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Визначення 

Поняття «зелених» державних закупівель (далі - ЗДЗ) визначено в 

Повідомленні Європейської Комісії (СОМ (2008) 400) як «державні 

закупівлі для поліпшення стану довкілля» та «процес, в якому 

розпорядники бюджетних коштів прагнуть здійснити закупівлю товарів, 

виробів і послуг з більш кращими екологічними характеристиками  

протягом усього їх життєвого циклу у порівнянні з продукцією 

аналогічного функціонального призначення». 

ЗДЗ є добровільним механізмом, тому кожна держава та  державні 

органи влади можуть визначати, в якій мірі його застосовувати задля 

інтеграції екологічної   політики  та  удосконалення  системи інтегрованого 

екологічного управління. 

«Зелені» закупівлі також мають суттєвий вплив на розробку та 

упровадження енергоефективних та більш чистих технологій 

виробництва, покращення екологічних характеристик продукції 

протягом життєвого циклу. Застосовуючи ЗДЗ, органи державної влади 

можуть забезпечити промисловості реальні економічні стимули щодо 

розвитку «зеленої» економіки. 

Урядові та місцеві органи влади,  бюджетні установи відіграють грають 

важливу роль у національній економіці. Їх роль дуже важлива у розвитку 

ефекту хвилі на ринку. Отже, ініціатива держави щодо заохочення до 

«зелених» закупівель є основою для  поширення цих зобов'язань на місцеві 

органи влади та приватний сектор, що у свою чергу сприятиме змінам попиту 

у країні в цілому. 

Держава та державні установи є одним з основних споживачів товарів і 

послуг і, потенційно, може виділити від 5% до 20% від ВВП на забезпечення 

«зелених» закупівель. У деяких країнах Європи, наприклад Данії і Швеції 

щорічний рівень ЗДЗ становить близько 40% від загальних бюджетних витрат, 

в Японії він сягає 90%. 

Для того, щоб попит змінювався на користь товарів та послуг з 

покращеними екологічними характеристиками, важливо не тільки сприяти 

упровадженню енергоефективних та екологічних інновацій, технології більш 

чистого виробництва, а й визначити чіткі вимоги, правила та процедури  для 

здійснення «зелених» закупівель. Надання переваги відносно придбання 

товарів та послуг 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 

Для просування «зелених» закупівель в державному секторі необхідно 

відповідне нормативно-правове забезпечення, методична та інформаційна 

підтримка, забезпечення комунікацій. 

Як правило, нормативно-правове забезпечення досягається шляхом 

внесення необхідних доповнень, до законів, що визначає політичний курс 

держави щодо розвитку (сталого розвитку, соціально-економічного розвитку 

або екологічної політики), а також до бюджетного кодексу і порядку 

проведення закупівель за бюджетні кошти. Також розробляється ряд 

підзаконних нормативно-правових актів, які повинні забезпечити 

інформаційно-методичне забезпечення, затвердити процедури розробки та 

затвердження екологічних кваліфікаційних вимог, порядок звітності та 

моніторинг ЗДЗ. 

У 2004 році Рада ЄС та Європейський парламент затвердили дві 

Директиви, спрямовані на уточнення, спрощення та вдосконалення 

існуючого європейського законодавства про державні закупівлі: 

Директива 2004/18/ЄС охоплює державні договори підряду, 

постачання і обслуговування. 

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

що працюють у сфері енергетики, водних ресурсів, транспорту і послуг 

поштового зв’язку. 

На відміну від раніше прийнятих законодавчих актів ЄС, що 

регулювали закупівлі ці Директиви містять конкретні посилання на 

можливість включення екологічних кваліфікаційних вимог до вимог 

тендерної документації. 

Преамбула до Директиви 2004/18/ЄС зазначає що таким чином                   

«... державне замовлення може сприяти охороні навколишнього середовища та 

забезпеченню сталого розвитку, за умови дотримання кращого співвідношення 

ціна-якість товарів та послуг». 

Положення зазначених Директив ЄС дозволяють: 

включати екологічні вимоги у технічній специфікації (Стаття 23 (3) б); 

застосовувати екологічні критерії для програм екологічного 

маркування (Стаття 23 (6)); 

встановлювати додаткові умови соціального та природоохоронного 

змісту (Стаття 26); 

вимагати від суб’єктів господарювання підтвердження дотримання 

своїх природоохоронних зобов'язань та покращених екологічних 

характеристик товарів, робіт та послуг (Стаття 27); 

вимагати від суб’єктів господарювання підтвердження 

результативності заходів з охорони навколишнього середовища та 

раціонального використання природних ресурсів (Статті 48 (2) / і 50); 



застосовувати у якості критеріїв при виборі продукції переваги її 

екологічних характеристик (Стаття 53). 

Таким чином законодавча база ЄС пропонує низку можливостей для 

застосування принципів  ЗДЗ протягом всього процесу укладання договорів. 

На відміну від більшості країн Європи, Японії, Республіки Корея, 

Тайвань та інших держав, які мають вже стійку практику здійснення ЗДЗ в 

законодавчо-регульованій сфері, Україна робить лише перші кроки в цьому 

напрямі. 

У січні 2011 року був прийнятий Закон України «Основні принципи 

(стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року».  

У Законі передбачена державна підтримка і методи стимулювання 

вітчизняних виробників, які проводять модернізацію виробництва, спрямовану 

на зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. 

Проект Національного плану дій з охорони навколишнього природного 

середовища України на період 2011-2015 роки, затверджений Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р задля реалізації положень 

цього Закону, вже передбачає конкретні заходи щодо розвитку ЗДЗ і визначає 

відповідальних за виконання. 

Так, на період 2011-2013 рр. заплановано: 

1. Розробити та впровадити схеми державних «зелених закупівель»; 

2. Розробити та затвердити екологічні кваліфікаційні вимоги та 

інструкції для здійснення «зелених» закупівель в державному секторі. 

      

Етапи упровадження схеми  «зелених» державних закупівель 

Підготовчий етап будь-якої процедури закупівель має вирішальне 

значення. Будь-які помилки на цьому етапі несприятливо будуть мати вплив на 

кожному наступному етапі, і в кінцевому підсумку на кінцевий результат, 

оскільки всі етапи побудовані один на одному.  
Тому, перш ніж встановлювати вимоги до тендерних процедур, 

необхідно чітко визначити мету і предмет закупівель та інструментів, які 

будуть використовуватися для досягнення кінцевого результату. 

При встановленні екологічних кваліфікаційних вимог повинні 

дотримуватися умови створення  конкурентного  середовища  та розвитку    

добросовісної    конкуренції у сфері  державних  закупівель,  запобігання  

проявам корупції та забезпечення раціонального та ефективного використання 

державних коштів.  

Екологічні характеристики чи технічні специфікації використовувані 

для встановлення екологічних кваліфікаційних вимог не повинні визначатись 

на дискримінаційній основі. 

Схема упровадження  «зелених» державних закупівель повинна 

бути відображена в нормативно-правовій базі і передбачатиме наступні 

етапи упровадження: 



1. Визначення категорії продукції, розробка та затвердження критеріїв 

для  екологічних кваліфікаційних вимог. 

2. Встановлення порядку провадження та моніторингу ЗДЗ,  вимог до 

звітності та відповідальності постачальника за неправдиву інформацію щодо 

задекларованих екологічних характеристик продукції. 

3. Розроблення методичних рекомендації для застосування екологічних 

кваліфікаційних вимог до товарів та послуг, що закуповується за рахунок 

бюджетних коштів.  

Такий порядок повинен містити конкретні посилання на можливість 

включення екологічних вимог у категорію кваліфікаційних вимог для 

державних закупівель й методику вибору категорії продукції. 

 

При здійсненні ЗДЗ слід передбачити механізм інтеграції 

екологічних вимог на кожному етапі закупівель, наприклад:  

Предмет закупівель означає найменування тендерної процедури, 

тобто зазначення товару, робіт або послуг, які планується закупити за 

рахунок бюджетних коштів. 

Технічні специфікації повинні забезпечити чіткий і повний опис 

вимог і стандартів, яким мають відповідати товари, роботи або послуги , 

у т.ч. в сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 

середовища та раціонального використання природних ресурсів .  

Встановлення кваліфікаційних вимог передбачає визначення 

можливостей учасників виконати умови тендеру. Цей етап передбачає 

встановлення екологічних кваліфікаційних вимог, включаючи додаткові 

обмеження чи характеристики, яким повинні відповідати товари, роботи 

або послуги. Наприклад, перевага може бути надана постачальнику який 

має  відповідну екологічну політику та певні результати щодо 

покращення екологічних аспектів діяльності підприємства або 

екологічних та експлуатаційних характеристик продукції протягом її 

життєвого циклу. 

Критерій визначення переможців державних закупівель 
забезпечує можливість порівняння пропозицій та визначення  переможця 

конкурсних торгів. Пропозиції учасників торгів які не відповідають 

екологічним кваліфікаційним вимогам можуть розглядатися до моменту 

прийняття остаточного рішення відносно переможця торгів, в залежності 

від їх оцінки за іншими кваліфікаційними вимогами. 

Виконання положень договору визначають умови, за якими 

можуть надаватися додаткові послуги не змінюючи вартості договору. 

Наприклад, технічне обслуговування або заміна витратних матеріалів. 

У якості доказової бази відповідності екологічним 

кваліфікаційним вимогам Замовник може розглядати результати 

незалежного аудиту,  протоколи випробувань акредитованих лабораторій 



або випробувальних центрів, протоколи оцінки відповідності органів 

сертифікації, технічну документацію або інші відповіді докази.  

Державний замовник має впевнитися, виходячи з правової та 

технічної точки зору, наскільки надані докази є прийнятними. 

 

Екологічні кваліфікаційні вимоги та підходи до їх визначення 

Директиви з закупівель Європейського Союзу (2004/17/СС і 

2004/18/ЄС) дозволяють державним замовникам обирати у якості екологічних 

кваліфікаційних вимог регламенти, стандарти або вимоги, орієнтовні на 

досягнення результату. 

В основу концепції ЗДЗ повинні бути покладені чіткі і науково-

обґрунтовані екологічні вимоги для товарів та послуг.  

Такі вимоги можуть бути: 

- спільними до певних продуктових груп, і придатними для 

застосування будь-яким державним замовником, при цьому враховувати 

тільки ключові екологічні характеристики товару, застосовуватися при 

мінімальному контролі; 

- детальними вимогами, які встановлюються до всіх етапів життєвого 

циклу продукції певної категорії, і застосуються замовниками, які бажають 

придбати кращі товари, надані на ринку. 

При застосуванні детальних вимог замовник може вимагати більш 

жорстких умов контролю та / або допускати невелике збільшення вартості в 

порівнянні з аналогічною продукцією. 

Екологічні кваліфікаційні вимоги повинні ґрунтуватися на екологічних 

характеристиках для продукції і встановлювати додаткові вимоги в межах 

певної категорії. Такі вимоги повинні відображати значні і чітко вимірювані 

відмінності впливу певної категорії продукції протягом життєвого циклу на 

навколишнє середовище і стан здоров'я людини. 

Екологічні кваліфікаційні вимоги повинні визначатися на науковій 

основі, і базуватися на показниках, які є результатом розгляду найбільш 

значущих екологічних аспектів продукції. 

При визначенні таких вимог рекомендується враховувати: 

а) істотний вплив виробничої системи на навколишнє середовище при 

отриманні (видобутку) сировини, виробництва, споживання і видалення 

(утилізації) відходів, зокрема, вплив на зміну клімату, біологічне різноманіття, 

споживання енергії та природних ресурсів; 

б) можливість заміни небезпечних речовин більш безпечними 

альтернативними компонентами; 

в) збільшення функціонального призначення, а також терміну 

експлуатації (реалізації) для промислової групи продукції; 

г) загальний екологічний баланс між економічною вигодою і впливом 

на навколишнє середовище на різних стадіях життєвого циклу продукції; 



е) соціальні та етичні аспекти (при необхідності) шляхом посилання на 

відповідні конвенції та угоди; 

ж) екологічні критерії, встановлені приватними, національними, 

регіональними або міжнародними програмами екологічних маркувань. 

Екологічні кваліфікаційні вимоги слід встановлювати в реально 

досяжних межах, враховуючи значення найбільш суттєвих екологічних 

аспектів продукції протягом усього життєвого циклу, а також можливість 

проведення точних якісних і кількісних вимірювань. 

При виборі категорії продукції необхідно провести: 

а) оцінку потенційної вигоди в кількісному або якісному вираженні від 

застосування додаткових екологічних вимог до даної категорії продукції; 

б) ідентифікацію найбільш значущих екологічних аспектів, пов'язаних 

з обраною категорією продукції, визначених на основі аналізу життєвого 

циклу; 

в) оцінку внутрішнього ринку для даної категорії продукції: її оборот, 

обсяги виробництва, експорту та імпорту; 

г) аналіз діючих нормативно-правових актів та законодавчих ініціатив, 

що мають відношення до обраної категорії продукції; 

д) аналіз міжнародних практик щодо використання екологічних вимог 

для даної категорії продукції. 

Екологічні вимоги повинні: 

а) обмежувати найбільш значимі впливу продукції на стан 

навколишнього середовища та здоров'я людини і виражатися за допомогою 

найбільш значимих екологічних аспектів продукції; 

б) базуватися на достовірних даних та інформації про екологічні 

аспекти продукції для визначення екологічної переваги продукції обраної 

категорії; 

в) базуватися на кращих екологічних характеристиках і бути 

доступними для не менш  як для 20 відсотків продукції обраної категорії, що 

представлена  внутрішньому ринку; 

г) бути встановленим в реально досяжних межах з урахуванням 

можливості та точності їх оцінки; 

д) враховувати зауваження та пропозиції всіх зацікавлених сторін; 

е) бути гармонізованим з нормативно-правовою базою щодо обраної 

категорії продукції при встановленні термінів, визначень, методів випробувань 

і технічної документації; 

ж) враховувати державну екологічну політику і політику розвитку 

галузі, до якої належить обрана категорія продукції. 

При розробці екологічних кваліфікаційних вимог необхідно 

використовувати якісні та кількісні показники для обмежень екологічних 

впливів. 

Числові значення показників повинні надаватися у вигляді мінімальних 

значень або граничних рівнів. 



При складанні технічних вимог можна вибирати між специфікаціями, 

заснованими на технічних стандартах або на вимогах до експлуатаційних 

характеристик, що в свою чергу може стимулювати розробку новаторських 

технічних рішень.  

При ЗДЗ обов'язково повинен бути введений повний облік витрат, 

тобто «вартість життєвого циклу» (далі - ВЖЦ), яка враховуватиме усі витрати 

з виготовлення, введення в експлуатацію та забезпечення експлуатації 

продукту. Введення ВЖЦ необхідно, тому що дуже часто на перший погляд 

здається, що виробництво «зелених» продуктів значно дорожче звичайної 

продукції, однак, при зведенні і підрахунку всіх витрат, в т.ч. пов'язаних з 

експлуатацією та утилізацією відходів, у більшості випадків з'ясовується, що 

це не так. 

 

Роль екологічного маркування товарів та послуг в здійсненні 

державних «зелених» закупівель 

Згідно законодавству ЄС вимоги екологічних стандартів та 

екологічні критерії програм екологічного маркування можуть 

розглядатись в якості основи для визначення екологічних 

кваліфікаційних вимог для здійснення «зелених» державних закупівель.   

Екологічне маркування у всьому світі застосовується  для передачі 

споживачам інформації про екологічні переваги товарів або послуги, в 

стандартизованій формі. 

Принципи та методи до екологічних маркувань встановлені 

Міжнародною організацією стандартизації (ISO)  і упроваджені до 

національної системи стандартизації України у 2002-2003 роках шляхом 

гармонізації міжнародних стандартів серії ISO 14000.  

Принципи, якими слід керуватися при застосуванні екологічних 

маркувань та декларацій викладені в стандарті ISO 14020 (ДСТУ ISO 14020) - 

«Екологічні марковання та декларації - Загальні принципи». 

Міжнародна організація стандартизації (ISO) розділяє екологічні 

маркування та декларації на три основних типа. 

І тип  екологічного маркування відноситься до добровільної системи 

екологічної сертифікації,  на основі якої встановлюються екологічні критерії 

на певну категорію продукції та проваджується процедура оцінки 

відповідності (сертифікація).  

Оцінка відповідності здійснюється органом сертифікації продукції, 

який має відповідну акредитацію. Схема оцінки відповідності передбачає 

оцінювання повного життєвого циклу продукції.  

В результаті підтвердження відповідності товарів чи послуг 

встановленим екологічним критеріям  орган сертифікації надає право на 

застосування знаку екологічного маркування певної сертифікаційної системи. 

http://ecolabel.org.ua/main-14020dstu.html
http://ecolabel.org.ua/main-14020dstu.html


Вимоги до екологічного маркування І типу  встановлені стандартом  

ІSO 14024 (ДСТУ ISO 14024) - «Екологічні марковання та декларації - 

Екологічне маркування типу» I - Принципи та методи». 

ІІ тип екологічного маркування відноситься до інформативного 

декларування у вигляді формулювань чи позначок екологічного характеру.  

Застосування екологічного маркування ІІ типу не потребує процедури 

оцінки відповідності (сертифікації), але виробник, який застосовує цей тип 

маркування, повинен мати можливість надати інформацію зацікавленій 

стороні щодо вимог і методів перевірки застосованої декларації.  

ІIІ тип унеможливлює застосування екологічних тверджень, які не 

стосуються конкретного аспекту продукції та є нечіткими чи неконкретними 

або, які лише натякають на те, що продукція є екологічно сприятливою чи 

безпечною. Прикладом екологічного маркування ІІ типу можуть бути таки 

декларації, як: "вміст повторно переробленого матеріалу", "придатний для 

повторного перероблення", "придатний для компостування", "розбірна 

конструкція" тощо або спеціальні знаки, які визначені міжнародним 

стандартом ISO 7000.  

Принципи та методи  екологічного маркування ІІ типу  визначаються 

стандартом  ІSO 14024 (ДСТУ ISO 14024) - «Екологічні марковання та 

декларації - Екологічне маркування типу» I - Принципи та методи». 

До ІІІ типу  відносяться екологічні декларації, що містять інформацію у 

вигляді кількісних екологічних показників відносно обраної одиниці продукції 

на усіх етапах її життєвого циклу. 

Такі декларації мають форму технічного звіту який готується 

незалежною експертною організацією на основі досліджень життєвого циклу 

конкретної продукції. 

Методологія таких досліджень, розрахунку екологічних показників та 

вимоги до  оформлення технічного звіту викладена в стандарті ISO/TR 14025 

(ДСТУ ISO/TR 14025) - «Екологічні марковання та декларації - Екологічні 

декларації типу III». 

Екологічні   критерії  для екологічного маркування І типу ґрунтуються    

на    екологічних характеристиках та додаткових  вимогах  до  відповідної  

категорії   продукції,   які визначають  рівень її впливів  протягом  життєвого  

циклу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини. 

Екологічні   критерії  для екологічного маркування І типу можуть 

розглядатися у якості екологічних кваліфікаційних вимог, проте, при 

цьому застосування екологічних критеріїв у тендерних кваліфікаційних 

вимогах ні в якому разі не повинно призвести до вимоги, обов'язкової 

сертифікації учасників тендеру в межах певної екологічної сертифікаційної 

системи задля отримання права на застосування знаку екологічного 

маркування.  
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