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Уразливість до геомагнітних бур  

Нераціональне використання надр 

 

Техногенне перенавантаження   

 

Забруднення яке має  

наслідки екологічних катастроф 
Безвідповідальне ставлення в процесі 

використання земельних  та водних  

ресурсів 

Збільшення обсягів  

емісій парникових газів 
 

Відсутність умов до  

адаптації кліматичних змін 
 

за результатами  

оцінювання у 2012 році 



ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

 

Будь яка виробнича діяльність людини безпосередньо впливає  

на навколишнє середовище, і водночас його стан чималою  

мірою визначається показниками ефективності економіки. 

Між рівнем раціонального використання природних ресурсів 

та забруднення довкілля й величиною економічних  

збитків існує пряма залежність. 

Економізація навколишнього середовища й екологізація 

економіки може розглядатися у якості головних напрямів 

діяльності  держави на сучасному етапі розвитку. 



ОЦІНКА* СУЧАСНОГО СТАНУ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

У 2012 році, попри економічне зростання, Україна не 

поліпшила свій екологічний рейтинг, посівши 137-ме 

місце серед 142 держав. 

  * За результатами міжнародного екологічного рейтингу,  

започаткованого у 2001 році  аналітиками  

Світового економічного форуму (The World Economic Forum)  

Згідно з «індексом екологічної сталості»,  

що охоплює 22 комплексних індикатори  

за 67 параметрами, які дають можливість  

оцінити прогрес країн на шляху  

до сталого розвитку, Україна опинилася  

на 110-му місці серед 122 країн. 



забруднення атмосферного повітря стаціонарними та пересувними джерелами 

система управління відходами неефективна та потребує докорінних змін 

http://weblogs.sun-sentinel.com/news/politics/broward/blog/sanitation1.jpg
http://www.pavouk.org/hw/lamp/lampphoto.jpg


забруднення природних водойм у більшості сягнула рівня екологічної катастрофи, в 

наслідок чого руйнується локальні екосистеми та втрачаються біологічні ресурси 

втрата родючості ґрунтів, селі  

http://otdyh-ua.net/800x600/city/city_pYgEH4.jpg
http://ecocollaps.ru/wp-content/uploads/2011/08/pic_screen.jpg
http://jaguarre.ae/cms/images/stories/property/land.jpg






 



СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

Переважна більшість економічних та адміністративних 
природоохоронних заходів здебільшого спрямовані на 
боротьбу з руйнівними наслідками безвідповідального 
господарювання та нераціонального використання 
природних ресурсів за рахунок бюджетних коштів, 
аніж на запобігання їм. 
 
 

На  сучасному етапі екологічна політика має 
забезпечити упровадження суб'єктами господарювання  
запобіжних заходів, які забезпечуються 
упровадженням систем екологічного управління, 
розвитком сучасних технологій та матеріально-технічної 
бази, враховуючі екологічні витрати у затратах на 
виробництво.  

 

 



     

    Вихідною передумовою екологізації економіки є 
вдосконалення технологій основних виробничих 
процесів та природоохоронних заходів з метою 
підвищення їх результативності.  

 

    Упровадження таких технологій значною мірою 
залежить від дієвості державної системи технічного 
регулювання у поєднанні з механізмами еколого-
економічного стимулювання, що передбачає 
сукупність заходів, методів та важелів впливу на 
суб’єкти господарювання з метою орієнтації їх 
діяльності в екологічно сприятливому напрямку. 

УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ  

ДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 



УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ДО  

 ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

МЕТА: 
 
 

Забезпечення економічного зростання на засадах 
раціонального використання природних ресурсів, 
підвищення власного енергетичного потенціалу, 
покращення стану довкілля, запобігання техногенним 
кризовим явищам (забезпечення екологічної безпеки), 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
товаровиробника. 
 

 

 



УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ДО  

 ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ЗАВДАННЯ: 
 
 

1. Упровадження системи екологічних вимог, обмежень 
та регламентацій, адаптованої до системи ринкових 
відносин та законодавства ЄС.  
 
 

2. Вдосконалення дозвільно-ліцензійної діяльності. 
 
 

3. Вдосконалення діяльності органів державного 
нагляду (контролю) в природоохоронній сфері. 
 

4. Упровадження еколого-економічних стимулюючих 
механізмів, спрямованих на покращення показників 
екологічної результативності виробничої діяльності              
та екологічних характеристик продукції. 



МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ: 
 

1. Подолання опору впровадженню нових ідей та 
походів, підвищення кадрового потенціалу в системі 
державного управління. 
 
 

2. Розробка та упровадження відповідних регуляторних 
актів, адаптованих до законодавства ЄС (технічних 
регламентів та державних стандартів). 
 

3. Розвиток метрологічної діяльності у сфері 
раціонального використання природних ресурсів та 
екологічної безпеки. 
 

4. Забезпечення інформаційної підтримки упровадження 
новітніх технологій та систем екологічного управління. 
 

5. Вдосконалення нормативно-правового забезпечення з 
питань стимулювання зменшення техногенного 
навантаження на навколишнє природне середовище. 
 

6. Розвиток екологічної освіти та підвищення кваліфікації 
за даними напрямами. 



 

 «ЗЕЛЕНА» ЕКНОМІКА 

«ЗЕЛЕНИЙ» ТАРИФ 

ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

ЕКОЛОГІЧНІ ТРАНСФЕРТИ  

«ЗЕЛЕНІ» ЗАКУПІВЛІ 

ЕКОЛОГІЧНІ ПОДАТКИ ТА ПЛАТЕЖІ 
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ 

ЗДЕШЕВЛЕННЯ КРЕДИТІВ 

http://i-pic.narod.ru/05-economic/05-economic_022.jpg


 

 

 

  

ВПЛИВ «ЗЕЛЕНИХ» ЗАКУПІВЕЛЬ  

НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

 

 

 

Споживач є основним інвестором. 

 

Його вибір впливає на розвиток окремого підприємства, 
корпорації, галуззі та економіки у цілому. 

  

Надання переваг продукції з покращеними екологічними 
характеристиками дозволить сформувати ринок 
«зеленої» продукції, системно збільшувати його ринкову 
долю що, у свою чергу, сприятиме розвитку екологічних 
технології, інновації та інвестицій. 



 

 

 

  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 

Директива 2004/18/ЄС щодо державних договорів підряду, 

постачання і обслуговування. 

Директива 2004/17/ЄС щодо процедури закупівель у суб'єктів, які 

працюють у сфері енергетики, водних ресурсів, транспорту і послуг 

поштового зв’язку. 
 

УКРАЇНА (підґрунтя  для упровадження) 

Закон України «Основні принципи (стратегія) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року».  

Національний план дій з охорони навколишнього природного 

середовища України на період 2011-2015 роки.  





ЕКОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ 





Технічні регламенти упроваджуються з метою 
встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог 
щодо охорони навколишнього природного середовища, 
використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки.  
 

Державні стандарти в галузі охорони навколишнього 
природного середовища є обов'язковими для виконання і 
визначають поняття і терміни, режим використання й 
охорони природних ресурсів, методи контролю за станом 
навколишнього природного середовища, вимоги щодо 
запобігання забрудненню навколишнього природного 
середовища, інші питання, пов'язані з охороною 
навколишнього природного середовища та використанням  
природних ресурсів.  

 
 

 

 

Статті 31, 32  

ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» 

СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

У ПРИРОДООХРОННІЙ СФЕРІ 



 

 

10) у сфері контролю за дотриманням 
природоохоронного законодавства …: 

….. здійснює технічне регулювання у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки; 

 

Положення «Про Міністерство екології та природних ресурсів України», 

затверджене Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 452/2011 

   

  



Технічний регламент – нормативно-правовий акт, що встановлює 
обов’язкові вимоги (норми) безпеки  щодо довкілля  та 
використання природних ресурсів. 
 

Розробляється шляхом адаптації до законодавства ЄС. 
 

Затверджується постановою Кабінету Міністрів України.  

 

Національний стандарт – встановлює єдині уніфіковані вимоги до 
процесів, методів оцінювання систем управління чи випробувань 
продукції. Національний стандарт може також розглядатися і у 
якості інструменту для упровадження в дію окремих положень 
технічного регламенту. 
 

Розробляється, переважно,  шляхом гармонізації з міжнародними 
чи європейськими стандартами. 
 

Затверджується наказом Міністерства економічного розвитку та 
торгівлі України. 
 

 

 

 

ЗУ «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»  

ЕКОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ 



Міністерство екології та 

природних ресурсів України 

Організація – розробник  

Аккредитация органа 

сертификации 

ЕКОЛОГІЧНЕ НОРМУВАННЯ  
 

ХТО ЩО РОБИТЬ ? 

Аккредитация органа 

сертификации 

1. Створює Робочу групу з розроблення, 

погодження та схвалення технічних 

регламентів 

2. Затверджує план розробки, визначає 

виконавця та забезпечує фінансування 

3. Вносить проект технічного регламенту  

     на розгляд та затвердження до Кабміну 

4.  Забезпечує контроль за застосуванням 

технічного регламенту 

Розглядає, узгоджує та затверджує проект 

технічного регламенту 

Розробляє проект, забезпечує його узгодження 

у т.ч. з усіма заінтересованими сторонами 

згідно встановлених методичних рекомендацій, 

готує повний пакет документів на 

упровадження 

Кабінет Міністрів України 



Міністерство екології та 

природних ресурсів України 

Технічний комітет 

стандартизації (ТК) 

Міністерство економічного 

розвитку та торгівлі 

Аккредитация органа 

сертификации 

ЕКОЛОГІЧН СТАНДАРТИЗАЦІЯ 
 

ХТО ЩО РОБИТЬ ? 

Аккредитация органа 

сертификации 

1. Затверджує план розробки, визначає 

виконавця та забезпечує фінансування 

2. Узгоджує технічне завдання на розроблення 

проекту національного стандарту (ДСТУ) 

3.  Розглядає та погоджує редакцію 

4.  Забезпечує контроль за застосуванням 

Затверджує  тематичний план національної 

стандартизації та проект ДСТУ 

Узагальнює пропозиції до плану 

розроблення технічних регламентів 

1. Розробляє проект технічного завдання, 

забезпечує його узгодження та подає на 

включення теми ДСТУ до тематичного плану 

національної стандартизації. 
 

2. Розробляє проект ДСТУ та забезпечує його 

узгодження з усіма заінтересованими сторонами 

згідно встановлених вимог, готує та подає 

повний пакет документів до остаточної редакції 

на упровадження. 



ТЕХНІЧНІ КОМІТЕТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Функції з розроблення, розгляду та погодження міжнародних 
(регіональних) та національних стандартів покладаються на 
технічні комітетами із стандартизації (ТК). 
 

ТК створюються центральним органом виконавчої влади з 
питань стандартизації з урахуванням принципу 
представництва усіх заінтересованих сторін.  
 

До роботи в ТК залучаються на добровільних засадах 
уповноважені представники від органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, суб‘єктів господарювання 
товариств (спілок), товариств (спілок) споживачів, 
громадських організацій, провідні науковці і фахівці.  
 

Організаційне забезпечення діяльності ТК здійснюють їх 
Секретаріати. 
 

Технічні комітети стандартизації не можуть бути 
юридичною особою та мати на меті одержання прибутку 
від своєї діяльності.  



Секретаріат  

ТК 82  

ПК 1 

Екологічний 

аудит  

ПК 2 

Оцінка 

життєвого 

циклу 

  

ПК 3 

Оцінка 

ефективності 

екологічного 

управління 

ПК 4 

Управління 

відходами  

ПК 5 

Екологічне 

спостереження  

(моніторинг) 

УкрНІЕП 

м. Харків 

ДП ДЕІ 

м. Донецьк 

ТК 82 приймає активну участь в роботі міжнародних комітетів стандартизації: 

 ISO\TC 207 «Системи екологічного управління» та ISO\TC 200 «Відходи»  

Створено            - 1992 рік 

Реорганізовано  - 2005 рік 

ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТК 82 
«Охорона навколишнього природного середовища України» 

  

 
Склад ТК 82 станом на 01.01.2013 :   колективних членів      – 24  

                                                                 індивідуальних членів –   1 

 



ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ У СФЕРІ  

ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЇ  

ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ІНШІ СЕКТОРАЛЬНІ  

ПОЛІТИКИ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ 

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

 



 

 
1. Вимоги до нафто-газопромислового, бурового, 
геологорозвідувального та геофізичного обладнання  
 

2. Екологічна безпека систем газопостачання  
 

3. Екологічна безпека газозаправних станцій і газовитратних 
установок 
 

4. Екологічна безпека трубопроводів горючих, токсичних, 
зріджених газів  
 

5. Методи стимулювання розвитку промислового добування 
метану з вугільних родовищ  Донбасу 
 

6. Екологічна безпека процесів  розробки рудних, нерудних і 
розсипних родовищ підземним способом 

Технічне регулювання у сфері екологічної безпеки та 

раціонального використання природних ресурсів і надр  

 

 



 

 
 

7. Екологічна безпека  процесів  розробки рудних, нерудних і 

розсипних родовищ відкритим способом 
  

8. Екологічна безпека будівництва наземних і морських 

виробничих об'єктів, що пов'язані з нафтовими операціями  
 

9. Екологічна безпека нафтобаз і автозаправних станцій 
 

10. Визначення рівня забруднення нафтопродуктами ґрунтів 

та води  
 

11. Визначення вмісту сірки та сірководню в нафтопродуктах 
 

12. Визначення вмісту сірковмісних сполук у природному газі 

Технічне регулювання у сфері екологічної безпеки та 

раціонального використання природних ресурсів та надр 

(продовження)  
 

 



 

  
1. Реєстрація, оцінка та обмеження використання хімічних 

речовин  
 

2. Обмеження викидів летких органічних сполук (ЛОС) під 

час використання органічних розчинників 
  

3. Обмеження викидів летких органічних сполук (ЛОС) під 

час зберігання та реалізації бензину та моторного палива  
 

4. Методи стимулювання зменшення відходів 

нафтопродуктів 
 

5. Встановлення вимог до альтернативних видів моторних 

палив з підвищеним вмістом біокомпонентів 

Технічне регулювання у сфері екологічної безпеки обігу 

токсичних і високотоксичних речовин  

 

 



 

  
6. Визначення вмісту ароматичних вуглеводнів і 

кисневмісних сполук в автомобільних видах палива  
 

7. Визначення вмісту бензо[а]перена та поліциклічних 

ароматичних вуглеводнів в оливах 
  

8. Визначення вмісту бензолу, метилбензолу, ксилолів та 

етилбензолу 

9. Визначення низьких концентрацій свинцю, марганцю та 

фосфору в бензинах 
 

10. Визначення місту поліхлорбіфенілів та їх похідних в 

нафтопродуктах 
 

 

 

Технічне регулювання у сфері екологічної безпеки обігу 

токсичних і високотоксичних речовин (продовження) 
 

 



 

1. Безпека транспортування радіоактивних матеріалів  

Технічне регулювання у сфері радіаційної безпеки  

 

1. Специфікація із визначення  кількості, контролю та звітності  

щодо викидів та поглинання парникових газів  
 

2. Встановлення вимог до системи моніторингу та звітності 

щодо зменшення викидів парникових газів із збільшення їх 

поглинання  
 

3. Вимоги до процедури перевірки та верифікації парникових 

газів 

 
 

Технічне регулювання у сфері запобігання змінам клімату  

 



 

 
 

1. Полігонне захоронення відходів 
 

2. Управління відходами електричного та електротехнічного 

обладнання 
 

3. Матеріали для упаковки (класифікатор) 
 

4. Управління відходами упаковки (вдосконалення системи) 
  

5. Визначення екологічної токсичності відходів 
 

6. Визначення  загального органічного вуглецю (ТОС) у воді, 

шламах та осадах 
 

7. Визначення терміну розкладання відходів 
 

 

 

Технічне регулювання у сфері поводження з відходами 
 

 



 

 
 

11. Вимоги до спалювання відходів 
 

12. Вимоги до відбору проб відходів 
  

13. Відбір проб і аналіз  токсичних речовин та важких 

металів,  що  скидається  у  ставки-відстійники 

Технічне регулювання у сфері поводження з відходами 

(продовження) 
 

 



 

 
 

1.  Визначення вмісту (рівня забруднення) токсичних 

речовин та важких металів 
 

2.  Вимоги до відбору проб  
 

3. Визначення  вмісту поліциклічних  ароматичних  

вуглеводнів  
 

4. Визначення  вмісту поверхнево-активних  речовин  
 

5. Оцінювання здатності до повного аеробного 

біорозкладання органічних сполук у водному середовищі  

Технічне регулювання у сфері контролю якості води 
 

 



 

 
 

1. Визначення масової концентрації озону  
 

2. Визначення мас-концентрації PM10/PM2,5 в газі  
 

3. Визначення кількості усереднених  за  часом  масових  

викидів  та їх  факторів 
 

4. оцінювання похибки та придатності методики вимірювання  
 

5. Моніторинг забруднення та обмін інформацією 
 

6. Вимірювання швидкості та об’ємної витрати газових 

потоків  

7. Визначення  характеристик  фільтрації  

Технічне регулювання у сфері контролю якості  

атмосферного повітря 
 

 



 

 
 

1. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління на 

підприємствах певної галузі 
 

2. Застосування оцінки екологічної ефективності при 

упровадженні системи екологічного управління 
 

3.  Методи оцінювання екологічних впливів на усіх етапах 

життєвого циклу продукції 
 

4. Стимулювання покращення показників екологічної 

результативності виробничої діяльності та характеристик 

продукції шляхом упровадження системи зелених державних 

закупівель 
 

 

Технічне регулювання у сфері  

упровадження систем екологічного управління 
 

 



 

 
Закон України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» 
 

Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури 
оцінки відповідності» 
 

Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» 
 

Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації  
законодавства України до законодавства Європейського Союзу»  
 

Закон України «Про основні засади (стратегію) державної  
екологічної політики України на період до 2020 року»  
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р 
«Про затвердження Національного плану дій з охорони  
навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки»  
 

Наказ Мінприроди України від 17.12.2012 № 659 «Щодо 
затвердження Базового плану адаптації екологічного 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу 
(Базовий план апроксимації)» 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ  
 

 


