розглянутих вище принципів [47, с. 66-

67]. Також в США, починаючи з 1974 р. було прийнято ряд законодавчих актів у 

галузі енергетики на федеральному рівні, в яких встановлювалися податкові 

пільги, спрямовані на забезпечення ефективності енергоспоживання у всіх 

сферах. 

Взагалі у США реалізується концепція програмно-цільового методу, яка 

містить такі документи: стратегічний план на 5 років; план роботи на рік; звіт 

про виконання плану роботи на рік. 

Стратегічний план коригується кожні три роки. Він має містити головну 

ціль діяльності міністерства, головні стратегічні цілі на довгостроковий період, 

а також опис того, яким чином і за допомогою яких ресурсів міністерство 

планує досягти вказані суспільні цілі. Такий план містить співвідношення 
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довгострокових і короткострокових цілей і цільові значення ефективності для 

суспільства програм на запланований період. 

В процесі складання стратегічних планів міністерства мають проводити 

консультації з законодавцями, рішення яких формують державну політику, 

представниками громадськості, які виражають інтереси споживачів державних 

послуг, іншими зацікавленими сторонами. 

План роботи на рік містить цільові показники обсягу запланованої 

роботи, соціальної і економічної ефективності кожного виду програмної 

діяльності, зафіксованої в бюджеті міністерства. Головне призначення річного 

плану полягає в тому, щоб пов’язати стратегічні цілі міністерства з 

повсякденною діяльністю його співробітників. Коли міністерство вважає 

неможливим виділити декілька цілей для своєї програми, воно може обрати 

одну, акцентуючи увагу на її якості. Крім того, при плануванні міністерства 

отримали право групувати види програмної діяльності на свій розсуд. 

Щорічний звіт про результати діяльності має містити порівняння 

досягнутих показників суспільної ефективності з запланованими. Якщо 

фактичні показники не відповідають запланованим і заявлені цілі не досягнуто, 

міністерства мають пояснити причини і розробити графік заходів, виконання 

яких дозволить вийти на заплановані показники. В цей документ мають бути 

включені основні висновки щодо оцінки результатів виконання програм за 

звітний період. 

Запровадження у бюджетний процес програмно-цільового методу дало 

змогу суттєво підвищити ефективність використання бюджетних коштів у всіх 

країнах світу. Спостерігається безперервний розвиток і удосконалення цього 

інструментарію. Цей процес дуже тісно пов’язаний зі змінами у державному 

секторі, а саме з його реформуванням. 

Світовий досвід розробки і реалізації програм з ефективного 

ресурсовикористання в своєму арсеналі має велику різноманітність механізмів і 

економічних методів забезпечення ефективності споживання ресурсів у всіх 

сферах економічної діяльності. 
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Для Японії характерні законодавчі акти і програми енергозбереження, які 

передбачають жорсткіші нормативи енергоспоживання для енергетичного 

устаткування і граничні тепловтрати житлових і виробничих будівель. 

Польща досить давно упроваджує енергозберігаючі технології. У значних 

обсягах використовується енергія, отримана за рахунок альтернативних джерел 

і її частка постійно зростає. 

У Німеччині в 2004 р. прийнятий «Акт про поновлювану енергетику», 

відповідно до якого енергозабезпечуючі компанії зобов’язані купувати 

електроенергію, вироблену з поновлюваних джерел енергії, за встановленими 

тарифами. 

Швеція сьогодні є першою у світі країною, економіка якої буде майже 

повністю звільнена від нафти. В кінці 2005 р. уряд Швеції встановив 15-річний 

термін для переходу на поновлювану енергетику, а саме використання 

біопалива місцевого походження без подальшого розвитку атомної енергетики. 

Таким чином, основними шляхами вирішення проблем раціонального 

ресурсоспоживання можна визнати такі: розвиток методів аналізу, 

прогнозування, оптимізації і стимулювання поліпшення використання ресурсів; 

розробка регіональних схем ефективного використання ресурсів залежно від 

природних, економічних і соціальних особливостей території; створення 

регіональних незалежних центрів аудиту та моніторингу, запобігання 

забруднення навколишнього середовища на основі використання сучасних 

технологій. 

Тенденції останнього часу вказують на те, що в країнах Східної Європи, 

Кавказу та Центральної Азії державний сектор як і раніше залишається 

основним джерелом фінансування в галузі охорони навколишнього середовища 

та запобігання і контролю за забрудненням, унаслідок чого необхідно і далі 

домагатися підвищення ефективності програм державних природоохоронних 

витрат. Серед іншого, це сприятиме залученню додаткових інвестицій в 

природоохоронну діяльність з приватного сектора і міжнародних джерел. 



 

 

54 

Проте основною проблемою дослідження залишається розробка дієвого 

економічного механізму ресурсозбереження, стимулювання процесу 

інвестування в ресурсозберігаючі технології й запровадження енергоефективних 

та енергозаощадних програм, створення їх надійного фінансового забезпечення. 

Таким чином, об’єктивно необхідним і невідкладним стає вирішення 

проблеми посилення ресурсозбереження в українській економіці, вона має 

вирішуватись комплексно на всіх рівнях господарювання. 

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) є 

об’єднанням, в якому уряди 30 демократичних країн з ринковою економікою 

спільно працюють над вирішенням економічних, соціальних і екологічних 

проблем, що виникають в умовах глобалізації, а також вивчають можливості, 

які вона надає. ОЕСР являє собою форум, в рамках якого уряди можуть 

обмінюватися досвідом, вирішувати загальні проблеми, поширювати і 

переймати передову практику та координувати свою внутрішню і зовнішню 

політику. В даний час в ОЕСР входять наступні країни: Австралія, Австрія, 

Бельгія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, 

Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, 

Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, США, Туреччина, 

Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція та Японія. 

У цій організації існує спеціальна робоча група по реалізації Програми дій 

з охорони навколишнього середовища для країн Центральної та Східної Європи 

(СРГ ПДООС) була утворена в 1993 р. на Конференції міністрів «Довкілля для 

Європи», що відбулася в Люцерні (Швейцарія). З моменту свого створення в 

1993 р. Спеціальна робоча група по реалізації Програми дій з охорони 

навколишнього середовища для країн Центральної та Східної Європи (СРГ 

ПДООС) приділяє велику увагу питанням управління природоохоронними 

витратами в країнах з перехідною економікою. Важливим результатом цієї 

роботи стала публікація документа, названого «Зразки кращої практики 

управління державними природоохоронними витратами». Природоохоронні 

міністерства та організації, які виконують програми державних 
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природоохоронних витрат, можуть використовувати «Зразки кращої практики» 

в якості структурної основи для такого управління природоохоронними 

витратами, яке б відповідало основним принципам належного управління 

державними фінансами. 

«Золоте правило» «Зразків кращої практики управління державними 

природоохоронними витратами» свідчить, що уряд повинен підтримувати 

тільки ті інвестиційні проекти, які є економічно доцільними, але фінансово 

нежиттєздатними [247]. 

Рівень державної допомоги (або, як визначають в ЄС, її інтенсивність) має 

найважливіше значення і вимагає особливої уваги. При виділенні державної 

допомоги урядам слід виходити з того, що субсидії не повинні спричинити 

перекручення конкуренції в даному секторі; навпаки, державна допомога 

повинна стимулювати реструктуризацію та інновації, тобто підтримувати 

інвестиції, що ведуть до підвищення екологічної ефективності підприємств і 

галузей. 

Основна мета, яку переслідують програми державної допомоги, полягає в 

створенні для органів місцевого самоврядування та підприємств стимулів до 

розвитку природоохоронних інвестицій за рахунок власних ресурсів. Тому 

рівень державної допомоги повинен бути таким, щоб вона не стільки заміняла, 

скільки доповнювала фінансування, яке здійснюється самим одержувачем 

допомоги, а агентства, що виконують програми державних природоохоронних 

витрат, потрібно розглядати як останню інстанцію, яка допомагає закрити 

дефіцит фінансування у відношенні пріоритетних природоохоронних проектів 

(принцип додатковості). Отже, субсидії повинні бути мінімальними. Цей 

мінімальний рівень можна визначити як такий, який дозволяє зробити 

природоохоронні проекти економічно життєздатними. 

Програма державних витрат в ЄС – це механізм розподілу субсидій за 

пріоритетним напрямам. На практиці, програми виконуються через конкретні 

проекти. Отже, процес розробки програми включає визначення правил, в 

відповідно до яких буде виконуватися програма. У першу чергу це відноситься 
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до процедур і вимог, пов’язаних із оцінкою, відбором та фінансуванням 

окремих проектів, за допомогою яких будуть досягатися заявлені цілі програми. 

Програма, прийнята з метою реалізації екологічної політики, визначає 

пріоритетні завдання, заходи, на основі яких будуть вирішуватися ці завдання, а 

також відповідні цим завданням інструменти та ресурси, потрібні для 

застосування зазначених інструментів. 

Ці завдання можуть вирішуватися як за допомогою субсидій, так і без них. 

З цієї точки зору програма реалізації може бути розділена на дві частини – та, 

що вимагає і не вимагає державних витрат. Там, де субсидії не потрібні, мається 

на увазі використання звичайних інструментів природоохоронної політики – 

нормативів, податків і зборів, дозволів та інших механізмів регулювання. 

У широкому сенсі, процес розробки програми включає дві категорії 

рішень: 

 рішення, на основі яких визначаються елементи програми витрат, 

включаючи правила і процедури;  

 рішення, які відносяться до формування доходів агентства та руху 

грошових засобів (річна інвестиційна програма). 

У своїй діяльності агентство може використовувати різноманітні 

фінансові інструменти, зокрема: часткові гранти, пільгові кредити, субсидії на 

виплати відсотків по позиках, кредитні гарантії, інвестиції в акціонерний 

капітал. Конкретний перелік фінансових інструментів повинен розроблятися і 

коректуватися з урахуванням особливостей конкретного виконавця проекту і 

параметрів руху грошових коштів в рамках проекту [247]. 

Джерелами фінансових надходжень можуть бути: 

 бюджетні асигнування; 

 плату за забруднення; 

 штрафи за забруднення; 

 податки на використання природних ресурсів; 

 податки на екологічно шкідливу продукцію; 
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 платежі споживачів; 

 плата за видачу дозволів і ліцензій; 

 добровільні внески та пожертвування; 

 гранти; 

 кредити міжнародних фінансових інституцій. 

Основна мета фінансового планування полягає в ліквідації розриву між 

існуючими джерелами фінансових надходжень і наявними інвестиційними 

планами. Воно також покликане забезпечити рівне і безперешкодне 

фінансування витрат протягом усього року і виконання всіх цілей, передбачених 

оперативним планом.  

Наступний етап (після розробки) це етап оцінки проектів. На ньому 

проводиться ретельний аналіз проектів, що успішно пройшли попередню оцінку 

на відповідність критеріям прийнятності. Для такого аналізу вимагається 

надання заявником додаткових відомостей та інформації. В ідеалі, кожен проект 

повинен проходити технічний, екологічний, економічний та фінансовий аналіз. 

Мета даного етапу полягає у формуванні портфеля найбільш доцільних 

проектів. Для цього необхідно, щоб критерії оцінки були чіткими і 

недвозначними і щоб вони неупереджено застосовувалися до всіх проектів без 

винятку. 

У деяких агентствах застосовується бальна система, зведена до єдиного 

індикатору; по ній ранжуються проекти зі схожими або близькими цілями. У 

цьому випадку складаються рангові списки проектів, і проекти розташовуються 

в них в тому порядку, в якому передбачається їх фінансування. 

Порядок оцінки проектів може залежати від категорії і величини проектів, 

тобто для різних категорій проектів можуть використовуватися різні процедури 

оцінки. 

Відбір проектів для фінансування здійснюється після завершення оцінки 

проектів і складання рангового списку. Вкрай важливо, щоб для фінансування 

вибиралися тільки економічно ефективні проекти, тобто такі, де питомі витрати 
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на забезпечення природоохоронного ефекту були нижче певного порогового 

значення. 

При ранжируванні проекти можуть порівнюватися: а) між собою 

(ранжування в строгому сенсі слова); б) з минулими проектами; в) з яким-

небудь еталоном (базовим або модельним проектом). 

На етапі після відбору проекту та його оцінки діяльність агентства в 

основному полягає у прийнятті рішення про фінансування проекту, переговорах 

із заявником, підготовці та укладанні контракту. 

Фінансове зобов’язання виникає у агентства тільки після підписання 

контракту при завершенні процесу погоджень. У контракт мають бути включені 

положення, що захищають державні кошти, які виділяються, від неправомірного 

або неефективного використання.Бажано, щоб контракт включав деяке число 

основних додатків – зокрема, докладний технічний і фінансовий план 

виконання проекту. 

Завершальними етапами проектного циклу є моніторинг ходу виконання 

проекту і оцінка його результатів. Моніторинг вимагає наявності у агентства 

ефективних інструментів контролю, що дозволяють здійснювати нагляд за 

виконанням проекту з його початку і до його завершення як в технічному, так і 

у фінансовому відношенні. 

Моніторинг виконання проекту вимагає також наявності чітких правил та 

процедур як у відношенні технічної та фінансової звітності, наданої 

бенефіціантом, так і в відношенні нагляду, здійснюваного співробітниками 

агентства. 

Оцінка програми в цілому та оцінка всього проектного циклу не менш 

важливі, ніж оцінка окремих проектів. Систематичний аналіз отриманих 

результатів має першорядне значення з точки зору накопичення агентством 

досвіду і є неодмінною умовою зміцнення потенціалу агентства та підвищення 

кваліфікації його персоналу, що необхідно для підвищення якості управління 

проектним циклом в майбутньому [247]. 
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Знання, отримані під час виконання програми та оцінки її результатів, 

потім використовуються на рівні політичного процесу для аналізу і перегляду 

пріоритетів національної політики, виконання яких вимагає державної 

підтримки. 

Дедалі актуальності набувають програми фінансового забезпечення 

енергоефективності у муніципалітетах. Програма сприяння управлінню 

енергетичним сектором є світовим досвідом і технічною допомогою, 

запровадженою Світовим банком. Вона надає аналітичні та консультативні 

послуги країнам з низьким та середнім рівнем доходу щодо забезпечення 

екологічно сталого розвитку енергетики на основі поєднання різних типів 

фінансового забезпечення програм енергоефективності об’єктів муніципальної 

власності. 

Дана програма фінансується муніципалітетами Австралії, Австрії, Данії, 

Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Японії, Литви, Нідерландів, Норвегії, 

Швеції, Англії, а також Світовим банком. 

Підвищення енергоефективності будівель муніципальної власності, таких 

як школи та лікарні та муніципальної інфраструктури (вуличне освітлення, 

водопостачання та районне опалення) забезпечує економію бюджетних коштів 

по рахунках за електроенергію та широкий спектр екологічних та соціально-

економічні переваг. 

Можна виділити наступні проблеми щодо фінансового забезпечення 

даних програм: а) необізнаність та відсутність стимулів; б) недостатній 

потенціал для здійснення; в) обмежений доступ до фінансування. 

Різновид механізмів фінансового забезпечення, доступний для 

муніципалітету залежить від багатьох факторів, такі, як його фінансової 

стійкості і кредитоспроможності, передбачуваності доходів і міжбюджетних 

трансфертів, місцевої нормативно-правової бази, комерційного фінансування 

навколишнього середовища. 
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Різні механізми фінансового забезпечення програм з підвищення 

енергоефективності зазвичай використовуються муніципалітетами по всьому 

світу. Їх можна згрупувати в чотири категорії: 

 бюджетне фінансування; 

 фінансування фондами по підвищенню енергоефективності; 

 суспільна підтримка; 

 комерційне фінансування. 

Вибір того чи іншого фінансового механізму залежить від фінансової 

стійкості муніципалітету та його кредитоспроможності. У Додатку Б наведено 

приклади використання різних джерел фінансового забезпечення програм по 

підвищенню енергоефективності [242]. 

Муніципалітети можуть почати з невеликих пілотних проектів по 

енергоефективності з використанням субсидії або бюджетних трансфертів. 

Проте, враховуючи, що бюджетні кошти та субсидії можуть бути 

незначними, муніципалітети повинні будуть все більш і більше поєднувати різні 

фінансові механізми. 

Подібні програми по підвищенню енергоефективності, можуть бути 

застосовані та впроваджені в Україні при певній їх адаптації та наявної 

законодавчої бази, яка буде регламентувати та контролювати фінансові потоки 

по цим ресурсозберігаючим заходам. 

Виділяють також пільгові програми фінансування. Так Програма «Питна 

вода» державного відновлюваного фонду в Сполучених штатах, Програма 

Відновлення водозаборів у Бразилії, Програма стратегічної ініціативи 

підприємців у Колумбії, Програми фінансування водопостачання і 

водовідведення в Китаї – це успішні міжнародні приклади пільгових програм 

фінансування для водного сектору. 

Уряд Китаю має дві національні пільгові програми фінансування для 

водного сектора: 

• кредити від Банку розвитку Китаю; 

• Державна програма за облігаціями. 
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Банк розвитку Китаю надає кредити кредитоспроможним провінціям, 

місцевим органам влади, комунальним підприємствам під інвестиції у сектор 

водопостачання та водовідведення. 

Державна програма облігацій надає гранти і пільгові кредити на 

виконання проекту по виділенню інвестицій у водопостачання та 

водовідведення. Отримати гранти та кредити можуть муніципальні органи 

влади, комунальні підприємства та інші. 

Банк розвитку Китаю надає кредити кредитоспроможним позичальникам, 

щоб підтримати проекти, які відповідають меті політики Китаю. Банк розвитку 

Китаю не має конкретної програми кредитування водного сектору, його 

кредитування спрямоване на будівництво водної інфраструктури (гідроспоруди, 

греблі, водосховища та ін.). 

Міністерство будівництва Китаю активно розвиває енергозбереження міст 

та нових округів, в яких водопостачання і водовідведення знаходиться на 

високому рівні. 

Метою Державної програми за облігаціями є стимулювання внутрішнього 

попиту і стабільне економічне зростання. Хоча дана державна Програма не має 

конкретної мети, пов'язаної з водним сектором, ця Програма була використана 

для фінансування очищення стічних вод та розвиток екологічної 

інфраструктури в слаборозвинених регіонах. 

Банк розвитку Китаю надає пільгові кредити кредитоспроможним 

позичальникам. Кошти від державної Програми Облігацій можуть бути 

виплачені установам-виконавцям, як пільгові позики, будівельні субсидії або на 

базі грантів. 

Банк розвитку Китаю випускає облігації, які пов’язані з конкретними 

проектами або групою проектів. 

Доходи від облігацій, у вигляді пільгових кредитів, ідуть на користь 

провінційних Урядів, органам місцевого самоврядування, комунальним 

підприємствам або іншим суб’єктам, які розроблятимуть проект. Відсоткові 

ставки, на кредити мають встановлюватись відповідно з тарифами Народного 
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банку Китаю. Відсоткові ставки за довгостроковими кредитами в сфері 

комунальних послуг можуть бути договірними, тобто нижче відсоткової ставки, 

встановленої Народним Банком Китаю.  

Періоди погашення для кредитів Банку розвитку Китаю для розробників 

інфраструктурних проектів в чотири рази довше, ніж строки погашення, які 

пропонують комерційні банки. Погашення кредитів в Банку розвитку Китаю 

можуть бути продовжені до 15-20 років, у той час як комерційні банки 

вимагають погашення кредитів за 5-8 років. Крім того Банк розвитку Китаю 

пропонує пільговий період у кредитуванні 3-5 років. 

У рамках програми Державні облігації, Міністерство фінансів видає 

загальне зобов'язання – облігації. Вони допомагають у сфері комунальних 

послуг, при запровадженні проектів одним із способів: 

• у якості пільгових кредитів. Міністерство фінансів передає отримані 

кошти у провінції, як позики під низькі відсотки виділені для інфраструктури. 

Уряд провінції має виплатити кредит після запровадження заходів 

водозбереження. 

• у якості будівельних субсидій. Міністерствофінансів передає отримані 

кошти Національній комісії розвитку і реформ у вигляді грантів на комунальні 

послуги та інші проекти.  

Міністерство фінансів Китаю закликає до використання грантів у 

підтримку водовідведення та заміну труб у Центральному і Західному Китаю на 

основі програм енергоефективності та програм скорочення викидів. 

Кошти, призначені Центральним Урядом для боротьби із забрудненням 

води по проекту «Три річки та три озера» повинні також надаватися в якості 

субсидій, пов’язаних з місцевим скороченням викидів. Місцеві фінансові органи 

повинні контролювати і періодично давати оцінку діяльності проекту із 

водозбереження. Виділені кошти мають використовуватись цілеспрямовано та 

ефективно. 

Пільгові програми фінансування Банком розвитку Китаю і Державна 

програма по облігаціям є важливими джерелами фінансування інвестицій у 



 

 

63 

водозабезпеченні та водовідведенні. Проте дані програми не містять рішень 

(стимулів) по розв’язку основних проблем водного сектору, та ефективного 

управління ним. На відміну від цих програм Програма відновлення водозборів 

Бразилії включає в себе такі стимули. Для отримання пільгового фінансування 

щодо очищення стічних вод власники заводу повинні забезпечити дотримання 

вимог, встановлених Місцевими комітатами басейнів річок щодо викидів 

забруднюючих речовин [242]. 

Таким чином, природоохоронні інвестиційні програми мають являти 

«реалізаційний» компонент загальної фінансової стратегії, розробленої на 

підтримку цілей сталого розвитку. 

У результаті узагальнення та аналізу зарубіжного досвіду щодо 

фінансового забезпечення програм ресурсозбереження встановлено, що 

практично всі розвинуті держави мають і послідовно впроваджують програми 

ресурсозбереження на національному, регіональному та галузевому рівнях. 

Досвід розвинених країн свідчить, що програмно-цільовий метод управління 

бюджетом щодо ресурсозбереження є найбільш ефективним. Особлива увага 

приділяється оцінці результативності й ефективності цих програм. Для її 

проведення регулярно здійснюється оцінка і моніторинг бюджетних програм з 

урахуванням як загальних підходів, так і специфіки умов у певній країні. 

Впровадження зарубіжного досвіду щодо фінансування 

ресурсозберігаючих заходів має вирішити проблеми неефективного фінансового 

забезпечення здійснення програм ресурсозбереження в Україні. Для цього 

можна застосовувати досвід США, який полягав у встановленні податкових 

пільг, спрямованих на забезпечення ефективності енергоспоживання у всіх 

сферах; досвід країн Центральної та Східної Європи, коли відбувається 

підтримка уряду лише тих інвестиційних проектів, які є економічно доцільними 

і не можуть фінансуватись з інших джерел. Також визначальною рисою 

практики впровадження програм із ресурсозбереження в зарубіжних країнах є 

постійний моніторинг ефективності фінансового забезпечення протягом усіх 

етапів запровадження програм (на етапі розробки, ранжування, впровадження, 
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виконання програм та етапі після завершення програми). Постійний моніторинг 

за ефективністю фінансового забезпечення дає можливість коригувати 

фінансовий механізм та джерела фінансового забезпечення.  

Міжнародна практика Світового банку щодо впровадження програм 

енергоефективності може бути застосована в країнах з низьким та середнім 

рівнем доходу, Україна може отримати аналітичні та консультативні послуги 

щодо забезпечення екологічно сталого розвитку енергетики на основі поєднання 

різних типів фінансового забезпечення.  

Також адаптованими та впровадженими можуть бути пільгові програми 

фінансування (Китай), кредити на лояльних умовах (Німеччина, Індія), 

діяльність Фондів підвищення енергоефективності, які забезпечують 

фінансування проектів по підвищенню енергоефективності громадським 

клієнтам, з поверненням коштів від заощадженої енергії (Вірменія, Болгарія), 

громадські кредити на лояльних умовах у комерційних установах для 

перекредитування муніципалітетами проектів по підвищенню 

енергоефективності (Польща, Сербія, Туреччина), постачальницькі кредити, 

комерційні позики, що здійснюються через енергосервісні компанії (Канада, 

Чехія, Японія). 

Основними орієнтирами для використання в Україні з огляду на стан 

економіки є більш дієве задіяння фінансового інструментарію для 

стимулювання ресурсозбереження на макро- та мікрорівнях, розширення 

джерел фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження, 

удосконалення планування, зокрема, відповідальне ставлення до формулювання 

цілей державних програм ресурсозбереження та досягнення їх результативності 

й ефективності. 
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Висновки до розділу 1 

 

В сучасних умовах ресурсозбереження є одним з важливих напрямів 

реалізації концепції сталого розвитку людства. Під ресурсозбереженням 

розуміють діяльність, спрямовану на забезпечення мінімальних витрат речовини 

та енергії у розрахунку на одиницю кінцевого продукту, виходячи з існуючого 

рівня розвитку техніки та технології і з найменшим можливим впливом на 

систему життєдіяльності людини та саму людину. Ресурсозбереження потребує 

постійної уваги держави щодо консолідації зусиль суспільства, адже 

енергоємність ВВП України перевищує середньосвітове значення в 14,31 рази, 

електроенергоємність – у 8,8 раза, водоємність – у 2,83 рази. Шкідливість ВВП 

для атмосфери перевищує аналогічний середньосвітовий показник у 15,25 рази. 

Загальний індекс природоємності ВВП більше, ніж у 10 разів перевищує 

середньосвітовий. 

Фінансове забезпечення ресурсозбереження відображає сукупність 

економічних відносин, інструментів, важелів, заходів, які здійснюються 

відповідними фінансово-економічними інститутами щодо забезпечення 

оптимального обсягу, структури джерел фінансування програм та заходів з 

ресурсозбереження, та регулювання необхідного рівня їх результативності й 

ефективності. 

Фінансове забезпечення ресурсозбереження зводиться до створення 

механізмів мотивації процесу формування та розподілу коштів суб’єктами 

економіки на ці цілі та відповідному спрямуванні державної регуляторної 

політики на трансформацію фінансових інститутів розвитку ресурсозберігаючих 

процесів із поточних у середньострокові та довгострокові з урахуванням 

макроекономічних тенденцій. 

Вагомим інструментом реалізації політики ресурсозбереження є 

формування та реалізація державних програм ресурсозбереження. Зменшення 

екологічного тиску на природне середовище і здоров’я людей потребує 

проведення масштабних заходів, пов’язаних з оновленням виробничих 
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потужностей, будівництвом очисних споруд, запровадженням інноваційних 

виробничих технологій. Це можливо лише за належного рівня фінансового 

забезпечення реалізації державних програм ресурсозбереження. Фінансове 

забезпечення державних програм ресурсозбереження відображає сукупність 

економічних відносин, інструментів, важелів, заходів, які здійснюються 

державою та відповідними фінансово-економічними інститутами щодо 

забезпечення оптимального обсягу, структури джерел фінансування програм і 

заходів з ресурсозбереження, та регулювання необхідного рівня їх 

результативності й ефективності. 

Визначено, що на сьогодні фінансове забезпечення програм і заходів 

ресурсозбереження здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, 

власних коштів підприємств, коштів системи екологічних фондів і в рамках 

міжнародного співробітництва, що цілком відповідає сучасним вимогам. Проте 

співвідношення цих напрямів і особливо їх кількісне наповнення не 

відповідають вимогам екологічно зорієнтованого соціально-економічного 

розвитку. 

Вагомими джерелами фінансових надходжень можуть бути платежі та 

штрафи за забруднення; податки на використання природних ресурсів; податки 

на екологічно шкідливу продукцію; платежі споживачів природних ресурсів; 

плата за видачу дозволів і ліцензій; добровільні внески та пожертвування; 

гранти; кредити міжнародних фінансових інститутів. 

Зарубіжний досвід щодо фінансового забезпечення ресурсозберігаючих 

програм та заходів, доводить, що у реалізації фінансової політики 

ресурсозбереження мають бути активно задіяні усі суб’єкти господарювання: 

держава, інституційні інвестори, підприємства, фінансові установи, 

домогосподарства. Запровадження досвіду розвинених країн щодо реалізації 

програм та заходів ресурсозбереження в Україні потребує врахування 

особливостей соціально-економічного розвитку країни та її адміністративно-

територіальних утворень, ресурсоємності галузей економіки та сфер діяльності. 

Адаптування зарубіжного досвіду в Україні доцільне за умови використання, із 
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можливим логічним поєднанням, різних варіантів фінансового забезпечення 

державних програм ресурсозбереження, а саме за допомогою грантів, кредитних 

ліній, екологічних фондів, комерційних позик, що значно підвищить 

ефективність фінансового забезпечення та сприятиме ефективній реалізації 

ресурсозберігаючих програм. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [142, 

147, 149, 152, 154, 155, 159, 160, 247, 248]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ 

ПРОГРАМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Сучасний стан фінансового забезпечення державних програм 

ресурсозбереження 

 

За період незалежності України питання ресурсоефективності 

національного виробництва та необхідності ресурсозбереження суттєво 

загострилися у 1990-х рр. Основними причинами цього стали нестабільність 

законодавчої бази, яка не змогла забезпечити сприятливе нормативно-правове 

середовище для активізації ресурсозберігаючих процесів, відсутність 

платоспроможного попиту на ресурсозберігаючі товари і послуги через 

незадовільний фінансовий стан вітчизняних суб’єктів господарювання, 

менталітет керівників підприємств, який перешкоджав визнанню цілей 

зростання ресурсоефективності виробництва пріоритетними для його 

подальшого розвитку, у тому числі через брак об’єктивної і своєчасної 

інформації про ресурсозбереження. 

Важливою проблемою сьогодення є розробка принципово нової 

екологічної стратегії соціально-економічного розвитку країни, визначення 

пріоритетів у сфері екології на державному, регіональному, місцевому рівнях. В 

основу екологічної стратегії соціально-економічного розвитку необхідно 

закласти такі основні принципи: пріоритет екології над економікою; пріоритет 

екологічних критеріїв показників і вимог над економічними; раціональне 

поєднання ринкових і державних економічних та адміністративних інструментів 

і важелів регулювання екологічних відносин, тобто відносин між суспільством і 

природою; оптимальне та взаємоузгоджене застосування методів галузевого і 

територіального управління природокористуванням і охороною навколишнього 

природного середовища, перенесення центру ваги та відповідальності за 

розв’язання ресурсноекологічних проблем на місцеві органи влади і управління; 



 

 

69 

інтеграція екологічного та економічного підходів до розвитку і розміщення 

продуктивних сил у єдиний еколого-економічний підхід шляхом розробки та 

застосування у практиці господарської діяльності еколого-економічних 

нормативів, показників, стандартів і вимог; чітке визначення державних, 

регіональних та місцевих екологічних пріоритетів на різні строки 

прогнозування соціально-економічного розвитку та основних напрямів 

вирішення екологічних проблем [71]. 

В Україні на сьогодні сформувався комплекс складних, багатогранних 

чинників, які здійснюють комплексний, тотальний вплив на всі галузі 

економіки, діють в різних сферах, на різних рівнях господарювання, і тому вони 

потребують особливої уваги, особливих системних рішень з боку держави. 

Цими чинниками є [54]: 

 макроекономічна політика, яка не стимулює суб’єктів господарювання 

до екстенсивного використання природних ресурсів; 

 інвестиційна політика, яка орієнтована на розвиток ресурсоємних 

секторів економіки; 

 неефективна галузева політика (паливно-енергетичний комплекс, 

сільське господарство, лісове господарство і інше); 

 нестабільне законодавство; 

 відсутність прав власності на природні ресурси; 

 відсутність эколого-сбалансованої довгострокової економічної 

стратегії; 

 на регіональному і локальному рівнях: відсутність прямихі непрямих 

ефектів охорони довкілля (економічних і соціальних); 

 інфляція, економічна криза і нестабільність економіки заважають 

здійсненню довготривалих проектів, до яких належать більшість екологічних 

проектів; 

 природно-ресурсні властивості експорту; 

 існування дійсно великої стимул-реакції до здобуття значних і 



 

 

70 

швидких прибутків від продажу природних ресурсів (ліс, руди); 

 відсутність екологічного мислення, екологічної свідомості. 

Однією з ключових проблем сьогодення нашої держави та її регіонів, яка 

блокує вирішення питань пов’язаних із забезпеченням екологічної безпеки, є 

гострий дефіцит фінансових ресурсів та низька ефективність використання тих, 

що є. Так, структура джерел здійснення природоохоронних видатків у 

поточному періоді характеризується переважаючою часткою власних коштів 

підприємств (97% по Україні) при незначній участі фондів охорони 

навколишнього середовища, державного та місцевих бюджетів, питома вага 

яких є мізерною. 

Базуючись на теорії інтерналізації зовнішніх негативних екологічних 

ефектів у внутрішні, тобто перенесення зовнішніх негативних витрат на їх 

винуватця, основними джерелами фінансування заходів по забезпеченню 

екологічної безпеки в регіоні, повинні бути підприємства-природокористувачі, 

фонди охорони навколишнього середовища та бюджети різних рівнів. 

Так, основний тягар по фінансуванню заходів із забезпечення екологічної 

безпеки в регіоні повинен лежати на підприємствах як основних споживачах 

природних ресурсів та забруднювача навколишнього середовища, що сприятиме 

перенесенню зовнішніх негативних екологічних ефектів у витрати підприємств 

та забезпечуватиме реалізацію принципу «забруднювач платить» (в англомовній 

термінології відомий як РРР – polluter pays principle). 

Крім того, значний збиток довкіллю завдається безпосередньо 

мешканцями регіону, житлово-комунальною сферою та іншими системами його 

життєзабезпечення, споживачами послуг яких, є все населення та господарюючі 

суб’єкти регіону, відповідно частка витрат по забезпеченню екологічної безпеки 

повинна бути розподілена між ними. Механізмом інтерналізації такого роду 

негативних екологічних ефектів, на наш погляд, є фінансування 

природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів в регіоні за рахунок коштів 

бюджетів (джерелом наповнення яких є кошти місцевих платників податків), що 

забезпечить компенсацію збитків, завданих довкіллю житлово-комунальною 



 

 

71 

інфраструктурою, системами життєзабезпечення регіону, що відповідно, дає 

змогу говорити про реалізацію принципу «суспільство сплачує». 

Існуючі податкова та бюджетна системи України, характеризуються 

високим рівнем централізації, низькою фінансовою автономією регіонів, а отже, 

вимагають адекватної участі у вирішенні регіональних проблем розвитку, в 

тому числі і екологічних, з боку держави. Відповідно одним із джерел 

фінансування заходів по забезпеченню екологічної безпеки регіонів повинні 

бути не лише місцеві, але і державний бюджет. 

Щодо вагової участі різних джерел фінансового забезпечення екологічної 

безпеки, то встановити певні чіткі пропорції є досить складно, що пов’язано в 

першу чергу із значною економічною та екологічною диференціацією регіонів 

України. Однак, аналізуючи зарубіжний досвід та погляди вітчизняних 

науковців [222], можна стверджувати, що домінантою видатків в галузі 

екологічної безпеки повинно бути позабюджетне фінансування. 

Аналізуючи дані по використанню коштів державного бюджету України 

Міністерством екології та природних ресурсів у 2014 р. слід зазначити, що в 

межах бюджетних асигнувань виконувалося двадцять три бюджетні програми. 

Далі представлено результати по деяким із цих програм, більш детальну 

інформацію представлено у Додатку В. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2401010 «Загальне керівництво та 

управління у сфері екології та природних ресурсів» Міністерством екології та 

природних ресурсів України використано кошти у сумі 29,3 млн. грн., у тому 

числі за загальним фондом – 19,7 млн. гривень. 

Протягом року розглянуто 68 законопроектів, отримано та опрацьовано 

56 164 шт. кореспонденції (доручень, листів), прийнято та опрацьовано 

483 звіти фінансово-господарської діяльності установ організацій та 

підприємств, що належать до сфери управління Міністерства. 

За бюджетною программоюпо КПКВК 2401270 «Здійснення 

природоохоронних заходів» Міністерством екології та природних ресурсів 



 

 

72 

України використано кошти у сумі 209,2 млн. грн., у тому числі за спеціальним 

фондом – 96,1 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів було забезпечено здійснення системи 

заходів, спрямованих на збереження унікальних і типових ландшафтів, інших 

природних комплексів, біологічного різноманіття, в тому числі генофонду 

рослинного і тваринного світу, в 45 установах, з них 4 установи розташовані на 

території Автономної Республіки Крим, що відносяться до сфери управління 

Мінприроди площею 1065,3 тис. га., з них 13 тис. га. розташовані на території 

Автономної Республіки Крим. На існуючих територіях природно-заповідного 

фонду збережено 244 види рослин і 164 види тварин, занесених до Червоної 

книги України. 

Також, за рахунок коштів вказаної бюджетної програми було частково 

виконано ряд заходів за наступними напрямами, а саме: забезпечення 

раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових 

відходів; забезпечення природно-заповідного фонду; забезпечення участі у 

діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування (у тому 

числі сплата членських внесків); охорона і раціональне використання водних 

ресурсів. 

Крім цього, кошти були спрямовані на погашення кредиторської 

заборгованості за природоохоронними заходами. 

План першочергових природоохоронних заходів за бюджетною 

програмою КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» на 

2015 рік представлено у Додатку Г. 

За бюджетною програмоюпо КПКВК 2401500 «Здійснення заходів щодо 

реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього 

природногосередовища»Міністерством екології та природних ресурсів України 

використано за спеціальним фондом кошти у сумі 1,1 млн. гривень. 

За напрямом «Забезпечення створення і функціонування національних 

природних парків, природних та біосферних заповідників, ботанічних садів» 

частково виконано природоохоронний захід «Забезпечення функціонування 
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НПП «Синевир» в частині виконання робіт по технічному нагляду, будівництву 

фундаменту, стін та часткового улаштування покрівлі реабілітаційного центру 

для бурого ведмедя у сумі 667,7 тис. гривень. 

За напрямом «Забезпечення раціонального використання і зберігання 

відходів виробництва і побутових відходів» частково виконано 

природоохоронний захід «Будівництво полігону твердих відходів № 3  

на землях Сонячної селищної ради, Запорізького району, Запорізької області»  

в частині підготовки основи для улаштування протифільтраційного екрану 

полігону площею 4500 кв. м. та улаштування протифільтраційного екрану 

площею 4859,81 кв. м., та захисного шару з суглинку об’ємом 3774 куб. м.  

у сумі 450,0 тис. гривень 

За бюджетною програмоюпо КПКВК 2405010 «Керівництво та управління 

у сфері екологічного контролю» Міністерством екології та природних ресурсів 

України використано кошти за загальним фондом у сумі 92,6 млн. гривень. 

Протягом року проведено 48 266 інспекційних перевірок, стягнуто 

штрафів на суму 8 278,9 тис. грн., стягнуто коштів на суму 62 990,6 тис. грн. за 

пред’явленими претензіями та позовами за екологічні збитки, проведено 

радіологічний контроль 272 818,9 тис. тонн вантажу та екологічний контроль 

23 929,4 тис. тонн вантажу в пунктах пропуску через державний кордон та взоні 

діяльності внутрішніх митниць, отримано та опрацьовано 26 304 шт. 

кореспонденції (доручень, листів). 

За бюджетною програмоюпо КПКВК 2407010 «Керівництво та управління 

у сфері водного господарства»Міністерством екології та природних ресурсів 

України використано кошти за загальним фондом у сумі 9,8 млн. гривень. 

Мета програми – забезпечення управління водними ресурсами та 

функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу. 

У межах реалізації програми Держводагентством здійснювалась 

організація роботи 247 водогосподарських підприємств, установ та організацій 

(з них АР Крим – 22) із загальною чисельністю 32449 працівників (з них АР 

Крим – 4479). 
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Реалізація бюджетної програми здійснювалась відповідно до Водного 

кодексу України, Закону України від 14 січня 2000 року № 1389 «Про 

меліорацію земель», постанови Кабінету Міністрів України 

від 20 серпня 2014 року № 393/2014 «Про затвердження Положення про 

Державне агентство водних ресурсів України». 

За бюджетною програмоюпо КПКВК 2408090«Виконання робіт у сфері 

поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво 

пускового комплексу «Вектор» та експлуатація його об'єктів» Міністерством 

екології та природних ресурсів України використано кошти у 

сумі 50,2 млн. гривень, у тому числі за загальним фондом – у 

сумі 3,81 млн. гривень. 

За звітний період спецкомбінатами ДК «УкрДО «Радон» прийнято на 

тимчасове зберігання 83,4 тонн радіоактивних відходів; дезактивовано 13,2 тонн 

спецодягу та засобів індивідуального захисту; персоналом ДК «УкрДО «Радон» 

взято участь у ліквідації 25 радіаційних аварій на території України, пов’язаних 

з виявленням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу. 

Відповідно до заходів, передбачених планом робіт з локалізації 

радіаційної аварії на Київському ДМСК УкрДО «Радон», в умовах відсутності 

фінансування, усі зусилля у 2014 році було спрямовано на ліквідацію джерела 

забруднення – забрудненої тритієм води, що відповідає принципу ядерної та 

радіаційної безпеки в аварійній ситуації. Роботи у рамках ІІІ етапу за 

«Програмою проведення робіт з оцінки наявності вільної води в сховищах 

№ 5, 6, 7 ПЗРВ Київського ДМСК» виконані в повному обсязі. Так, на сьогодні 

завершено відкачування всієї води зі сховищ, загалом протягом 2010-2013 років 

було відкачано з відсіків сховищ 38,8 тис. літрів забрудненої води активністю 

7,2 х 109 Бк, що є першою і обов’язковою умовою для вилучення радіоактивних 

відходів із сховищ, оскільки на захоронення повинні надходити лише тверді 

відходи, що є наступним етапом робіт з ліквідації аварії; розроблено концепцію 

та технологію вилучення РАВ з аварійних сховищ та проект накриття над 

аварійними сховищами ТРВ № 5, 6, 7 ПЗРВ. Проект з мінімізації впливу 
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радіаційної аварії на сховищах РАВ № 5, 6, 7 ПЗРВ Київського ДМСК на 

навколишнє середовище отримав позитивний висновок ДНТЦ ЯРБ України 

№ 4-16/77-95 від 25.11.2014 р. Завершується коригування проекту у 

відповідності з зауваженнями Держбудекспертизи [135]. 

Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності – це один із можливих 

варіантів виходу України з кризи і значний поступ на шляху входження в 

систему економічних відносин світового співтовариства. Це ресурсозатратний 

напрям, який потребує значних зусиль із чіткої організації і жорсткого 

контролю інвестиційної діяльності. Але цим напрямом ідуть всі провідні і 

розвинуті країни світу, такі як США, Японія, Німеччина, Великобританія, 

Франція та інші. Саме в цих країнах спостерігається радикальний перехід від 

традиційної до інноваційної науково-технічної політики. 

Інноваційна і інвестиційна діяльність нерозривно пов’язані між собою, 

тому що інноваційний розвиток потребує інвестування, а стимулювання 

інвестиційної діяльності має розглядатися як провідний напрямок в стратегічній 

політиці держави. 

Вплив держави має здійснюватись шляхом застосування системи 

організаційно-інформаційних заходів та фінансової підтримки, а саме розробки 

нормативно-правової бази інноваційно-інвестиційної діяльності; розробки 

стратегічної програми розвитку; визначення оптимального рівня частки 

державної власності; формування реальних джерел фінансування науки, освіти 

та ін. 

Важливим механізмом забезпечення інноваційно спрямованої 

промислової політики є визначення пріоритетів стратегічного розвитку країни, 

які повинні врахувати загальне підвищення рівня науки, техніки, виробництва. 

Визначення пріоритетів – це лише початок, наступний етап -  розробка програм, 

які забезпечать їхню реалізацію і передбачатимуть відповідне фінансування. 

Перш за все, це стосується розробки програм розвитку регіону. 

Розробка інноваційно-інвестиційних програм ресурсозбереження – це 

перелік конкретних, обґрунтованих заходів, які мають привести до відповідного 
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результату в короткостроковому або довгостроковому періоді, залежно від 

масштабу. Тому в процесі розробки інноваційно-інвестиційної програми 

розвитку регіону повинні враховуватись наступні фактори: специфіка регіону, 

потенціал регіону, пріоритетні напрямки розвитку, цілі і завдання та ін. 

Управління інноваційно-інвестиційними програмами ресурсозбереження 

потребує послідовного виконання таких основних функцій як планування, 

організації, мотивації, контролю та регулювання. 

Основною перешкодою прискореного розвитку інвестиційних процесів в 

на сучасному етапі економічних перетворень є обмежена можливість 

використання внутрішніх джерел через недостатній розвиток відповідної 

інфраструктури інвестування, стримані наміри іноземних інвесторів щодо 

вкладання інвестиційних ресурсів, недостатня активність місцевої влади щодо 

створення позитивного інвестиційного іміджу та промоції інвестиційних 

проектів регіонального масштабу, значні бюрократичні перешкоди. 

Покращення соціально-економічної ситуації в регіоні, неможливе в 

умовах недовіри, політичної нестабільності в державі, нерозвинутих 

громадських організацій або неактивних лідерів громади. Для цього основна 

ідея стратегії повинна збігатися з національною ідеєю і бути об’єднуючим 

фактором громади, влади та бізнесу. 

Розробка стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку регіону вкрай 

необхідна для залучення інвестицій, відновлення конкурентоспроможного 

виробництва, зростання зайнятості населення регіону. Це ж приведе і до 

захищеності населення і забезпеченості фінансовими ресурсами соціальної 

сфери регіону. Багато регіонів володіють значними природо-економічними, 

технічними, інтелектуальними ресурсами, але не мають достатніх фінансових 

засобів, необхідних для оновлення основного капіталу, подолання економічного 

спаду і виходу на нові ринки збуту. Для цього необхідно стимулювати науково-

технічний прогрес, який становить основу стійкого економічного зростання не 

тільки регіону, але й держави загалом. Отже, інновації, інвестиції і правильно 
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розроблена стратегія розвитку регіону повинні стати базою для ефективного 

функціонування і стійкого соціально-економічного розвитку регіону. 

Для українських підприємств в сучасних умовах господарювання 

самостійне підтримування відповідних темпів розвитку технологій практично 

неможливе. На це є об’єктивні причини. По-перше, значний розрив між 

технологічним станом розвинених країн світу та України. По-друге, внаслідок 

браку фінансових ресурсів певне підприємство не в змозі самостійно 

забезпечити достатній рівень фінансування науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт. І по-третє, конкурувати з іноземними підприємствами 

за умов отримання ними різноманітної допомоги з боку держави фактично 

неможливо. Все це свідчить про необхідність формування чіткої державної 

політики у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Інвестиції та поточні витрати підприємств на фінансування заходів щодо 

забезпечення екологічної безпеки створюють для регіону принаймі подвійні 

дивіденди, адже, по-перше, мають безпосередній екологічний ефект у вигляді 

або скорочення рівня забруднень, або зниження витрат природних ресурсів на 

одиницю кінцевого продукту, а по-друге, економічний ефект (особливо в 

довгостроковій перспективі) у вигляді зростання конкурентоздатності 

підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках, відображення на 

собівартості продукції заходів щодо зниження енерго- та ресурсоємності 

виробництва. При цьому надзвичайно важливою умовою ефективності та 

дієвості регіональної політики по залученню коштів підприємств для 

фінансування заходів щодо забезпечення екологічної безпеки є посилення 

стимулюючої функції фінансово-економічного механізму забезпечення 

екологічної безпеки. 

Певні труднощі розвитку ринку ресурсозберігаючої продукції на даний 

час обумовлені необхідністю врахування специфіки суб’єктів господарювання, з 

якими доводиться працювати ресурсо- (енерго-, водо-) сервісним компаніям. 

Зокрема, у разі співпраці з малими підприємствами найчастіше підрядчики 

мають справу безпосередньо з власником, що дозволяє швидше знайти 
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порозуміння за ключовими питаннями ресурсозберігаючої діяльності. Водночас 

невеликі обсяги виробництва характеризуються і невеликими (в абсолютному 

розмірі) масштабами економії ресурсів, що послаблює мотивацію потенційних 

замовників до ресурсозбереження. 

Навпаки, у великому бізнесі можна значно підвищити ефективність 

виробництва при здійсненні ресурсозберігаючих заходів, економічні, екологічні 

та соціальні ефекти яких рахуватимуться сотнями і мільйонами доларів США. 

Проте, такі проекти, як правило, є масштабними за витратами й передбачають 

підвищений рівень ризику, що значно ускладнює процес укладення та 

виконання відповідних договорів. Насамперед це пов’язано з бюрократизацією 

управлінського апарату великих компаній, коли для підписання договору на 

виконання ресурсозберігаючих заходів слід пройти декілька рівнів узгодження, 

переконавши іноді навіть далеких від виробництва управлінців в ефективності 

проекту. Швидше це можна було б зробити, прямо поспілкувавшись з 

власником великої компанії, проте найчастіше їх декілька і вони можуть 

змінюватися протягом порівняно невеликого періоду часу. Ще однією 

обставиною, що не сприяє активізації ресурсозбереження, є обмеженість часу 

подання ресурсозберігаючих проектів до розгляду вищим керівництвом 

декількома місяцями у році, оскільки змінити затверджені річні фінансові плани 

на великих підприємствах дуже складно. 

Перешкоду фінансовому забезпеченню ресурсозберігаючим технологіям 

на виробництві часто чинять самі працівники. Аудитор, який приходить на 

підприємство, розглядається ними насамперед як ревізор, що влаштовує іспит 

на їх професійну придатність. Звичайно, працівники у цьому разі не схильні до 

співпраці, ускладнюючи роботу аудитора та певним чином перешкоджаючи 

формуванню і впровадженню найбільш ефективного комплексу 

ресурсозберігаючих заходів [194]. 

Є своя специфіка у співпраці ресурсосервісних компаній з бюджетними 

установами. По-перше, ці суб’єкти господарювання первісно не зацікавлені у 

будь-якій економії ресурсів. Отже, підрядчикам слід докладати неабияких 
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зусиль для переконання керівництва бюджетних установ у доцільності та 

необхідності впровадження ресурсозберігаючих заходів. По-друге, для даної 

групи суб’єктів господарювання, які найчастіше не мають власних коштів для 

реалізації ресурсозберігаючих проектів та змушені звертатися до 

безпосереднього власника, не бажаним є впровадження фінансових схем, за 

якими оплата виконаних робіт з ресурсозбереження здійснюється як відсоток 

від вартості отриманої економії ресурсів у наступних календарних періодах, 

оскільки це загрожує додатковими перевірками контролюючих органів. Таким 

чином, ресурсозберігаючий проект у бюджетній сфері найчастіше може бути 

реалізований лише тоді, коли власник знайде кошти для ресурсозбереження у 

поточному періоді, навіть якщо підрядчик готовий почекати з оплатою до 

моменту отримання перших економічних результатів [208]. 

Існують також проблеми щодо високої ресурсоємності та 

енергозалежності економіки України. Виділяють наступні проблеми: 

1) економічні – необхідність значних інвестиційних коштів для докорінної 

модернізації структури економіки; 

2) екологічні – визнання глобального потепління як одного з наслідків 

неефективного та занадто широкого використання енергії, нераціональне 

використання природних ресурсів; 

3) соціальні, що пов’язані із самоконтролем у споживанні ресурсів. 

Проте серед найбільш важливих сучасних проблем управління розвитком 

ресурсозбереження та його інфраструктури в Україні слід відзначити такі: 

 відчутний дефіцит фінансових коштів у підприємств для оновлення 

основних фондів на ресурсозберігаючій основі; 

 недостатня розвиненість інфраструктури ринку ресурсо- та 

енергозбереження у регіонах України, відсутність гнучких схем роботи 

суб’єктів ринку із замовниками; 

 складність роботи з окремими ринковими суб’єктами, необхідність 

врахування специфіки функціонування малого та великого бізнесу, підприємств 

та організацій бюджетної сфери; 
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 труднощі психологічного сприйняття керівниками і власниками 

підприємств необхідності та доцільності впровадження ресурсозберігаючих 

технологій на виробництві; 

 низький рівень інформування потенційних споживачів ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій про новинки цього ринку; 

 суперечливість законодавчої бази, відсутність дієвих механізмів 

еколого-економічного стимулювання ресурсозбереження; 

 високі рівні ризику, що супроводжують реалізацію велико- і 

середньовитратних інноваційних ресурсозберігаючих проектів тощо [207]. 

Виділяють також екологічні проблеми ресурсозбереження. Україна 

переживає глибоку екологічну кризу, яка пов’язана з надмірним антропогенним 

навантаженням на її територію. Усі екологічні проблеми, незалежно від того 

якими галузями вони породженні, нерозривно пов’язані з певною територією. 

Це завжди просторові проблеми. Їх глибина залежить від структури економіки 

на тій чи іншій території, від комплексу провідних галузей господарства, 

розвиток яких обумовлений наявністю відповідних природних ресурсів. А ці 

ресурси вкрай нерівномірно розподілені по регіонах. Звідси велике 

антропогенне навантаження на ту чи іншу територію. 

Інтенсивна людська діяльність, нераціональне природокористування, 

нехтування законами природи спричинили глибокі, часто незворотні зміни в 

навколишньому природному середовищі як в масштабах планети, так і окремих 

ландшафтів та екосистем. 

Економіці України притаманна висока частка ресурсомістких та 

енергомістких технологій, впровадження й нарощування яких здійснювалося 

найбільш «дешевим» способом – без будівництва відповідних очисних споруд. 

Це стало можливим за відсутності ефективно діючих інститутів, правових, 

адміністративних та економічних механізмів природокористування, 

законодавства з охорони довкілля. 
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2.2. Оцінка фінансового забезпечення державних (регіональних) 

програм раціонального використання ресурсів 

 

В сучасній Україні проблеми ресурсозбереження, раціональної взаємодії 

людини і природи набувають значення загальнонаціональних пріоритетів.  

Згідно закону України «Про державні цільові програми»  під державною 

цільовою програмою мається на увазі комплекс взаємопов’язаних завдань і 

заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку 

держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних 

одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України 

та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним 

забезпеченням [170]. Таким чином державні програми являють собою 

стратегічні документи, в яких визначего мету, завдання, підпрограми та 

результативні показники. 

В Україні реалізується ряд державних цільових програми, пов’язаних з 

ресурсозбереженням. До них віднесено: Загальнодержавна цільова програма 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2013-2017 роки [176], Загальнодержавна цільова 

програма «Питна вода України» на 2011-2020 роки [175], Загальнодержавна 

програма поводження з токсичними відходами [173], Загальнодержавна 

програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 

роки [174], Державна цільова економічна програма енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива на 2010-2015 роки [168], Державна цільова 

програм «Ліси України» на 2010-2015 роки [177] та інші. 

На основі державних програм складають регіональні програми, які 

вирішують проблеми певного регіону. 

До 2012 р. на реалізацію державної політики щодо розв’язання 

водогосподарських і екологічних проблем, створення умов для переходу до 

сталого та ефективного функціонування водогосподарського комплексу була 
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спрямована Загальнодержавна програма розвитку водного господарства, 

затверджена Законом України від 17.01.2002 № 2988 (Програма № 2988). 

Розглянемо Загальнодержавну цільову програму розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 р. На регіональному рівні дана цільова програма представлена як складова 

регіональної екологічної програми «Екологія 2011-2015 та проноз до 2020 р», 

затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 28.12.2010 № 2/42. 

Програма «Екологія 2011-2015» є єдиною у Волинській області регіональною 

комплексною екологічною програмою по вирішенню проблем охорони 

навколишнього природного середовища і стабілізації його стану [135]. 

Із загального обсягу необхідного фінансування для реалізації програми 

(576,1 млн. грн.) потреба за напрямком «Охорона і раціональне використання 

водних ресурсів» становить 314,9 млн. грн. (54,6%), з яких кошти державного 

бюджету – 259,6 млн. грн., місцевих бюджетів – 95,1 млн. грн. та власні кошти 

підприємств, установ та організацій учасників – 14,2 млн. грн. 

На 30 заходів з охорони вод в межах басейну ріки Західний Буг 

програмою передбачено фінансування в сумі 91,97 млн. грн., що становить 29% 

до загального обсягу коштів за напрямком, в тому числі з державного бюджету 

– 81,5 млн.грн. (88,6%), з місцевих бюджетів – 10,2 млн. грн. (11%), власні 

кошти підприємств (установ, організацій) – 0,3 млн. грн. (0,4%) (Додаток Д). 

У Львівській області заходи з охорони вод в басейні річки Західний Буг 

фінансувалися в рамках виконання «Регіональної програми розвитку водного 

господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 

2021 р у Львівській області», затвердженої рішенням Львівської обласної ради 

від 03.06.2014 № 1110 (Програма № 1110).  

Аудитом, який був проведений територіальним управлінням Рахункової 

палати по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-

Франківській та Закарпатській областях встановлено, що протягом 2012-

2014 рр. на виконання заходів з охорони вод басейну ріки Західний Буг з усіх 

джерел використано 46,2 млн. грн., або 35,8% запланованих коштів, з них 
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найбільшу питому вагу (36%) становлять кошти державного бюджету – 

16,5%млн грн. (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Джерела фінансування заходів з охорони вод басейну ріки Західний Буг, 

тис грн. 
Джерело 

фінансу

вання 

2012 рік 2013 рік 2014 рік Всього: 

Планов 

ий обсяг  

Фактич

не 

викона

ння 

Планов

ий 

обсяг  

Фактич

не 

викона

ння 

Планов

ий 

обсяг  

Фактич

не 

виконан

ня 

Плановий 

обсяг 

Фактичн

е 

виконан

ня 

Державн

ий 

бюджет 

4004,9 2994,9 10816,4 3437,1 59951,7 10056,6 74773,0 16488,6 

Місцеви

й 

бюджет 

2101,8 2056,8 4338,1 4093,1 9700,4 7677,4 16140,3 13827,3 

Інші 

джерела  

1241,9 1241,9 1043,4 1043,4 25066,1 13557,6 27351,4 15842,9 

Разом: 7348,6 6293,6 16197,9 8573,6 94718,2 31291,6 118264,7 46158,8 

Джерело: [135] 
 

 

 

Дані, наведені в табл. 2.1, свідчать, що за рахунок інших джерел 

фінансування (небюджетні кошти) в басейні Західного Бугу здійснено 

природоохоронні заходи на суму 15,8 млн. грн., що становить 34%. їх 

загального обсягу, з них 11,9 млн. грн., або 76% – становили кошти 

Європейського Союзу, залучені Шацькою селищною радою, як грантова 

фінансова допомога, в рамках міжнародного проекту «Збереження екосистеми 

долини р. Західний Буг на прикордонній території Польщі, Білорусії та України 

– смт. Шацьк, каналізування, реконструкція існуючої та будівництво нової 

каналізаційної мережі на прилеглих територіях оз. Чорне та оз. Люцимер». 

На виконання природоохоронних заходів та здійснення 

Держводагенством України моніторингу вод в басейні річки Західний Буг з 

державного бюджету в 2012-2014 роках виділено загалом 50,0 млн. грн., з яких:  

 Мінприроди за бюджетними програмами за КПКВК 2401270 – 

45,7 млн. грн., КПКВК 2407050 – 1,6 млн. грн. та КПКВК 2407070 – 

0,5 млн. грн.;  
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 Волинській облдержадміністраціїза КПКВК 7731810 (2012-2013 рр.) – 

2,2 млн. грн. 

Джерелом видатків з державного бюджету на виконання 

природоохоронних заходів за бюджетною програмою КПКВК 2401270 є кошти 

Державного фонду охорони навколишнього природного середовища 

(ДФОНПС). 

Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з 

Державного фонду охорони навколишнього природного середовища 

затверджено наказом Мінекоресурсів України від 21.05.2002 № 189 (Порядок 

№ 189). Найбільший обсяг (85,9%) коштів ДФОНПС за КПКВК 2401270 у 2012-

2014 рр. виділено за напрямом «Охорона і раціональне використання водних 

ресурсів» на виконання 6 заходів у сфері житлово-комунального господарства – 

будівництво каналізаційних мереж та очисних споруд на території м. Львова, 

Жовківського і Золочівського районів Львівської області на суму 

61697,6 тис. грн., з яких відкрито асигнування на 35 898,9 тис. грн. або 58,2% до 

плану (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Обсяг коштів Державного фонду охорони навколишнього природного 

середовища за КПКВК 2401270 у 2012-2014 рр. 

№

 

з/

п 

Напрям 

природоохоронного 

заходу 

Рік 

Загальна 

кошторис

на 

вартість 

Обсяг 

коштів 

за 

Планом 

Сума 

відкритих 

асигнувань 

одержувач

ам, 

Касові 

видатки 

% до 

плану 

Залишок 

не 

використа

них 

відкритих 

асигнуван

ь 

1 Забезпечення 

раціонального 

використання і 

зберігання відходів 

виробництва та 

побутових відходів 

2012  3283,6 3237,6 2838,1 2838,1 87,0 0,0 

2013  36721,8 5000,0 5000,0 0,0 0,0 5000,0 

2014  36721,8 418,4 418,4 418,4 100,0 0,0 

Разом: 76727,2 8656,0 8256,5 3256,5 38,0 5000,0 

2 Охорона і 

раціональне 

використання 

водних ресурсів 

2013  4412,7 2164,3 2164,3 0,0 0,0 2164,3 

2014  78079,9 59533,3 33734,6 10056,6 16,9 23678,0 

Разом: 82492,6 61697,6 35898,9 10056,6 16,3 25842,3 

3 Моніторинг 

навколишнього 

природного 

середовища 

2013  1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 100,0 0,0 

Разом: 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 100,0 0,0 

Всього: 71853,6 45655,4 14813,1 20,6 30842,3 

Джерело: [135] 
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Згідно з даними наведеними у табл. 2.2, за напрямом «Забезпечення 

раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових 

відходів» на проведення робіт із вивезення та знешкодження непридатних 

пестицидів на території Золочівського та Кам’янко-Бузького районів Львівської 

області та будівництво (реконструкцію) полігону твердих побутових відходів у 

м. Шацьк Волинської області та м. Золочів Львівської області за 

КПКВК 2401270 відкрито асигнувань на суму 8256,5 тис. грн. (95,4% до плану), 

з яких проведено 3256,5 тис. грн. касових видатків, або 40% відкритих коштів.  

Отже, Мінприроди, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів не 

забезпечили ефективне використання коштів ДФОНПС за КПКВК 2401270, 

внаслідок чого у 2012-2014 роках не виконано 80% запланованих 

природоохоронних заходів в межах басейну Західного Бугу. 

За рахунок виділених у 2012-2013 рр. коштів державного бюджету за 

КПКВК 7731810, Волинською облдержадміністрацією забезпечено виконання 

робіт з відновлення експлуатаційних якостей інженерної інфраструктури 

внутрішньогосподарських меліоративних систем в межах басейну ріки Західний 

Буг, що дозволить підвищити ефективність їх використання (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Обсяги видатків Департаменту агропромислового розвитку Волинської 

облдержадміністрації за бюджетною програмою КПКВК 7731810, тис. грн. 
Рік Затверджено 

кошторисом 

Відкрито 

асигнувань 

Касові  

видатки 

Фактичні 

видатки 

Залишок 

відкритих 

асигнувань 

Кредиторська 

заборгованість 

всього басейн 

Бугу 

всього басейн 

Бугу 

всього басейн 

Бугу 

всього басейн 

Бугу 

всього басейн 

Бугу 

всього басейн 

Бугу 

2012  3341,2 767,3 3008,7 767,3 1489,0 156,8 3008,8 762,2 1519,7 605,4 1519,8 605,4 

2013  8108,7 1673,0 5183,8 1458,0 5183,8 1458,0 6692,5 1473,3 - - 3028,5 620,7 

Разом: 11449,9 2440,3 8192,5 2225,3 6672,8 1614,8 9701,3 2235,5 1519,7 605,4 х 

Джерело: [135] 

Основним джерелом видатків місцевих бюджетів на виконання заходів з 

охорони вод басейну ріки Західний Буг у 2012-2014 рр. були місцеві фонди 

охорони навколишнього природного середовища, з яких за двома основними 

напрямками – будівництво (реконструкція) очисних споруд побутових стічних 

вод та каналізаційних мереж, а також відновлення сприятливого гідрологічного 
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режиму та санітарного стану річок, спрямовано коштів в сумі 10,3 млн. грн., або 

75% до загального обсягу. 

З метою підвищення ефективності очищення стічних вод на 

каналізаційних очисних спорудах міста Львова, які, як засвідчив аудит, є 

основним джерелом забруднення вод річки Західний Буг, ухвалою Львівської 

міської ради від 20.09.2012 №1742 було затверджено Комплексну програму 

модернізації каналізаційного господарства м. Львова на 2012-2015 рр. 

(Програма № 1742). Обсяги фінансування Програми № 1742 визначено в 

загальній сумі 1002,7 млн. грн., з яких кошти державного бюджету – 

412,2 млн. грн., кошти міського бюджету м. Львова – 200,4 млн. грн. та інші 

джерела фінансування – 390,1 млн. грн. 

Однак, за інформацією ЛКП «Львівводоканал», на виконання заходів 

Програми № 1742 впродовж 2012-2014 рр. було спрямовано лише 16,0 млн.грн. 

(в т.ч. 7,8 млн. грн. – міський фонд охорони навколишнього природного 

середовища, 4,7 млн. грн. – державний бюджет, 3,5 млн. грн. – власні кошти 

підприємства), що становить 2% до планового обсягу коштів та суттєво не 

вплинуло на модернізацію очисних споруд м.Львова. 

Таким чином, існуюча система планування та фінансування 

природоохоронних заходів в басейні Західного Бугу базується на програмах з 

охорони вод, які мають переважно галузеву та адміністративно-територіальну 

орієнтацію. 

В умовах відсутності плану управління річковим басейном, у якому були 

б сконцентровані усі водоохоронні заходи, спрямування коштів на охорону вод 

з різних джерел за локальним принципом, без врахування черговості та 

пріоритетності проведення видатків, носить неефективний і незбалансований 

характер. Як наслідок, понад 80% запланованих заходів з охорони вод в басейні 

Західного Бугу у 2012-2014 рр. не виконано. 

При цьому, Мінприроди, розпорядники та одержувачі коштів не 

забезпечили ефективне використання коштів державного бюджету за 

КПКВК 2401270 на суму 35,5 млн.грн., з яких 30,8 млн.грн. - внаслідок 
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повернення невикористаних відкритих асигнувань та 4,7 млн. грн. – через не 

завершення запланованого обсягу робіт, що призвело до недосягнення 

водоохоронного ефекту. 

Розглянемо регіональні цільові програми, які діють у Дніпропетровській 

області (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Перелік діючих у 2015 році регіональних цільових програм(за напрямами) 
Програми за напрямами Кількістьпрограм 

Екологічні програми 14 

Економічні програми 17 

Соціальні програми 20 

Науково-технічні програми 2 

Правоохоронні програми 3 

Національно-культурні програми 8 

Інші програми 3 

Програми, термін дії яких закінчився та 

знаходяться на контролі 

11 

Всього програм 78 

Джерело:побудовано автором за даними [132] 

На сьогоднішній день в Україні ефективність державних цільових 

програм оцінюється за допомогою Методичних рекомендацій щодо проведення 

оцінки економічної соціальної ефективності виконання державних цільових 

програм [171]. 

Бюджетним кодексом України визначено, що оцінка ефективності 

бюджетних програм здійснюється учасниками бюджетного процесу шляхом 

проведення заходів із моніторингу, аналізу і контролю за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних коштів. Бюджетні програми 

оцінюються на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм, 

а також іншої інформації, що міститься в бюджетних запитах, кошторисах, 

паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів і про 

виконання паспортів бюджетних програм. 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 

№ 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки 

ефективності бюджетних програм» передбачено проведення оцінки 
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ефективності бюджетних програм при складанні проекту державного бюджету 

та виконанні державного бюджету. 

Періодичність збору інформації, механізм оцінки ефективності 

бюджетних програм визначається головним розпорядником бюджетних коштів. 

Додатком до наказу визначено форму, за якою має відбуватися оцінка 

ефективності бюджетної програми за відповідний рік [79]. 

Відсутність затвердженої методології моніторингу не дозволяє постійно 

відслідковувати хід реалізації бюджетної програми, отримувати інформацію про 

поточну ситуацію для підготовки висновків щодо стану досягнення очікуваних 

результатів з метою прийняття управлінських рішень. Недостатній рівень 

розвитку системи моніторингу в Україні обмежує можливості повноцінного 

застосування оцінки ефективності в бюджетному процесі. 

Оцінимо ефективність окремих регіональних програм. Показники 

ефективності залежно від напрямів, за якими виконуються роботи в ході 

впровадження бюджетної програми, можуть визначатись як витрати ресурсів на 

одиницю продукту (економність), відношення максимальної кількості 

вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу 

фінансових ресурсів (продуктивність), досягнення визначеного результату 

(результативність) [101]. 

Для оцінки ефективності виконання програм вибрано напрям 

екологічних програм та окремі економічні, пов’язані із ресурсозбереженням. 

Відкрита статистична інформація по даним всіх програм обмежена, тому в 

роботі буде проведено аналіз фінансового забезпечення наступних 

програм (табл. 2.5). 

Розглянемо більш детально перші чотири регіональні програми. 

Програма поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок 

зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами 

на 2007–2015 роки [132] характеризується тим, що єдиним джерелом 

фінансового забезпечення є власні кошти підприємств. У Переліку заходів і 

завдань регіональної цільової Програми зазначено лише загальна кошторисна 
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вартість заходів і не визначено орієнтовних обсягів фінансування за роками. 

Тому ефективність даної програми неможливо прорахувати. 

Таблиця 2.5 

Ранжування екологічних та економічних програм за запланованим обсягом 

фінансового забезпечення 
№ 

з/п 

Назва програми Загальний 

обсяг 

фінансування 

програми, 

тис.грн. 

1. Програма поліпшення екологічного стану Дніпропетровської 

області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними 

підприємствами-забруднювачами на 2007–2015 роки 

7 516 970,0 

2. Програма підвищення енергоефективності та зменшення 

споживання енергетичних ресурсів у Дніпропетровській області на 

2010–2015 роки 

6 951 127,0 

3. Регіональна програма «Питна вода Дніпропетровщини» на 2006–

2020 роки 

1 428 160,0 

4. Програма охорони навколишнього природного середовища 

Дніпропетровської області на 2005–2015 роки 

736283,9 

5. Довгострокова програма по вирішенню екологічних проблем 

Кривбасу та поліпшенню стану навколишнього природного 

середовища на 2011–2022 роки 

468650,0 

6. Регіональна Програма з локалізації та ліквідації амброзії 

полинолистої та інших карантинних організмів на території 

Дніпропетровської області протягом 2012 – 2026 років 

217 412,9 

7. Програма термомодернізації об’єктів комунальної сфери у 

Дніпропетровській області на 2015 – 2038 роки 

144 608,0 

8. Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у 

Дніпропетровській області на 2011–2018 роки  

137834,0 

9. Програма створення і використання матеріальних резервів для 

запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області 

до 2022 року 

93 150,0 

10. Регіональна Програма створення страхового фонду документації 

Дніпропетровської області на період 2011–2015 років  

1854,8 

Джерело: складено автором за даними [132] 
 

 

 

Наступна програма – це Програма підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергетичних ресурсів у Дніпропетровській області на 

2010–2015 роки [132]. 

Дана Програми спрямована на комплексне вирішення проблеми 

підвищення ефективності використання та зменшення споживання 

енергоресурсів усіма галузями суспільного господарства, запровадження 
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результативних механізмів ефективного зменшення енергоємності валового 

внутрішнього продукту (ВВП), розширення обсягів використання і сфери 

застосування нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, використання 

інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення 

економічно привабливих умов для інвестиційних проектів у регіоні. 

Метою Програми є підвищення рівня енергоефективності суспільного 

виробництва шляхом зниження енергоємності валового регіонального продукту 

в результаті оптимізації паливно-енергетичного балансу області.  

Основну увагу в ході реалізації Програми буде приділено таким галузям 

економічного сектору: а) електроенергетика; б) теплоенергетика; 

в) промисловість; г) житлово-комунальне господарство; бюджетна сфера; 

д) сільське господарство. 

Показники прогнозованої ефективності використання ПЕР наведено у 

таблиці 2.6: 

Таблиця 2.6 

Очікувана економія ПЕР у галузях суспільного господарства 

 

 

Очікувана економія ПЕР (т у.п.) у тому числі 
Вартість 

зекономлених 

ПЕР, тис.грн 
Природ

ний газ 

Електрич

на 

енергія 

Вугілля 
Теплова 

енергія 

Усього, т 

у.п. 

Бюджетна сфера 278 780 24 708 2 814 41 431 323 142 356 895 

ЖКГ 431 055 32 934 129 156 35 768 629 649 623 260 

Промисловість 228 330 1 283 910 11 944 24 172 1 548 322 686 475 

Аграрний 

комплекс 
23 80 – – 103 3 048 

Усього по 

області 
938 188 1 341 632 143 914 101 371 2 501 216 1 669 678 

Джерело:[132] 
 

 

 

Проекти та заходи Програми передбачають запровадження систем 

електроопалення, систем водопідігріву акумуляційного типу, систем обліку і 

контролю за використанням енергоресурсів, використання альтернативних, 

відновлюваних джерел енергії, упровадження технології комбінованого 
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виробництва теплової та електричної енергії (когенерації), використання 

вторинних енергоресурсів кошторисом на загальнусуму 6 179 млн. грн. 

Таким чином у табл. 2.7 представлені прогнозні показники ефективності: 

Таблиця 2.7 

Прогнозні показники ефективності виконання Програми 

 

Показники 

Енергоефективності 

Базовий 

рік 

(2009) 

На кінець 

Програми 

(2015) 

У тому числі за роками 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Питомі витрати 

ПЕР, млн т у. п. 
25,3 22,8 25,1 24,7 24,2 23,7 23,2 22,8 

Відсоток зменшення 

споживання ПЕР, % 
100 78 98 95 91 87 82 78 

Джерело:[132] 
 

 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного 

бюджету, обласного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств та інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством України (Додаток Е). 

Фінансування Програми щодо реалізації інвестиційних проектів, у тому числі 

пілотних проектів, здійснюється розпорядниками коштів шляхом виділення 

коштів на проекти, відібрані на конкурсній основі (табл. 2.8 і табл. 2.9). 

Таблиця 2.8 

Обсяги залучення коштів та джерела фінансування Програми за роками тис. грн. 

 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовна 

вартість 

упровад-

ження 

проекту 

Обсяги фінансування проекту за роками: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Державний 

бюджет 
1 699 690 127 295 356 223 325 418 316 117 311 165 263 472 

Обласний 

бюджет 
239 401 32 456 71 161 50 417 32 175 30 065 23 127 

Місцевий 

бюджет 
1 602 729 164 514 398 009 306 137 235 865 234 402 263 802 

Кошти 

підприємств 
2 252 056 296 272 849 144 288 730 276 316 261 664 279 930 

Інші джерела 329 818 28 041 157 836 36 948 40 633 33 561 32 799 

Усього по 

області 
6 179 319 648 578 1 832 373 1 007 650 901 106 870 857 863 130 

* – планові показники;  Джерело: [132] 
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Оцінюючи дану програму по джерелам фінансового забезпечення бачимо, 

що питома вага фінансування за допомогою коштів підприємств займає 

найбільшу частину. Найменше фінансується програма з обласного бюджету. 

Обсяги фінансування у галузях суспільного господарства представлено у 

табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Обсяги фінансування у галузях суспільного господарства, тис. грн. 

 

 

Орієнтовна 
вартість 
упровад-

ження 
проектів 

Обсяги фінансування за роками: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

Бюджетна 
сфера 

744 079 76 167 127 387 145 071 158 773 148 601 124 670 

ЖКГ 1 637 331 156 813 540 365 266 651 176 090 196 928 292 674 

Промисло 
вість 

3 553 503 361 639 1 096 269 529 560 501 916 459 577 382 560 

Аграрний 
комплекс 

9 854 4 037 2 579 646 4 2 504 4 

Упроваджен
ня приладів 
обліку 

234 552 49 9122 65 773 65 722 64 323 63 247 63 222 

Усього по 
області 

6 179 319 648 578 1 832 373 1 007 650 901 106 870 857 863 130 

* – планові показники 

Джерело:[132] 
 

 

 

Оцінемо ефективність даної програми, для цього виберемо 

результативний показник і співставимо його з обсягом запланованого 

фінансування, таким чином отримуємо (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Ефективність фінансування Програми підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергетичних ресурсів у Дніпропетровській області, 

млн. кВт год/грн. 

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 

Ефективність фінансового 

забезпечення 0,019 0,008 0,013 0,013 0,014 

Джерело: розраховано автором на основі [131, 132] 

Із таблиці 2.10 видно, що протягом останніх чотирьох років показник 

ефективності залишається приблизно на незмінному рівні, проте порівнюючи 

отримане значення у 2014 р. із 2010 р фіксуємо його зменшення на 
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0,005 млн кВт год/грн. При зменшенні ефективності спостерігається збільшення 

обсягу фінансування (табл. 2.8). 

Наступна за обсягом фінансового забезпечення програма – Регіональна 

програма «Питна вода Дніпропетровщини» на 2006–2020 роки [132]. 

Дана програма діє на основі загальнодержавної цільової програми «Питна 

вода України» [176], яка затверджена Законом України № 2455-15 від 

13.11.2011 р. Метою даної Програми є забезпечення гарантованих 

Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та 

екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах 

та відповідно до встановлених нормативів. Програма діє з 2011 по 2020 роки, за 

допомогою даної програми здійснюється реалізація державної політики щодо 

розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та 

водовідведення; охорони джерел питного водопостачання; доведення якості 

питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового 

забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення; розроблення 

та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із 

застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів. 

Виконання Програми дасть можливість: 

 забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та 

питного водопостачання; 

 підвищити якість питної води та очищення стічних вод; 

 забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час очищення 

стічних вод та питної води; 

 поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в Україні; 

 забезпечити охорону джерел питного водопостачання; 

 впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення 

новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів; 

 зменшити втрати питної води; 
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 забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що 

має доступ до централізованого водопостачання. 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок: 

а) коштівДержавного бюджету України; б) коштів місцевих бюджетів, у тому 

числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та 

галузевих програм і проектів; в) коштів підприємств питного водопостачання та 

водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в 

установленому порядку; г) зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів 

міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків. 

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів 

державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, 

передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання 

завдань і заходів Програми. 

Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми 

спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік за умови 

співфінансування з інших джерел. Детальна інформація по фінансовому 

забезпеченні представлена в табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 

Фінансове забезпечення загальнодержавної цільової програми  

«Питна вода України» млн. грн. 

Джерел

а 

фінансу

вання 

Обсяг 

фінан

суван

ня 

у тому числі за роками 

2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

Державн

ий 

бюджет 3004,3 200,7 238,2 273,5 312,8 346,4 326,5 326,5 326,5 326,5 326,5 

Інші 

джерела 6467,4 349,5 408,1 460,3 524,0 570,0 831,1 831,1 831,1 831,1 831,1 

Усього 9471,7 550,2 646,3 733,8 836,8 916,4 1157,6 1157,6 1157,6 1157,6 1157,6 

* – планові показники 

Джерело: [175] 

Аналізуючи ефективність програми «Питна вода Дніпропетровщини», 

згідно із Перелікомзавдань і заходів регіональної програми (Додаток Ж) 

зазначимо обсяги фінансування даної програми (табл. 2.12). 
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Таблиця 2.12 

Фінансове забезпечення регіональної програми «Питна вода 

Дніпропетровщини» на 2006–2020 роки, млн.грн. 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань 

Усього 

у тому числі за роками: 

2011 2012 2013 2014 2015* 2016-2020*  

Загальний обсяг, 

у т. ч. 
1 428,16 128,58 119,51 124,88 137,49 146,97 770,74 

Державний 

бюджет 
370,61 40,05 28,68 32,63 32,73 32,23 204,29 

Обласний 

бюджет 
286,5 23,22 24,12 24,62 28,68 32,72 153,14 

Місцеві 

бюджети 
482,76 33,17 43,57 43,99 48,94 51,98 261,12 

Кошти 

підприємств та 

ін. джерела 

288,29 32,14 23,14 23,64 27,14 30,04 152,19 

* – планові показники 

Джерело: [175] 

Таким чином за джерелами фінансування можна сказати, що дана 

програма фінансується найбільше за рахунок коштів місцевих бюджетів та 

державного бюджету. На третьому місці фінансове забезпечення – кошти 

підприємств, найменше програма фінансується за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

Дана програма має три пріоритетні завдання. До них відносяться: 

1. Охорона джерел питного водопостачання. 

2. Розвиток та реконструкція систем водопостачання. 

3. Підготовка кадрів, моніторинг та контроль якості у сфері питного 

водопостачання та водовідведення, інформування громадськості. 

Зазначимо фінансове забезпечення в динаміці в розрізі даних 

пріоритетних завдань (табл. 2.13). 

Для кожного із цих завдань було вибрано результативний показник і 

прораховано ефективність. 
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Таблиця 2.13 

Фінансове забезпечення регіональної програми «Питна вода 

Дніпропетровщини» на 2006–2020 роки за пріоритетними завданнями в 

динаміці, млн. грн. 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання Програми) 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для 

виконання завдань 

у тому числі за роками: 

2011 2012 2013 2014 2015* 2016-2020* 

Охорона джерел питного 

водопостачання 44,76 59,05 61,77 73,03 82,26 394,15 

Розвиток та реконструкція систем 

водопостачання 104,10 54,50 59,00 62,00 63,00 363,00 

Моніторинг та контроль якості у 

сфері питного водопостачання та 

водовідведення  1,12 1,96 1,61 1,46 1,21 0,59 

* – планові показники 

Джерело: [132] 

За першим пріоритетним завданням розраховано вплив забору води із 

природних водних об’єктів на охорону джерел питного 

водопостачання (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Ефективність фінансування Програми Питна вода Дніпропетровщини за 

пріоритетним завданням «Охорона джерел питного водопостачання», м³/грн. 

 

Рік 2011 2012 2013 2014 

Ефективність фінансового 

забезпечення 36,953 28,518 25,433 21,628 

Джерело: розраховано автором на основі [131, 132] 

Із збільшенням фінансового забезпечення майже удвічі у 2014 році 

порівняно з 2011 роком показник ефективності зменшується на 15,325 м³/грн. 

За другим пріоритетним завданням в якості результативного показника 

обрано показник потужності очисних споруд і у даному випадку розрахунок 

показника ефективності має наступний вигляд (табл. 2.15). 

Табл. 2.16 демонструє збільшення показника ефективності в динаміці. 

Ефективність фінансування у 2014 році збільшилась в 1,5 рази порівняно із 2011 
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роком. Таким чином дана програма стимулює підвищення потужності очисних 

споруд. 

Таблиця 2.15 

Ефективність фінансування Програми Питна вода Дніпропетровщини за 

пріоритетним завданням «Розвиток та реконструкція 

системводопостачання» м³/грн. 

 
Рік 2011 2012 2013 2014 

Ефективність фінансового 

забезпечення 9,356 17,505 15,203 14,234 

Джерело: розраховано автором на основі [131, 132] 

За третім пріоритетним завданням в якості результативного показника 

обрано об’єм відведених (скинутих) зворотних вод. Таблиця 2.16 демонструє 

розрахунок показника ефективності. 

Таблиця 2.16 

Ефективність фінансування Програми Питна вода Дніпропетровщини за 

пріоритетним завданням «Моніторинг та контроль якості у сфері питного 

водопостачання та водовідведення», м³/грн. 

 
Рік 2011 2012 2013 2014 

Ефективність фінансового 

забезпечення 1126,786 658,673 787,578 778,082 

Джерело: розраховано автором на основі [131, 132] 

Показник ефективності фінансуввання пограми протягом останніх двох 

років становить 778,082 м³/грн., що є менше в 0,7 разів від значення даного 

показника у 2011 році. Таким чином ефективність фінансування програми за за 

пріоритетним завданням «Моніторинг та контроль якості у сфері питного 

водопостачання та водовідведення» зменшується при збільшенні фінансування. 

В якості результативного показника всієї програми «Питна вода 

Дніпропетровщини» на 2006–2020 роки визначено показник використання 

свіжої води. У табл. 2.17 наведено розрахунок ефективності фінансового 

забезпечення програми. 
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Таблиця 2.17 

Ефективність фінансування Програми Питна вода 

Дніпропетровщини, м³/грн. 

 
Рік 2011 2012 2013 2014 

Ефективність фінансового 

забезпечення 10,943 11,957 10,802 10,059 

Джерело: розраховано автором на основі [131, 132] 

Розрахований показник ефективності залишається в межах від 10 м³/грн, 

таким чином із збільшенням фінансування програми показник ефективності 

залишається майже на незмінному рівні. 

Наступна регіональна програма це Програма охорони навколишнього 

природного середовища Дніпропетровської області на 2005–2015 роки [132]. 

Перелік заходів і завдань програми представлено в Додатку З. 

У табл. 2.18 представлено загальний обсяг фінансового забезпечення 

даної програми в динаміці. 

Таблиця 2.18 

Фінансове забезпечення регіональної програми охорони навколишнього 

природного середовища Дніпропетровської області на 2005–2015 роки в 

динаміці, тис.грн. 

 

Рік 2011 2012 2013 2014 

Орієнтовні обсяги фінансування  32587,4 3711,8 96343,7 324770 

Джерело: розраховано автором на основі [131, 132] 

Особливістю фінансового забезпечення даної програми є те, що всі 

пріоритетні завдання крім Підвищення рівня механізації при зменшенні 

техногенного навантаження на навколишнє середовище фінансуються за 

рахунок коштів обласного бюджету. Зазначене пріоритетне завдання 

фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Оскільки статистичний розділ щодо охорони навколишнього природного 

середовища складається із 4 підрозділів (Земля, Водні ресурси, Повітряний 

басейн, Відходи), було вирішено обрати по одному результативному показнику 

з кожного підрозділу і оцінити ефективність пргограми, порівнявши вибрані 
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результативні показники із фінансовим забезпеченням пріоритетних завдань 

програми. 

У табл. 2.19 розраховано ефективність фінансування Програми за 

напрямом «Площі земель об’єктів природно-заповідного фонду». 

Бачимо, що показник ефективності фінансування програми не впливає на 

площу земель об’єктів природно-заповідного фонду. 

Таблиця 2.19 

Ефективність фінансування Програми за напрямом «Площі земель 

об’єктів природно-заповідного фонду», га/грн. 

 

Рік 2011 2012 2013 2014 

Ефективність фінансового 

забезпечення 0,00012 0,00102 0,00004 0,00001 

Джерело: розраховано автором на основі [131, 132] 

Проаналізуємо ефективність фінансуванняпрограми охорони 

навколишнього природного середовища Дніпропетровської області за напрямом 

«Обсяг оборотної та послідовно (повторно)використано» (табл. 2.20). 

Таблиця 2.20 

Ефективність фінансування Програми за напрямом «Обсяг оборотної та 

послідовно (повторно) використано», тис.м³/грн. 

 

Рік 2011 2012 2013 2014 

Ефективність фінансового 

забезпечення 0,188 1,659 0,061 0,018 

Джерело: розраховано автором на основі [131, 132] 

 

Аналізований показник зменшується в динаміці, і у 2014 р. становить 

0,018 м³/грн. при загальному збільшенні фінансування Програми. 

Дамо цінку ефективності фінансуванняпрограми за напрямом «Обсяг 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення» (табл. 2.21). 

Ефективність фінансування у 2014 р. зменшується на 0,026 т/грн. при 

збільшенні обсягу фінансування Програми. 
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Таблиця 2.21 

Ефективність фінансування Програми за напрямом «Обсяг викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення», т/грн. 
Рік 2011 2012 2013 2014 

Ефективність фінансового 

забезпечення 0,029 0,259 0,010 0,003 

Джерело: розраховано автором на основі [131, 132] 

Проаналізуємо ефективність фінансуванняПрограми за напрямом «Об’єм 

утилізованих відходів на фінансове забезпечення програми» (табл. 2.22). 

Таблиця 2.22 

Ефективність фінансування Програми за напрямом «Об’єм утилізованих 

відходів», т/грн 

Рік 2011 2012 2013 2014 

Ефективність фінансового 

забезпечення 2,872 25,530 1,061 0,325 

Джерело: розраховано автором на основі [131, 132] 

Я бачимо із табл.. 2.22, в 2014 р. ефективність фінансування зменшується в 

8 разів. 

Таким чином, проаналізувавши фінансове забезпечення регіональних 

екологічних програм в Дніпропетровській області слід відмітити їх 

різнопрофільність та відмінність у джерелах фінансового забезпечення. 

Пріоритетним напрямом є підвищення обсягу фінансування програм коштами 

підприємств та іншими джерелами, не забороненими законодавством України. 

Також необхідно прораховувати ефективність фінансування пріоритетних 

завдань регіональних програм ресурсозбереження, оскільки вже на стадії 

планування можна виявити чи буде доцільно впроваджувати ті чи інші заходи. 

Оцінивши ефективність програм, ми дійшли до висновку, що процедури 

програмно-цільового планування в Україні мають купу недоліків, які пов’язані з 

вибором пріоритетних цілей, встановленням критеріїв оцінки ефективності 

цільових програм, а також оцінки досягнення цілей, розробкою системи 

показників результативності тощо. Також перешкоджає розвитку програмно-

цільового планування низька якість середньо- та довгострокового 

макроекономічного прогнозування, а також відсутність відповідальності 
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суб’єктів бюджетного планування за досягнення цілей програмно-цільового 

планування [115]. 

В Україні достатньою мірою не використовується весь комплекс можливих 

методик оцінювання ефективності бюджетних програм, що застосовуються у 

світовій практиці. Тому важливим є вдосконалення методології проведення 

моніторингу виконання бюджетної програми та здійснення на її основі оцінки 

ефективності на всіх стадіях бюджетного процесу, що дозволить значно 

покращити управління бюджетними ресурсами [79]. 

Реалізація загальнодержавних цільових програм ресурсозбереження у 

сучасних умовах відбувається під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, які 

породжують ризики їх недофінансування. Виокремлюють групи ризиків, які 

згруповано у два блоки: суб’єктивні та об’єктивні. Кожна група чинників 

генерує певні ризики: нестабільне законодавство (правові ризики); погіршення 

внутрішньої і зовнішньої кон’юнктури, зниження темпів зростання економіки, 

висока інфляція, зниження інвестиційної активності (макроекономічні ризики); 

недостатнє залучення позабюджетних коштів, слабке стимулювання вкладення 

коштів інституційними інвесторами, дефіцит бюджетних коштів, що 

спрямовуються на реалізацію програм (фінансові ризики); виникнення 

техногенних та екологічних катастроф (техногенні та екологічні ризики); 

підвищення соціальної напруженості через неповну чи недостовірну інформації 

щодо реалізованих заходів у межах програм ресурсозбереження (соціальні 

ризики); помилково обрані пріоритети розвитку, ухвалення неефективних 

управлінських рішень (операційні ризики); нечіткість чи збої у роботі каналів 

передачі інформації (інформаційні ризики); зниження потенціалу науково-

технологічного комплексу, пов’язане з моральним старінням застосовуваних 

методів реалізації програм (технологічні ризики). 

На сьогоднішній день відсутня дієва багаторівнева методика оцінки 

ефективності програм, яка дасть можливість комплексної та об’єктивної оцінки 

цільових програм на різній стадії їх реалізації, що підвищить ефективність 

управління державними фінансами. 



 

 

102 

2.3 Фінансове забезпечення державних програм охорони 

навколишнього природного середовища 

 

Важливою у цьому аспекті є відносно нова функція держави – екологічна, 

спрямована на гармонізацію відносин суспільства і природи, забезпечення 

оптимального врахування економічних та екологічних інтересів суспільства за 

безумовної першості екологічних. Реалізація цієї функції держави здійснюється 

через управління природокористуванням і охороною довкілля, яке є 

найважливішою складовою частиною соціального управління суспільством. 

Державна політика у сфері охорони довкілля, використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки реалізується через окремі 

міждержавні, державні, галузеві, регіональні та місцеві програми, що 

спрямовуються на втілення визначених пріоритетів. 

Екологічні програми, що лежать в основі виконання природоохоронної 

діяльності, являють собою комплекс заходів, спрямованих на ефективне 

вирішення екологічних проблем, визначених по термінах, виконавцях, 

необхідних ресурсах. 

Для того, щоб охарактеризувати рівень розвитку економіки 

Дніпропетровського регіону, порівняємо обсяг валового регіонального продукту 

на одну особу в динаміці по Україні (рис. 2.1) із аналогічним показником в 

Дніпропетровській області. 

Як свідчать дані рис 2.1, обсяг валового регіонального продукту на одну 

особу по Україні має позитивну тенденцію збільшуватись із року в рік і в 

2013 р. становить 33473 грн. 

За розміром валового регіонального продукту (ВРП) на душу населення та 

темпами його зростання Дніпропетровська область належить до групи регіонів 

із високим ВРП на душу населення, середніми темпами зростання та переважно 

великим розміром регіональної економіки. Оскільки валовий регіональний 

продукт – це основний макроекономічний показник, який характеризує рівень 
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економічного та соціального розвитку регіону, то саме він і дозволяє оцінити 

ефективність проведеної регіональної політики. 
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Рис. 2.1 Обсяг валового регіонального продукту на одну особу в динаміці по 

Україні, грн. 
Джерело: побудовано автором за [131] 
 

Розглянемо обсяг валового регіонального продукту на одну особу в 

динаміці по Дніпропетровській області (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Обсяг валового регіонального продукту на одну особу в динаміці по 

Дніпропетровській області, грн. 
Джерело: побудовано автором за [131] 
 

Аналізований показник має також тенденцію до зростання, але зростає 

більшими темпами, про що свідчить зображене рівняння лінії тренда. 

Зазначимо, що в 2013 р. обсяг ВРП на одну особу по Дніпропетровській області 
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становив 46333 грн., що є більшим за аналогічний показник по Україні. Це 

свідчить про те, що Дніпропетровська область є досить розвиненою та має 

порівняно високий рівень соціально-економічного розвитку. 

Індикатори розвитку, що визначені у Державній стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 р. в розрізі регіонів України, для Дніпропетровської 

області представлено у табл. 2.23 [135]. 

Таблиця 2.23 

Індикатори розвитку Дніпропетровської області (прогнозні показники) 

Показник 2016 рік 2020 рік 

Валовий регіональний продукт (у фактичних 
цінах) у розрахунку на одну особу (гривень) 

60319 79446 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу 
(гривень) 

31519 41038 

Рівень обладнання загальної площі житлового 
фонду водопроводом у міській місцевості 
(відсотків) 

79,3 80,2 

Рівень обладнання загальної площі житлового 
фонду водопроводом у сільській місцевості 
(відсотків) 

37,6 38,7 

Питома вага утилізованих відходів (відсотків 
від загальної кількості утворених відходів) 

47,8 51,9 

Джерело: розраховано автором за [131] 

За даними табл. 2.23 відмічається тенденція до збільшення в динаміці 

зазначених показників, проте важливу роль у досягненні запланованого відіграє 

наявне фінансове забезпечення. 

Для оцінки напрямів раціоналізації ресурсовикористання було 

розраховано часткові показники ресурсовитрат водо-, відходо-, повітроємності 

валового регіонального продукту (ВРП), що характеризують 

ресурсокористування. Результатом розрахунку стало визначення середнє 

значення показника водоємності ВРП по областям України, яке склало 

0,0102 м3/грн., аналогічний показник в Дніпропетровській області на 

0,0023 м3/грн. менший від середнього значення [132]. 

По відходоємності ВРП Дніпропетровська область має значення 

показника на 0,0005 т/тис. грн. менше за середнє по областям України і 

становить 0,0021 т/тис. грн. 
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За показником повітреємності ВРП Дніпропетровська областьуступає 

середньому значенню, розрахованому по областям України на 0,0040 т/тис. грн. 

і становить 0,0103 т/тис. грн. 

Не зважаючи на те, що розраховані середні показники по областям 

України є вищими за аналогічні показники в Дніпропетровській області 

необхідним є постійний моніторинг ситуації для пошуку резервів 

ресурсозбереження. 

Відродження річкового судноплавства по р. Дніпро завдяки 

диверсифікації транспортних перевезень сприятиме зменшенню таких слабких 

сторін області, як слабка інтегрованість території та наявність значних 

диспропорцій між районами за рівнем урбанізації та економічного розвитку. 

Перспективний розвиток технологій використання промислових відходів 

у виробництві будматеріалів може допомогти нівелювати таку слабку сторону 

області, як відсутність переробки та утилізації промислових і твердих 

побутових відходів. Очевидно, що реалізація такого сценарію стане можливою 

через зміцнення зв’язків між науково-дослідними установами та бізнесом. 

Вирішення проблеми значної ресурсо- та енергоємності виробництва 

можливе за рахунок модернізації підприємств, підтримки розвитку наукоємного 

виробництва, зокрема співпраці науки та бізнесу, а також створення сучасних 

промислових та наукових парків. 

Для покращення реалізації програм ресурсозбереження та ефективного 

фінансування природоохоронної діяльності представляється доцільним 

використання вже накопиченого світовою практикою досвіду і трансформацію 

цього позитивного досвіду з урахуванням специфічних умов України. 

Державний бюджет є основним джерелом фінансового забезпечення 

природоохоронних програм. Для фінансування природоохоронних витрат, 

пов’язаних з відтворенням та підтриманням природних ресурсів у належному 

стані, в Державному бюджеті з 1994 р. було створено окремий розділ «Охорона 

навколишнього природного середовища та ядерна безпека». Розділом 

передбачені видатки на охорону і раціональне використання водних, 
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мінеральних, земельних ресурсів, створення лісових насаджень і полезахисних 

смуг, збереження природно-заповідного фонду, утримання місцевих 

природоохоронних органів. В загальній сумі витрат на природоохоронні заходи 

роль державного бюджетного фінансування незначна і складала від 2 до 3%. У 

той самий час витрати підприємств, установ та організацій становлять основу 

природоохоронного інвестування. Обсяги природоохоронних витрат із року в 

рік мають тенденцію до скорочення. 

За даними Міністерства фінансів у 2010 р. частка видатків на «Охорону 

навколишнього природного середовища» склала 0,76%, а у 2011 р. відповідний 

показник становив 0,90%. Стаття видатків вже має назву видатки на «Охорону 

навколишнього природного середовища». Зміни формулювань 

унеможливлюють робити якісний аналіз, оскільки дані стають 

непорівнянними [137]. 

Розглянемо рис. 2.3 , що відображає динаміку видатків на охорону 

навколишнього природного середовища та ядерну безпеку в загальній структурі 

видатків Зведеного бюджету України. 
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Рис. 2.3 Динаміка видатків на охорону навколишнього природного середовища 

та ядерну безпеку в загальній структурі видатків Зведеного бюджету України, %  
Джерело: побудовано автором за даними [136] 

 

Незважаючи на те, що видатки зведеного бюджету зростають не можна 

ототожнювати збільшення кількісних показників з якісними. Проте, якщо 

порівняти планові показники видатків із фактичними в динаміці, то можна 
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зазначити, що жодного разу планових показників не було досягнуто і між 

даними показниками існує великий розрив. Розрив між плановими та 

фактичними показниками у видатках на охорону навколишнього природного 

середовища з державного бюджету за функціональною класифікацією видатків 

та кредитування бюджету наглядно прослідковується на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4 Розрив між плановими та фактичними показниками у видатках на 

охорону навколишнього природного середовища з державного бюджету за 

функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету, грн. 
Джерело: побудовано автором за [130] 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2009-2013 рр., на фоні суттєвого зростання загальних видатків 

Державного бюджету України, обсяги видатків на Міністерство охорони 

навколишнього природного середовища (ОНПС) залишались на рівні менше 

1% (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5 Динаміка загальних видатків Державного бюджету України та видатків 

на Міністерство ОНПС тис. грн. 
Джерело: побудовано автором за [136] 
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Крім того, аналіз фінансування передбаченого Держбюджетом по 

Міністерству ОНПС та апарату цього Міністерства за 2007-2013 рр. свідчить 

про:  

 відсоток видатків державного бюджету на Міністерство ОНПС не має 

стабільності і з року в рік коливається у межах від 1,4% у 2007 до 0,6% у 2013; 

 немає стабільності за видами фінансування по загальному та 

спеціальному фондах ні на Міністерство ОНПС, ні на апарат Міністерства. 

Якщо у 2007 їх співвідношення складало по Міністерству ОНПС 36,5 % 

загального фонду та 63,5% спеціального фонду, то у 2013 воно становило 

75,9 % та 24,1 % відповідно (рис. 2.6) [132]. 
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Рис. 2.6 Розподіл видатків на Міністерство ОНПС, % 

Джерело: побудовано автором за [136] 
 

 

 

 

 

 

Також по апарату Міністерства ОНПС також спостерігаємо суттєві 

коливання: у 2007 році відсоток фінансування по загальному фонду становив 

53,6 %, а по спеціальному — 46,4 % ; а у 2013 — 71,5% до 28,5% відповідно 

(рис. 2.7). У видатках Держбюджету, спрямованих безпосередньо на 

природоохоронну діяльність, переважає фінансування зі спеціального фонду. 

Такий недостатньо збалансований та нестабільний розподіл бюджетних 

коштів дає підстави зробити висновок про недосконалість механізму управління 

бюджетними фінансовими ресурсами, що виділяються на ОНПС, та 

неможливість здійснення планування фінансових ресурсів на природоохоронну 
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діяльність у довгостроковій перспективі, зокрема, це ж саме стосується 

виконання екологічних цільових програм. 

46,4

39,5

34,7 33,3 31,8 30,1 28,5

53,6

60,5

65,3 66,7 68,2 69,9 71,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
роки

%

Кошти

загального

фонду

Кошти

спеціального

фонду

Рис. 2.7 Розподіл видатків по апарату Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища, % 
Джерело: побудовано автором за [136] 
 

 

 

 

Порівнюючи планові показники з фактичними, бачимо, що з 2011 р. 

розрив між планом і фактом дедалі збільшується, планові показники не 

досягаюся, це може бути або внаслідок завищенних планових показників, або 

через відсутніть належного фінансування (рис. 2.8). 
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Рис. 2.8 Розрив між плановими та фактичними показниками у видатках на 

Міністерство екології та природних ресурсів України з державного бюджету за 

програмною класифікацією видатків та кредитування, грн. 
Джерело: побудовано автором за [130] 
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Кошти державного та місцевих бюджетів формуються за рахунок зборів 

за спеціальне використання природних ресурсів (лісових, водних, земельних), 

зборів за забруднення навколишнього середовища, а також штрафів та позовів 

на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення природоохоронного 

законодавства. 

Бюджетним кодексом України встановлено, що податки, збори та інші 

податкові платежі зараховуються до бюджетів повністю [29]. Це призводить до 

того, що з року в рік збори за спеціальне використання природних ресурсів, 

наприклад, направляються до бюджету не цільовим призначенням на 

природоохоронні заходи, як це передбачає ст. 46 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», а «розчиняються» в його доходній 

частині. Не випадково головними причинами щорічного невиконання 

екологічних програм і природоохоронних заходів в Україні є фінансова 

експлуатація природних ресурсів, порушення вимог законодавства і залишковий 

принцип фінансування. 

Проаналізувавши статистичні дані бачимо, що обсяг зборів та плат за 

спеціальне використання природних ресурсів зростає в динаміці (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9 Динаміка зборів та плат за спеціальне використання природних 

ресурсів, млн. грн. 
Джерело: побудовано автором за [129] 

 

 

 

 

 

Серед доходів державного бюджету найбільшу питому вагу становлять 

податкові надходження. Виокремлимо екологічний податок і розглянемо його 

більш детально (рис. 2.10). 
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Понад 68% екологічного податку країни становлять платежі за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних 

джерел забруднення, 28% – за розміщення відходів, 4% – за скиди 

забруднюючих речовин у водойми [129]. 
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Рис. 2.10 Динаміка сплати екологічного податку, тис. грн. 
Джерело: побудовано автором за [129] 
 

 

 

 

 

 

З 2007 по 2013 рр. значно змінилась кількість бюджетних програм, 

затверджених у Державному бюджеті України. Відбулося їх укрупнення, а 

відповідно – збільшились обсяги паспортів цих програм, що, безумовно, 

ускладнило процес розподілу фінансових ресурсів між окремими державними 

екологічними цільовими програмами (ЕЦП). Згідно з розподілом видатків 

Державного бюджету, фінансування ЕЦП здійснюється переважно зі 

Спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища. 

Показовим є те, що протягом 2007-2013 рр. цільове призначення бюджетних 

програм також змінювалось, хоча основні проблемні завдання та бюджетні 

програми затверджуються з року в рік. 

Розподіл фінансування по бюджетних програмах у 2007-2013 рр., 

наведений на рис. 2.11, показує, що на апарат Міністерства ОНПС, який 

координує виконання державних природоохоронних заходів та цільових 

програм щодо поліпшення стану довкілля, обсяг надходження коштів 

зменшився з 28,8 % у 2008 р. до 1,9 % у 2013. При цьому утримання Державної 

геологічної служби зростало з 39,1% у 2008 р. до 73,5% у 2013 р. Значний 
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відсоток державного фінансування в межах 26,9-32,6% отримує Державний 

комітет України із земельних ресурсів. 
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Рис. 2.11 Розподіл фінансування по бюджетних програмах Міністерства ОНПС 

України у 2008-2013 рр. % 
Джерело: побудовано автором за [134] 
 

 

 

 

 

 

Як бачимо, пріоритетом державного фінансування є вилучення корисних 

копалин та експлуатація природно-ресурсного потенціалу, а не реалізація 

природоохоронних програм та інноваційних ініціатив. 

Розглянемо динаміку видатків місцевих бюджетів Дніпропетровської 

області (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12 Динаміка видатків на охорону навколишнього середовища та ядерну 

безпеку у загальній структурі видатків місцевих бюджетів Дніпропетровської 

області, %  
Джерело: побудовано автором за [131] 
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Лінія тренда свідчить про негативну тенденцію. Видатки на охорону 

навколишнього середовища та ядерну безпеку стрімко зменшуються. 

Оскільки нормативи бюджетної забезпеченості, що застосовуються при 

плануванні видаткової частини бюджету визначаються з наявних фінансових 

ресурсів і не відображують фактичну потребу в коштах, то важливим є 

наближення нормативів до держаних соціальних стандартів. За цієї умови буде 

спостерігатись якісні зміни в фінансуванні ресурсозберігаючих заходів. 

Розглянемо доходи місцевих бюджетів, звертаючи увагу на статтю «Збори 

та плата за спеціальне використання природних ресурсів» (рис. 2.13). 

Дані рис. 2.13 свідчать, що доходи мають тенденцію до збільшення із року 

в рік, що є позитивим. Водночас видатки бюджетів на державні програми 

ресурсозбереження скорочуються. Це свідчить про те, що кошти отримані за 

збори та плату за спеціальне використання природних ресурсів 

використовуються на інші потреби. 
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Рис. 2.13 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів в 

структурі доходів місцевих бюджетів Дніпропетровської області, % 

Джерело: побудовано автором за [131] 
 

 

 

 

 

Таким чином, програмно-цільовий метод бюджетування є важливим 

інструментом управління бюджетними коштами у середньостроковій 

перспективі для поліпшення якості надання державних послуг, особливо в 

умовах обмеженості бюджетних ресурсів та необхідності ефективного й 

результативного використання коштів державного бюджету.Управління 
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бюджетними коштами значною мірою визначається порядком складання, 

затвердження, виконання бюджету, а також контролем за його виконанням. 

Застосування найкращих практик бюджетування з метою удосконалення 

бюджетного процесу призведе до підвищення ефективності управління 

державним та місцевими бюджетами. Саме такою практикою є впровадження 

програмно-цільового методу бюджетування, що поліпшує бюджетний процес 

загалом та докорінно змінює концепцію управління державним та місцевими 

бюджетами, зокрема:1) створює прозору та ефективну систему прийняття 

управлінських рішень із бюджетних питань;2) забезпечує цільове та 

обґрунтоване використання бюджетних коштів розпорядниками в умовах 

обмежених бюджетних ресурсів;3) забезпечує проведення ґрунтовного аналізу 

витрати бюджетних коштів;4) дає змогу спрямовувати фінансування на користь 

більш успішних бюджетних програм, скорочувати або виключати неефективні 

програми. 

Крім того, програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – метод 

управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за 

рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання 

бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу. За допомогою 

програмно-цільового методу можна провести зіставлення обсягу фінансування 

бюджетної програми (витрат) із кінцевими результатами, що очікуються від її 

виконання. Відповідно до цього визначення, можна окреслити основні ознаки 

бюджетного процесу, що здійснюється з використанням положень програмно-

цільового методу:  

1. Середньострокове планування. Для забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку процес бюджетного планування не обмежується 

однорічною перспективою — бюджетні показники розраховуються на декілька 

наступних за плановим прогнозних років. 

2. Увага на результатах. Перенесення акценту з утримання наявної мережі 

бюджетних установ на результати їх діяльності. Забезпечення оптимального 

співвідношення бюджетних видатків із досягнутими результатами. 
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3. Відповідальність. За кожним учасником бюджетного процесу 

закріплено повноваження щодо ефективного витрачання бюджетних коштів. 

Кожен учасник несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній 

стадії бюджетного процесу. 

4. Прозорість бюджетного процесу. Залучення громадськості до участі в 

бюджетному процесі шляхом підготовки та проведення громадських слухань з 

питань діяльності місцевого самоврядування та бюджету.До основоположних 

принципів організації бюджетного процесу на засадах програмно-цільового 

методу віднесено прозорість бюджетного процесу, що передбачає чітке 

визначення цілей і завдань, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти, 

контроль за результатами виконання бюджетних програм; здійснення оцінки 

діяльності учасників бюджетного процесу щодо досягнення поставлених цілей 

та виконання завдань, проведення аналізу причин неефективного виконання 

бюджетних програм; відповідальність головного розпорядника бюджетних 

коштів за формування бюджетних програм і результати їх виконання, чітке 

розмежування відповідальності між відповідальними виконавцями бюджетних 

програм; ефективність розподілу і використання бюджетних коштів. 

Реалізація програмно-цільового методу пов’язана з необхідністю 

комплексного підходу до формування бюджету із включенням до бюджетного 

процесу таких елементів:1) середньострокове планування доходів та 

видатків;2) розробка бюджетних програм та показників виконання бюджетних 

програм;3) аналіз, оцінка та моніторинг програм;4) планування капітальних 

вкладень;5) запровадження сучасних методів залучення громадськості до 

бюджетного процессу [133]. 
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Висновки до розділу 2 

 

На сучасному етапі в Україні фінансове забезпечення програм і заходів з 

ресурсозбереження (включаючи програми підвищення енергоефективності) 

відбувається переважно за рахунок власних коштів підприємств і залучення 

коштів Міжнародних фінансових організацій. У видатках Державного бюджету 

України в 2014 р. частка коштів, що фактично спрямована на виконання 

ресурсозберігаючих програм є низькою і складає 0,69 %, а у ВВП – 0,23 %. Це 

призводить до погіршення екологічної та соціально-економічної ситуації в 

країні, адже тільки внаслідок нераціонального використання ресурсів та 

забруднення навколишнього середовища Україна сьогодні втрачає більш 10 % 

ВВП. Однією з ключових проблем сьогодення нашої держави та її регіонів, яка 

блокує вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням ресурсозберігаючих 

програм є гострий дефіцит фінансових ресурсів та низька ефективність їх 

використання. 

Державна політика у сфері ресурсозбереження реалізується через окремі 

міждержавні, державні, галузеві, регіональні та місцеві програми, що 

спрямовуються на втілення визначених у державі пріоритетів. 

Підвищення ефективності реалізації державних програм 

ресурсозбереження вимагає дотримання збалансованості бюджетної та 

податкової системи з урахуванням пріоритетів розвитку економіки і соціальної 

сфери, посилення відповідальності за порушення бюджетно-податкового 

законодавства. З метою покращення якісного рівня планування показників 

видаткової частини бюджету необхідно розвинути методичні підходи щодо 

планування видатків бюджету на реалізацію відповідних державних і 

регіональних програм. Оцінку ефективності фінансового забезпечення 

пріоритетних завдань державних та регіональних програм ресурсозбереження 

слід проводити на стадії планування обсягу видатків, необхідних для їх 

реалізації, оскільки вже на цій стадії можна виявити доцільність впровадження 

тих чи інших заходів ресурсозбереження. 



 

 

117 

У складі джерел фінансового забезпечення програм частка бюджетних 

коштів у загальній сумі витрат на ці програми складає біля 3%. У результаті 

оцінки встановлено, що ефективність використання бюджетних коштів та інших 

джерел на передбачені програмою заходи (найбільші за обсягами фінансування) 

має тенденцію до зниження. Таке зниження свідчить про зменшення ефекту від 

витрачених бюджетних коштів та інших джерел. 

Пріоритетним напрямом є підвищення обсягу фінансового забезпечення 

програм коштами підприємств та іншими джерелами, не забороненими 

законодавством України та реалізація природоохоронних програм та 

інноваційних ініціатив у сфері ресурсозбереження. 

Фінансування реалізації природоохоронних програм є складовою 

загальної фінансової стратегії держави, розробленої на підтримку цілей сталого 

розвитку. Формування та реалізації фінансової політики ресурсозбереження 

потребує комплексного підходу з урахуванням стану інституційного 

середовища країни. Лише комплексне задіяння прямого та непрямого 

регулювання фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження 

є гарантією їх успішного виконання та досягнення в установлені терміни 

очікуваної результативності та ефективності. 

Основні наукові результати опубліковані в працях автора [143, 144, 148, 

153, 156, 243]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ 

ПРОГРАМ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Пріоритети бюджетної політики фінансового забезпечення 

державних програм ресурсозбереження в сучасних умовах 

 

Нині ресурсозбереження стає однією з умов ефективного функціонування 

країни та регіонів, у зв’язку з цим воно має стати пріоритетним напрямом 

економічної політики та її складової – фінансової політики та її вагомого 

напряму – бюджетної політики. Належне фінансове забезпечення державних 

програм ресурсозбереження є результатом дієвої фінансової політики держави. 

На основі активної фінансової політики ресурсозбереження можуть бути 

досягнуті значні ефекти, зокрема: зниження ресурсомісткості та собівартості 

продукції; підвищення якості продукції; зниження екологічного навантаження 

на навколишнє середовище; підвищення рентабельності виробництва; 

поліпшення умов і якості життя в регіоні. 

Необхідність розробки пріоритетних напрямів фінансової та бюджетної 

політики у напрямі ресурсозбереження та формування відповідних державних 

(регіональних) програм і застосування стимулюючих фінансових механізмів їх 

фінансового забезпечення в нашій країні обумовлюється, з одного боку, 

наявними величезними невикористаними резервами економії ресурсів, а з 

іншого боку, – тим, що в багатьох випадках, заходи для економії ресурсів 

вимагають істотно менших витрат, чим для одержання еквівалентної кількості 

нових ресурсів. 

Вагоме значення у формуванні фінансової політики ресурсозбереження, 

здатної вирішувати не лише тактичні, а й стратегічні питання, належить науково 

обґрунтованій системі принципів її формування. Л.В. Лисяк зазначає, що 

принципи бюджетної політики є похідними від системи принципів і положень, 
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які характеризують ключові, системоутворюючі основи концептуальної моделі 

суспільства соціального прогресу і справедливості, орієнтованої на створення 

умов для вільного і всебічного розвитку особистості, адекватної магістралі 

прогресу світової цівілізації (відповідно до якої має розвиватися українське 

суспільство) [88]. 

Дотримання певних принципів необхідне для реалізації окреслених цілей 

фінансової (бюджетної) політики у сфері ресурсозбереження. 

Оскільки фінансова політика (як і бюджетна політика) має за основну 

мету зростання добробуту населення та реалізацію екологічної функції держави, 

доцільно враховувати такий принцип, як створення сприятливих фінансових 

умов для пріоритетного розвитку певної галузей виробництва, які 

впроваджують ресурсозберігаючі технології, займаються спонсорством у сфері 

охорони навколишнього середовища, приймають учать у реалізації 

пріоритетних напрямів ресурсозбереження. Інший принцип – підтримання та 

стимулювання діяльності підприємницьких структур різних форм власності 

стосовно стимулювання ресурсозбереження. Наступним принципом 

формування фінансової (бюджетної) політики має стати пошук і постійне 

вдосконалення форм та методів мобілізації і використання фінансових ресурсів 

держави з метою забезпечення реалізації державних прогроам 

ресурсозбереження. До принципів формування бюджетної політики можна 

віднести необхідність забезпечення за допомогою методів та засобів 

бюджетного механізму раціонального використання природних ресурсів. 

Ц.Г. Огонь основними принципами бюджетної політики визначає 

принцип рівноваги й спадкоємності, прозорості й привабливості, ефективності й 

прогресивності [124]. Як бачимо, це універсальні принципи. 

Вивчаючи різні підходи щодо виокремлення принципів бюджетної 

політики, можна зробити висновок: бюджетна політика буде дієвим засобом 

управління бюджетними відносинами та активним елементом фінансової 

політики, якщо вона ґрунтуватиметься, на таких основних принципах: 

об’єктивності (наукового підходу), наступності (послідовності), обов’язковості, 
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дієвості, гласності, раціональності, та ін. Перелічені принципи є 

основоположними, базовими вимогами, яких необхідно дотримуватися при 

побудові та реалізації моделі ефективної фінансово-бюджетної політики в 

Україні. 

Специфічні принципи, на яких повинна будуватися ефективна фінансово-

бюджетна політика, включають: переважання темпів зростання економіки над 

темпами зростання видатків бюджету; обмеження рівня непроцентних видатків; 

імперативність (безумовне виконання зобов’язань, затверджених у Законі про 

Державний бюджет на відповідний рік); орієнтація бюджетних видатків на 

досягнення соціально-економічних результатів; пріоритет середньострокового 

бюджетного планування, яке відображає стратегічні напрями бюджетної 

політики; конкурсні принципи розподілу бюджетних ресурсів; відкритість і 

загальнодоступність інформації щодо здійснення дохідних та видаткових 

операцій на всіх рівнях бюджетної системи.  

Розглянуті принципи пов’язані з практичною реалізацією повного 

бюджетного циклу, у межах якого досягаються поставлені цілі, визначені 

програмами ресурсозбереження, здійснюється регуляторний вплив на субєктів 

господарювання. Слід підкреслити, що науково обґрунтований перелік 

принципів фінансово-бюджетної політики не є гарантією їх фактичної 

реалізації, для цього необхідно формувати і впроваджувати ефективні 

механізми. 

До основних принципів, яким має відповідати фінансова політика у сфері 

ресурсозбереження відносимо: цілеспрямованості, пріоритетності, 

інноваційності, відповідальності, превентивності, дієвості та інші. Саме на цих 

принципах має ґрунтуватися ефективна фінансова політика у сфері 

ресурсозбереження.  

Принцип цілеспрямованості означає, що на стадії складання програм 

ресурсозбереження чи їх реалізації необхідно виходити із двох цілей: перша — 

досягнення запланованої мети, друга — досягнення максимального результату. 

При досягненні запланованої мети учасники необхідно прагнути до економії 
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бюджетних коштів, а при досягненні максимального результату (порівняно із 

запланованим) — необхідно використати всі передбачені в бюджеті кошти для 

фінансування відповідних заходів.Принцип цільового використання бюджетних 

коштів встановлює, що бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, 

визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями. Цільове 

використання бюджетних коштів передбачає їх витрачання на цілі, що 

відповідають: бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний 

бюджет України (рішенням про місцевий бюджет); напрямам використання 

бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми (у разі 

застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або в 

порядку використання бюджетних коштів; бюджетним асигнуванням (розпису 

бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів). 

Принцип інноваційності – державні програми ресурсозбереження мають 

враховувати досягнення науково-технічного прогресу і бути інноваційними. 

Принцип відповідальності – кожен учасник несе відповідальність за свої 

дії або бездіяльність стосовно формування і реалізації державних програм 

ресурсозбереження. 

Принцип ефективності – при складанні та реалізації державних програм 

ресурсозбереження суб’єкти фінансової політики мають прагнути досягнення 

запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та 

досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 

обсягу коштів. 

Архітектоніка фінансової політики характеризується органічним 

поєднанням її вагомих складових – бюджетної і податкової політик. Основною 

метою бюджетно-податкової політики у сфері ресурсозбереження є фінансове 

забезпечення пріоритетних напрямів ресурсозбереження та створення стимулів 

для підвищення його ефективності усіма суб’єктами господарювання на засадах 

оптимізації задоволення суспільних потреб та обсягів залучення ресурсів у 

процес суспільного виробництва. Окреслена мета бюджетно-податкової 

політики у сфері ресурсозбереження органічно вбудовується у загальну мету 
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фінансової політики і спрямована на соціально-економічний розвиток держави 

та її адміністративно-територіальних утворень. 

Формування та реалізація фінансової політики ресурсозбереження 

потребує комплексного підходу з урахуванням стану інституційного 

середовища країни. Інституційне середовище створює умови, за яких 

здійснюється формування та реалізація бфінансово-юджетної політики. Такі 

умови значною мірою залежать від специфічних рис тієї чи іншої країни в 

історичному та соціокультурному аспектах, отже від інституційних 

характеристик суспільства. 

Витрати на реалізацію природоохоронних програм і заходів потребують 

значних коштів. Однак протягом найближчих 5-10 років країна буде дуже 

обмежена в коштах, необхідних для поліпшення стану навколишнього 

природного середовища та забезпечення раціонального використання 

природних ресурсів. Тому необхідно чітко визначити пріоритетні напрями та 

проблеми з метою відпрацювання реалістичних, ефективних та економічно 

вигідних рішень. Отже, виходячи з реального екологічного стану території 

України, необхідно враховувати такі основні критерії і чинники: 

 погіршення здоров’я людей через значну забрудненість довкілля; 

 втрати, що призводять до зниження продуктивності народного 

господарства, зумовлені збитками або руйнуванням фізичного капіталу і 

природних ресурсів; 

 погіршення стану або загроза завдати непоправної шкоди 

біологічному та ландшафтному різноманіттю, зокрема, лукам, пасовищам, 

озерам, водоймам, річкам, землям, лісовим, прибережним і морським 

екосистемам, гірським районам; 

 еколого-економічну ефективність природоохоронних заходів [105]. 

Фінансове забезпечення програм ресурсозбереження у аспекті розвитку 

економіки України повинно вестися переважно по таких пріоритетних 

напрямах: 
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 впровадження маловідходних і безвідхідних ресурсозберігаючих 

технологій, нових конструкційних матеріалів і замінників дефіцитної сировини, 

виготовлення продукції підвищеної монтажної готовності; 

 впровадження технологічних систем і комплексів щодо широкого 

залучення у виробництво вторинних матеріальних, сировинних і паливно-

енергетичних ресурсів, промислових і побутових відходів. 

До основних пріоритетів охорони довкілля та раціонального використання 

природних ресурсів належать: 

1. Гарантування екологічної безпеки ядерних об’єктів і радіаційного 

захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму шкідливого впливу 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

2. Поліпшення екологічного стану басейнів річок України та якості питної 

води; 

3. Стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових 

центрах Донецько-Придніпровського регіону; 

4. Будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних 

очисних каналізаційних споруд; 

5. Запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів і поліпшення їх 

екологічного стану; 

6. Формування збалансованої системи природокористування та адекватна 

структурна перебудова виробничого потенціалу економіки; екологізація 

технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, 

транспортних систем; збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; 

заповідна справа. 

Для досягнення основних пріоритетів охорони довкілля та раціонального 

використання природних ресурсів передбачається вирішення таких завдань: 

 зменшення до мінімуму рівня радіаційного забруднення; 

 захист повітряного басейну від забруднення насамперед у великих містах 

і промислових центрах; 
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 захист і збереження земельних ресурсів від забруднення, виснаження і 

нераціонального використання; 

 збереження і розширення територій з природним станом ландшафту, 

посилення природоохоронної діяльності на заповідних і рекреаційних територія; 

 підвищення стійкості та екологічних функцій лісів; 

 знешкодження, утилізація та захоронення промислових і побутових 

відходів; 

 запобігання забрудненню морських і внутрішніх вод, зменшення та 

припинення скиду забруднених стічних вод у водні об’єкти, захист підземних 

вод від забруднення; 

 збереження та відродження малих річок, здійснення управління водними 

ресурсами на основі басейнового принципу; 

 завершення створення державної системи моніторингу навколишнього 

природного середовища; 

 створення системи прогнозування, запобігання та оперативних дій у разі 

надзвичайних ситуацій природного і природно-техногенного походження; 

 забезпечення екологічного супроводу процесу конверсії військово-

промислового комплексу; 

 здійснення екологічного контролю за діяльністю Збройних Сил України; 

 розробка механізмів реалізації схем природокористування; 

 упровадження дієвих економічних складових впливу на систему 

природокористування; 

 створення системи екологічної освіти, виховання та інформування [105]. 

Визначені пріоритети фінансової політики забезпечення програм 

ресурсозбереження в Україні мають зосереджуватися на формуванні 

сприятливого інституційного середовища у сфері ощадливого використання 

ресурсів; консолідації ресурсів усіх суб’єктів господарювання для реалізації 

проектів та програм ресурсозбереження; реалізації державних цільових програм 

на засадах результативності та ефективності, залученні іноземних інвестицій. 
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Актуальність проведення ресурсозберігаючої політики в нашій країні 

підкреслюється з одного боку, наявними величезними невикористаними 

резервами по економії ресурсів, а з іншого боку, – тим, що в багатьох випадках, 

заходи для економії ресурсів вимагають істотно менших витрат, чим для 

одержання еквівалентної кількості нових ресурсів. 

Однак, головною причиною гальмування процесів ресурсозбереження в 

країні є неекономічна зацікавленість господарчих суб’єктів і територіальних 

органів влади в проведенні заходів по підвищенню ресурсоефективності 

виробництва внаслідок нездатності діючого господарського та, зокрема, 

фінансового механізму управління ресурсозбереженням формувати необхідні 

передумови для створення такої зацікавленості. 

Результатом використання запропонованих рекомендацій з удосконалення 

механізму управління ресурсозбереженням на державному, регіональному і 

мікроекономічному рівнях може стати: 

 створення економічної зацікавленості окремих суб’єктів 

господарювання, і регіональних (територіальних) органів влади в реалізації 

державної політики ресурсозбереження; 

 формування територіальних, регіональних, державних програм 

ресурсозбереження, що характеризуються оптимальним набором 

ресурсозберігаючих проектів, з урахуванням реальних можливостей їхнього 

здійснення на місцях; 

 відновлення основних фондів підприємств, впровадження нових 

високоефективних ресурсозберігаючих технологій, скорочення обсягів 

оборотних коштів; 

 зміна структури господарства окремих регіонів, територій і національної 

економіки в цілому на користь ресурсоефективних виробництв; 

 зниження економічного збитку, обумовленого використанням природних 

ресурсів на різних стадіях їхнього життєвого циклу; 
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 розширення експортних можливостей українських підприємств, вихід на 

світові ринки з продукцією, що має високий рівень конкурентоздатності. 

Дослідження вітчизняних вчених, зокрема, М.П. Ковалка, 

А.К. Шидловського, М.А. Хвесика, А.В. Праховника, Л.Г. Мельника та інших, 

свідчать про те, що проблеми впровадження ресурсозберігаючих заходів в 

Україні носять, насамперед, організаційно-економічний характер та можуть 

бути вирішені за рахунок активного застосування еколого-економічних важелів 

впливу [109, 221]. 

Напрями забезпечення активізації впливу еколого-економічних важелів 

мотивації ресурсозбереження: 

1. Удосконалення законодавчо-правової і нормативної бази 

ресурсозбереження: 

 формування та багатоступеневий контроль за дотриманням системи 

стандартів ресурсо- та енергоефективності з поступовим посиленням їх норм і 

запровадженням адміністративної й економічної відповідальності за порушення 

стандартів; 

 запровадження практики періодичних аудитів з ресурсозбереження 

(в тому числі обов’язкових для бюджетних організацій з метою обґрунтування 

доцільності діючих норм ресурсовитрат та їх зміни, а також підприємств 

житлово-комунального сектору при обґрунтуванні підвищення тарифів на свої 

послуги); 

 запровадження екологічної сертифікації та ліцензування у сфері 

ресурсовикористання й ресурсозбереження, спрощення процедур ліцензування і 

сертифікації вітчизняного й імпортного (в разі відсутності українських аналогів) 

ресурсозберігаючого устаткування за відповідності його міжнародним 

стандартам, введення маркування продукції щодо дотримання вимог 

ресурсозбереження; 

 обмеження монополізму в ресурсному секторі, сфері виробництва й 

обслуговування ресурсозберігаючих техніки і технологій, стимулювання 

розвитку конкурентного середовища шляхом формування чіткого правового 
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поля для функціонування підприємств та організацій, що надають послуги 

(консультаційні, інжинірингові тощо) з ресурсозбереження; 

 правовий захист інтелектуальної власності у сфері 

ресурсозбереження; законодавче закріплення еколого-економічного 

стимулювання ресурсозберігаючої, в тому числі інноваційної, діяльності, 

відповідне узгодження нормативних, законодавчих актів, резервування коштів 

на цілі ресурсозбереження в бюджетах різних рівнів, удосконалення 

інвестиційного законодавства; 

 установлення власника ресурсів на кожному етапі їх руху, 

забезпечення рівної відповідальності за втрати власника ресурсів та власника 

транспортної системи, якою вони переміщуються; 

 відміна законодавчих пільг з оплати спожитих ресурсів, заміна їх, у 

разі необхідності, адресною допомогою. 

2. Розвиток інноваційної діяльності з боку держави та місцевих органів 

влади: 

 економічне стимулювання активізації вітчизняної інноваційної 

діяльності з метою створення нових зразків високоефективних ресурсоощадних 

технік і технологій з прийнятним ціновим рівнем; 

 державне сприяння розвитку інноваційної інфраструктури (бізнес-

інкубаторів, технопарків тощо). 

3. Формування системи державних і регіональних, місцевих програм 

ресурсо- та енергозбереження: 

 органічне сполучення принципів управління «зверху вниз» та 

«знизу вверх» і пріоритетів, закріплених єдиною багаторівневою стратегією 

ресурсозбереження; 

 планування ресурсозберігаючого розвитку територій, виходячи з 

прогнозу територіального розвитку й розміщення продуктивних сил у 

довгостроковій перспективі. 
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4. Запровадження державного, регіонального, місцевого моніторингу 

ресурсозберігаючої діяльності: 

 удосконалення системи статистичної звітності суб’єктів 

господарювання з урахуванням фактора ресурсозбереження, екологізації 

виробництва; 

 підвищення якості робіт з обліку спожитих ресурсів (води, тепла, 

електроенергії) шляхом установлення приладів обліку; 

 проведення моніторингу питомих витрат ресурсів. 

5. Державна підтримка малого і середнього бізнесу у сфері 

ресурсозбереження: 

 зниження податкового тиску на суб’єктів малого підприємництва, а 

саме зниження рівнів оподаткування за інноваційними та ресурсоефективними 

напрямками діяльності (наприклад, зменшення або звільнення від сплати 

податку на прибуток протягом перших 1-3 років існування малих і середніх 

підприємств); 

 спрощення реєстраційних процедур для малого і середнього бізнесу, 

скорочення обсягів контрольних перевірок відповідними органами; 

 зменшення обсягів статистичної і бухгалтерської звітності для 

суб’єктів малого підприємництва, зменшення їх періодичності; 

 надання державної підтримки з пріоритетних інноваційних 

напрямків ресурсозберігаючої діяльності: виділення кредитів за пільговими 

ставками, застосування прискореної амортизації до основних фондів суб’єктів 

малого підприємництва, стимулювання створення інноваційних бізнес-

структур, розвиток багаторівневої мережі фондів матеріальної допомоги малому 

бізнесу тощо. 

6. Освіта й виховання у сфері ресурсозбереження: 

 введення до програм середньої та вищої освіти окремих курсів з 

проблем ресурсозбереження; 
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 запровадження програм навчання з ресурсозбереження для різних 

категорій державних службовців (насамперед, голів державних адміністрацій, їх 

заступників, мерів міст та їх заступників), керівників підприємств усіх форм 

власності, безпосередніх виконавців ресурсозберігаючих заходів, керівників та 

персоналу установ, які відповідають за використання ресурсів; 

 посилення якості і вимог до професійної підготовки працівників 

підприємств, які надають послуги у сфері ресурсозбереження, запровадження 

обов’язкового періодичного підвищення їх кваліфікації; 

 державне сприяння розвитку мережі освітніх громадських 

організацій та установ, які здійснюють популяризацію ідей ресурсозберігаючої 

діяльності й екологізації виробництва і споживання тощо [207]. 

Аналіз нормативно-правового забезпечення ресурсозбереження показав, 

що дана проблема є постійним предметом уваги державних органів управління і 

згадка про неї зустрічається в багатьох правових актах. Однак у нормативно-

правовому забезпеченні ресурсозбереження відсутній комплексний підхід. В 

українському законодавстві недостатньо висвітлена специфіка 

ресурсозберігаючої діяльності на рівні регіонів; немає єдиного закону, що 

регламентує правові відносини з ресурсозбереження і не визначено роль 

місцевих Рад у забезпеченні ресурсозберігаючої діяльності регіону, що 

стосується, насамперед, Закону України «Про місцеве самоврядування» [180]. 

При цьому під раціональним використанням ресурсів розуміється 

досягнення максимальної ефективності використання ресурсів у 

господарському комплексі регіону з урахуванням інноваційних напрямів і 

способів їх економії. До основних напрямків ресурсозбереження відносяться: 

впровадження ресурсозберігаючих технологій і нових конструкцій; 

застосування інформаційних технологій; взаємозамінність ресурсів; нормування 

ресурсів; економія ресурсів. Реалізація напрямів ресурсозбереження 

здійснюється за допомогою певних способів, що показують, за рахунок яких 

конкретних заходів буде реалізована та чи інша економія 

ресурсів (табл. 3.1.) [108]. 
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Таблиця 3.1 

Напрями та способи ресурсозбереження 

 
Напрями Способи ресурсозбереження 

Впровадження 

ресурсозберігаючих технологій 

та нових конструкцій 

«Безвідходна» і маловідходна технологія 

Підтримання техніки і технології в доброму робочому 

стані і суворе дотримання технологічних процесів 

Нова техніка 

Підвищення виходу продукції 

Зниження ресурсоємності 

Подовження терміну служби продукції 

Застосування інформаційних 

технологій 

Інформатизація виробничого процесу 

Інформатизація системи управління 

Взаємозамінність ресурсів Широке застосування штучних і синтетичних матеріалів, 

нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії 

Нормування ресурсів 

 

Створення досконалої нормативної бази на підприємстві, 

норм вилучення, витрати, запасу ресурсу 

Економія ресурсів Інтенсифікація і комплексне використання вторинних 

ресурсів, зменшення втрат і відходів 

Джерело: [108]. 
 

 

 

 

 

Визначені пріоритети фінансової політики забезпечення програм 

ресурсозбереження в Україні мають зосереджуватися на формуванні 

сприятливого інституційного середовища у сфері ощадливого використання 

ресурсів; консолідації ресурсів усіх суб’єктів господарювання для реалізації 

проектів та програм ресурсозбереження; реалізації державних цільових програм 

на засадах результативності та ефективності, залученні іноземних інвестицій. 

Доцільно реалізувати систему екологічного моніторингу довкілля. Згідно 

з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

державну систему моніторингу довкілля» державна система моніторингу 

довкілля – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, 

збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і 

розроблення науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про 

запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної 

безпеки [180]. 

Державна система моніторингу довкілля передбачає: 
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- екологічно раціональне використання природного та соціально-

економічного потенціалу держави, збереження сприятливого середовища 

життєдіяльності суспільства; 

- соціально-екологічне та економічно раціональне вирішення проблем, що 

виникають у результаті забруднення довкілля, небезпечних природних явищ, 

техногенних аварій та катастроф; 

- розвиток міжнародного співробітництва щодо збереження 

біорізноманіття природи, охорони озонового шару атмосфери, запобігання 

антропогенній зміні клімату, захисту лісів і лісовідновлення, транскордонного 

забруднення довкілля, відновлення природного стану таких річок, як Дніпро та 

Дунай, Чорного й Азовського морів [105]. 

Фінансування робіт із створення і функціонування системи моніторингу 

та її складових частин здійснюється відповідно до порядку фінансування 

природоохоронних заходів за рахунок коштів, передбачених у державному та 

місцевих бюджетах згідно із законодавством. 

Покриття певної частини витрат на створення і функціонування складових 

частин і компонентів системи моніторингу може здійснюватися за рахунок 

інноваційних фондів у межах коштів, передбачених на природоохоронні заходи, 

міжнародних грантів та інших джерел фінансування [180]. 

Досвід кращих світових практик у сфері енергозбереження показує, що 

системний контроль над споживанням енергоресурсів дає можливість зниження 

витрат на 5 - 7% без додаткових капітальних вливань. 

У сучасних умовах вартість енергоносіїв стрімко зросла. Така ситуація 

призводить до значного підвищення фінансового навантаження на державний та 

місцеві бюджети. Уже в найближчі роки ми можемо зіткнутися з тим, що 

близько 40 % бюджетних коштів буде витрачатися на енергоносії [132]. Це 

ставить під загрозу будь-який соціально-економічний розвиток. Саме тому 

питання економії енергоресурсів в наші дні стають як ніколи важливими і 

пріоритетними. 
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Аналіз витрат на споживання енергетичних ресурсів установ і 

підприємств Дніпропетровської обласної ради (лікарні, інтернати, бібліотеки, 

коледжі і т.д.) в 2013 році показав, що близько 75 % (більш ніж 285 млн. грн.) 

припадало на заклади охорони здоров'я. З метою зниження енерговитрат і 

пов’язаних з цим витрат прийнято рішення про впровадження системи 

моніторингу споживання енергоресурсів на об’єктах комунальних закладів 

охорони здоров’я Дніпропетровської обласної ради. Вартість впровадження 

системи – 600 тис. грн., половину з яких надало Німецьке товариство з 

міжнародного співробітництва (GIZ) в рамках програми «Енергоефективність у 

муніципалітетах». Це - пілотний проект, який, в тому числі, дозволить створити 

інформаційну базу для проведення енергозберігаючих заходів в лікарнях 

Дніпропетровщини та відстежувати досягнення запланованих показників 

ефективності. Надалі планується тиражування успішного досвіду та 

впровадження такої системи на всіх об’єктах комунальної власності 

Дніпропетровської області. 

Першим кроком Дніпропетровської обласної ради на шляху до вирішення 

питань перевитрати енергоресурсів бюджетними установами стало 

впровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів на комунальних 

об’єктах установ сфери охорони здоров’я. Заходи щодо його реалізації 

стартували в середині 2014 року. 

В якості об’єктів для впровадження «пілота» відібрані 230 об’єктів (22 % 

від усіх), на які припадає 67 % витрат на енергоресурси. 

Сиситема моніторингу споживання енергоресурсів працює за таким 

принципом: 

• комунальному закладу видається ключ доступу до програмного 

забезпечення, що дозволяє вести облік споживання ресурсів; 

• по кожному об’єкту призначається співробітник, відповідальний за 

енергозбереження; 

• відповідальний співробітник щодня вводить в інформаційну систему 

показання лічильників; 



 

 

133 

• ці свідчення в режимі реального часу надходять в проектний центр 

Обласної ради; 

• проектний центр Обласної ради проводить аналіз споживання і готує 

комплексний звіт керівництва з пропозиціями щодо підвищення 

енергоефективності на об’єкті. 

Система енергомоніторингу на комунальних об’єктах установ сфери 

охорони здоров’я дозволить підвищити енергоефективність у комунальній сфері 

за рахунок таких інструментів: 

• можливість централізованого аналізу динаміки та структури споживання 

енергоресурсів комунальними установами; 

• підвищення швидкості реагування на несправності в системах тепло-, 

газо- та електропостачання; 

• розширення можливостей оперативного управління обсягами 

енергоспоживання; 

• підвищення точності збору даних і формування якісної інформаційної 

бази для впровадження сучасних методів енергоменеджменту. 

Робота такої системи допоможе системно та оперативно збирати й 

аналізувати дані споживання енергоресурсів по кожному об’єкту. Це дозволить 

виявити проблемні об’єкти, які перевищують ліміти споживання і досліджувати 

причини такого перевитрати. На таких об’єктах будуть проводиться заходи з 

підвищення енергоефективності: термомодернізація будівель, заміна та 

утеплення підвідних мереж, модернізація систем енергопостачання та багато 

іншого. Крім того, енергомоніторинг дозволяє знизити неефективне 

використання ресурсів, пов’язаних з організаційними моментами. А це, в свою 

чергу, дає можливість економити бюджетні гроші і направляти їх на вирішення 

інших соціально-економічних проблем регіону. 

Очікуваний економічний ефект від впровадження системи моніторингу 

споживання енергоресурсів – 20 млн. грн. в рік [132]. 

Екологічна криза, що охоплює більшу частину регіонів України значною 

мірою пов’язана з недосконалою системою фінансування екологічних заходів. 
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Ситуація ускладнюється економічною кризою, невідповідністю структури 

народного господарства ринковим вимогам, матеріальним зносом очисного 

обладнання, розвалом соціальної сфери, нарешті, наслідками техногенних 

катастроф, найкрупнішою з яких є Чорнобильська аварія. 

Механізм фінансування природоохоронної діяльності сучасного типу 

створений відповідно до вимог колишньої адміністративно-командної системи, 

а тому містить недоліки. Головними недоліками системи фінансування 

природоохоронної діяльності є те, що: 

1. Обмежені кошти із різноманітних фондів розпорошуються, 

витрачаються без координації з метою фінансування на території регіону 

визначених пріоритетних екологічних заходів та робіт. 

2. Кошти з цих джерел переважно спрямовуються на поточні витрати, а не 

на капітальні видатки. В умовах економічної кризи, яку переживає Україна, 

немає підстав сподіватися на збільшення бюджетних видатків [71]. 

За даними Державної служби статистики України протягом 2012 р. на 

охорону навколишнього природного середовища підприємствами, 

організаціями та установами було витрачено 20,514 млрд. грн. (без ПДВ), що на 

11% більше порівняно з 2011 р. 

Із загальної кількості витрат на охорону навколишнього природного 

середовища 13,925 млрд. грн., або 68%, становлять поточні витрати, 

6,589 млрд. грн., або 32%, – капітальні інвестиції, в тому числі 5,954 млрд. грн. 

– інвестиції в основний капітал, 635 млн. грн. – витрати на капітальний ремонт 

природоохоронного обладнання. 

За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів було освоєно 7,0% 

капітальних інвестицій і здійснено 3,3% поточних витрат, а основним джерелом 

фінансування витрат на охорону довкілля, як і в попередні роки, були власні 

кошти підприємств та організацій – відповідно 59,1% і 96,6%. 

Понад 80% капітальних інвестицій від сумарного обсягу по країні було 

освоєно підприємствами, які зареєстровані у Київській (1,949 млрд. грн.), 
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Дніпропетровській (986,6 млн. грн.), Харківській (608,0 млн. грн.), Донецькій 

(910,8 млн. грн.), Луганській (519,4 млн. грн.) та Запорізькій (453,3 млн. грн.) 

областях [136]. 

Протягом 2013р. на охорону навколишнього природного середовища 

підприємствами, організаціями та установами Закарпаття було витрачено 

50,4 млн.грн., що на чверть менше показника 2012р. З них 84,3% (42,5 млн.грн.) 

– поточні витрати на охорону природи, решта (7,9 млн.грн.) – капітальні 

інвестиції. 

Методами та інструментами, які повинні сприяти зацікавленості та 

економічній доцільності здійснення суб’єктами господарювання 

ресурсозберігаючих заходів, є: 

1. Удосконалення нормування якості навколишнього середовища, 

платності природокористування та екологічного оподаткування забруднення 

довкілля. Так, по-перше, для забезпечення виконання екологічними податками 

та зборами не лише компенсаційної, але і регулюючої функції (тобто власне 

стимулювання зниження рівня екодеструктивного впливу) необхідною є зміна 

порядку нарахування та стягнення екологічного податку не з собівартості 

продукції, а з прибутку, оскільки, в першому випадку втрачена власне 

стимулююча роль до екологізації діяльності через перенесення на споживача 

екологічних витрат (шляхом включення до ціни продукції). З цією ж метою 

доцільним є запровадження прогресивного та регресивного оподаткування, в 

залежності від зростання або скорочення концентрацій шкідливих 

речовин [221]. По-друге, необхідним є підвищення нормативів плати за 

забруднення (та їх регулярна індексація для уникнення девальвації, внаслідок 

інфляційних процесів), що матиме для регіону потрійний ефект, адже: по-

перше, сприятиме зростанню адекватності стягнутих платежів, завданій шкоді; 

по-друге, забезпечить зростання дохідної частини фондів охорони 

навколишнього середовища; по-третє, зростання вартості одиниці забруднень 

(послідовне, планомірне) стимулюватиме підприємства до здійснення 

капітальних вкладень в заходи по їх скороченню у випадку випереджаючих 
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темпів росту першого над другим, що сприятиме зменшенню рівня 

антропогенного навантаження на ресурсний потенціал, екосистеми та населення 

регіону. Причому впроваджуватися такі заходи повинні цілеспрямовано, 

поетапно, з достатнім рівнем поінформованості суб’єктів господарювання, 

протягом 5-7 років, що створить можливості їх адаптації до поступового 

зростання вартості одиниці забруднень та екологічної шкоди. 

2. Екологізація ціноутворення через механізми введення екологічної 

надбавки до ціни продукції, яка в один із періодів життєвого циклу, забруднює 

довкілля, що стимулюватиме витіснення з ринку екологічно «брудної» 

продукції; встановлення ринкових цін на відходи виробництва. 

3. Екологізація податкової системи, що повинна здійснюватися двома 

шляхами: 

 «негативного стимулювання» [33], тобто шляхом введення нових 

податків, пов’язаних із забезпеченням екологічної безпеки (податків на 

продукцію, яка в один із етапів життєвого циклу чинить шкідливий вплив на 

довкілля; розширення бази оподаткування через включення низки нехімічних 

видів забруднень); 

  «позитивного стимулювання», шляхом введення системи пільгового 

оподаткування екологічно чистих товарів, еколого орієнтованої продукції та 

видів діяльності, прискорених норм амортизації основних фондів 

природоохоронного та ресурсозберігаючого призначення [208]. 

Розглянемо ситуацію з екологічними платежами у 2012 . в Україні. У 

2012 р. підприємствам, організаціям та установам країни за забруднення 

навколишнього природного середовища і порушення природоохоронного 

законодавства пред’явлено екологічних платежів на загальну суму 

2,048 млрд. грн., з них 2,029 млрд. грн. становить екологічний податок та 

19,3 млн. грн. – штрафні санкції за порушення природоохоронного 

законодавства. 

Ключового значення для розвитку ресурсозбереження набуває у сучасних 

умовах розбудова сектору ресурсосервісних компаній. Враховуючи, що 
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основною проблемою реалізації ресурсозберігаючих заходів в Україні є дефіцит 

фінансових коштів, формування розгалуженої мережі підприємств, які надають 

широкий спектр послуг зі зниження плати за споживання ресурсів з 

інвестиційним забезпеченням, тим самим знижуючи антропотехногенне 

навантаження на довкілля, є безумовно актуальним. При цьому зниження 

ресурсоспоживання відбувається за рахунок виконання робіт, спрямованих на 

вдосконалення, реконструкцію технологічних процесів і техніки з підвищенням 

рівня їх ресурсоефективності. 

На думку В. Сметаніна, ресурсосервісні компанії не можна розглядати як 

звичайні комерційні фірми, які займаються виробництвом, заміною або 

сервісним обслуговуванням приладів обліку, устаткування тощо. Принципова 

відмінність схеми їх роботи від інших інвестиційних механізмів полягає у тому, 

що при її застосуванні грошові доходи для компенсації інвестиційних вкладень 

та отримання прибутку генеруються за рахунок коштів, утворених внаслідок 

економії ресурсів [205]. Ресурсосервісні компанії можуть працювати у різних 

сферах національного господарства і займатися заощадженням водних, 

паливно-енергетичних, мінеральних та інших видів ресурсів. На вітчизняному 

ринку, враховуючи складну ситуацію з енергозабезпеченням та постійно 

зростаючими цінами на енергоносії, сьогодні активно розвивається сектор 

енергосервісних компаній, які надають послуги з економії саме паливно-

енергетичних ресурсів. Менш розповсюдженими є водосервісні компанії, які 

працюють переважно із сільськогосподарськими підприємствами [85]. 

Основними перевагами виконання ресурсозберігаючих проектів через 

спеціалізовані ресурсосервісні компанії є такі: 

 підприємство у порівняно короткі строки досягає зниження споживання 

основного (на який спрямовані ресурсозберігаючі заходи) та супутніх ресурсів 

(матеріальних, трудових, фінансових) без додаткових фінансових вкладень зі 

свого боку; 

 наявною є гарантія ефективної реалізації проекту з боку спеціалізованої 

ресурсосервісної компанії та його високої окупності; 
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 підприємство-замовник отримує сучасні ресурсоефективні технології, 

устаткування, управлінські навички; 

 відбувається впровадження нових форм організації господарювання 

тощо [85; 205]. 

Прозорість та гнучкість схем роботи ресурсосервісних компаній дають їм 

можливість співпрацювати навіть зі збитковими підприємствами, які отримують 

унікальний шанс зміцнити свій фінансовий стан фактично за чужий рахунок. 

По-перше, підприємство-замовник, підписуючи договір про надання послуг з 

ресурсозбереження, отримує вичерпну інформацію про стан та резерви 

підвищення ресурсоефективності свого виробництва, не витрачаючи ані 

копійки. По-друге, всі обов’язки з технічної й фінансової реалізації 

ресурсозберігаючих заходів бере на себе ресурсосервісна компанія. По-третє, 

підприємство-замовник починає сплачувати за надані компанією послуги лише 

після того, як була отримана фактична економія ресурсів, яку він має змогу 

чітко контролювати. При цьому замовник сплачує лише частину отриманої 

економії і, як правило, лише протягом першого року її отримання. Отже, у 

подальші роки, працюючи на встановленому і оплаченому ресурсосервісною 

компанією ресурсоефективному устаткуванні, підприємство отримує чистий 

прибуток, який може використовувати для стабілізації свого фінансового стану 

та впровадження інших ресурсозберігаючих заходів. 

Враховуючи, що ресурсосервісні компанії на українському ринку 

переживають лише етап свого становлення, практична реалізація механізмів 

фінансування ресурсозберігаючих заходів за їх допомогою потребує активної 

державної підтримки. Остання може проявлятися у наданні державних гарантій 

і поручительств при залученні комерційних кредитів; компенсації певної частки 

витрат з погашення відсотків за кредитами, отриманими у вітчизняних 

фінансово-кредитних установах; розширенні сфери застосування прискореної 

амортизації основних фондів, необхідних для реалізації ресурсозберігаючого 

проекту; наданні цільового пільгового кредитування; розміщенні державних 

замовлень; пільговому оподаткуванні ресурсосервісних компаній тощо. Однак 
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ключовим питанням, яке потребує невідкладного вирішення з боку держави, є 

вдосконалення законодавства у частині правових умов діяльності 

ресурсосервісних компаній, захисту їх від неправомірних дій замовників. Це 

пов’язано з тим, що досить часто виникають ситуації, коли замовники, 

отримуючи заплановані або ж навіть і більші обсяги економії власних ресурсів, 

відмовляються платити вказаний у договорі відсоток економії, пояснюючи це 

надзвичайно високою платою за ресурсозбереження і вимагаючи перегляду 

умов договору. Для таких випадків, на наш погляд, з метою стимулювання 

розвитку ресурсосервісних компаній, необхідна державна правова підтримка їх 

інтересів. Суттєвим стимулом для подальшого розвитку діяльності 

ресурсосервісних компаній та інших учасників ринку ресурсозбереження може 

стати також вирішення питань, які стосуються вдосконалення підходів до 

економічної оцінки різних видів ресурсів, насамперед природних. Відсутність 

об’єктивних оцінок ресурсів сьогодні не дає можливості встановлювати 

обґрунтовані ціни і нормативи плати за їх використання, які б відображали 

необхідні витрати на відтворення ресурсів. Удосконалення механізмів 

формування плати за ресурси підвищить економічну ефективність 

ресурсозберігаючих заходів та сприятиме їх більш активному 

впровадженню [208]. 

Фінансове забезпечення ресурсозберігаючих програм припускає покриття 

природоохоронних витрат за рахунок бюджетних асигнувань та за рахунок 

власних коштів підприємств, організацій. Покриття витрат на охорону природи 

передбачено також за рахунок коштів громадських організацій, але вони 

здійснюють незначні витрати в цьому напрямку, пов’язані в основному з 

утилізацією побутових відходів. 

Витрати на ресурсозбереження включають капітальні вкладення, витрати 

на капітальний ремонт, поточне утримання природоохоронних об'єктів і 

проведення природоохоронних та ресурсозберігаючиих заходів, на науково-

дослідні, конструкторські та дослідно-експериментальні роботи. Сьогодні 

основними формами фінансування витрат на реалізацію, завдань 
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ресурсозберігаючого та природоохоронного характеру є капітальні вкладення, 

поточні та операційні витрати. 

Капітальні вкладення пов’язані з будівництвом, розширенням та 

реконструкцією різного роду природоохоронних об’єктів. Фінансування 

державних капітальних вкладень на охорону навколишнього середовища 

насамперед може здійснюватись за рахунок особистих коштів підприємств та 

організацій. Крім власних ресурсів промислових підприємств для фінансування 

капітальних вкладень на охорону природи залучаються кошти відповідних 

міністерств, кошти державного бюджету, а також кредити банків. 

Крім капітальних вкладень на охорону природи комплекс 

природоохоронних та ресурсрзберігаючих заходів включає в себе проведення 

операційних витрат, які здійснюються у напряму збереження та раціонального 

використання природних ресурсів. Держава здійснює операційні витрати з 

охорони лісових угідь, на виконання водоохоронних заходів та ін. 

Крім капітальних вкладень в охорону природи і здійснення 

ресурсозберігаючих програм та операційних витрат, реалізація завдань 

природоохоронного характеру здійснюється у формі поточних витрат. Вони 

включають в себе витрати на утримання та експлуатацію основних виробничих 

фондів природоохоронного призначення та пов’язані з заходами щодо 

підвищення ефективності фінансового забезпечення програм 

ресурсозбереження з метою поліпшення стану навколишнього природного 

середовища. Поточні витрати відносяться на рахунок основної діяльності 

підприємства. У зв’язку з тим, що поточні, витрати з охорони навколишнього 

середовища включаються в собівартість разом з витратами по основній 

виробничій діяльності, то їх точне значення не можливо визначити. 

Собівартість продукції не передбачає виділення природоохоронних витрат із її 

загальної суми, що значно ускладнює обчислення.  

Покращення екологічної ситуації в країні, а також підвищення 

ефективності фінансового забезпечення регіональних та державних програм 

може бути досягнуто за умови вдосконалення фінансового механізму. 
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Необхідним також є встановлення лімітів і нормативів на природокористування, 

ретельний контроль з боку держави за дотриманням цих нормативів та 

здійснення штрафних санкцій у разі порушень.  

Слід зазначити, що податкові збори не відшкодовують ті витрати, які 

суспільство несе по відтворенню навколишнього, природного середовища. Крім 

того низькі тарифи цих платежів не дозволяють досить повно використовувати 

їх в якості інструменту зміцнення, доходної бази місцевих бюджетів.  

Сьогодні високорозвинені та країни з перехідною економікою рухаються 

в напряму так званого «озеленення» податкової системи, коли зростають 

екологічні платежі при зменшенні інших податків. Цей досить складний процес 

потребує стабільності в економіці та податковому законодавстві, 

обґрунтованості та виваженості у їх змінах. Проте вже варто закладати його 

основи у податковому законодавстві України. 

Враховуючи досвід іноземних країн, можна виділити такі основні напрями 

покращення фінансового забезпечення природоохоронної та ресурсозберігаючої 

діяльності: 

- звільнення від оподаткування прибутку на визначений період, отримане 

підприємством при впровадженні сонячної, вітрової, гідроелектричної енергії; 

- надання податкових пільг при використанні відходів виробництва, при 

інвестиціях на охорону довкілля в сільському господарстві; 

- звільнення від оподаткування добровільних внесків та діяльності 

громадських екологічних організацій; 

- надання суттєвих пільг підприємствам, які за рахунок свого прибутку 

здійснюють капітальні вкладення на природоохоронні заходи; 

- звільнення від оподаткування доходів від надання послуг щодо збирання 

та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини. 

Введення нових податків, пов’язаних із забезпеченням екологічної 

безпеки (податків на продукцію, яка в один із етапів життєвого циклу чинить 

шкідливий вплив на довкілля; розширення бази оподаткування через включення 
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низки нехімічних видів забруднень) на сучасному етапі розвитку економіки 

України є передчасним. 

Виникає необхідність створення єдиної системи регіонально-

економічного регулювання і контролю за дотриманням екологічних стандартів, 

забезпечення якості навколишнього середовища. Слід створити єдиний орган, 

який ефективно і цілеспрямовано регулюватиме та контролюватиме процеси 

природокористування, відтворення, збереження, охорони й примноження 

природних ресурсів, навколишнього середовища загалом, а також реалізацію 

заходів екологічного призначення відповідно до чинного законодавства. 

До компетенції місцевих органів управління мають входити заходи щодо 

реалізації стратегії охорони довкілля конкретного регіону: встановлення 

гранично допустимих норм забруднення; застосування економічних регуляторів 

природокористування (місцевих податкових пільг, субвенцій, дотацій, премій, 

компенсаційних і штрафних платежів за спричинену шкоду); введення 

обмежень на виробничу діяльність, пов’язану із забрудненням навколишнього 

середовища, визначення порядку «екологічного» страхування підприємств. 

З метою упорядкування джерел фінансового забезпечення 

природоохоронної діяльності в країні необхідно створити цільові фонди 

охорони і відтворення природних ресурсів на підприємствах 

природокористувачах, при місцевих та державному бюджетах з наступною 

трансформацією цих фондів у екологічні банки. 

Екологічні фонди можуть створюватися за рахунок різних джерел, а саме: 

1) амортизаційних відрахувань на відновлення природоохоронних 

об’єктів; 

2) субсидій із бюджетів; 

3) внесків зі страхування від екологічних аварій; 

4) добровільних внесків та інших джерел [71]. 

Таким чином, раціональне ресурсоспоживання й ресурсозбереження – 

проблема комплексна й багатопланова. Перед більшістю підприємств в 

сучасних умовах постає необхідність у перспективному управлінні ресурсами 
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задля досягнення довгострокових позитивних результатів діяльності та з тим, 

щоб зайняти стійке становище на ринку. І від того наскільки ефективно та 

раціонально здійснюється політика ресурсозбереження на підприємствах 

залежить розвиток як окремих підприємств, підвищення якості 

природокористування в розрізі економічної ефективності так і збереження 

національного багатства країни в цілому [44]. 

Таким чином, необхідно впроваджувати комплексний підхід до 

формування й реалізації бюджетної політики у сфері фінансового забезпечення 

державних програм ресурсозбереження та механізму його стимулювання на 

основі використання інструментів податкового регулювання, державно-

приватного партнерства у сфері ресурсозбереження, узгодження програмно-

цільового методу планування видатків бюджету й пріоритетів соціально-

економічного розвитку країни та її адміністративно-територіальних утворень з 

урахуванням інституційного середовища. 

 

 

3.2. Модернізація механізму стимулювання фінансового забезпечення 

реалізації державних програм ресурсозбереження 

 

В сучасних умовах розвитку економіки важливе значення мають 

інвестиційні процеси, які дозволяють сформувати і ефективно використовувати 

економічний потенціал підприємства, регіону, країни. Очевидно, що 

інвестиційні процеси будуть досить швидко розвиватися в тому випадку, коли 

буде створено належний інвестиційний клімат, який характеризує загальні 

умови інвестування, тобто створює загальний фон для залучення інвестицій на 

всіх рівнях. Визначаючи перелік таких умов, економісти зводять їх до 

економічних, правових та інституційних. Але слід зазначити, що досить 

важливими є і екологічні умови. Так, стан навколишнього природного 

середовища є важливим фактором життєдіяльності людини, і як наслідок – 

розвитку економіки. На даному етапі екологічна ситуація в Україні є досить 



 

 

144 

складною і потребує покращення, що обумовлює необхідність пожвавлення 

екологічного інвестування [84]. 

Як свідчить аналіз, управління розвитком фінансового забезпечення 

ресурсозбереження взагалі та державних (регіональних) програм 

ресурсозбереження зокрема в Україні відбувається шляхом застосування 

загальних механізмів державного регулювання: фінансових, правових, 

організаційно-економічних тощо. При цьому не враховується специфіка 

фінансового забезпечення ресурсозбереження, що призводить до зниження 

ефективності управління процесами його розвитку. 

Особливої уваги у цьому аспекті заслуговує розгляд формування ринку 

ресурсозбереження, що проходить здебільшого стихійно, за напрямами, 

пов’язаними з отриманням максимального економічного ефекту від 

заощадження ресурсів окремими суб’єктами господарювання. Водночас сектори 

інноваційних ресурсозберігаючих розробок, еколого- та соціально орієнтованих 

ресурсозберігаючих технологій розвиваються слабо. 

З огляду на можливість отримання екологічних, соціальних, політичних 

ефектів від ресурсозберігаючої діяльності, що є значними у рамках регіону, 

країни на сучасному етапі державне управління ринком ресурсозбереження має 

відбуватися з урахуванням інноваційної, природоохоронної специфіки 

ресурсозберігаючих процесів, активізації перспективних напрямів їх розвитку 

на основі довгострокового територіального прогнозування. 

Фінансова політика стимулювання фінансового забезпечення програм 

ресурсозбереження в аспекті розвитку економіки та соціальної сфери України 

держава повинна широко задіяти весь можливий фінансовий інструментарій, 

зокрема, механізм оподаткування (платності природокористування та 

екологічного оподаткування забруднення довкілля для забезпечення виконання 

екологічними податками та зборами не лише компенсаційної, але і регулюючої 

функції, запровадження пропорційного оподаткування в залежності від 

зростання або скорочення концентрацій шкідливих речовин, підвищення ставок 

екологічного податку та його індексація залежно від темпу інфляції) з метою 
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зменшення рівня антропогенного навантаження на ресурсний потенціал, 

екосистему та населення регіону.  

Одним із основних заходів забезпечення реалізації державних програм 

ресурсозбереження є налагодження міжнародного партнерства, спрямованого на 

залучення зарубіжного досвіду та фінансових інвестицій, необхідних 

адміністративно-територіальним утворенням для реалізації державних програм 

ресурсозбереження. 

Вагомим напрямом поліпшення фінансового забезпечення державних 

програм ресурсозбереження є реалізація проектів на засадах державно-

приватного партнерства. 

Розроблена організаційно-функціональна модель фінансового 

забезпечення державних програм ресурсозбереження (рис. 3.1) включає ряд 

підсистем: функціональну, організаційно-правового забезпечення, 

організаційно-управлінського забезпечення, кожна з яких є її невід’ємною 

складовою.  

 
 

Рис. 3.1 Організаційно-функціональна модель фінансового забезпечення 

державних програм ресурсозбереження (побудовано автором) 
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Така модель враховує вплив інституційного середовища на фінансове 

забезпечення програм і заходів, що дозволить прогнозувати зміни умов та вплив 

зовнішніх і внутрішніх факторів на їхню реалізацію. 

Підсистеми організаційно-правового та організаційно-управлінського 

забезпечення складаються із інституцій, організацій та сформованих у 

суспільстві правил (формальних і неформальних) щодо фінансового 

забезпечення державних (регіональних) програм ресурсозбереження. Важливим 

є удосконалення законодавчо-правової і нормативної бази фінансового 

забезпечення ресурсозбереження; запровадження державного, регіонального, 

місцевого моніторингів реалізації програм ресурсозбереження. 

Функціональна підсистема об’єднує бюджетно-податковий механізм, 

механізм державно-приватного фінансування, механізми франчайзингу, 

аутсорсингу, клірингу, фондів, асоціацій, суспільних об’єднань; механізм 

державно-приватного фінансування, страховий механізм. 

Бюджетно-податковий механізм у цілому – це сукупність форм, методів, 

важелів та інструментів використання державного бюджету (доходів і видатків) 

для впливу на стимулювання ресрсозбереження в економіці. Держава, 

використовуючи його, мобілізує фінансові ресурси та застосовує їх для 

стимулювання розвитку ресурсозберігаючих заходів та природоохоронних 

процесів. 

У межах кожного із перелічених механізмів використовується конкретні 

фінансові методи, фінансові інструменти та фінансовіважелі впливу. 

Ефективне використання коштів державного та місцевих бюджетів із 

залученням приватних партнерів, коштів іноземних інвесторів, грантів, 

міжнародної фінансової допомоги та належна система моніторингу здатні 

покращити фінансове забезпечення реалізації програм ресурсозбереження.  

Влада має впоратися із складними проблемами, що виникають у сфері 

економіки, соціального забезпечення, охорони навколишнього середовища та 

раціонального використання ресурсів, розвитку міст фінансово, методологічно 

та організаційно. Бізнес, реалізуючи стратегічні інфраструктури проекти, має 
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подолати надзвичайно високі ризики, що існують у відповідних сферах, і для 

цього повинні бути відповідні зобов’язання влади відносно сталості правового 

регулювання. Тому в Україні необхідно вибудовувати інноваційний механізм 

фінансового забезпечення ресурсозбереження. Він має ґрунтуватися на 

комплексному використанні ресурсів з урахуванням системного взаємозв’язку 

всіх їх видів, що залучаються до виробничого процесу: природних, матеріально-

сировинних, трудових, інтелектуальних, інформаційних та інших. 

Державно-приватне партнерство є системою відносин між державними і 

часткою партнерами, при реалізації яких ресурси обох партнерів поєднуються з 

відповідним розподілом ризиків, відповідальності і винагород між ними, для 

взаємовигідного співробітництва на довгостроковій основі у створенні нових і 

модернізації діючих об’єктів, що мають потребу в залученні інвестицій, і 

користування такими об’єктами. 

Причини створення ДПП у соціально-економічній сфері в усіх країнах 

однакові: це необхідність модернізації інфраструктури і відповідних 

капіталовкладень, неефективність управління, обмеженість бюджетних коштів, 

недостатні інвестиції приватних структур, пов’язані з високими ризиками 

ринку. Практика зарубіжних країн показує, що державне приватне партнерство 

доречне у тому випадку, коли необхідний компроміс – об’єднання ресурсів і 

розподіл ризиків. 

Мета приватно-державного партнерства в соціально-економічному 

середовищі – знайти ефективний спосіб реалізації соціально-економічних 

проектів і програм, націлених на вирішення задач, які є прерогативою держави. 

Аналіз структури державної підтримки в Україні впродовж останніх років 

і особливо у докризові роки, проведений І.Луніною, засвідчив, що Україна 

майже не витрачає коштів на захист довкілля, регіональний розвиток, навчання 

персоналу, допомогу на забезпечення зайнятості, культуру [102]. 

У цілій низці інфраструктурних галузей тарифи не відповідають 

економічно обґрунтованому рівню, а рівень життя населення занадто низький, 

тому ініціювання та реалізація проектів ДПП у таких галузях не буде можливою 
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без залучення бюджетних коштів. І особливо це стосується проектів 

будівництва модернізації систем тепло-, водопостачання та водовідведення, 

технічний стан яких нині викликає занепокоєння та є загрозою для нормального 

життєзабезпечення суспільства [58]. 

Останніми роками у світі спостерігається стрімке зростання частки ДПП 

проектів, котрі можна кваліфікувати як «зелені» інвестиції. У майбутньому ця 

тенденція не омине й нашу країну. 

Надмірні ризики та висока вартість реалізації подібних проектів будуть 

серйозною перешкодою для участі у них приватного капіталу. Тим більше, що 

масштабні інфраструктурні проекти фінансуються за участі держави навіть у 

розвинених країнах світу із сталим правовим регулюванням та відносно 

низькими ризиками. 

Майже у всьому світі визнається, що державний сектор менш ефективний, 

ніж приватний, що обумовлено низкою відмінностей між ними. Таким чином, 

розвиток державно-приватного партнерства є визначальним у забезпеченні 

соціально-економічного зростання будь-якої країни, а також сприяє 

поліпшенню фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження. 

Основою стимулювання розширення ринку у напрямі інновацій, 

екологізації виробництва і споживання, підвищення якості життя населення 

повинні стати вдосконалення економічних і фінансових механізмів 

ресурсозбереження, регулювання ринкових відносин з метою раціоналізації 

природокористування, зниження навантаження на довкілля, залучення 

бюджетних і позабюджетних коштів до ресурсозберігаючої діяльності [207]. 

У Дніпропетровській області розроблена та виконується регіональна 

програма інноваційного розвитку на період до 2020 р., затверджена рішенням 

Дніпропетровської обласної ради від 24 грудня 2004 р. № 493-24/IV (із змінами 

та доповненнями), яка у тому числі, включає заходи щодо розвитку паливно-

енергетичного комплексу регіону. 

Зазначена регіональна програма інноваційного розвитку має 9 таких 

завдань: 
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 формування банку даних інноваційних пропозицій; 

 формування банку даних потенційних виконавців інноваційних проектів; 

 формування механізмів фінансування інноваційних проектів різних 

категорій; 

 створення методик робіт з формування, державної реєстрації й 

супроводу інноваційних проектів; 

 створення системи інформаційної підтримки інфраструктури 

інноваційного розвитку; 

 здійснення аналізу чинного законодавства України й розроблення 

пропозицій щодо внесення законодавчих ініціатив; 

 формування механізмів сприяння просуванню інноваційних продуктів на 

внутрішньому та зовнішньому ринках; 

 виконання практичної роботи з формування, державної реєстрації й 

супроводу інноваційних проектів. 

У Програмі підвищення енергоефективності та зменшення споживання 

енергетичних ресурсів у Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки [132] 

для успішної роботи з формування інноваційних проектів передбачається 

організувати регіональну інформаційну систему. Така система має бути 

побудована на основі єдиної методичної бази представлення інноваційних 

пропозицій відомостей про потенційних виконавців проектів і джерела 

можливого фінансування і повинна забезпечувати можливості автоматизованого 

пошуку партнерів для формування і реалізації проектів. 

На базі такої інформаційної системи буде проводитися цілеспрямована 

робота з міжрегіональної та міждержавної інтеграції інноваційної діяльності.  

Практична реалізація інноваційного процесу здійснюється шляхом 

розроблення конкретних інноваційних проектів, кожний з яких передбачає 

наявність трьох основних складових елементів: наукової або інженерної 

розробки, виконавця проекту (наприклад, виробничого підрозділу, що буде 
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здійснювати створення інноваційного підприємства) і джерела фінансування 

цих робіт. 

У рамках виконання Програми передбачається: 

1. Розроблення інноваційних проектів різних категорій, які забезпечать: 

 удосконалення існуючих технологій виробництва, модернізацію 

енергетичної інфраструктури на основі масштабного технологічного оновлення 

енергетичного сектору; 

 створення нових підприємств (чи нових структурних підрозділів 

існуючих підприємств, реабілітації непрацюючих підприємств) на базі 

розроблення і впровадження нових високо-наукових, прогресивних технологій; 

 створення підприємств з виробництва високоефективного 

енергообладнання; 

 створення і масове впровадження промислових технологій і 

енергоустановок, що забезпечують ресурсозбереження; 

 створення раціональної енергетичної інфраструктури регіону; 

 створення системи контролю за енергозаощадженням на основі 

прогресивних наукових розробок. 

2. Проведення підготовки спеціалістів у галузі використання 

альтернативних і відновлювальних джерел енергії. 

3. Проведення заходів з ознайомлення споживачів із інформацією про 

ефективне та ощадливе споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

4. Розроблення програм енергозбереження для діючих і тих, що 

проектуються, промислових підприємств на основі впровадження інноваційних 

моделей. 

5. Розроблення і формування системи сприяння просуванню інноваційних 

енергозберігаючих продуктів на внутрішньому ринку; 

6. Формування загальної системи і конкретних схем фінансування 

інноваційних енергозберігаючих проектів залежно від категорії із залученням 

державних, місцевих і приватних коштів [132]. 
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Таким чином, система управління ресурсозбереженням складається з 

певного комплексу підсистем, які мають повністю охоплювати усі елементи та 

усі аспекти функціонування об’єкту ресурсозбереження. В основі системи – 

грошові або фінансові ресурси відіграють основну роль для розвитку і 

підтримки діяльності підприємства. Конкретизуючим в даному випадку 

виступає фактор інвестиційного ресурсу. 

Дефіцит матеріальних та енергетичних ресурсів обумовив спад 

промислового виробництва в Україні, особливо відчутний в 2008–2009 роках. У 

цей час індекс промислового виробництва становив в 2008 році – 96,9%, а в 

2009 – 78,1%. Це був кризовий період для країни, проте в 2010 та 2011 роках 

індекс становив відповідно 111,2% та 107,3% [132]. Ця динаміка вказує, що не 

дивлячись на стабілізацію економіки показники поступово погіршуються, а 

отже слід змінювати відношення до виробництва та ресурсів в цілому. Падіння 

виробництва непродовольчих товарів спричинене саме недостатнім 

забезпеченням промисловості тими чи іншими ресурсами. Через відсутність 

коштів на якісне відтворення всього виробничого потенціалу країни невпинно 

зростає частка зношених основних фондів, екологічно небезпечних об’єктів, 

знижується частка конкурентоспроможної промислової продукції середня 

тривалість життя населення і т. д. 

Розглядаючи розвиток ресурсозберігаючих технологій, слід обов’язково 

зазначити, що рішення про їх запровадження приймається безпосередньо на 

підприємстві. Держава лише підтримує ці рішення, стимулює їх прийняття. Для 

рівня країни (регіону) стратегія ресурсозбереження має розроблятися на тривалу 

перспективу, наприклад, у США діє програма ресурсозбереження на 

40 років [189]. 

Отже, система державного регулювання і підтримки розвитку підприємств 

на сучасному етапі повинна містити в собі, як мінімум, підсистеми: правового 

забезпечення, фінансово-кредитної підтримки, інфраструктурного й 

інформаційного забезпечення, страхування від надзвичайних подій і стихійних 

лих [44]. 
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Екологічне інвестування передбачає інвестування сфери 

природокористування та охорони навколишнього середовища. Н.М. Андрєєва 

зазначає, що екологічними інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних 

цінностей, які вкладаються в народногосподарський обіг, основною метою яких 

є запобігання, обмеження, усунення і відновлення забруднень навколишнього 

природного середовища [3]. При цьому автор стверджує, що екологічні 

інвестиції містять у своєму складі екологічно орієнтовані (природоохоронні) 

інвестиції, під якими розуміються всі види майнових та інтелектуальних 

цінностей, які вкладаються в господарську діяльність, і спрямовані на зниження 

та ліквідацію негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище, 

збереження, поліпшення і раціональне використання пpиpодноpесуpсного 

потенціалу територій, забезпечення екологічної безпеки країни, внаслідок яких 

досягаються екологічні, соціальні, економічні і політичні результати [3]. 

С.В. Арестов дотримується подібної точки зору і зазначає, що екологічні 

інвестиції являються ширшим поняттям і включають у себе, поряд з іншими 

різновидами, й природоохоронні інвестиції, тобто ті, які безпосередньо 

пов’язані з екосистемами [4]. Проте слід зазначити, що метою екологічних 

інвестицій теж можуть бути різні ефекти, зокрема екологічні, соціальні, 

економічні тощо. 

Екологічні інвестиції мають певні особливості порівняно з інвестиціями в 

інші сфери господарської діяльності. По-перше, безпосередньою метою 

екологічних інвестицій, як уже було зазначено, не являється отримання 

прибутку. Хоча, можна стверджувати, що в довгостроковій перспективі 

екологічно орієнтовані інвестиційні проекти все ж таки виявляються 

прибутковими або створюють умови для досягнення високого рівня 

прибутковості інших інвестиційних проектів. 

По-друге, об’єкт екологічних інвестицій має загальний для багатьох 

суб’єктів характер і це зумовлює те, що для реалізації екологічних інвестицій 

необхідно докласти зусиль багатьом учасникам (окремим суб’єктам 

господарювання, органам влади місцевого та загальнодержавного рівня). 
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По-третє, слід враховувати той факт, що екологічні інвестиції 

безпосередньо пов’язані з природними процесами і тому необхідно пам’ятати, 

що працею людини неможливо повністю відтворити те, що створене природою. 

Це означає, що екологічні інвестиції повинні спрямовуватися не лише на 

відновлення природного середовища, а й на запобігання негативного 

антропогенного впливу на природу. Такий вид екологічних інвестицій 

називають підтримуючими [4]. 

Екологічні інвестиції формуються за рахунок внутрішніх та зовнішніх 

джерел. Внутрішні джерела представлені власними коштами підприємств та 

організацій, а зовнішні – позиченими і залученими коштами (кредити, кошти 

іноземних інвесторів, кошти місцевих та Державного бюджету, міжнародних 

організацій, Державного фонду охорони навколишнього природного 

середовища тощо). 

У нашій країні впроваджені фінансові механізми природокористування і 

природоохоронної діяльності. За ієрархією вони поділяються на механізми 

національного (загальнодержавного), регіонального (передусім обласного) та 

місцевого (передусім районного) рівнів. 

На національному рівні ці механізми ґрунтуються на таких видах 

надходжень: державний бюджет (централізоване фінансування); місцеві 

бюджети (у межах відповідних відрахувань); кредити та позики фінансових 

установ (надаються за загальнодержавними програмами); гранти міжнародних 

організацій (надаються за загальнодержавними програмами). 

Кошти державного бюджету формуються за рахунок: зборів за спеціальне 

використання земельних, водних, лісових ресурсів та корисних копалин; плати 

за забруднення навколишнього природного середовища; штрафів та позовів на 

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення природоохоронного 

законодавства [88]. 

Проаналізуємо статистичні дані щодо результатів здійснення державного 

нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони 

навколишнього природного середовища у І півріччі 2013 року. 
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За І півріччя 2013 року територіальними органами Держекоінспекції на 

об’єктах державного нагляду (контролю) у частині додержання ними вимог 

природоохоронного законодавства проведено понад 45 тисяч перевірок (з них 

планових – 28,8 тис. та позапланових – 16,2 тис.), що складає 119% від кількості 

перевірок, проведених за І півріччя 2012 року . 

За результатами виявлених порушень складено 43312 протоколів про 

адміністративні правопорушення, на 15% більше ніж у І півріччі 2012 році. 

До адміністративної відповідальності притягнуто 37970 порушників 

природоохоронного законодавства на загальну суму 8,6 млн. гривень‚ з яких до 

Державного бюджету України стягнуто 7,4 млн. гривень, тобто 86%. Показники 

накладення та стягнення штрафних санкцій за І півріччя 2013 року у порівнянні 

з показниками за аналогічний період 2012 року збільшились на 12% та 13% 

відповідно. 

Загальна сума розрахованих збитків заподіяних державі внаслідок 

порушення вимог природоохоронного законодавства становить 

850 млн. гривень. З метою відшкодування збитків‚ відповідачам пред’явлено 

претензій та позовів на загальну суму 790 млн. гривень. Майже вдвічі збільшено 

відсоток пред’явлених збитків від розрахованих. Так, за І півріччя 2012 року цей 

показник складав 54%, а за звітний період – 93%. 

Сума стягнутих до Державного бюджету України претензій та позовів 

склала 19,6 млн. гривень, що становить 2,5% від суми пред’явлених та 77% від 

показника стягнутих за І півріччя 2012 року. 

Звернемо увагу на водні ресурси. Інструментально-лабораторний 

контроль за дотриманням нормативів скидів зворотних вод здійснювався на 689 

підприємствах (на 17% менше від показників І півріччя 2012 року), на 907 

випусках зворотних вод (на 12% менше від показників І півріччя 2012 року). 

Якість баластних вод контролювалась на 843 суднах, що також на 13% менше 

показника аналогічного періоду минулого року. 

На сучасному етапі обсяги капітальних інвестицій та поточних витрат на 

охорону навколишнього природного середовища зростають. Але це не означає, 
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що обсяги екологічних інвестицій є достатніми. При цьому, як було зазначено, 

основним джерелом формування таких інвестицій є власні кошти підприємств. 

Проте вказане джерело є досить обмеженим, адже на сьогодні досить багато 

підприємств в Україні є збитковими. Виходячи з цього, необхідно вживати 

заходи щодо залучення інших джерел до процесу екологічного інвестування. 

В умовах обмеженості джерел формування інвестиційних ресурсів як на 

рівні підприємств, так і на рівні держави з метою активізації екологічного 

інвестування, на наш погляд, слід створити сприятливе середовище для 

екологізації інвестиційної діяльності. Це в свою чергу передбачає 

удосконалення природоохоронного та інвестиційного законодавства, зокрема у 

сферах податкової, кредитної і цінової політики. 

Незважаючи на певні спроби розробки та формування природоохоронних 

програм, їх результативність залишається низькою. При розподілі бюджетних 

ресурсів слід враховувати екологічний стан, а також можливості по залученню 

коштів у кожному регіоні. На макро- та мікрорівні доцільно ширше 

впроваджувати системи екологічного менеджменту і екологічного аудиту, 

переходити на систему міжнародних стандартів технологічних процесів і 

продукції. Запропоновані заходи сприятимуть екологізації інвестиційної 

діяльності, що, в свою чергу, забезпечить перехід економіки України на шлях 

сталого розвитку [84]. 

Активізації інвестиційної діяльності банків у екологічній сфері сприяло б 

запровадження стимулюючих механізмів, таких як обслуговування місцевих 

бюджетів, емісія комунальних цінних паперів в установах тих банків, що 

кредитують природоохоронні проекти за зниженими відсотками, тощо, що 

потребує консолідації регіональних органів влади, фінансово-кредитних 

установ та громадськості регіонів навколо вирішення екологічних проблем. 

Перспективним напрямом розвитку ринку ресурсозберігаючої продукції є 

використання нових можливостей, що відкриваються перед суб’єктами 

господарювання. До них належать: 
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 поліпшення якості існуючої ресурсозберігаючої продукції та послуг 

шляхом адаптації їх до природоохоронних вимог, вимог міжнародних 

стандартів ресурсоефективності, що дає можливість значно підвищити 

конкурентоспроможність підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

 розроблення принципово нової ресурсозберігаючої продукції та 

створення для цього спеціалізованих компаній (наприклад, виробництво нових 

продуктів з відходів, розроблення техногенних родовищ корисних копалин); 

 залучення іноземного капіталу та створення спільних підприємств з 

представниками країн, де розвинений ринок ресурсозбереження. Це дозволяє 

використовувати провідні технології, методи управління ресурсозберігаючою 

діяльністю, підвищуючи її ефективність в Україні; 

 подальший розвиток спеціалізованих компаній з надання 

консультаційних, інжинірингових, освітніх та інших послуг з 

ресурсозбереження тощо. 

Розглянуті напрямки здебільшого стосуються державного, регіонального 

та місцевого рівнів господарювання. Водночас на мікроекономічному рівні 

доцільно активізувати роботу з: 

 сприяння з боку суб’єктів інфраструктури ресурсозбереження 

підвищенню обізнаності населення та підприємств з новинками 

ресурсозберігаючих технологій, їх еколого-економічними й соціальними 

перевагами та недоліками шляхом проведення виставкової діяльності, 

рекламних акцій, особистого продажу і т.д.; 

 формування для громадськості іміджу енерго-, водосервісних та інших 

компаній сфери ресурсозбереження як економічно ефективних та екологічно 

сприятливих через випуск прес-релізів та інформаційних матеріалів про 

діяльність підприємств, статей на замовлення, випуск звітів, проведення прес-

конференцій і презентацій; 

 розроблення та впровадження у практичну діяльність суб’єктами 

інфраструктури ресурсозбереження гнучких фінансових схем, перфоманс-
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контрактингу, що дозволяють працювати навіть з низько ліквідними 

підприємствами; 

 проведення роз’яснювальної роботи з керівниками та працівниками 

підприємств різних галузей і видів діяльності щодо доцільності 

ресурсозбереження, принципів діяльності аудиторських фірм у сфері 

ресурсозбереження з метою формування сприятливого ставлення до роботи 

аудиторів на підприємстві; 

 розширення спектру послуг, що надаються суб’єктами інфраструктури 

ресурсозбереження, зокрема, надання практичної допомоги замовникам при 

складанні поетапного плану реалізації ресурсозберігаючих заходів на основі їх 

«самофінансування», навчання персоналу підприємств-замовників основам 

ресурсо- та енергоменеджменту [207]. 

Враховуючи обмеженість бюджетних коштів на охорону довкілля, 

необхідно розробляти нетрадиційні ринкові джерела фінансування 

природоохоронної діяльності. 

Одним із таких перспективних і ефективних шляхів вирішення проблеми 

інвестування природоохоронної діяльності може стати лізинг «Іеахе», що в 

перекладі означає оренда. 

Лізинг передбачає товарне кредитування, що дозволяє без значної 

фінансової напруги відновити виробничі фонди та придбати майно значної 

вартості. Лізингова угода більш гнучка, аніж кредит, оскільки надає сторонам 

можливість відпрацювати необхідну схему сплати лізингових платежів. 

Відсутність потрібних законодавчих актів, відпрацьованих фінансових 

схем, достатньої інформації для вітчизняних і зарубіжних інвесторів та слабкий 

ринок вітчизняного кредитного капіталу стримує розвиток екологічного лізингу 

в Україні. 

У той же час в Україні поступово набуває поширення лізингу в інших 

сферах господарювання, наприклад діють створені Державні лізингові фонди в 

сільському, автомобільному, залізничному господарствах. 
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Для заохочення екологічного лізингу може надаватися фінансова 

підтримка з боку Державного та місцевих фондів охорони навколишнього 

природного середовища, (в майбутньому з Національного екологічного фонду), 

коштів місцевих бюджетів, за рахунок технічної допомоги зарубіжних 

країн [71]. 

Формування інноваційного механізму ресурсозбереження в регіоні 

передбачає: а) організаційне забезпечення – поліпшення організаційно-

управлінської структури, спрямованої на забезпечення узгодженої діяльності 

промислових підприємств і регіону в питаннях раціонального 

ресурсоспоживання, включаючи природоохоронну діяльність; б) економічне 

забезпечення – застосування економічних нормативів ресурсоспоживання, 

інструментів фінансування ресурсозберігальних маловідходних технологій; 

в) нормативно-правове забезпечення – вдосконалення правових і законодавчих 

актів, стандартів ресурсозбереження з урахуванням зарубіжного досвіду; 

г) технологічне забезпечення – розробка і впровадження ресурсозберігаючих 

маловідходних і безвідходних технологій; д) інформаційне забезпечення – 

моніторинг виробничих втрат ресурсів, відходів і використання вторинних 

ресурсів [7]. 

Слід зазначити, що інноваційний механізм забезпечення 

ресурсозбереження має ґрунтуватися на комплексному використанні ресурсів, з 

урахуванням системного взаємозв’язку всіх видів ресурсів, що залучаються до 

виробничого процесу: природних, матеріально-сировинних, трудових, основних 

фондів, інтелектуальних, фінансових та інформаційних. 

 

3.3. Розвиток фінансового забезпечення загальнодержавних 

(регіональних) програм ресурсозбереження в Україні 

 

Розвиток фінансовго забезпечення загальнодержавних (регіональних) 

програм ресурсозбереження має здійснюватись у відповідності з пріоритетними 

напрямами розвитку країни та регіонів. Необхідно стимулювати надходження в 
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країну та регіони іноземних інвестицій; розвиток середнього та малого бізнесу; 

стимулювання процесу розширення зовнішньоекономічної діяльності; зниження 

бар’єрів виходу на ринки збуту продукції, поставок сировини й матеріалів, 

робочої сили; створення стійкої системи поширення нових технологій, знань, 

продукції, що спирається на спільну наукову базу тощо. Це буде сприяти 

економічному зростанню та розвитку усіх суб’єктів економіки, отже 

підвищаться надходження до бюджетів та збільшаться їх можливості у аспекті 

реалізації програм ресурсозбереження та формування стимулів до 

ресурсозбереження суб’єктів господарювання. 

Найгострішим та пріоритетним завданням сьогодення є реалізація 

державних та регіональних програм енергозбереження. Не випадково лідери 

передових країн визнають енергозбереження одним з найбільш серйозних 

викликів XXI століття, який може зумовити позицію держави на світовому рівні 

і якість життя його населення. Саме тому реалізація програм, спрямованих на 

раціональне споживання енергоресурсів є основоположним інструментом 

досягнення енергетичної безпеки регіонів України. 

Електроенергія при використанні для вироблення теплової енергії завжди 

буде менш ефективною, ніж газ, оскільки при його застосуванні здійснюється 

пряме перетворення енергії палива в тепло, у той час, як при використанні 

електроенергії для отримання тепла технологічний процес перетворення енергії 

палива в тепло збільшується вдвічі, що погіршує результат ефективності до 

30%. Але, при цьому необхідно враховувати особливості енергогенеруючих 

потужностей регіону і країни в цілому [132]. 

У табл. 3.2 наведено порівняння вартості теплової енергії, яка свідчить 

про економічну доцільність використання природного газу при існуючих цінах 

на паливні ресурси. 

 

 

 

 

 



 

 

160 

Таблиця 3.2 

Вартість енергії, отриманої при використанні різного палива 

Паливо  
Одиниця  

виміру 

Вартість 

одиниці, 

грн 

Питома 

теплота 

згоряння,  

мДж  

ККД 

обладнання 

Кількість 

утвореної енергії 

Вартість 

енергії,  

грн/ 

(кВт/год) 
мДж Кв.год 

Природний газ куб. м 0,732 34 92% 31,28 8,69 0,08 

Дизпаливо літр 5,7 40 89% 35,6 9,89 0,58 

Пропан-бутан літр 2,3 46 92% 42,32 11,76 0,20 

Дрова кг 0,3 10 70% 7 1,94 0,15 

Вугілля кг 0,7 20 80% 16 4,44 0,16 

Електроенергія кВт/год 0,24 3,6 100% 3,6 1,00 0,24 

Джерело: [132] 
 

 

 

Енергозбереження поєднує декілька складових: економічну, соціальну та 

екологічну. Під економічною складовою варто розуміти вплив ефективності 

використання джерел енергії на конкурентоспроможність регіону, розвиток 

промисловості та підвищення інвестиційної привабливості для зарубіжних 

інвесторів. 

Безперечну важливість у сучасному світі також має екологічний ефект від 

заходів з енергозбереженн, адже з кожним роком відбувається погіршення 

екологічної ситуації, що безпосередньо впливає на здоров’я кожної людини.  

Підвищення енергоефективності регіону дозволить скоротити викиди 

вуглекислого газу в атмосферу і віддалити перспективу виснаження 

невідновлюваних природних ресурсів. В аспекті соціального розвитку 

енергозбереження дозволяє знизити соціальну напруженість, викликану 

стрімким подорожчанням цін на енергоресурси для побутових споживачів. 

Оскільки питання енергозбереження на сьогодні є одними з пріоритетних 

для України, у Дніпропетровській області також розробляються і 

впроваджуються регіональні програми з енергоефективності. Існує кілька 

напрямів розвитку у сфері реалізації програми енергозбереження, а саме: 

інформування та консультування населення, субсидування, залучення 

бюджетних коштів та міжнародної фінансової та технічної підтримки. 

Нині Дніпропетровська область є одним з лідерів у сфері розробки 

енергозберігаючих програм і реалізації проектів з впровадження 
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енергозберігаючих технологій, досвід якої став показовим прикладом для всієї 

України. Конкурс проектів з енергозбереження та енергоефективності серед 

багатоквартирних будинків (за 3 роки реалізовано близько 300 ініціатив жителів 

області) визнано унікальною практикою для країни. Цей конкурс проводиться з 

2012 р. Переможці конкурсу можуть отримати до 50 000 гривень на 

впровадження проектів енергоефективності та енергозбереження в 

багатоквартирних будинках. Проект дає можливість на конкурсних умовах 

отримати безповоротну фінансову допомогу на проведення заходів, які 

дозволять економити ресурси і зберігати тепло, а в результаті - поліпшити 

умови проживання. 

Наступний проект - це спільний проект облради, міськради та компанії 

ДТЕК «Енергозбереження для майбутнього», який реалізується у 20 школах 

міста Дніпропетровська. Це конкурс проектів розпочався у 2014 р. і несе в собі 

дві складові - соціальну і технічну. По-перше, він спрямований на формування у 

підростаючого покоління енергограмотності і звичок розумного споживання 

ресурсів, розуміння гострої необхідності економії води, тепла, електроенергії. В 

рамках цього конкурсу школярі отримують можливість ознайомитися з 

проблемами перевитрати ресурсів і навчитися, як їх правильно економити без 

шкоди для свого комфорту. Крім того, конкурс має також інформаційний вплив 

і на все населення за допомогою стимулювання школярів до використання 

отриманих знань і навичок у своїй родині. Подруге, він на конкурсних засадах 

передбачає виділення бюджетних коштів (з обласного бюджету) на створення 

комфортних умов для проведення навчально-виховного процесу в школах і 

підвищення їх енергоефективності за рахунок використання сучасних 

екологічних матеріалів і новітніх технологій. 

На реалізацію проектів з енергоефективності та енергозбереження в 

школах Дніпропетровської області з обласного бюджету виділяються гранти в 

сумі до 100 000 грн. Розмір гранту залежить від кількості набраних школою 

балів і результатів оцінки проектів, наданих на конкурс. Бюджет проекту – 

2 000 00 грн. [132]. 
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У межах цієї програми фінансується проведення практичних занять 

«Енергетичний аудит. Енергетична ефективність» в школах, на яких школярі 

можуть спробувати себе в ролі енергоаудиторів (за допомогою тепловізора 

виявлялися основні місця тепловтрат будівлі, аналізувалися шляхи 

заощадження тепло ресурсів у школі та здійснювали планування 

енергоефективних заходів). Кращі проекти отримують фінансування для їх 

реалізації. Результатом реалізації даної програми стало заміна 30% вікон, 

вхідних дверей, встановлення лічильників на всі види енергоносіїв та 

здійснення ремонту тепломережі (до 30%), щоквартально проводиться 

моніторинг використання енергоносіїв. В 2014 р. 5 навчальних закладів 

Дніпропетровська стали переможцями конкурсу обласної ради 

«Енергозбереження для майбутнього». На реалізацію проектів з 

енергозбереження на умовах співфінансування було виділено 350 тис. грн. з 

обласного бюджету. 

Інший проект «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ) 

спрямований на створення сприятливого клімату для економічного розвитку в 

Україні та зміцнення демократії і має на меті покращити умови та можливості 

економічного зростання завдяки ефективному врядуванню, яке відповідає 

інтересам громадян та бізнес-спільноти за активної підтримки з боку 

центральних органів влади. Цей проект реалізується з січня 2010 р. Федерацією 

канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади (через 

Канадське Міністерство закордонних справ, торгівлі і розвитку) і надає 

підтримку у вдосконаленні планування і постачання послуг, що сприяють і 

підтримують економічне зростання та розвиток в тринадцяти українських 

містах Львівської та Дніпропетровської областей. 

Метою програм технічної співпраці Канади із Україною є сприяння 

успішній інтеграції України до світової ринкової економіки, а також надання 

допомоги в мирному розвитку демократичної системи врядування на основі 

верховенства права. Для досягнення зазначеної мети проект ставить перед 

собою такі завдання: 
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- надати технічну підтримку містам-партнерам щодо розробки, 

фінансування та впровадження стратегічних планів місцевого економічного 

розвитку. Ця складова проекту передбачає розробку методології та видання 

посібника з планування місцевого економічного розвитку; проведення навчання 

для представників місцевого самоврядування, громадськості та бізнес-спільноти 

на предмет розроблення та реалізації середньотермінових планів економічного 

розвитку, впровадження демонстраційних проектів зі стимулювання місцевого 

економічного розвитку та залучення інвестицій. 

- підтримати впровадження децентралізації та реформ місцевого 

самоврядування на всіх рівнях управління шляхом сприяння співпраці між 

органами місцевого самоврядування, міністерствами, обласними державними 

адміністраціями та АМУ є (Асоціація міст України) заради економічного 

розвитку. У цьому компоненті передбачається проведення міжвідомчих форумів 

в обох областях, що стануть платформою ефективного спілкування та обміну 

досвідом між зацікавленими сторонами з метою розробки та впровадження 

заходів, які сприятимуть економічному розвитку міст-партнерів. Проект надасть 

допомогу міністерствам-партнерам у проведенні навчання, здійсненні 

ознайомчих поїздок та проведенні аналітичних досліджень з питань місцевого 

економічного розвитку. 

- зміцнити спроможність АМУ, вдосконалити якість послуг, які 

надаються її членам в усіх сферах економічного розвитку, сприяючи участі 

жінок в економічних та політичних процесах. Проект МЕРМ розвиватиме 

партнерство з АМУ з метою спільного вирішення основних проблем, що стоять 

на заваді розвитку місцевого самоврядування в Україні. Це стратегічне 

партнерство дасть змогу розробити нові механізми муніципального управління, 

проводити цілеспрямоване навчання для членів АМУ та розповсюджувати 

найкращий досвід у наданні муніципальних послуг. 

У рамках проекту МЕРМ будуть застосовані такі механізми виконання 

програми: 
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- паритетні технічні обміни між муніципалітетами. Фахівці-практики 

органів місцевого самоврядування Канади та України, спираючись на 

методологію «практичне навчання», спільно працюватимуть над конкретними 

завданнями, що стоять перед містами-партнерами. 

- залучення канадських та українських консультантів. Працівники 

канадських муніципалітетів, залучені на волонтерських засадах, 

висококваліфіковані канадські консультанти у сфері місцевого економічного 

розвитку разом з українськими організаціями та консультантами 

забезпечуватимуть технічну підтримку реалізації проекту МЕРМ на 

муніципальному рівні. 

- навчальні візити в Канаду. Тематичні ознайомчі поїздки в провінції 

Канади, робочі зустрічі в міністерствах, що займаються муніципальними 

питаннями і проблемами, з метою ознайомлення з досвідом, кращими 

практиками, моделями муніципального розвитку, які можна реалізувати в 

умовах України. 

- міжмуніципальні обміни з країнами Європи. Робочі візити для 

представників міст-партнерів у міста сусідніх з Україною країн, які в останні 

роки пройшли шлях реформування системи місцевого самоврядування, з метою 

вивчення європейських муніципальних моделей та підходів до питань місцевого 

розвитку. 

- впровадження демонстраційних проектів у містах-партнерах. 

Фінансова підтримка демонстраційних (грантових) проектів у сфері місцевого 

економічного розвитку на основі співфінансування. 

Частина первинного завдання Проекту МЕРМ включає в себе проведення 

процесу стратегічного планування економічного розвитку у визначених 

територіальних громадах, містах і економічних регіонах Дніпропетровської та 

Львівської областей. 

Під поняттями «економічний розвиток» та «стратегічне планування» 

розуміється наступне. Економічний розвиток включає стратегії та програми, 

здійснення яких дозволяє громаді пристосуватися до економічних змін шляхом 
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поліпшення свого конкурентного положення з огляду на вирішальні фактори 

виробництва: людські ресурси, інформацію та технології, капітал та 

інфраструктуру. Стратегічне планування – це системний шлях до управління 

змінами й досягнення консенсусу в усій громаді, а також створення спільного 

бачення економічного майбутнього громади. Це творчий процес визначення 

проблем та погодження реалістичних цілей, завдань і стратегій, здійснення яких 

вирішить ці проблеми. Стратегічне планування є також потужним інструментом 

об’єднання лідерів бізнесу та посадовців місцевої влади для створення 

публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий 

клімат та конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, 

пов’язаних з рівнем життя всіх громадян. 

На початковій фазі було завершено збір основних статистичних даних з 

міст обох областей для проведення процедури відбору міст-партнерів проекту. 

Розроблено та застосовано критерії та процедури відбору міст. За результатами 

відбору міст налагоджено 8 партнерств з 12 обраними містами, готовими до 

впровадження проекту. 

До вибраних міст у Дніпропетровській області відносяться: 

Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград, Першотравенськ, Тернівка. 

До вибраних міст у Львівській області відносяться: Львів, Червоноград, 

Дрогобич, Жидачів, Миколаїв, Новий Розділ. 

У кожній з областей малі за розмірами міста були об’єднані у економічні 

регіони: у Дніпропетровській області економічний регіон включає міста 

Павлоград, Першотравенськ, Тернівка (Регіон Західний Донбас), а у Львівській 

– Жидачів, Миколаїв, Новий Розділ. 

Разом з міжнародними проектами і партнерами, які працюють в обраних 

містах та займаються питаннями стратегічного планування, Проект МЕРМ 

оцінив процеси, що відбуваються, та інструменти, що використовуються у 

плануванні місцевого економічного розвитку під час проведення низки круглих 

столів та зустрічей за участю фахівців, які мають досвід в міському плануванні. 

За результатами роботи сформовано матеріали, що стосуються проблем 
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місцевого економічного розвитку та методології розробки стратегій 

економічного розвитку територіальних громад. Усі ці матеріали, опрацьовані 

експертами, використані при розробці методології розробки стратегій 

економічного розвитку Проекту МЕРМ. Для роботи над методологією розробки 

стратегій економічного розвитку були залучені вітчизняних і зарубіжних 

експерти. 

Щоб зосередити увагу на стратегічних потребах громади та збільшити її 

інвестиційний потенціал, Проект МЕРМ надасть допомогу кожному з міст-

партнерів укласти або поновити середньо-термінові стратегічні плани 

економічного розвитку. 

У вибраних територіальних громадах та економічних регіонах буде 

розроблено та втілено стратегічні плани економічного розвитку для тестування 

ефективності механізмів стратегічного планування, навчання представників 

міст-партнерів методології стратегічного планування місцевого економічного 

розвитку з метою розв’язання проблем їх розвитку. 

Планується, що в результаті діяльності Проекту МЕРМ міста-партнери у 

Львівській та Дніпропетровській областях розроблять/оновлять та розпочнуть 

впроваджувати затверджені середньострокові стратегічні плани економічного 

розвитку територіальних громад (міст та економічних регіонів) разом з 

розробкою річних та поточних планів і бюджетів. 

Таким чином, першочерговою метою компоненту «Стратегічне 

планування місцевого економічного розвитку» Проекту МЕРМ є створення 

кращих можливостей економічного розвитку територіальних громад, 

безпосередня технічна допомога дванадцяти містам Львівської та 

Дніпропетровської областей України в розробці, фінансуванні та впровадженні 

всеохоплюючих стратегічних планів місцевого економічного розвитку та у 

вдосконаленні надання послуг, які сприяють економічному зростанню і 

розвиткові всіх партнерів у спільній діяльності з установами, що відіграють 

вирішальну роль у досягненні та розповсюдженні результатів [132]. 
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Як відомо, у Німеччині енергія використовується приблизно в три рази 

ефективніше, ніж в Україні. Свій досвід у сфері енергозбереження та 

енергоефективності Німеччина передає партнерам з усього світу. Так, у 2014 р. 

Дніпропетровською обласною радою було укладено договір про співпрацю та 

підписано меморандум з проектом Німецького товариства міжнародного 

співробітництва (GIZ) «Енергоефективність у муніципалітетах». 

В рамках підписаного меморандуму німецькі партнери взяли на себе 

наступні зобов’язання: 

- здійснювати консультування, передачу знань і ноу-хау у сфері 

енергозбереження та енергоменеджменту; 

- організовувати тренінги, семінари та навчальні поїздки в Німеччину та 

інші країни Європи; 

- підтримувати проведення енергетичного аудиту; 

- сприяти у підготовці та впровадженні енергомоніторингу з 

використанням професійного комп’ютерного програмного забезпечення 

системи бенчмаркінгу; 

- надавати всебічну підтримку в розробці та впровадженні працездатної 

системи підвищення енергоефективності та зниження фінансових витрат на 

енергоспоживання; 

- підтримувати у залученні коштів з різних кредитних ліній та 

міжнародних фондів для фінансування заходів з енергоефективності; 

- сприяти в проведенні популяризації ідей енергоефективності та 

підвищенні рівня енергограмотності жителів регіону. 

Для участі у проекті було створено консорціум з 4 найбільш великих і 

енергоємних міст Дніпропетровської області: Дніпропетровськ, Кривий Ріг, 

Павлоград та Дніпродзержинськ. Проект розраховано на 2014-2016 рр. 

Заплановані заходи в рамках співробітництва з проектом GIZ 

«Енергоефективність в муніципалітетах»: 

- розробити та затвердити містами-учасниками плани сталого 

енергетичного розвитку. Експертами Проекту проведено ряд тренінгів та 
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семінарів для енергоменеджерів міст, на яких були представлені європейські 

методики розробки подібних документів, а також кращі світові практики та 

інструменти для зниження енергетичної та екологічної навантаження. 

Затвердження Планів, які будуть відповідати європейським стандартам, 

дозволить вести діалог з Європейськими партнерами про спільну реалізацію 

заходів, в т.ч. про залучення міжнародної технічної та фінансової підтримки.  

- реалізувати демонстраційний проект по створенню системи моніторингу 

енергоресурсів на комунальних об’єктах. У листопаді 2014 проведений запуск 

системи енергомоніторингу на об’єктах у сфері охорони здоров’я. В якості 

пілотних об’єктів були відібрані 230 будівель, найбільших «поглиначів» 

енергоресурсів. Очікується, що впровадження системи моніторингу дозволить 

скоротити споживання енергетичних ресурсів до 7%. Половина витрат на 

впровадження такої системи покривається Проектом GIZ «Енергоефективність 

в муніципалітетах». Успішний досвід від впровадження такої системи буде 

розповсюджено на міста консорціуму і на всю комунальну сферу 

Дніпропетровської області; 

- реалізація демонстраційного проекту з термомодернізації житлового 

багатоповерхового будинку. Спільно з експертами Проекту GIZ 

«Енергоефективність в муніципалітетах» визначений житловий будинок у 

Дніпропетровську для впровадження демонстраційного проекту. В рамках цього 

проекту буде проведена повна теплова модернізація житлового будинку з 

утепленням фасаду, даху, підвалу, модернізації системи опалення. Всі роботи 

будуть виконані у відповідності з сучасними стандартами Німеччини. 

Очікується, що після впровадження проекту будинок буде споживати на 50% 

менше енергоресурсів. Вже розроблена проектна документація 

термомодернізації житлового будинку. Активна фаза реалізації проекту та 

будівельні роботи будуть проведені в 2015 р. Фінансова підтримка від Проекту 

GIZ «Енергоефективність в муніципалітетах» складе близько 100 тис. євро; 

- реалізувати проекти енергоефективності в містах консорціуму із 

залученням міжнародних фінансових організацій. Спільно з фахівцями міст 
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консорціуму та експертами Проекту GIZ ведеться робота з визначення заходів, 

які дозволять досягти значної економії енергоресурсів у комунальній сфері. 

Також ведуться переговори Дніпропетровської обласної ради з проектом GIZ та 

міжнародними фінансовими організаціями, які могли б виступити кредиторами 

реалізації таких заходів [132]. 

У Європі проблемами енергозбереження опікуються досить давно і 

успішно. Усвідомлення гострої необхідності обмеження споживання природних 

ресурсів та прагнення до комфортних умов проживання підштовхнули їх до 

пошуку сучасних методів енергозбереження, що дозволяють вирішити питання 

щодо підвищення енергоефективності і не впливають на якість життя. 

«Угода мерів» – це ініційоване Європейською Комісією масовий рух 

муніципальних і регіональних влад. Його робота активно спрямована на 

зниження обсягів викидів СО2 в атмосферу в рамках Кіотського договору, а 

також боротьбу з глобальним потеплінням за рахунок інвестування в 

енергозберігаючі технології. Тобто міста, що підписують цю угоду, дають 

зобов’язання скоротити викид вуглекислого газу як мінімум на 20% до 2020 р. 

шляхом проведення різного роду енергозберігаючих заходів та пошуку нових 

джерел відновлюваної енергії. 

Основні умови договору: 

- розробка і прийняття протягом року з моменту підписання договору 

Плану сталого енергетичного розвитку. Цей План повинен демонструвати 

ключові напрями і сегменти, в яких проводитимуться заходи щодо зниження 

викидів вуглекислого газу, в ньому повинні бути також зазначені тимчасові 

обмеження проведення всіх заходів, а також необхідну фінансування і 

професійні кадри; 

- надання по закінченню двох років звіту про реалізацію розробленого 

Плану дій, який продемонструє ефективність дій та стан виконання 

передбачених заходів. 

На сьогодні «Угоду мерів» вже підписали 5611 міст по всьому світу, в 

тому числі і 73 міста України. Серед них 5 міст Дніпропетровської області: 
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Верхньодніпровськ, Кривий Ріг, Зеленодольськ, Павлоград та Першотравенськ. 

Ще два міста активно готуються до підписання угоди: Вільногірськ та 

Новомосковськ. 

В рамках «Угоди мерів» у Дніпропетровській області на постійній основі 

проводяться різні освітні семінари і тренінги, здійснюється широкомасштабна 

інформаційна підтримка розробки «Планів сталого енергетичного розвитку» 

вищеназваних міст. Крім того, надається сприяння з розробки проектів з 

економії енергоресурсів та впровадження новітніх енергозберігаючих 

технологій для залучення міжнародної технічної допомоги. Також запланована 

участь цих міст у конкурсі Європейської Комісії з енергоефективності 

(співфінансування до 500 тисяч євро) [132]. 

Таким чином, вагомим джерелом фінансовго забезпечення регіональних 

програм енергоефективності та енергозбереження є міжнародна фінансова 

допомога у формі фінансових інвестицій. 

В 2014 р. Дніпропетровською обласною радою підписано меморандум про 

співпрацю з Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» 

(Проект МЕР). Основною метою Проекту USAID «Муніципальна енергетична 

реформа в Україні» (МЕР) є підвищення енергетичної безпеки України. Термін 

реалізації проекту – 2014-2017 рр. [132]. 

Цілі проекту МЕР: 

- удосконалення енергетичної політики; 

- розвиток енергоефективності; 

- збільшення обсягу інвестицій в енергетичний сектор. 

Напрями діяльності проекту МЕР: 

- удосконалення регуляторної та правової бази для енергоефективності та 

чистої енергії; 

- сприяння енергетичного планування, інвестицій в енергозберігаючі 

технології і застосування відновлюваних джерел енергії; 

- розвиток потенціалу урядових і неурядових організацій щодо 

енергоефективності, відновлюваних джерел та зменшення викидів; 
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- підвищення потенціалу Уряду України для розробки та впровадження 

стратегій низьковуглецевого розвитку. 

У Дніпропетровській області місто-партнерами Проекту МЕР є 

м. Дніпропетровськ, м. Кривий Ріг і м. Павлоград. 

В рамках співпраці між Дніпропетровською обласною радою та Проектом 

USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» реалізується програма, 

спрямована на підвищення енергорамотності населення. Проводяться публічні 

заходи з поширенням інформаційних та освітніх матеріалів. Поінформованість 

жителів про прості і доступні заходи щодо зниження споживання ресурсів на 

рівні свого житла несуть в собі величезний потенціал на шляху до зниження 

енергонезалежності в масштабах всієї країни. 

Також розробляються нові механізми для стимулювання добровільних 

об’єднань (ОСББ, ЖБК, ОСН) для впровадження енергозберігаючих проектів в 

житлових будинках. Одним з таких механізмів може стати можливість надання 

пільгових кредитів для ОСББ на реалізацію проектів енергоефективності. При 

цьому часткову гарантію повернення кредиту можуть надавати донорські 

організації, а обласна рада – субсидувати ОСББ шляхом компенсації частини 

відсотків по кредиту. 

Важливим є створення умов для залучення бізнесу до реалізацію програм 

з енергозбереження та енергоефективності. Це потребує удосконалення 

законодавчого регулювання реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-

комунального господарства. 

Спільно з експертами Проекту МЕР обговорюється можливість спільної 

розробки конкурсної документації для проведення інвестиційного конкурсу 

модернізації об’єктів ЖКГ. Залучення приватного капіталу в модернізацію ЖКГ 

дозволить швидкими темпами знизити енергетичну залежність регіону. 

Програма розвитку ООН – міжнародної організації, заснованої в 1958 р. 

Вона спрямована на надання допомоги в економічному, соціальному та 

екологічному розвитку держав. ПРООН активно підтримує стратегічні 

ініціативи країн-партнерів в напрямку боротьби з бідністю, збереження 
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навколишнього середовища та економії всіх видів ресурсів, підвищення 

потенціалу населення. 

Метою роботи Програми розвитку ООН в Україні є підтримка нашої 

держави у питаннях реалізації стратегічних моделей і програм ефективного 

розвитку економіки, охорони природних ресурсів, а також сприяння активізації 

демократичних процесів шляхом налагодження партнерських взаємовідносин з 

громадянським суспільством, бізнесом, органами влади всіх рівнів та 

громадськими організаціями. 

І фаза реалізації проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на общину» 

(2008-2010 роки). Протягом першої фази в Дніпропетровській області 

реалізовано 55 мікро-проектів. Заходи в рамках цього проекту проводилися в 

Дніпропетровському, Покровському, Павлоградському, Синельниківському, 

Софіївському, Томаківському, Юр’ївському та Василівський районах (у 

підсумку -в 42 населених пунктах області). 

Впродовж двох років були проведені капітальні ремонти в 17 сільських 

амбулаторіях, 12 дитячих садка, 6 школах. Крім того, 3 сільських лікарні 

забезпечені сучасним медичним обладнанням, придбано 2 шкільних автобуси, в 

5 селах встановлено зовнішнє освітлення вулиць, 10 населених пунктів 

забезпечено стабільним водопостачанням. 

Обсяг фінаснування у рамках I фази Проекту «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» склав 9,1 млн грн, з яких: 

- кошти ПРООН – 4,0 млн. грн.; 

- кошти обласного бюджету – 3,6 млн. грн.; 

- кошти місцевих бюджетів громад і партнерів – 1,5 млн. грн. 

II фаза реалізації проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на общину» 

(2011-2014 роки). В рамках реалізації другої фази в Дніпропетровській області 

реалізовано 55 мікро-проектів. Заходи в рамках цього проекту проводилися в 9 

районах: Верхньодніпровському, Апостолівському, Магдалинівському, 

Васильківському, Томаківському, Межівському, Солонянському, 

Нікопольському, Павлоградському, а також у чотирьох районах на умовах 
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використання успішного досвіду районів-учасників: Царичанському, 

Криворізькому, Покровському, Петриківському. Крім того, було реалізовано ще 

чотири проекти у Павлоградському, Апостолівському, Криворізькому та 

Верхньодніпровському районах на суму 840 тис. грн. в рамках додаткового 

фінансування проекту. 

За час реалізації другої фази були проведені роботи з підвищення 

енергоефективності дитячих садків, шкіл, фельдшерсько-акушерських пунктів. 

Крім того, на території сільських та селищних рад відновлено зовнішнє 

освітлення вулиць з використанням енергозберігаючих технологій. 

Придбано мобільну лабораторію для проведення енергоаудиту та 

моніторингу викидів опалювальними приладами продуктів згоряння, а також 

проектування в селищі міського типу Солоне модульних палетних котелен на 

загальну суму 1 млн. грн. 

Загальна вартість реалізованих проектів II фази становить понад 

10,5 млн. грн, з яких: 

- кошти ПРООН – 5 млн. грн.; 

- кошти обласного бюджету – 4,1 млн. грн.; 

- кошти місцевих бюджетів громад і партнерів – 1,4 млн. грн. 

III фаза реалізації проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на общину» 

(2015-2017 роки). В рамках третьої фази Проекту «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» буде впроваджено 40 мікропроектів на загальну суму 

понад 11,5 млн. грн, а саме: а) 20 енергозберігаючих мікро-проектів загальною 

вартістю 2 млн. 800 тис. грн.; б) 10 енергоефективних мікро-проектів загальною 

вартістю 2 млн. 100 тис. грн; в) 10 мікро-проектів на умовах реплікації досвіду 

загальною вартістю 700 тис. грн. 

Крім цього Дніпропетровська область представила свої пропозиції для 

подальшої участі в муніципальній компоненті, за підсумками якої буде 

впроваджено 16 мікро-проектів у двох містах Дніпропетровської області (по 8 

мікро-проектів в кожному місті) на загальну суму 4 млн. 200 тис. грн. Міста - 

учасники будуть визначені на конкурсній основі. В рамках співпраці з Проектом 
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визначені об’єкти, які будуть відремонтовані для розміщення тимчасово 

переміщених осіб (біженців) зі Сходу України у Верхньодніпровському, 

Софіївській, Синельниківському районах та місті Павлограді. Частка 

співфінансування проекту становить 1,3 млн. грн., що становить 80 %, решта 

20 % фінансуються з місцевих бюджетів з можливістю надання гарантійних 

листів щодо здійснення співфінансування у 2015 р. У першу чергу в рамках 

Проекту заплановано проведення ремонтних робіт в корпусі терапевтичного 

відділення № 2 селищі Іларіонове Синельниківського району для розміщення 

тимчасово переміщених осіб. Інші три об’єкти будуть відремонтовані на 

початку 2015 р. [132]. 

Для досягнення енергетичної безпеки недостатньо лише зусиль влади. 

Необхідні ініціатива громадянського суспільства, інвестування з боку бізнесу, 

допомога фондів технічної підтримки. Тоді реалізація державних та 

регіональних програм з пріоритетного напряму економічної політики держави - 

впровадження енергозберігаючих технологій – буде реалізоване шляхом 

консолідації зусиль усіх суб’єктів господарювання. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 
 

 

 

Реалізація мети підвищення соціальної, економічної та екологічної 

ефективності виробництва на засадах оптимізації співвідношення обсягів 

залучення природних ресурсів у суспільне виробництво і ступеня задоволення 

суспільних потреб потребує формування пріоритетних напрямів фінансової 

політики держави у сфері ресурсозбереження та ефективної реалізації 

державних програм. Пріоритетними напрямами фінансового забезпечення 

ресурсозбереження в сучасних умовах є: підвищення енергоефективності у 

житлово-комунальному секторі, збереження середовища життєдіяльності 

населення країни. Фінансове забезпечення реалізації загальнодержавних та 

регіональних програм ресурсозбереження потребує удосконалення механізму 
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державного фінансового стимулювання ресурсозбереження. Важливим є 

задіяння фінансових інструментів та важелів, що стимулюють 

ресурсозбереження сфері управління відходами, встановлення обмежень щодо 

обсягів нагромадження промислових відходів і площ, відведених під зберігання 

цих відходів, що призводять до забруднення навколишнього природного 

середовища. Вирішення проблеми значної ресурсо- та енергоємності 

виробництва можливе за рахунок податкового стимулювання активізації 

інноваційно-інвестиційної діяльності щодо модернізації підприємств, підтримки 

розвитку наукоємного виробництва, зокрема співпраці науки та бізнесу, а також 

створення сучасних промислових та наукових парків. 

З огляду на можливість отримання екологічних, соціальних, політичних 

ефектів від ресурсозберігаючої діяльності на сучасному етапі державне 

управління ресурсозбереженням має відбуватися з урахуванням інноваційної, 

природоохоронної специфіки ресурсозберігаючих процесів, активізації 

перспективних напрямів їх розвитку на основі довгострокового територіального 

прогнозування та середньострокового бюджетного планування. 

Ефективне фінансове забезпечення реалізації загальнодержавних та 

регіональних програм ресурсозбереження потребує удосконалення механізму 

державного фінансового стимулювання ресурсозбереження. Вагома роль у 

цьому належить податковій складовій. Вирішення проблеми значної ресурсо- та 

енергоємності виробництва можливе за рахунок податкового стимулювання 

активізації інноваційно-інвестиційної діяльності щодо модернізації 

підприємств, підтримки розвитку наукоємного виробництва, зокрема співпраці 

науки та бізнесу, а також створення сучасних промислових та наукових парків. 

Лише конкретні схеми фінансування інноваційних енергозберігаючих 

проектів із залученням державних, місцевих і приватних коштів та належна 

система моніторингу здатна покращити фінансове забезпечення здійснення 

ресурсозберігаючих програм. 

Розроблена організаційно-функціональна модель фінансового забезпечення 

державних програм ресурсозбереження включає ряд підсистем: функціональну, 
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організаційно-правового забезпечення, організаційно-управлінського 

забезпечення, кожна з яких є її невідємною складовою. Підкреслено, що 

важливим є удосконалення законодавчо-правової і нормативної бази 

ресурсозбереження; запровадження державного, регіонального, місцевого 

моніторингу реалізації програм ресурсозбереження. Ефективне використання 

коштів державного та місцевих бюджетів із залученням приватних партнерів, 

коштів іноземних інвесторів, грантів, міжнародної фінансової допомоги та 

належна система моніторингу здатні покращити фінансове забезпечення 

реалізації програм ресурсозбереження. 

Таким чином, результати дослідження доцільно використовувати для 

вдосконалення фінансового забезпечення державних програм 

ресурсозбереження у аспекті вирішення найбільш значущих для суспільства 

проблем екологічного та енергоефективного плану та розвитку механізмів 

державно-праватного партнерства у пріоритетних сферах ресурсозбереження. З 

метою зменшення ресурсоємності продукції національного виробництва, 

підвищення його курентоспроможності та розв’язання екологічних проблем 

необхідно активно задіяти інструментарій бюджетно-податкової політики. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [96, 103, 

141, 145, 146, 150, 151, 157, 158, 159] 
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ВИСНОВКИ 
 

 

 

У дисертації вирішено важливе наукове завдання – фінансового 

забезпечення реалізації державних програм ресурсозбереження, що дало змогу 

запропонувати рекомендації теоретичного та прикладного характеру.  

Отримані результати дослідження дають змогу зробити такі висновки:  

1. В сучасних умовах ресурсозбереження є одним з важливих напрямів 

реалізації концепції сталого розвитку людства. Під ресурсозбереженням 

розуміють діяльність, спрямовану на забезпечення мінімальних витрат речовини 

та енергії у розрахунку на одиницю кінцевого продукту, виходячи з існуючого 

рівня розвитку техніки та технології і з найменшим можливим впливом на 

систему життєдіяльності людини та саму людину. Ресурсозбереження потребує 

постійної уваги держави щодо консолідації зусиль суспільства, адже 

енергоємність ВВП України перевищує середньосвітове значення в 14,31 рази, 

електроенергоємність – у 8,8 раза, водоємність – у 2,83 рази. Шкідливість ВВП 

для атмосфери перевищує аналогічний середньосвітовий показник у 15,25 рази. 

Загальний індекс природоємності ВВП більше, ніж у 10 разів перевищує 

середньосвітовий. 

2. Вагомим інструментом реалізації політики ресурсозбереження є 

формування та реалізація державних програм ресурсозбереження. Зменшення 

екологічного тиску на природне середовище і здоров’я людей потребує 

проведення масштабних заходів, пов’язаних з оновленням виробничих 

потужностей, будівництвом очисних споруд, запровадженням інноваційних 

виробничих технологій. Це можливо лише за належного рівня фінансового 

забезпечення реалізації державних програм ресурсозбереження. Фінансове 

забезпечення державних програм ресурсозбереження відображає сукупність 

економічних відносин, інструментів, важелів, заходів, які здійснюються 

державою та відповідними фінансово-економічними інститутами щодо 

забезпечення оптимального обсягу, структури джерел фінансування програм і 

заходів з ресурсозбереження, та регулювання необхідного рівня їх 

результативності й ефективності. 
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3.Визначено, що на сьогодні фінансове забезпечення програм і заходів 

ресурсозбереження здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, 

власних коштів підприємств, коштів системи екологічних фондів і в рамках 

міжнародного співробітництва, що цілком відповідає сучасним вимогам. Проте 

співвідношення цих напрямів і особливо їх кількісне наповнення не 

відповідають вимогам екологічно зорієнтованого соціально-економічного 

розвитку. 

Вагомими джерелами фінансових надходжень можуть бути платежі та 

штрафи за забруднення; податки на використання природних ресурсів; податки 

на екологічно шкідливу продукцію; платежі споживачів природних ресурсів; 

плата за видачу дозволів і ліцензій; добровільні внески та пожертвування; 

гранти; кредити міжнародних фінансових інститутів. 

4.Зарубіжний досвід щодо фінансового забезпечення ресурсозберігаючих 

програм та заходів, доводить, що у реалізації фінансової політики 

ресурсозбереження мають бути активно задіяні усі суб’єкти господарювання: 

держава, інституційні інвестори, підприємства, фінансові установи, 

домогосподарства. Запровадження досвіду розвинених країн щодо реалізації 

програм та заходів ресурсозбереження в Україні потребує врахування 

особливостей соціально-економічного розвитку країни та її адміністративно-

територіальних утворень, ресурсоємності галузей економіки та сфер діяльності. 

Адаптування зарубіжного досвіду в Україні доцільне за умови використання, із 

можливим логічним поєднанням, різних варіантів фінансового забезпечення 

державних програм ресурсозбереження, а саме за допомогою грантів, кредитних 

ліній, екологічних фондів, комерційних позик, що значно підвищить 

ефективність фінансового забезпечення та сприятиме ефективній реалізації 

ресурсозберігаючих програм. 

5. На сучасному етапі в Україні фінансове забезпечення програм і заходів 

з ресурсозбереження (включаючи програми підвищення енергоефективності) 

відбувається, головним чином, за рахунок власних коштів підприємств і 

залучення коштів Міжнародних фінансових організацій. У видатках державного 
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бюджету України в 2014 році питома вага коштів, що фактично спрямована на 

виконання ресурсозберігаючих програм є низькою і складає 0,69 відсотків, а у 

ВВП – 0,23 відсотка. Це призводить до погіршення екологічної та соціально-

економічної ситуації в країні, адже тільки внаслідок нераціонального 

використання ресурсів та забруднення навколишнього середовища Україна 

сьогодні втрачає більш 10 % ВВП. 

6.Реалізація мети підвищення соціальної, економічної та екологічної 

ефективності виробництва на засадах оптимізації співвідношення обсягів 

залучення природних ресурсів у суспільне виробництво і ступеня задоволення 

суспільних потреб потребує формування пріоритетних напрямів фінансової 

політики держави у сфері ресурсозбереження та ефективної реалізації 

державних програм. Пріоритетними напрямами фінансового забезпечення 

ресурсозбереження в сучасних умовах є: підвищення енергоефективності у 

житлово-комунальному секторі, збереження середовища життєдіяльності 

населення країни. Фінансове забезпечення реалізації загальнодержавних та 

регіональних програм ресурсозбереження потребує удосконалення механізму 

державного фінансового стимулювання ресурсозбереження. Важливим є 

задіяння фінансових інструментів та важелів, що стимулюють 

ресурсозбереження сфері управління відходами, встановлення обмежень щодо 

обсягів нагромадження промислових відходів і площ, відведених під зберігання 

цих відходів, що призводять до забруднення навколишнього природного 

середовища. Вирішення проблеми значної ресурсо- та енергоємності 

виробництва можливе за рахунок податкового стимулювання активізації 

інноваційно-інвестиційної діяльності щодо модернізації підприємств, підтримки 

розвитку наукоємного виробництва, зокрема співпраці науки та бізнесу, а також 

створення сучасних промислових та наукових парків. 

7. Підвищення ефективності реалізації державних програм 

ресурсозбереження вимагає дотримання збалансованості бюджетної та 

податкової системи з урахуванням пріоритетів розвитку економіки і соціальної 

сфери, посилення відповідальності за порушення бюджетно-податкового 
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законодавства. З метою покращення якісного рівня планування показників 

видаткової частини бюджету необхідно розвинути методичні підходи щодо 

планування видатків бюджету на реалізацію відповідних державних і 

регіональних програм. 

8. Формування та реалізації фінансової політики ресурсозбереження 

потребує комплексного підходу з урахуванням стану інституційного 

середовища країни. Лише комплексне задіяння прямого та непрямого 

регулювання фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження 

є гарантією їх успішного виконання та досягнення в установлені терміни 

очікуваної результативності та ефективності. 

9. Розроблена організаційно-функціональна модель фінансового 

забезпечення державних програм ресурсозбереження включає ряд підсистем: 

функціональну, організаційно-правового забезпечення, організаційно-

управлінського забезпечення, кожна з яких є її невідємною складовою. 

Підкреслено, що важливим є удосконалення законодавчо-правової і 

нормативної бази ресурсозбереження; запровадження державного, 

регіонального, місцевого моніторингу реалізації програм ресурсозбереження. 

Ефективне використання коштів державного та місцевих бюджетів із 

залученням приватних партнерів, коштів іноземних інвесторів, грантів, 

міжнародної фінансової допомоги та належна система моніторингу здатні 

покращити фінансове забезпечення реалізації програм ресурсозбереження. 

Таким чином, результати дослідження доцільно використовувати для 

вдосконалення фінансового забезпечення державних програм 

ресурсозбереження у аспекті вирішення найбільш значущих для суспільства 

проблем екологічного та енергоефективного плану та розвитку механізмів 

державно-праватного партнерства у пріоритетних сферах ресурсозбереження. З 

метою зменшення ресурсоємності продукції національного виробництва, 

підвищення його курентоспроможності та розв’язання екологічних проблем 

необхідно активно задіяти інструментарій бюджетно-податкової політики.
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ДОДАТОК А 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 

Джерела фінансового забезпечення державних (регіональних) програм 

ресурсозбереження у зарубіжних країнах 
Джерела Уточнення Країни, в яких 

застосовується 

Гранти Інвестиційні витрати фінансуються грантом 

(донор або Національний уряд фінансує 

муніципалітети). 

Вірменія, Білорусія, 

Македонія, Казахстан, 

Косово, Чорногорія, 

Сербія 

Загальний 

бюджет 

Інвестиційний проект по підвищенню 

енергоефективності, витрати фінансуються з 

місцевих бюджетів. 

Боснія і Герцеговина, 

Македонія, Литва, 

Чорногорія, Польща, 

Сербія 

Фіксований 

бюджет 

Фінансування державних (регіональних) 

програм ресурсозбереження Міністерством 

фінансів, з майбутнім погашенням за рахунок 

коштів, які були заощаджені в результаті даної 

програми. 

Білорусія, Македонія, 

Угорщина, Косово, 

Литва 

Фонд 

підвищення 

енергоефектив

ності 

Незалежне підприємство зі суспільною 

власністю забезпечує фінансування проектів із 

підвищення енергоефективності з поверненням 

коштів від заощадженої енергії. 

Вірменія, Болгарія, 

Індія, Румунія, 

Уругвай 

Окремо 

виділені 

кредитні лінії 

Громадські кредити на лояльних умовах у 

комерційних установах для перекредитування 

муніципалітететами проектів 

ресурсозбереження. 

Китай, Німеччина, Індія, 

Польща, Сербія, 

Туреччина, 

Туніс 

Гарантії по 

кредитам та 

ризикам 

Гарантія по розподілу ризику від донора або 

національного уряду, яка покриває частину 

комерційних втрат кредиторів за невиконання 

зобов’язань. 

Болгарія, Китай, 

Македонія, 

Споживчий 

кредит 

Постачальник пропонує устаткування по 

підвищенню енергоефективності з можливістю 

оплати у наступному періоді. 

Китай, Індія, США 

Лізинг Лізинг обладнання, що сприяє 

ресурсозбереженню (договір складається на 

основі орендних платежів, враховуються 

заощаджені ресурси, наприклад енергія). 

Китай, ЄС, США 

Комерційні 

позики 

  

 

Комерційні фінансові інститути позичають 

кошти муніципалітетам на реалізацію програм 

енегрозбереження через енергосервісні 

компанії на основі договору. 

Канада, Чехія, 

Німеччина, Угорщина, 

Індія, Японія, Південна 

Корея, США 

Комерційне 

фінансування 

  

Муніпалітети беруть кредити в комерційних 

банках. 

Болгарія, Данія, США 

Випуск 

облігацій 

   

Муніпалітети випускають облігації для 

фінансування державних (регіональних) 

програм ресурсозбереження. 

Індія, США 



ДОДАТОК В 

Таблиця В.1 

Бюджетні програми, які виконувались в межах бюджетних асигнувань у 2014 р. 

№ 

з/п КПКВК Назва програми 

Всього, 

млн.грн. 

Загальний 

фонд, 

млн.грн. 

Спеціальний 

фонд, 

млн.грн. 

1 2401010 Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів 29,3  19,7  9,6 

2 2401040 

Прикладні наукові  

та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними  

цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної 

діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 8,9  5,3  3,6  

3 2401090 

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних 

ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів 11,4 8,6 2,8 

4 2401270 Здійснення природоохоронних заходів 209,2 113,1 96,1 

5 2401500 

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони 

навколишнього природного середовища х х 1,1 

6 2404010 Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр 12,9 7,6 5,3 

7 2404020 Розвиток мінерально-сировинної бази х 90,4 х 

8 2405010 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю х 92,6 х 

9 2405020 

Зміцнення матеріально-технічної бази і методологічне забезпечення Державної 

екологічної інспекції України та її територіальних органів х х 5,5 

10 2406010 Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення   0,6   

11 2407010 Керівництво та управління у сфері водного господарства   9,8   

12 2407020 

Прикладні наукові  

та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у 

сфері розвитку водного господарства х 0,8 х 

13 2407040 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 3,8 2,6 1,2 
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Продовження табл. В.1 

14 2407050 

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними 

ресурсами 1839,3 971,8 867,5 

15 2407070 

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та 

сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській 

області х 35,5 х 

16 2407130 

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна 

дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію х 312,1 х 

17 2408010 Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження х 5,6   

18 2408040 

Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної 

безпеки ЄБРР х 50,1 х 

19 2408070 

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що 

зазнала радіоактивного забруднення х 1,4 х 

20 2408080 

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи х 2,8 х 

21 2408090 

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного 

циклу, будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів 50,2 3,81 46,39 

22 2408110 

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного 

(обов'язкового) відселення 181,7 15,5 166,2 

23 2408120 

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо 

підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС 631,6 334,2 297,4 
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ДОДАТОК Г 

Таблиця Г.1 

План Першочергових природоохоронних заходів за бюджетною програмою КПКВК 2401270 «Здійснення 

природоохоронних заходів» на 2015
№з/п 
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Підстава для 

виконання 

Очікувані якісні та (або) 

кількісні характеристики 

природоохоронного ефекту 

Всього Держа

вного 

фонду 

охорон

и 

навкол

ишньо

го 

природ

ного 

середо

вища 

Місцев

ого 

фонду 

охорон

и 

навкол

ишньо

го 

природ

ного 

середо

вища 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кредиторська заборгованість 

1. Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів 

1 3142 Рекультивація території 

існуючого сміттєзвалища в с. 

Барвінок Ужгородського 

району Закарпатської області 

(коректура проекту)  

22060,180 2904,99

0 

2904,99

0 

0,000 77,90 2014 Закон України "Про 

відходи"  

Зменшення рівня забруднення 

навколишнього природного 

середовища небезпечними для 

життедіяльності речовинами 

    Всього за напрямом 22060,180 2904,99

0 

2904,99

0 

0,000 Х Х Х Х 

    у тому числі за КЕКВ 3142 22060,180 2904,99

0 

2904,99

0 

0,000 Х Х Х Х 
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Продовження табл. Г.1 
2. Збереження природно-заповідного фонду 

Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та обєктів природно-заповідного 

фонду 

2 2281 Розроблення проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки у постійне 

користування національного 

природного парку 

“Верховинський”, 

закріплення її межовими 

знаками та отримання 

правовстановлюючих 

документів на право 

постійного користування 

земельною ділянкою.  

1485,992 15,931 15,931 0,000 15,60 2014 Закон України "Про 

природно-заповідний 

фонд України" ст. 7 та 

20, Указ Президента 

України від 22.01.2010 

№ 58/2010 "Про 

створення 

національного 

природного парку 

"Верховинський" 

Проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у 

постійне користування, 

закріплення меж в натурі, 

виготовлення 

правовстановлюючих 

документів 

3 2281 Розроблення Проекту 

організації території 

національного природного 

парку "Дворічанський ", 

охорони, відтворення та 

рекреаційного використання 

його природних комплексів і 

об"єктів 

292,000 72,577 72,577 0,000 100,00 2014 Закон України "Про 

природно-заповідний 

фонд України", ст 21, 

Указ Президента 

України від 11.12.2009 

№ 1044/2009 "Про 

створення 

національного 

природного парку 

"Дворічанський" 

Проект організації території 

національного природного парку 

"Дворічанський", охорони, 

відтворення та рекреаційного 

використання його природних 

комплексів і об'єктів 

4 2281 Розроблення Проекту 

організації території 

національного природного 

парку "Меотида", охорони, 

відтворення та 

рекреаційного використання 

його природних комплексів і 

об’єктів.  

1282,260 365,508 365,508 0,000 43,10 2014 Закон України "Про 

природно-заповідний 

фонд України" ст 21, 

Указ Президента 

України від 25.12.2009 

№ 1099/2009 "Про 

створення 

національного 

природного парку 

"Меотида" 

Матеріали Проекту організації 

національного природного парку 

"Меотида", охорони, 

відтворення та рекреаційного 

використання його природних 

комплексів і об'єктів  
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Продовження табл. Г.1 
5 2281 Створення єдиної 

геоінформаційної системи та 

бази даних Державного 

кадастру природно-

заповідного фонду України 

1375,584 1375,58

4 

1375,58

4 

0,000 100,00 2014 Закон України "Про 

природно-заповідний 

фонд України", Закон 

України «Про 

Загальнодержавну 

програму формування 

національної 

екологічної мережі 

України на 2000 – 

2015 роки» 

Створення та введення в дію 

єдину геоінформаційну систему, 

формування бази даних 

Державного кадастру природно-

заповідного фонду України 

    Разом 4435,836 1829,60

0 

1829,60

0 

0,000 Х Х 
Х Х 

    у тому числі за КЕКВ 2281 4435,836 1829,60

0 

1829,60

0 

0,000 Х Х 
Х Х 

Зміцнення матеріально-технічної бази, придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і засобів зв'язку, віднесених до організацій заповідників та 

інших природоохоронних установ, будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень 

6 3110 Зміцнення матеріально-

технічної бази національного 

природного парку 

"Верховинський" 

12,516 12,516 12,516 0,000 100,00 2014 Указ Президента 

України від 23.05.05р 

№ 838 "Про заходи 

щодо дальшого 

розвитку природно-

заповідної справи в 

Україні", Указ 

Президента України 

від 14.08.2009 № 611 

"Про додаткові заходи 

щодо розвитку 

природно-заповідної 

справи в Україні" 

Зміцнення матеріально-технічної 

бази установи, придбання 

пожежного трактора, 

компютерного обладнання для 

адміністрації установи 

7 3110 Зміцнення матеріально-

технічної бази національного 

природного парку 

"Слобожанський" 

32,783 32,783 32,783 0,000 100,00 2014 Указ Президента 

України від 23.05.05р 

№ 838 "Про заходи 

щодо дальшого 

розвитку природно-

заповідної справи в 

Україні" 

Зміцнення матеріально-технічної 

бази установи. Придбання 

спеціального обладнання, 

транспортних засобів і засобів 

зв"язку для установи. 
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Продовження табл. Г.1 
8 3122 Зміцнення матеріально-

технічної бази Яворівського 

національного природного 

парку 

600,000 102,000 102,000 0,000 100,00 2014 Закон України "Про 

природно-заповідний 

фонд України", Указ 

Президента України 

від 23.05.05р № 838 

"Про заходи щодо 

дальшого розвитку 

природно-заповідної 

справи в Україні", 

Указ Президента 

України від 04.07.1998 

№ 744/98 "Про 

створення 

Яворівського 

національного 

природного парку", 

Розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 17.06.2009 

року № 681-р «Про 

укладення Угоди 

щодо соціально-

економічного 

розвитку Львівської 

області між КМУ та 

Львівською обласною 

радою» 

Придбання та встановлення 

рекреаційних споруд 

(відпочинкові будиночки) в 

зонах стаціонарної рекреації 

Яворівського НПП 

9 3110 Зміцнення матеріально-

технічної бази національного 

природного парку 

"Олешківські піски"  

155,800 155,800 155,800 0,000 100,00 2014 Указ Президента 

України від 23.05.05р 

№ 838 "Про заходи 

щодо дальшого 

розвитку природно-

заповідної справи в 

Україні", Указ 

Президента України 

від 14.08.2009 № 611 

"Про додаткові заходи 

щодо розвитку 

природно-заповідної 

справи в Україні" 

Зміцнення матеріально-технічної 

бази установи, придбання 

спеціалізованого автомобіля 
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Продовження табл. Г.1 
10 3122 Будівництво доріг на 

території національного 

природного парку "Синевир" 

2068,866 7,247 7,247 0,000 43,50 2014 Закон України "Про 

природно-заповідний 

фонд України", Указ 

Президента України 

від 25.05.2005 № 838 

"Про заходи щодо 

дальшого розвитку 

природно-заповідної 

справи в Україні", 

Указ Президента 

України від 29.12.2009 

№ 1118 "Про 

розширення території 

національного 

природного парку 

"Синевир", Договір 

від 03.07.12 № 121, 

договір від 02.08.12 № 

139 

Забезпечення виконання 

природоохоронних заходів, 

ліквідація лісових пожеж, 

здійснення рекреаційних заходів 

з метою збільшення надходжень 

коштів від платних послуг 

    Разом 2869,965 310,346 310,346 0,000 Х Х Х Х 

    у тому числі за КЕКВ 3110 201,099 201,099 201,099 0,000 Х Х Х Х 

    КЕКВ 3122 2668,866 109,247 109,247 0,000 Х Х Х Х 

                      

    Всього за напрямом 7305,801 2139,94

6 

2139,94

6 

0,000 Х Х 

Х Х 

    у тому числі за КЕКВ 2281 4435,836 1829,60

0 

1829,60

0 

0,000 Х Х 

Х Х 

     КЕКВ 3110 201,099 201,099 201,099 0,000 Х Х Х Х 

    КЕКВ 3122 2668,866 109,247 109,247 0,000 Х Х Х Х 
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Продовження табл. Г.1 
3. Забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій прирордоохоронного спрямування (у тому числі сплата членських внесків) 

11 2250 Участь у заходах з 

виконання міжнародних 

зобов’язань України, як 

сторони міжнародних 

Конвенцій та Угод 

300,000 66,461 66,461 0,000 22,15 2014 Закон України від 

29.10.1996 № 435/96 – 

ВР "Про ратифікацію 

Рамкової конвенції 

Організації 

Об`єднаних Націй про 

зміну клімату" та інші. 

Забезпечення фінансування 

відряджень делегацій України 

для участі у роботі органів 

Конвенцій і заходах 

міжнародних організацій та на 

запрошення країн у рамках 

укладених угод про дво- та 

багатостороннє співробітництво 

12 2630 Сплата внесків до бюджетів 

міжнародних організацій 

природоохоронного 

спрямування 

3059,989 2757,59

9 

2757,59

9 

0,000 90,12 2014 Закони України: від 

04.07.2002 №62-IV 

«Про ратифікацію 

Угоди про збереження 

афро-євразійських 

мігруючих 

водноболотних 

птахів», від 04.07.2002 

№61-IV «Про 

приєднання України 

до Конвенції 

Організації 

Об`єднаних Націй про 

боротьбу з 

опустелюванням у тих 

країнах, що 

потерпають від 

серйозної посухи 

та/або опустелювання, 

особливо в Африці» та 

інші. 

Забезпечення проведення оплати 

і виконання фінансових 

зобов'язань щодо участі України 

у конвенціях, угодах, 

протоколах до конвенцій та 

міжнародних організаціях. Це 

дозволить Україні брати 

повноцінну участь у роботі 

уповноважених органів 

Конвенцій та міжнародних 

організацій і відповідно брати 

повноправну участь у 

виробленні рішень. У зв'язку з 

коливанням курсу валют зростає 

необхідність врахування 

валютних ризиків 
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Продовження табл. Г.1 
13 2240 Проведення заходів з питань 

міжнародного 

співробітництва у сфері 

охорони навколишнього 

природного середовища, в 

тому числі оплата 

банківських послуг, збір на 

обов’язкове пенсійне 

страхування  

39,400 36,106 36,106 0,000 91,64 2014 Закон України від 

22.12.1993 №3767-ХІІ 

“Про міжнародні 

договори України”, 

постанова Кабінету 

Міністрів України від 

13.09.2002 №1371 

“Про порядок участі 

центральних органів 

виконавчої влади у 

діяльності 

міжнародних 

організацій, членом 

яких є Україна” 

Забезпечення оплати 

банківських послуг та інших 

обов'язкових витрат, пов'язаних 

з оплатою інвойсів до Конвенцій 

14 2240 Забезпечення письмового 

перекладу документів, що 

надходять іноземною мовою  

84,000 3,036 3,036 0,000 3,61 2014 Закон України від 

22.12.1993 №3767-ХІІ 

“Про міжнародні 

договори України”, 

постанова Кабінету 

Міністрів України від 

13.09.2002 №1371 

“Про порядок участі 

центральних органів 

виконавчої влади у 

діяльності 

міжнародних 

організацій, членом 

яких є Україна”, 

постанова Кабінету 

Міністрів від 

17.03.2006 №253 "Про 

затвердження 

Порядку здійснення 

офіційного перекладу 

багатосторонніх 

міжнародних 

договорів Укораїни на 

українську мову" 

Забезпечення перекладу інвойсів 

та матеріалів відповідно до 

членства України в конвенціях 

та міжнародних організаціях.  
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Продовження табл. Г.1 
    Всього за напрямом 3483,389 2863,20

2 

2863,20

2 

0,000 Х Х Х Х 

    у тому числі: КЕКВ 2240 123,400 39,142 39,142 0,000 Х Х Х Х 

    КЕКВ 2250 300,000 66,461 66,461 0,000 Х Х Х Х 

    КЕКВ 2630 3059,989 2757,59

9 

2757,59

9 

0,000 Х Х Х Х 

4. Моніторинг навколишнього природного середовища  

15 2281 Забезпечення 

функціонування 

міжвідомчого інформаційно-

аналітичного центру 

моніторингу навколишнього 

природного середовища  

128,900 128,900 128,900 0,000 100,00 2014 Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

30.03.1998 №391 “Про 

затвердження 

Положення про 

державну систему 

моніторингу 

довкілля”, 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 25.05.2011 

№577-р "Про 

затвердження 

Національного плану 

дій з охорони 

навколишнього 

природного 

середовища на 2011-

2015 роки" 

Підтримка функціонування 

міжвідомчого інформаційно-

аналітичного центру системи 

моніторингу та забезпечення 

доступу до інформації про стан 

навколишнього природного 

середовища 

    Всього за напрямом 128,900 128,900 128,900 0,000 Х Х Х Х 

    у тому числі за КЕКВ 2281 128,900 128,900 128,900 0,000 Х Х Х Х 

                      

5. Організація і здійснення заходів з екологічної освіти та впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища  

16 2282 Проведення щорічного 

Всеукраїнського конкурсу 

«До чистих джерел» 

98,000 98,000 98,000 0,000 100,00 2014 Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

24.01.01 №51 «Про 

щорічний 

Всеукраїнський 

конкурс «До чистих 

джерел» 

Розвиток громадських 

екологічних ініціатив, 

спрямованих на поліпшення та 

стимулювання практичної 

природоохоронної діяльності 
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Продовження табл. Г.1 
    Всього за напрямом 98,000 98,000 98,000 0,000 Х Х Х Х 

    у тому числі за КЕКВ 2282 98,000 98,000 98,000 0,000 Х Х Х Х 

                      

6. Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

17 3142 Реконструкція очисних 

споруд каналізації 

Малоданилівської селищної 

ради Дергачівського району 

Харківської області 

(коригування) 

16342,74

2 

1,278 1,278 0,000 61,19 2014 Програма 

економічного і 

соціального розвитку 

Харківської області на 

2014 рік, затверджена 

рішенням ХХVIІ сесії 

обласної ради VI 

скликання від 

30.01.2014 року № 

936-VI 

Усунення негативного впливу 

стічних вод на навколишнє 

природне середовище, 

запобігання забрудненню 

водних ресурсів, попередження 

ускладнення санітарно-

епідеміологічної ситуації в 

Дергачівському районі 

Харківської області. Потужність 

очисних споруд збільшиться до 

2500 куб.м/добу 

18 3122 Будівництво каналізаційної 

мережі в м. Глиняни 

Золочівського району 

Львівської області 

27805,73

1 

252,464 252,464 0,000 16,70 2014 Програма охорони 

навколишнього 

природного 

середовища в 

Золочівському районі 

Львівської області на 

2013-2015 роки, 

затверджена рішенням 

сесії Золочівської 

районної ради від 

12.03.2013 № 261 

Покращення якості очистки 

побутових стічних вод та 

зменшення захворюваності 

населення 

19 3122 Будівництво «Каналізація м. 

Комарно Городоцького 

району Львівської області» 

7621,625 18,602 18,602 0,000 15,90 2014 "Програма охорони 

навколишнього 

природного 

середовища м. 

Комарно Львівської 

області на 2011-2013 

р.р", розділ 1 (рішення 

сесії Комарнівської 

міської радивід 

25.05.2011 № 95). 

Зменшення скидів побутових 

стічних вод у р. Верещиця 

басейну р. Дністер 
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Продовження табл. Г.1 
20 3142 Каналізаційні очисні 

споруди смт. Пришиб 

Михайлівського району 

Запорізької області. 

Реконструкція 

4452,998 0,566 0,566 0,000 31,90 2014  Районна комплексна 

програма охорони 

довкілля, 

раціонального 

використання 

природних ресурсів та 

забезпечення 

екологічної безпеки на 

2012-2016 роки, 

затверджена рішенням 

районної ради від 

16.02.2012 № 5 (зі 

змінами), Додаток 

«Заходи щодо 

реалізації Програми», 

номер з/п II.Охорона і 

раціональне 

використання водних 

ресурсів, підпункт 2.4. 

Реконструкція каналізаційних 

очисних споруд забезпечить 

зменшення забруднення 

навколишнього природного 

середовища від побутових 

стічних вод, а саме: знизить до 

мінімуму фільтраційні втрати 

неочищених каналізаційних 

стоків, що йдуть на забруднення 

поверхні землі, поверхневих і 

підземних вод. Збільшення 

надійності водовідведення та 

очищення каналізаційних стоків 

дозволить запобігти виникненню 

аварійних ситуацій із 

забрудненням поверхні землі , 

підземних і поверхневих вод.  

21 3142 Реконструкція 

каналізаційних очисних 

споруд і системи каналізації 

м. Рудки Самбірського 

району. Коригування. 

Пусковий комплекс.  

5911,65 542,224 542,224 0,000 34,00 2014 Програма охорони 

навколишнього 

середовища 

Самбірського району 

на період до 2017 

року, затверджена 

розпорядженням 

голови Самбірської 

райдержадміністрації 

від 29.12.2012 р. №771 

Поліпшення санітарно-

екологічного стану річок Вишня, 

Вишенька, Сян та території, 

запобігання забруднення 

довкілля та водоймищ 

неочищеними стічними водами 

22 3122 Будівництво дощової та 

ливневої каналізації в смт. 

Великий Любінь по вул. 

Львівська-Оболонь 

Городоцького району, 

Львівської області 

9742,909 763,194 763,194 0,000 21,00 2014 Програма охорони 

навколишнього 

природного 

середовища на 

території 

Великолюбінської 

селищної ради на 

2013-2018 рр., від 

30.07.2013 № 1139 

Зменшення екологічного 

навантаження на р. Верещиця 
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Продовження табл. Г.1 
23 3122 Будівництво каналізаційних 

мереж, каналізаційно-

насосних станцій, очисних 

споруд в смт Дубляни 

Самбірського району 

Львівської області 

17596,28

4 

3025,74

0 

3025,74

0 

0,000 17,20 2014 Програма "Охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Дублянської селищної 

ради на 2013-2018 

роки", яка 

затверджена рішенням 

ХХІІІ сесії 

Дублянської селищної 

ради від 12.04.2013 № 

378 

Попередження забруднення 

навколишнього природного 

середовища та притоки р. 

Дністер в районі населеного 

пункту 

    Всього за напрямом 89473,93

9 

4604,06

8 

4604,06

8 

0,000 Х Х Х Х 

    у тому числі за КЕКВ 3122 62766,54

9 

4060,00

0 

4060,00

0 

0,000 Х Х Х Х 

    КЕКВ 3142 26707,39 544,068 544,068 0,000 Х Х Х Х 

                      

    Разом кредиторська 

заборгованість за 

бюджетною програмою 

122550,2

1 

12739,1

06 

12739,1

06 

0,000         

  2240   123,400 39,142 39,142 0,000         

  2250   300,000 66,461 66,461 0,000         

  2630   3059,989 2757,59

9 

2757,59

9 

0,000         

  2281   4564,736 1958,50

0 

1958,50

0 

0,000         

  2282   98,000 98,000 98,000 0,000         

  3110   201,099 201,099 201,099 0,000         

  3122   65435,41

5 

4169,24

7 

4169,24

7 

0,000         

  3142   48767,57

0 

3449,05

8 

3449,05

8 

0,000         

  3210   0,000 0,000 0,000 0,000         
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Продовження табл. Г.1 
    Нерозподілені видатки     459348,

294 

          

  2240       336,558           

  2250       440,039           

  2630       961,401           

  2281       301986,

800 

          

  2282       0,000           

  3110       0,001           

  3122       0,000           

  3142       0,000           

  3210       155623,

495 

          

                      

    Разом за бюджетною 

програмою 

    472087,

400 

          

    у тому числі за КЕКВ                 

  2240       375,700           

  2250       506,500           

  2630       3719,00

0 

          

  2281       303945,

300 

          

  2282       98,000           

  3110       201,100           

  3122       4169,24

7 

          

  3142       3449,05

8 

          

  3210       155623,

495 

          

ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.1 
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Інформація про природоохоронні заходи, виконання яких планувалось протягом 2012-2014 років в межах басейну ріки 

Західний Буг  
№ 

з/п 
КЕКВ Назва природоохоронного заходу за Планом Загальна 

кошторисна 

вартість 

заходу, тис. 

грн. 

Обсяг 

коштів, 

передбачених 

Планом, тис. 

грн. 

Касові 

видатки, 

тис. грн. 

Фактичні 

видатки, 

тис. гри. 

Кредиторська 

заборгованість 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Забезпечення раціональною використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів 

2012 рік 

1 1171 

Проведення робіт із забезпечення екологічно 

безпечного збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення та знешкодження непридатних до 

використання пестицидів і тари від них 

250000,000 250000,000 207477,505 249903,862 42426,357 

2 2143 
Реконструкція ділянки складування твердих 

побутових відходів полігона в смт. Шацьк Волинської 

області 
445,480 399,480 0.000 0,000 0,000 

2013 рік 

3 3122 Будівництво полігону твердих побутових відходів для 

м. Золочева Львівської області 
36721,788 5000,000 0.000 418,439 418,439 

4 

2281 Проведення робіт із забезпечення екологічно 

безпечного збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення та знешкодження непридатних до 

використання пестицидів і тари від них 

42426,357 42426,357 

/ 42426357 

0.000 0,000 

2014 рік 

5 
3122 

Будівництво полігону твердих побутових відходів для 

м. Золочева Львівської області 
36 721,788 418.440 418,440 

0,000 0,000 
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Продовження табл. Д.1 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

2013 рік 

6 3122 
Каналізування житлового масиву Заріччя (м. Золочів) 

Львівської області 
4412,735 2164,290 0,000 998,916 998,916 

2014 рік 

7 3122 Будівництво каналізаційної мережі в м. Глиняни 

Золочівського району Львівської області 
27 805,731 15 003,679 4393,589 4646,054 252,464 

8 3122 
Каналізування житлового масиву Заріччя (м. Золочів) 

Львівської області 
4 412,735 937,912 937,912 

0,000 0,000 

9 3122 
Будівництво каналізаційної насосної станції в с. 

Малехів Жовківського району Львівської області 

(коригування) 

1119,723 985,057 
0,000 0.000 0,000 

10 3210 
Будівництво станції зливу стоків на території 1 черги 

КОС по вул. Пластовій, 13 в м.Львові 
14822,329 14265,736 

0.000 0,000 0,000 

11 3210 
Каналізування району вулиць 

Ряснянська,Брюховецька в м. Львові 17122,361 16807,967 4725,060 0,000 0.000 

12 3122 
Будівництво каналізаційних мереж та споруд 

(централізованого відведення) в смт.Рудно 

"Коригування" 

12797,044 11532,907 
0.000 0,000 0,000 

Моніторинг навколишнього природного середовища 

2013 рік 

13 1171 

Проведення моніторингу стану довкілля з метою 

оцінки транскордонного впливу діяльності 

Хотиславського кар’єру на основі даних 

дистанційного зондування Землі (І етап) 

1500,000 1500,000 1500,000 1500,000 0,000 
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ДОДАТОК Е 

Таблиця Е.1 

Обсяги прогнозного фінансування та очікувана економія ПЕР Програми підвищення енергоефективності та зменшення 

споживання енергетичних ресурсів в Дніпропетровській області на 2010-2015 роки 

Місто/ 

район/ 

управління 

Орієнто

вна 

вартість 

впровад

ження 

проекту, 

тис.грн. 

Обсяги фінансування проекту по роках: Очікувана економія ПЕР (т.у.п.) у тому числі 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Природ

ний газ 

Електричн

а енергія 
Вугілля 

Теплова 

енергія 

Всього, 

т.у.п. 

Вартість 

зекономле

них ПЕР, 

тис.грн. 

4 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 

Всього по області: 6 179 

319 
648 578 1 832 373 1 007 650 901 106 870 857 863 130 943 875 1 342 150 143 914 104 881 2 509 131 1 684 677 

у тому числі: 
                          

Міста: 3 934 

929 
399 911 1 276 338 597 440 411 015 482 211 600 207 315 903 371 732 139 440 89 593 892 200 1 342 487 

м. Дніпропетровськ 
1 155 

920 
67 417 513 597 113 126 164 963 152 851 132 488 131 841 22 991 12 700 71 777 214 963 220 634 

м. 

Дніпродзержинськ 

1 130 

209 
101 073 227 682 211 399 108 506 160 009 317 459 121 207 99 087 124 874 6 161 351 775 458 084 

м. Кривий Ріг 
1 324 

935 
168 700 449 561 225 515 88 037 122 645 98 928 29 762 233 465 502 5 647 268 995 538 242 

м.Вільногірськ 3 500 1 400 850 700 350 200   1 146 1 435     2 581 5 242 

м. Жовті Води 25 301 13 630 3 749 1 429 1 264 764 20 662 437 730   913 2 081 18 201 

м. Марганець 44 387 12 730 9 667 3 620 7 279 9 738 1 354 8 790 2 411 1 092 4 429 16 695 29 326 

м. Нікополь 32 198 2 705 8 757 8 265 7 644 4 491 4 167 4 434 7 431   619 12 483 33 560 

м. Новомосковськ 95 790 12 563 20 922 19 825 17 100 16 110 9 270 5 625 165     5 791 16 287 

м. Орджонікідзе 48 184 6 987 4 075 1 072 10 618 10 770 12 162 5 285 3 832   44 9 160 14 237 

м. Павлоград 43 158 6 923 17 205 10 072 3 619 3 619 3 619 7 281       7 212 6 963 
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Продовження табл. Е.1 

м. Першотравенськ                           

м. Синельникове 7 028 86 2 503 1 883 1 590 966 44 9 63     72 130 

м. Тернівка 24 318 5 696 17 770 533 45 50 55 87 121 270 3 394 1 583 

Райони: 149 652 26 135 29 388 43 757 24 289 19 157 12 643 420 934 15 853 2 918 589 440 904 186 652 

Управління ОДА: 
1 860 

186 
172 610 460 873 300 730 401 479 306 241 187 058 201 350 954 047 1 557 11 189 1 168 112 140 540 

Головне управління  

освіти і науки ОДА 
32 134 2 962 12 708 8 414 2 450 3 600 2 000 272 31   2 618 2 921 7 958 

Головне управління 

охорони здоров'я 

ОДА 

62 196 10 288 12 208 10 218 9 640 9 773 10 070 398   57 261 715 2 270 

Головне управління 

праці та  

соціального захисту 

населення ОДА 

1 468 6 31 161 1 140 130   102 11     112 256 

Головне управління  

промисловості ОДА 

1 494 

313 
151 904 178 331 280 844 387 797 289 787 174 536 177 719 946 774   8 262 1 132 726 62 777 

Управління 

культури  

і туризму ОДА 

2 673 414 452 452 452 452 452 17 44   47 108 271 

Управління ЖКГ 

ОДА 
258 780 3 000 255 780         22 820 7 173 1 500   31 493 64 368 

Управління 

агропромислового  

розвитку ОДА 

8 622 4 036 1 364 642   2 500   23 13     37 2 639 

Впровадження 

приладів обліку: 234 552 49 922 65 773 65 722 64 323 63 247 63 222 5 687 518   3 510 7 915 14 999 
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ДОДАТОК Ж 

Таблиця Ж.1 

Перелік завдань і заходів регіональної програми „Питна вода Дніпропетровщини” на 2006 – 2020 роки (2 етап) 

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання 

завдань 

Відповідальні  
за виконання 

Строки 
виконання  

Джерела 
фінансува

н-ня 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання 
завдань,  

млн грн 

Очікуван

ий 

результа

т 

виконан

ня 

заходів 

Усьог

о 

у тому числі за роками: 

2011 2012 2013 2014 2015 
2016 –  
2020 

1. Охорона 

джерел 

питного 

водопостачанн

я 

1.1. 
Упорядкування 
зон санітарної 
охорони джерел 
питного 
водопостачання 

 Управління 
житлово-

комунального 
господарства 
облдержадмі- 

ністрації, 
органи 

місцевого 
самоврядуванн

я 

2011 – 
2020 роки 

Загальний 
обсяг, у т. 

ч. 
9,06 0,30 0,55 0,77 1,03 1,26 5,15 

 Забезпеч
ення 

належног
о 

санітарно
го стану 
навколо 
джерел 
питного 

водо- 
постачан

ня  

    Державни
й бюджет 

3,35 0,00 0,15 0,25 0,35 0,50 2,10  

Обласний 
бюджет 

0,31 0,00 0,05 0,05 0,06 0,10 0,05 

Місцеві 
бюджети 

1,50 0,10 0,05 0,07 0,12 0,16 1,00 

Кошти 
підприємств  

та ін. 
джерела 

3,90 0,20 0,30 0,40 0,50 0,50 2,00 
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 1.2. Будівництво 
та реконструкція 
каналізаційних 
очисних споруд у 
населених 
пунктах, що 
забезпечені 
системами 
централізованого 
водовідведення, 
із застосуванням 
новітніх 
технологій та 
обладнання 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства 
облдержадмі- 

ністрації, 
органи 

місцевого 
самоврядуванн

я 

2011 – 
2020 роки 

Загальний 
обсяг, у т. 

ч. 
321,61 20,61 26,50 27,00 31,00 33,50 183,00 

Зменшен

ня 

навантаж

ення на 

навколиш

нє 

природне 

середови

ще 

шляхом 

очистки 

стічних 

вод 

 

 

    Державни
й бюджет 

103,82 4,82 9,00 9,00 9,00 9,00 63,00  

Обласний 
бюджет 

58,00 0,00 5,00 5,00 6,00 7,00 35,00 

Місцеві 
бюджети 

123,79 13,79 10,00 10,00 12,00 13,00 65,00 

    Кошти 
підприємств  

та ін. 
джерела 

36,00 2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 20,00 
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 1.3. Реконструкція 
та заміна аварійних 
каналізаційних 
мереж (колекторів)  
та споруд на них 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства 
облдержадмі- 

ністрації, 
органи 

місцевого 
самоврядуванн

я 

2011 – 
2020 
роки 

Загальний 
обсяг, у т. 

ч. 
384,35 23,85 32,00 34,00 41,00 47,50 206,00 

Зменшен
ня 

навантаж
ення на 

навколиш
нє 

природне 
середови

ще 
шляхом 
очистки 
стічних 

вод 
  

 

    Державни
й бюджет 

26,50 0,00 2,00 3,00 3,00 2,50 16,00  

Обласний 
бюджет 

121,50 14,50 10,00 10,00 12,00 15,00 60,00 

Місцеві 
бюджети 

163,35 5,35 15,00 15,00 18,00 20,00 90,00 

Кошти 
підприємств  

та ін. 
джерела 

73,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 40,00 

2. Розвиток та 
реконструкція 
систем 
водопостачанн
я 

2.1. Впровадження 
станцій (установок) 
доочищення питної 
води на системах 
централізованого 
водопостачання,для 
водозабезпечення 
дошкільних, 
шкільних та 
лікувальних 
закладів, у тому 
числі в сільських 
населених пунктах, 
та облаштування 
пунктів розливу 
питної води 

Головне 
управління 

охорони 
здоров'я, 
головне 

управління 
освіти і науки, 

управління 
житлово-

комунального 
господарства 

облдерж- 
адміністрації, 

органи 
місцевого са-
моврядування 

2011 – 
2020 
роки 

Загальний 
обсяг, у т. 

ч. 
224,0 15,00 21,00 21,00 21,00 21,00 125,00 

Забезпече
ння 

установ 
бюджетн
ої сфери 

та 
населення 

питною 
водою 

належної 
якості  
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    Державни
й бюджет 

64,50 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 35,00 
 

Обласний 
бюджет 

54,50 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 

Місцеві 
бюджети 

105,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00 

 2.2. Будівництво та 
реконструкція 
станцій 
водопідготовки, 
насамперед у 
населених пунктах, 
де вода подається з 
відхиленнями від 
установлених 
вимог 

 Управління 
житлово-

комунального 
господарства 

облдерж- 
адміністрації, 

органи 
місцевого 

самоврядуванн
я 

2011 – 
2020 
роки 

Загальний 
обсяг, у т. 

ч. 
224,40 36,40 17,00 18,50 20,00 20,50 112,00 

Забезпече
ння 

якості 
питної 
води 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Державни
й бюджет 

92,70 26,70 6,00 6,00 6,00 6,00 42,00  

Обласний 
бюджет 

36,50 2,50 3,00 3,00 4,00 4,00 20,00 

Місцеві 
бюджети 

57,60 4,60 5,00 6,00 6,00 6,00 30,00 

Кошти 
підприємств 

 та ін. 
джерела 

37,60 2,60 3,00 3,50 4,00 4,50 20,00 
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 2.3. Розроблення 
схем оптимізації 
роботи систем 
централізованого 
водопостачання 

Органи 
місцевого 

самоврядуванн
я, підприємства 

ВКГ 

2011 – 
2012 
роки 

Загальний 
обсяг, у т. 

ч. 
8,00 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

    Обласний 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Місцеві 
бюджети 

4,00 2,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кошти 
підприємств  

та ін. 
джерела 

4,00 2,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2.4. Реконструкція 
(заміна) аварійних 
водопровідних 
мереж 
і споруд на них, а 
також їх 
будівництво 
у населених 
пунктах, що 
забезпечені 
системами 
централізованого 
водопостачання, 
відповідно до схем 
оптимізації роботи 
цих систем 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства 
облдержадмі- 

ністрації, 
органи 

місцевого 
самоврядуванн

я 

2011 – 
2020 
роки 

Загальний 
обсяг, у т. 

ч. 
248,80 26,30 17,50 22,00 22,00 22,00 139,00 

Зменшен

ня 

аварійний 

мереж та 

покращен

ня 

надання 

послуг 

    Державни
й бюджет 

78,00 3,00 5,00 8,00 8,00 8,00 46,00 
 

Обласний 
бюджет 

15,20 1,70 1,00 1,50 1,50 1,50 8,00 
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    Місцеві 
бюджети 

25,80 1,80 1,50 2,50 2,50 2,50 15,00 
 

Кошти 
підприємств  

та ін. 
джерела 

129,80 19,80 10,00 10,00 10,00 10,00 70,00 

3. Підготовка 

кадрів, 

моніторинг та 

контроль 

якості у сфері 

питного 

водопостачанн

я та 

водовідведенн

я, 

інформування 

громадськості 

3.1. Підготовка, 
перепідготовка і 
підвищення 
кваліфікації 
фахівців 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства 

облдерж- 
адміністрації, 

органи 
місцевого 

самоврядуванн
я, підприємства 

ВКГ 

2011 – 
2020 
роки  

Загальний 
обсяг, у т. 

ч. 
0,77 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,43 

Підвищен
ня 

кваліфіка
ції 

спеціаліст
ів ВКГ 

 

    Державни
й бюджет 

0,25 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,15 
 

Обласний 
бюджет 

0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 

    Місцеві 
бюджети 

0,12 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,08 
 

Кошти 
підприємств  

та ін. 
джерела 

0,30 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,15 
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 3.2. Здійснення 
моніторингу у 
сфері питного 
водопостачання та 
водовідведення 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства 

облдерж- 
адміністрації,  

органи 
місцевого 

самоврядуванн
я 

2011 – 
2020 
роки 

Загальний 
обсяг, у т. 

ч. 
0,36 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,16 

Аналіз 

якості 

надання 

послуг 

    Державни
й бюджет 

0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 
 

Обласний 
бюджет 

0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 

Місцеві 
бюджети 

0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 

Кошти 
підприємств  

та ін. 
джерела 

0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 
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 3.3. Оснащення 
лабораторій 
контролю якості  
води та очищення 
стічних вод 
сучасним 
контрольно-
аналітичним 
обладнанням 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства 

облдерж- 
адміністрації, 

органи 
місцевого 

самоврядуванн
я 

2011 – 
2015 
роки 

Загальний 
обсяг, у т. 

ч. 
6,81 1,01 1,85 1,50 1,35 1,10 0,00 

Забезпече

ння 

належног

о 

контролю 

якості 

вироблен

ої питної 

води 

    Державни
й бюджет 

1,40 0,00 0,50 0,35 0,35 0,20 0,00 
 

Обласний 
бюджет 

0,30 0,00 0,05 0,05 0,10 0,10 0,00 

Місцеві 
бюджети 

1,51 0,01 0,50 0,40 0,30 0,30 0,00 

Кошти 
підприємств  

та ін. 
джерела 

3,60 1,00 0,80 0,70 0,60 0,50 0,00 

УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: 
Загальний 

обсяг, у т. ч. 
1 428,16 

128,5
8 

119,51 124,88 137,49 146,97 770,74 
 

Державний 
бюджет 

370,61 40,05 28,68 32,63 32,73 32,23 204,29 

Обласний 
бюджет 

286,5ё
0 

23,22 24,12 24,62 28,68 32,72 153,14 

Місцеві 
бюджети 

482,76 33,17 43,57 43,99 48,94 51,98 261,12 

Кошти 
підприємств 

та ін. джерела 
288,29 32,14 23,14 23,64 27,14 30,04 152,19 
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ДОДАТОК З 

Таблиця З.1 

Перелік заходів і завдань програми охорони навколишнього 

природного середовища Дніпропетровської області на 2005 – 2015 роки 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритет-

ні 

завдання) 

Зміст 

заходів 

програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальні за 

виконання 

Строки 

вико-

нання 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, 

тис. грн 

Очікув

аний 

результ

ат 

викона

ння 

заходу 

Джерела 
Усього 

I етап 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Усього  

ІІ етап 
Усього 

 

Зменшення 

техногенног

о 

навантаженн

я на 

навколишнє 

середовище 

Розробка 

та 

впровадже

н-ня нових 

екологічно 

чистих 

технологій 

Департамент житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

облдержадміністрації, 

департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

департамент 

промисловості 

облдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад (за 

згодою), 

райдержадміністрації, 

наукові організації та 

установи (за згодою) 

2005 –2015 

роки 
Загальний 

обсяг, 

у т.ч. 

4705,0 – 3454,3 – 3500,0 3500,0 10454,3 15159,3 

Упровад

ження 

нових 

екологіч

но 

чистих 

техноло

гій на 

підприє

мствах 

Державний 

бюджет 
– – – – – – – – 

Обласний 

бюджет 
4705,0 – 3454,3 – 3500,0 3500,0 10454,3 15159,3 

Місцевий 

бюджет 
– – – – – – – – 

Інші джерела – – – – – – – – 
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 Охорона та 

раціональн
е 
використа
н-ня 
водних 
ресурсів, 
атмосфер-
ного 
повітря та 
земель 

Департамент житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

облдержадміністрації, 

департамент екології  

та природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

департамент 

промисловості 

облдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад (за 

згодою), 

райдержадміністрації, 

наукові організації та 

установи (за згодою), 

промислові 

підприємства  

(за згодою) 

2005 –2015 

роки 
Загальний 

обсяг, 

у т.ч. 

4350,0 32512,4 – 3270,0 32500,0 32500,0 100782,4 105132,4 

Зменше

ння 

викидів 

шкідлив

их 

речовин 

у водні 

ресурси, 

атмосфе

рне 

повітря 

та землі 

Державний 

бюджет 
– – – – – – – – 

Обласний 

бюджет 
4350,0 32512,4 – 3270,0 32500,0 32500,0 100782,4 105132,4 

Місцевий 

бюджет 
– – – – – – – – 

Інші джерела – – – – – – – – 

Переробка, 
раціональн
е 
використа
н-ня та 
зберігання 
відходів 

Департамент житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

облдержадміністрації, 

департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

департамент 

промисловості 

облдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад (за згодою), 

райдержадміністрації,  

наукові організації та 

установи (за згодою), 

промислові 

підприємства (за 

згодою) 

2005 –2015 

роки Загальний 

обсяг, 

у т.ч. 

15871,0 – – – – – – 15871,0 

Зменшен

ня 

кількості 

сміттєзва

лищ, 

забезпече

ння 

належног

о 

санітарно

го стану 

екосисте

м 

Державний 

бюджет 

 

– – – – – – – – 

Обласний 

бюджет 
15871,0 – – – – – – 15871,0 

Місцевий 

бюджет 
– – – – – – – – 

Інші джерела – – – – – – – – 
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Моніторинг 
і 
відтворення 
природних 
екосистем 

Інвентариза
-ція та 
відновлення 
біологічног
о 
різноманітт
я 

Департамент житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

облдержадміністрації, 

департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

департамент 

промисловості 

облдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад  

(за згодою), 

райдержадміністрації, 

наукові організації та 

установи (за згодою) 

2005 –2015 

роки 
Загальний 

обсяг, 

у т.ч. 

12905,0 – – – – – – 12905,0 

Забезпеч

ення 

монітори

нгу за 

природн

ими 

екосисте

мами 

Державний 

бюджет 
– – – – – – – – 

Обласний 

бюджет 
12905,0 – – – – – – 12905,0 

Місцевий 

бюджет 
– – – – – – – – 

Інші джерела – – – – – – – – 

Охорона та 
раціональне 
використан
ня ресурсів 
природних 
екосистем 

Департамент житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

облдержадміністрації, 

департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

департамент 

промисловості 

облдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад (за згодою), 

райдержадміністрації, 

Державна екологічна 

інспекція в 

Дніпропетровській 

області (за згодою), 

Головне управління 

державної санітарно-

епідеміологічної служби 

у Дніпропетровській 

області (за згодою) 

2005 –2015 

роки 

Загальний 

обсяг, 

у т.ч. 

12320,0 – – – – – – 12320,0 

Забезпеч

ення 

раціонал

ьного 

використ

ання 

ресурсів 

природн

их 

екосисте

м Державний 
бюджет 

– – – – – – – – 

Обласний 
бюджет 

12320,0 – – – – – – 12320,0 

Місцевий 
бюджет 

– – – – – – – – 

Інші джерела – – – – – – – – 
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Продовження табл. З.1 
Підвищення 

рівня 

екологічної 

свідомості 

суспільства 

Проведенн

я масових 

заходів 

щодо 

екологічно

ї інформа-

тизації 

суспільств

а 

Департамент житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

облдержадміністрації, 

департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

департамент 

промисловості 

облдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад (за 

згодою), 

райдержадміністрації, 

наукові організації та 

установи (за згодою), 

громадські організації 

(за згодою) 

 

2005 –2015 

роки 

Загальний 

обсяг, 

у т.ч. 

4590,0 75,0 257,5 73,7 770,0 770,0 1946,2 6536,2 

Забезпеч

ення 

інформув

ання 

населенн

я щодо 

екологічн

ого стану 

навколи

шнього 

середови

ща 

Державний 

бюджет 
– – – – – – – – 

Обласний 

бюджет 
4590,0 75,0 257,5 73,7 770,0 770,0 1946,2 6536,2 

Місцевий 

бюджет 
– – – – – – – – 

Інші джерела – – – – – – – – 

Реконстру

к-ція та 

створення 

нових баз 

екологічно

ї освіти 

населення 

Департамент житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

облдержадміністрації, 

департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

департамент 

промисловості 

облдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад (за 

згодою), 

райдержадміністрації, 

наукові організації та 

установи (за згодою), 

громадські організації 

(за згодою) 

 

2005 –2015 

роки 

Загальний 

обсяг, 

у т.ч. 

12360,0 – – – – – – 12360,0 

Реконстр

укція та 

створенн

я нових 

баз 

екологічн

ої освіти 

населенн

я 

Державний 

бюджет − – – – – – – – 

Обласний 

бюджет 
2360,0 – – – – – – 12360,0 

Місцевий 

бюджет 
− – – – – – – – 

Інші джерела 

− – – – – – – – 
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Продовження табл. З.1 
Підвищення 

рівня 

механізації 

при 

зменшенні 

техногенного 

навантаження 

на навколиш-

нє 

середовище 

Придбання 

спецтехнік

и 

Департамент житлово-

комунального 

господарства та 

будівництва 

облдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад  

(за згодою), 

райдержадміністрації 

2013 –2015 

роки 

Загальний 

обсяг, 

у т.ч. 

– – – 90000,0 280000,0 170000,0 540000,0 540000,0 

Забезпеч

ення  

сучасно

ю,  

спецтехн

ікою для 

виконан

ня робіт 

з 

санітарн

ого 

очищенн

я та 

благоуст

рою 

Державний 

бюджет 
– – – – – – – – 

Обласний 

бюджет 
– – – 90000,0 270000,0 150000,0 510000,0 510000,0 

Місцевий 

бюджет 
– – – – 10000,0 20000,0 30000,0 30000,0 

Інші джерела 

 
– – – – – – – – 

Підвищення 

екологічної 

та 

техногенної 

безпеки  

 

Комплексні 

вишукуван

ня та 

розробка 

нормативно

-правового 

забезпеченн

я системи 

управління 

відходами  

Департамент екології 

та природних ресурсів 

облдержадміністрації 

2013 –2014 

роки 

Загальний 

обсяг, 

у т.ч. 

– – – 3000,0 3000,0 – 6000,0 6000,0 

Створен

ня 

системи 

управлін

ня 

відходам

и для 

комуналь

них 

підприєм

ств ДОР 

Державний 

бюджет 
– – – – – – – – 

Обласний 

бюджет 
– – – 3000,0 3000,0 – 6000,0 6000,0 

Місцевий 

бюджет 
– – – – – – – – 

 
Інші джерела – – – – – – – – 

 Розробка 

концепції та 

комплексної 

регіональ 

ної 

програми 

екологічної 

безпеки та 

збереження 

клімату 

Дніпропе-

тровської 

обл. на 

2016-2026 р 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

 

2013 –2014 

роки 

Загальний 

обсяг, 

у т.ч. 

    5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 

Створенн

я 

комплекс

ної 

регіональ

ної прог-

рами еко 

логічної 

безпеки 

та збере- 

ження 

клімату 

Дніпропе

тров-

ської обл 
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