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Реформування та інтеграція національної енергетики з енергопростором ЄС зумовлює необхідність 
удосконалення системи екологічного управління в енергетиці, зменшення негативного впливу паливно-
енергетичного комплексу на довкілля. Одним зі складників такого вдосконалення є екологічна регламен-
тація. У статті розглянуто забезпечення поетапного приведення законодавства України у сферах енер-
гетики та довкілля у відповідність із законодавством ЄС.
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Реформирование и интеграция национальной энергетики с энергопространством ЕС обуславливает 
необходимость совершенствования системы экологического управления в энергетике, уменьшение не-
гативного влияния топливно-энергетического комплекса на окружающую среду. Одной из составляющих 
такого совершенствования является экологическая регламентация. В статье рассмотрено обеспече-
ние поэтапного приведения законодательства Украины в сферах энергетики и окружающей среды в со-
ответствие с законодательством ЕС.

Ключевые слова: национальная энергетика, экологическое управление, экологическая регламента-
ция, директивы Европейского Союза, устойчивое развитие, регламенты.

Reforming and integration of  the national energy  with the EU's energy space causes the need for improvement 
of the ecological management system in the energy sector, reduction the negative impact of the fuel and energy 
complex on the environment. One of the components of this improvement is environmental regulation. The article 
is considered ensuring the phased alignment of Ukrainian legislation in the energy and environment sectors in ac-
cordance with EU legislation.

Keywords: national energy, environmental management, environmental regulation, European Union directives, 
sustainable development, regulations.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Україна, підписавши Угоду 
про асоціацію з Європейським Союзом, прова-
дить процес «реформи – інтеграція», який стане 
стратегічним орієнтиром для діяльності органів 
центральної та місцевих влад на найближчі 
п’ять років. Особливу роль у цьому процесі віді-
грає імплементація екологічних вимог, забезпе-
чення дотримання принципів сталого розвитку 
в національній енергетиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Питання 
еколого-економічної ефективності природо-
користування у цілому та енергетики зокрема 
досліджують науковці: О.О. Веклич, Т.П. Галуш-
кіна, О.Д. Гнаткович, Л. С. Гринів, П.М. Гри-
цюк, В.С. Кравців, Л.І. Максимів, Л.Г. Мель-
ник, О.Ю. Попова, С.М. Рогач, В.В. Сабадаш, 
П.М. Скрипчук, Ю.Ю. Туниця, М.А. Хвесик, 
Є.В. Хлобистов, Л.М. Черчик та ін. Дослідження 
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з проблем екологічної регламентації активно 
проводяться такими провідними фахівцями, як 
Б.М. Данілішин, В.І. Дорогунцов, Г.В. Лісіченко, 
М.Н. Мойсеєв, А.Б. Качинський, К.В. Фролов, 
Є.О. Яковлєв, О.М. Трофімчук та ін. Серед 
питань, які потребують нагального вирішення, ‒ 
зменшення негативного впливу паливно-енер-
гетичного комплексу на довкілля. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Існує необхідність дослідження та 
узагальнення практики екологічної регламентації 
в енергетичній галузі України як базового склад-
ника вдосконалення системи екологічного управ-
ління, адже енергетична галузь нині знаходиться 
у складному стані, викликаному як об’єктивними, 
так і суб’єктивними факторами. Пріоритетним є 
завдання її реформування та інтеграції з енер-
гопростором ЄС, що зумовлює необхідність удо-
сконалення системи екологічного управління 
в енергетиці, зменшення негативного впливу 
паливно-енергетичного комплексу (далі – ПЕК) 
на довкілля. Одним зі складників такого вдоско-
налення є екологічна регламентація, яку слід 
уважати важливою запорукою успішної реаліза-
ції Нової енергетичної стратегії.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Екологічна регламентація перед-
бачає встановлення для суб’єктів господарю-
вання правил, норм охорони довкілля, відповід-
них кількісних показників, що визначають стан 
чи властивості об’єкту негативного впливу на 
довкілля, а також напрям (можливість) прове-
дення певної роботи щодо локалізації та міні-
мізації цього впливу. Методологія екологічної 
регламентації містить у собі основи форму-
вання і здійснення процесу екологічного управ-
ління згідно з чітко регламентованими процеду-
рами підготовки, прийняття і реалізації рішень, 
що закріплені як в офіційно визначених міжна-
родних, так і в національних законодавчих та 
нормативних актах [1, с. 290]. 

Так, підписання у червні 2014 р. Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Сою-
зом відкриває нові можливості та створює нові 
стандарти в різних сферах суспільного життя, 
включаючи й сферу охорони довкілля. Згідно 
зі ст. 360 Угоди, сторони розвивають і зміцню-
ють співробітництво з питань охорони навко-
лишнього середовища і, таким чином, сприя-
ють реалізації довгострокових цілей сталого 
(збалансованого) розвитку та «зеленої» еконо-
міки [2]. Передбачається, що посилення при-
родоохоронної діяльності матиме позитивні 
наслідки для громадян і підприємств в Україні 
та ЄС, зокрема через поліпшення системи охо-
рони здоров'я, збереження природних ресурсів, 
підвищення економічної та природоохоронної 
ефективності, інтеграції екологічної політики 
в інші сфери політики держави, а також підви-
щення рівня виробництва завдяки сучасним 
технологіям. 

Відповідно до Додатку ХХХ до Глави 6 
«Навколишнє природне середовище» Розділу V 
«Економічне і галузеве співробітництво» Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС, Україна 
зобов'язується поступово наблизити своє зако-
нодавство до законодавства ЄС у восьми сек-
торах. Зокрема, сектор «Управління довкіллям 
та інтеграція екологічної політики в інші галузеві 
політики» охоплює такі Директиви ЄС:

- Директива № 2011/92/ЄС про оцінку впливу 
окремих державних і приватних проектів на 
навколишнє середовище (кодифікація) [3]; 

- Директива № 2008/50/ЄС про якість атмос-
ферного повітря та чистіше повітря для Європи, 
що передбачає створення та закріплення на 
законодавчому рівні системи оцінки якості 
атмосферного повітря (створення інфраструк-
тури для проведення оцінки якості атмосфер-
ного повітря, моніторинг якості повітря, зокрема 
кількість пунктів заміру, розширення переліку 
показників моніторингу тощо) [4];

- Директива № 2001/42/ЄC про оцінку 
впливу окремих планів та програм на навко-
лишнє середовище. Ця Директива визна-
чає порядок здійснення екологічної оцінки 
насамперед державних планів та програм, 
які можуть мати значні наслідки для довкілля. 
Така оцінка має проводитися у процесі підго-
товки плану або програми і перед їх затвер-
дженням або поданням на проходження зако-
нодавчої процедури [5]; 

- Директива № 2003/4/ЄC про доступ громад-
ськості до екологічної інформації;

- Директива № 2003/35/ЄC про забезпечення 
участі громадськості в підготовці окремих пла-
нів та програм, що стосуються навколишнього 
середовища.

Варто зазначити, що на виконання Директиви 
№ 2011/92/ЄС 23 травня 2017 р. Верховною 
Радою України прийнято Закон «Про оцінку 
впливу на довкілля», який сприятиме запро-
вадженню в країні європейської моделі оцінки 
впливу на довкілля. Так, скасування екологічної 
експертизи в 2011 р. дало вже тоді шанс запро-
вадити концептуально іншу систему оцінки 
та попередження негативного впливу від про-
мислової діяльності. Зрозуміло, що від самого 
початку експерти пропонували розробити таку 
систему на основі відповідної директиви Євро-
пейського Союзу, яка понад 30 років працює 
в країнах ЄС. Таким чином, щонайменше шість 
років тривала робота над створенням моде-
лей оцінки впливу на довкілля, альтернативних 
екологічній експертизі. Проте прийнятий закон 
багато в чому відтворює екологічну експертизу 
та не забезпечує повну відповідність Директиві 
№ 2011/92/ЄС. Також не зовсім зрозуміло, як він 
працюватиме на практиці, адже зараз необхідна 
велика робота над розробленням та прийнят-
тям необхідних підзаконних актів, які б забезпе-
чили практичне втілення запропонованої зако-
ном моделі [6].
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У Додатку XXVII до Глави 1 «Співробітни-
цтво у сфері енергетики, включаючи ядерну 
енергетику» Розділу V «Економічне і галузеве 
співробітництво» Угоди про асоціацію визна-
чено графік поступового наближення націо-
нального законодавства до законодавства ЄС у 
встановлені терміни та охоплює, серед іншого, 
Директиву Європейського Парламенту та Ради 
№ 2009/125/ЄС, яка встановлює рамки для 
визначення вимог з екодизайну, що застосову-
ється до енергоспоживчих продуктів. Установ-
лення вимог з екодизайну енергоспоживчих 
продуктів являє собою поліпшення енергетич-
них та екологічних характеристик продукції, що 
має за мету поступово витіснити з ринку най-
більш енергоємні товари та товари з найбіль-
шим негативним впливом на екологію. Вимоги 
даної Директиви з екодизайну застосовуються 
до широкого спектру енергоспоживчих това-
рів (наприклад посудомийні машини, пральні 
машини, холодильні прилади, водогрійні котли, 
ламп та інша продукція), які для окремих видів 
товарів запроваджуються шляхом прийняття 
Регламентів Комісії щодо такої продукції [7].

Імплементаційні Директиви/Регламенти 
(тобто відповідні наявні заходи реалізації 
даної Директиви) мають бути впроваджені 
протягом трьох років із дати набрання чин-
ності Угоди про асоціацію. До них належать, 
зокрема, регламент Комісії (ЄС) № 2009/125 
щодо встановлення системи для визначення 
вимог з екодизайну енергоспоживчих продук-
тів; регламент Комісії (ЄС) № 278/2009 щодо 
вимог екодизайну для режиму холостого стану 
споживання електроенергії та середньої енер-
гетичної ефективності; регламент Комісії (ЄС) 
№ 245/2009 щодо вимог екодизайну для флу-
оресцентних ламп (ламп денного світла) без 
інтегрованого баластного опору, для високоін-
тенсивних розрядних ламп та для баластного 
опору і освітлювальних пристроїв, які розра-
ховані для функціонування цих ламп; регла-
мент Комісії (ЄС) № 244/2009 щодо вимог еко-
дизайну для ненаправлених побутових ламп; 
регламент Комісії (ЄС) № 107/2009 щодо вимог 
екодизайну для простих декодерів каналів 
кабельного телебачення; регламент Комісії 
(ЄС) № 1275/2008 щодо вимог екодизайну для 
режимів очікування і відключення споживання 
електроенергії електричним та електронним 
побутовим та офісним обладнанням [8].

Зважаючи на прагнення України до ство-
рення всебічної та поглибленої зони вільної 
торгівлі, нею взято курс на масштабне приве-
дення системи технічного регулювання у відпо-
відність до європейських вимог, оскільки голо-
вними перешкодами торгівлі з ЄС є технічні 
бар'єри в торгівлі. Запровадження в Україні 
системи встановлення вимог з екодизайну є 
вимогою Європейського Союзу, відповідно до 
Угоди про асоціацію Україна – ЄС, та терміном 
її запровадження визначено 2017 р. Окрім того, 

імплементація вимог Європейського Союзу сто-
совно встановлення вимог з екодизайну в Укра-
їні передбачена Стратегією розвитку системи 
технічного регулювання до 2020 р., яка затвер-
джена Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 19 серпня 2015 р. [9]. Ураховуючи 
все це, необхідність затвердження Технічного 
регламенту щодо встановлення системи для 
визначення вимог з екодизайну енергоспожив-
чих продуктів не викликає сумніву. 

Тож екологічна регламентація як складник сис-
теми екологічного управління є одним із ключових 
стратегічних шляхів сприяння виконанню Украї-
ною взятих міжнародних зобов’язань, запорукою 
успіху досягнення екологічної збалансованості 
та перетворення на сталу «зелену» економіку.

Так, Енергетичною стратегією України на 
період до 2035 р. «Безпека, енергоефектив-
ність, конкурентоспроможність», яку схвалену 
урядом 18 серпня 2017 р., екологічно прийнят-
ний рівень впливу енергетики на довкілля хоча 
й задекларовано та визначено як стратегічний 
пріоритет, проте в сучасних умовах на етапі 
формування відповідної політики та програм 
дій є незабезпеченим. Обов’язкове врахування 
екологічного складника у стратегії національної 
енергетики, тобто її розвиток на основі застосу-
вання екологорегламентаційних методів, є шля-
хом до сталої енергетики. 

Варто зазначити, що екологічна регламента-
ція як ключовий елемент системи екологічного 
управління передбачає застосування широкого 
переліку методів екологічної регламентації, 
таких як організаційно-управлінські, економічні 
та правові. 

Для запобігання негативному впливу антро-
погенної діяльності на стан довкілля та раці-
онального використання природних ресурсів 
у системі організаційно-управлінських методів 
на державному рівні діють спеціальні проце-
дури: оцінка впливу на довкілля; екологічний 
моніторинг; стандартизація і нормування; про-
грамно-цільове планування.

Застосування економічних методів екологіч-
ної регламентації потребує створення системи 
відповідних регламентів, що повинні становити 
основу економічного механізму природокорис-
тування. В Україні закладено його основи. Най-
важливішими економіко-правовими елементами 
економічного механізму природокористування 
є справляння платежів за забруднення навко-
лишнього природного середовища; спеціальне 
використання природних ресурсів; відшкоду-
вання збитків за завдану довкіллю шкоду.

Із прийняттям у 2010 р. Податкового кодексу 
України систематизовано та приведено у від-
повідність із сучасними вимогами регламен-
таційні екологічні нормативи, що має велике 
значення для підприємств ПЕК, дає стимул 
до впровадження природоохоронних програм 
із метою скорочення екологічного податкового 
навантаження. 
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Податковий кодекс поклав край двозначності 
та фрагментарності екологічного податкового 
законодавства, яке діяло до його запрова-
дження та було недосконалим і складним для 
практичного застосування як платниками, так і 
контролюючими державними органами. 

Прогресивний характер екологічного опо-
даткування відзначено й європейськими екс- 
пертами. Однак воно повинно бути доповненим 
загальнодержавною системою екологічного 
моніторингу, створенням державного реєстру 
підприємств – основних забруднювачів дов- 
кілля, повсюдним упровадженням екологічного 
менеджменту. Так, найбільш негативно на впро-
вадження в господарську практику підприємств 
ПЕК методів екологічної регламентації  впливає:

- відсутність національної системи кадастрів 
природних ресурсів, реєстрів викидів та перене-
сення забруднюючих речовин;

- відсутність державної системи моніторингу 
навколишнього природного середовища;

- відсутність системи стимулювання суб’єктів 
господарювання, що впроваджують системи 
екологічного управління, застосовують еколо-
гічний аудит та екологічний менеджмент.

Зазначимо, що впровадження вищезгада-
них систем, згідно з Національним планом 
дій з охорони навколишнього середовища  
на 2011–2015 рр., повинно було відбутися ще до 
2015 р. [10]. 

Непослідовність дій відповідних органів дер-
жавної влади не дає можливості реалізувати 
весь стимулюючий потенціал екологічного опо-
даткування. За період із 2010 по 2016 р. в Укра-
їні не відбулося задекларованого низкою дер-
жавних програм скорочення викидів шкідливих 
речовин в атмосферу на 10%, а також комплек-
сне оздоровлення довкілля за рахунок переходу 
на сучасні технології. 

Загалом  екологічні платежі  станов-
лять  в Україні менше 1% від доходів зве-
деного бюджету, що не відповідає практиці 
країн як ЄС, так і Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) у цілому. 
Такі розбіжності тісно пов’язані зі складом і 
структурою екологічних податків. Більш зна-
чною (близько 4%) є в Україні частка плате-
жів за природні ресурси, однак слід урахову-
вати, що 72% цих платежів – це надходження 
за землю, які в європейській практиці не нале-
жать до екологічних. Доходи від платежів за 
інші види природних ресурсів (у тому числі 
мінеральні з нафтою та газом) мають загаль-
нобюджетне призначення й є недостатніми як 
резерв коштів для апроксимації (наближення) 
законодавства України до права ЄС у сфері 
охорони довкілля [11].

Застосування правових методів екологічної 
регламентації передбачає відповідальність за 
екологічні правопорушення. В Україні за еко-
логічні правопорушення встановлено три види 
відповідальності (залежно від тяжкості наслідків 

допущених протиправних дій): дисциплінарна; 
адміністративна; кримінальна. Варто зазна-
чити, що відносини щодо екологічної безпеки 
охоплені правовим регулюванням на рівні осно-
вних пріоритетів – забезпечення прав громадян 
на безпечне життя і здоров’я довкілля та гаран-
тування його якісного стану згідно з основними 
нормативами екологічної безпеки. Нормативно-
правові приписи гармонізують із правовим регу-
люванням екологічної безпеки в країнах – чле-
нах ЄС. Однак найдосконаліші правові методи 
екологічної регламентації без державного 
дієвого контролю за їх дотриманням не забез-
печать досягнення позитивних результатів в 
екологічній політиці. Для України в останні роки 
характерно послаблення контролюючих функ-
цій державних органів, що проявилося стосовно 
екологічної проблематики у такому:

- по-перше, обмеження з 2014 р. проведення 
перевірок діяльності суб’єктів господарювання, 
у тому числі й стосовно дотримання природо-
охоронного законодавства;

- по-друге, ліквідація природоохоронних про-
куратур без посилення повноважень територі-
альних органів Мінприроди України;

- по-третє, фактичне ігнорування екологічної 
проблематики органами місцевого самовряду-
вання;

- по-четверте, відсутність роботи з громад-
ськими екологічними організаціями.

Для вдосконалення державної системи еко-
логічного моніторингу та спрощення системи 
державного нагляду (контролю) у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів 31 травня 2017 р. 
схвалено Концепцію реформування системи 
державного нагляду (контролю) у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища. 
Концепція передбачає створення ефективної 
державної системи запобігання екологічним 
правопорушенням і моніторингу стану навко-
лишнього природного середовища, що має бути 
тісно пов’язане із імплементацією вищезгаданої 
Директиви № 2008/50/ЄС про якість атмосфер-
ного повітря та чистіше повітря для Європи; 
зниження тиску на бізнес-середовище; широке 
залучення громадськості до здійснення нагляду 
(контролю); утворення єдиного інтегрованого 
державного органу природоохоронного моніто-
рингу та нагляду (контролю) – Державної при-
родоохоронної служби [12].    

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Отже, в Україні створено систему державного 
регулювання стану навколишнього природного 
середовища. Проте реалізація державними 
органами наявних можливостей із регулювання 
стану навколишнього природного середовища 
є недостатньою. На сучасному етапі розвитку 
цивілізації оптимальна взаємодія між довкіллям 
і задоволенням потреб суспільства можлива, 
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в першу чергу, завдяки екологічній регламента-
ції як базовому складнику системи екологічного 
управління. Екологічна регламентація функціо-
нування та розвитку суб’єктів господарювання, 
у тому числі ПЕК, є  одним із ключових стра-
тегічних шляхів сприяння виконанню Україною 
взятих міжнародних зобов’язань. Обов’язкове 
врахування екологічного складника у стратегії 
національної енергетики, тобто її розвиток на 

основі застосування екологорегламентаційних 
методів, є шляхом до сталої енергетики, коли 
забезпечується раціональне й ефективне зба-
лансоване використання паливно-енергетичних 
ресурсів з одночасним задоволенням зростаю-
чих потреб національного господарства та ство-
ренням сприятливих умов для збереження та 
відтворення природно-ресурсного потенціалу і 
навколишнього природного середовища. 


