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1 ВСТУП  

 

1.1 ГЛОБАЛЬНА ПРОГРАМА ЕКОІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЗАЦІЯ НА 

МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

Ціллю Глобальної програми екоіндустріальних парків (Global Eco-Industrial Parks Programme, GEIPP) є 
демонстрація практичності і переваг моделі екоіндустріальних парків у зростанні 
ресурсоефективності і підвищенні економічних, екологічних і соціальних показників бізнесу, таким 
чином сприяючи інклюзивному і сталому розвитку промисловості в країнах з перехідною економікою 
та країнах, що розвиваються.  

Компонента 1 (координація на рівні країни) Проєкт Global Eco-Industrial Parks Programme – Ukraine: 
Country level intervention («GEIPP Ukraine»,): 

» Результат 1: ЕІП стимулюється та враховується у відповідній політиці та нормативних актах, що 
веде до посилення ролі ЕІП в екологічній, промисловій та інших відповідних політиках в Україні. 

Метою цього результату, як описано в Глобальному Проєктному документі, є підвищення ролі ЕІП у 
відповідних політиках на національному рівні, узгоджених із підходом Національної циркулярної 
економіки. Таким чином, GEIPP в Україні охоплюватиме національний та регіональний рівень. 

» Результат 2: Виявлено можливості ЕІП та розпочато впровадження, з підтвердженням екологічних 
(наприклад, продуктивності ресурсів) економічних та соціальних вигід, досягнутих 
підприємствами. 

Компонента 2 (Глобальний розвиток знань) зосереджений на розробці конкретних інструментів ЕІП 
та розповсюдженні міжнародного досвіду. 

Цей звіт є частиною вкладу Проєкту «GEIPP Ukraine», на національному рівні України, зокрема 
результату 1.1 «Оцінка існуючого потенціалу установ та постачальників послуг щодо розвитку ЕІП», 
який було розпочато у жовтні 2019 року та впроваджуватиметься 5 років. 
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1.2 ВІДПОВІДНІСТЬ 

Реалізація політики EIП охоплює різні сектори політики, зокрема економічний, інвестиційний, 
екологічний, промисловий та фіскальний, територіальний і регіональний розвиток та планування 
землекористування. Це вимагає створення різноманітних взаємозв’язків між відповідними 
зацікавленими сторонами політики. 

Оцінка зацікавлених сторін – це загальновживаний підхід для розуміння взаємозв’язків між 
суб’єктами господарювання, місцевою владою, громадянським суспільством та урядом.  Цей звіт 
ґрунтується на аналізі відповідних документів та низці інтерв’ю для вивчення впливу зацікавлених 
сторін (стейкхолдерів) на розвиток ЕІП в Україні, а також виявлення можливостей співпраці між 
різними зацікавленими сторонами. 

Підвищення обізнаності осіб, які приймають рішення в країні, може підвищити їх інтерес та подальшу 
участь у розробленні та реалізації політики ЕІП та мотивувати бізнес створювати EIП. 

 

1.3 ЦІЛІ ЗВІТУ 

Цей звіт спрямований на: 

» оцінку впливу та інтересів виявлених зацікавлених сторін до участі у Проєкті «GEIPP Ukraine»; 

» виявлення зацікавлених сторін на національному рівні, які мають відношення до Проєкту;  
оцінити інтерес та роль ключових зацікавлених сторін у розробленні політики ЕІП, їх потреби та 
погляди; 

» виявлення потенційної співпраці та взаємодії між зацікавленими сторонами та з Проєктом «GEIPP 
Ukraine»; 

» виявлення інформаційних потреб та потреб у підвищенні спроможності серед ключових 
зацікавлених сторін та підготовку пропозицій щодо плану роботи із підвищення спроможності та 
обізнаності зацікавлених сторін щодо політики EIП; 

Цей звіт не дає конкретної оцінки індустріальним паркам, але забезпечить аналіз зацікавлених сторін, 
що мають відношення до Проєкту «GEIPP Ukraine», на національному рівні. Коли це можливо та 
доречно, у цьому звіті містяться посилання на конкретні індустріальні парки. 
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2 МЕТОДОЛОГІЯ 

 

2.1 ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН В УКРАЇНІ 

Методологія, використана у цьому звіті, базується на глобальних спеціалізованих матеріалах UNIDO 
щодо політики ЕІП та інструменту політики UNIDO, розробленого для програми GEIPP. 

Зацікавлені сторони це організації або групи, які можуть впливати на зусилля щодо реалізації 
політики EIП. Зацікавлені сторони можуть являти собою місцеві громади, урядові установи, неурядові 
організації, компанії, що входять, або не входять до складу ІП, та інші зацікавлені групи. 

Стейкхолдерами в цілях цього звіту є1 «особа, група чи організація, яка може вплинути, зазнати 
впливу чи сприйняти, що це впливає, позитивно чи негативно внаслідок процесу чи результатів 
Проєкту». Стейкхолдером є будь-яка організація або групи, які зазнають впливу або можуть вплинути 
на зусилля щодо впровадження ЕІП. До стейкхолдерів в цьому звіті віднесені державні установи, 
організації приватного сектору, громадське суспільство, фінансові установи, міжнародні організації. 

Для успішного впровадження Проєкту «GEIPP Ukraine» є важливим ідентифікувати стейкхолдерів та їх 
вплив, роль, потреби для налагодження дієвого діалогу та координації дій у впровадженні ЕІП. 
Першопрохідні зацікавлені сторони повинні з самого початку ідентифікувати та залучити (мотивувати) 
інших зацікавлених сторін. Національні інституції decision-makers мають високий рівень питань 
сталого розвитку, однак на початковому етапі вони мало обізнані з концепцією та перевагами, які 
можна отримати від ЕІП. Важливо також, щоб усі відповідні зацікавлені сторони усвідомлювали 
потенційні бар'єри, які можуть перешкодити розробленню та впровадженню політики ЕІП. 

Цей звіт містить актуалізовані дані щодо стейкхолдерів, визначених у Проєктному документі для 
Проєкту «Global Eco-Industrial Parks Programme -  Ukraine: Country level intervention», зокрема, 
первино було визначено 15 стейкхолдерів, в цьому звіті визначено 28 стейкхолдерів, релевантних 
для розвитку політики ЕІП в Україні. 

Інструмент UNIDO, згаданий вище, включає наступний набір модулів та цілей (таблиця 1). 

 

 

 

 

 

1https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-05/UNIDO%20Eco-Industrial%20Park%20Handbook_English.pdf  

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-05/UNIDO%20Eco-Industrial%20Park%20Handbook_English.pdf
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Таблиця 1: Модулі та мета інструменту політики UNIDO  

 

Модуль Мета інструменту політики UNIDO 

Модуль 1: Аналіз 
стейкхолдерів 

Оцінка стейкхолдерів щодо їхньої відповідності для участі у процесі політики EIP, з 
основним акцентом на стейкхолдерах, що стосуються політики та необхідності 
вкладу Проєкту ЕІП 

Модуль 2: 
Розроблення мети 
політики 

Сприяння у визначенні політичного бачення / цілі розвитку ЕІП, використовуючи 
теорію змін 

Модуль 3: Огляд 
існуючих політик 

Створення огляду існуючої політики та структур управління, що мають відношення 
до ЕІП у країні, та потенціалу для інтеграції ЕІП у існуючі політики / структури 

Модуль 4: Пріоритети 
вкладу 

Сформувати розуміння потенційних компромісів між варіантами втручання в 
політику ЕІП 

Модуль 5: Огляд 
інструментів політики 

Представити огляд інструментів політики, пов’язаних з ЕІП, та допомогти у виборі 
найбільш підходящих інструментів політики для політик, пов’язаних з ЕІП 

Модуль 6: Планування 
дій політики ЕІП 

Сприяння масштабним політичним діям у рамках Проєкту ЕІП 

 

2.2 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОЛІТИК В УКРАЇНІ 

Національна інформація та дані про зацікавлені сторони у сфері ІП та ЕІП базуються на таких даних:  

» Офіційні веб-сторінки державних органів та установ, законодавство та доступні законопроєкти і 
проєкти нормативно-правових актів на офіційних веб-сторінках офіційних органів; 

» Інтерв'ю з ключовими зацікавленими сторонами в рамках анкети на основі модулів та цілей 
інструменту політики UNIDO. 

Зацікавлені сторони були визначені в документах семінарів, проведених Проєктом 30 липня 2020 
року. 

Усі офіційні веб-сторінки були використані в жовтні 2020 – січні 2021 року. Інтерв'ю із зацікавленими 
сторонами були проведені в жовтні-грудні 2020 року. 

Також аналіз політик, пов'язаних з розвитком ЕІП представлений на онлайн-семінарі, проведеному 
UNIDO в рамках Проєкту «GEIPP Ukraine» 9 березня та 20 квітня 2021 року. 
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3 ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ 

РЕЛЕВАНТНІ ДЛЯ ПРОЄКТУ «GEIPP 

UKRAINE» 
 

3.1 ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ РЕЛЕВАНТНІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕІП, ВПЛИВ ТА 

ІНТЕРЕС ОСНОВНИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН  

Засади створення індустріальних парків визначені у 2012 році у Законі України «Про індустріальні 
парки». З того часу розвиток ІП не набув стрімких обертів, в основному через відсутність системного 
стимулювання, виклики інвестиційної активності та промислового розвитку. Функції із сприяння 
розвитку ІП покладені на низку державних органів. Тому політика розвитку ЕІП може бути 
впроваджена за стійкої підтримки Уряду, за докладення зусиль місцевих органів влади та залучення 
ділового сектору і громадянського суспільства. 

Розроблення Урядом політики та законодавства щодо ЕІП має об'єднати зусилля та компетенцію 
державних органів у секторах економіки, бюджету та фіскальної політики, охорони навколишнього 
середовища та екологічної безпеки, регіонального розвитку. 
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3.1.1 ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ, ЩО МАЮТЬ ВІДНОШЕННЯ 

ДО РОЗВИТКУ ЕІП В УКРАЇНІ 

 
Відповідно до Проєктного документа, Проєкт «GEIPP Ukraine», спрямований на три рівні зацікавлених 
сторін в Україні та зробить внесок стосовно напрацьованого досвіду та розроблених інструментів на 
глобальному рівні (четвертий рівень). 

В національному масштабі в Україні відповідно до Проєктного документа виявлено три рівні 
зацікавлених сторін, який оновлений в рамках цього Звіту. 

Оновлений перелік зацікавлених сторін є наступним. 

 

Макро-рівень:  

Верховна Рада України (Парламент): 

» Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку 

» Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, оподаткування та митної політики 

» Комітет Верховної Ради України з питань бюджету 

» Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування 

Кабінет Міністрів України (Урядові органи) 

» Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 
(Мінекономіки) 

» Міністерство розвитку громад та територій 
(Мінрегіон) 

» Міністерство захисту довкілля та природних 
ресурсів (Міндовкілля) 

» Міністерство фінансів (Мінфін) 

» Міністерство енергетики (Міненерго) 

» Міністерство з питань стратегічних галузей 
промисловості (Мінстратегпром) 

» Антимонопольний комітет 

» Міністерство соціальної політики 

» Державне агентство енергоефективності та 
енергозбереження 

» Національний орган стандартизації (ДП 
«УкрНДНЦ») 

» Національне агентство акредитації 

» Органи архітектурно-будівельного окнтролю 

» Державна екологічна інспекція 

» Державна податкова служба 

» Державна митна служба 

» Держпраці 

Мезо-рівень:  

Регіональні (обласні) державні адміністрації 

Місцеві ради та їх виконавчі органи  

Ініціатори ІП 

Керуючі компанії ІП 

Торгово-Промислова Палата України 

Асоціації 

» Асоціація ІП 

» Український союз підприємців та 
промисловців 

» Федерація роботодавців України 

» Федерація профспілок України 

» Американська торговельна палата в Україні 

» Європейська бізнес асоціація 

» Центр економічного відновлення 
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» Асоціація міст 

» Асоціація об’єднаних територіальних громад 

» Угода мерів 

Освітні та академічні інституції  

» Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

» Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

» Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) 

Фінансові та міжнародні інституції 

» European Bank for Reconstruction and 
Development 

» Northern Environmental Finance Corporation 

» Global Environment Facility 

» UNESCO 

» World Bank Group (включаючи International 
Finance Corporation) 

» European Investment Bank 

» Укргазбанк 

» International Finance Corporation 

» Державна інноваційна фінансово-кредитна 
установа  

» USAID 

» GIZ 

» Уряд Республіки Корея 

»  

» SECO 

Громадські організації 

» Реанімаційний пакет реформ 

» Професійна спілка екологів України 

» Екологія Людина Право 

» Національний екологічний центр 

» Центр ресурсоефективного та чистого 
виробництва 

» UkraineInvest 

 

Мікро-рівень:  

Учасники ІП (суб’єкти господарювання).  

 

Опис функцій та компетенції зацікавлених сторін наведено в Додатку А до цього звіту (опис 
зацікавлених сторін державного сектору національного рівня надано за категоріями мандату, ролі в 
просуванні EIП, відповідності, інтересу, спроможності реалізувати роль, враховуючи їх роль у 
формуванні та впровадженні політики EIП). 

 

3.1.2 МАТРИЦЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ПРОЄКТУ «GEIPP UKRAINE» 

До розроблення та імплементації політики ЕІП в Україні долучатиметься значна кількість 
стейкхолдерів. На основі оцінки стейкхолдерів за параметрами впливу інструментом UNIDO policy 
tool складена матриця зацікавлених сторін. 

Оцінка впливу побудована на основі інструменту підтримки політики EIP для України, який оцінює 
вплив та зацікавленість зацікавлених сторін, розглядаючи 11 ключових питань за такими напрямками: 
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Вплив: зацікавлені сторони впливають на позиціонування, стимулюючи розвиток ІП та / або ЕІП 

» Чи здатні зацікавлені сторони вплинути на існуюче загальне сприйняття індустріальних парків або 
створення та функціонування екоіндустріальних парків? 

» Чи розуміє зацікавлена сторона важливість самоорганізації ІП (тобто ІП повинна управлятися 
компанією, що керує ІП, яка співпрацює з усіма парковими компаніями)? 

» Чи здатні зацікавлені сторони зробити свій внесок або вплинути на виконання норм та стимулів, 
пов’язаних з ІП та ЕІП? 

» Чи здатні зацікавлені сторони впливати на обмін інформацією та моніторинг, пов’язані з EIП? 

» Чи здатні зацікавлені сторони впливати на інституційні та політичні фактори, що стримують 
розробку та впровадження ЕІП (наприклад, викорінення контрпродуктивних стимулів, таких як 
пільги на використання викопного палива)? 

» Чи здатні зацікавлені сторони впливати на майбутні пріоритети інфраструктури та пов'язані з 
ними інновації або сприяти підвищенню ефективності існуючої інфраструктури (наприклад, 
дороги, порти, водопостачання та електроенергія, очищення води)? 

Інтерес: організаційні та мотиваційні інтереси в концепції ІП (ЕІП) 

» Чи зацікавлені сторони мають інтерес в концепціях, можливостях та перевагах EIП? 

» Чи зацікавлена сторона відкрита для нових ідей та готова до реформування організації, щоб 
відповідати вимогам екоіндустріальних парків? 

» Чи дотримується зацікавлена сторона домовленостей та має інтерес щодо участі у Проєкті? 

» Чи активно зацікавлені сторони інформують партнерів про діяльність, пов’язану з індустріальним 
парком, обмінюються інформацією та оперативно реагують? 

» Чи активно зацікавлена сторона інформує інших про наміри, цілі та очікування? 

 

Ключові зацікавлені сторони (зелені рамки): відіграють особливо важливу роль у втіленні політики 
ЕІП 

Ці зацікавлені сторони відіграють провідну роль у позиціюванні політики ЕІП, її формуванні, 
розробленні законодавства у сфері ЕІП (Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України, Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку), інтеграції 
визначення ЕІП у Проєкт Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2030 року, 
а також співпраці з іншими ключовими зацікавленими сторонами (Міністерство розвитку громад та 
територій, Міністерством охорони навколишнього середовища та природних ресурсів, Міністерство 
енергетики, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження) та їхніх галузевих планів 
дій та політики щодо енергоефективності, поводження з відходами, викидів. 

Водночас, доцільно залучати до співпраці Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості 
України, оскільки в листопаді 2020 року це Міністерство стало головним у формуванні Проєкту 
Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2030 року. 

Торгово-промислова палата України у цьому процесі може надавати узагальнені погляди та 
очікування підприємств ключовим зацікавленим сторонам. 

Обласні державні адміністрації, місцеві ради та їх виконавчі органи хоча і не беруть участі у прийнятті 
рішень на національному рівні, в той же час вони надають можливості для створення EIП на 
місцевому рівні та затверджують місцеву бюджетну підтримку і місцеві податкові пільги.  У той же час 
місцеві ради та їх виконавчі органи більш обізнані у практичній реалізації політики розвитку ІП на 
їхньому власному досвіді, що також важливо для формування законодавства у сфері EIП та 
подальшого впровадження політики ЕІП. Ініціатори ІП, керуючі компанії ІП, дуже зацікавлені у 
впровадженні законодавства для EIП у разі надання інструментів підтримки (економічних, 
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інституційних, інформаційних), і в той же час вони надають зворотний зв'язок та інформацію про 
практичний досвід реалізації та моніторингу політики EIП. 

Первинні зацікавлені сторони (жовті рамки): мають значний рівень впливу та інтерес в політиці ЕІП, 
їх вплив є високим, але інтерес недостатньо високим 

Такі зацікавлені сторони, як Міністерство фінансів, Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики, Комітет Верховної Ради з питань бюджету та Антимонопольний 
комітет в основному впливають на економічні стимули для EIП і можуть підтримувати створення 
політики EIП. Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування впливає 
на загальні правові умови екологічної політики, екологічного оподаткування, поводження з 
відходами, кліматичної політики. 

Важливо налагодити комунікацію з цими зацікавленими сторонами, щоб підвищити їх інтерес до 
політики EIП та підвищити їхню віру в економічну доцільність законодавства для EIП.  Це також 
стосується фінансових установ, які розширять інструменти фінансування екологічних Проєктів зі 
стабільною віддачою інвестицій для Проєктів EIП. 

Участь НААУ та УкрНДНЦ у розробленні політики ЕІП може полягати в їх участі у формуванні (або 
перегляді) системи стандартів та органів з оцінки відповідності для впровадження системи 
стандартизації для ЕІП (у разі взяття такого підходу за основу урядовими органами). 

Другорядні зацікавлені сторони (помаранчева рамка): мають інтерес і водночас низький рівень 
впливу на прийняття рішень на національному рівні  

Компанії – учасники ІП, зацікавлені у реалізації законодавства для ЕІП та у вигодах для  операційної 
діяльності та економічних результатів. 
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Матриця зацікавлених сторін Проєкту «GEIPP Ukraine» 
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 • Ініціатори ІП 

• Керуючі компанії ІП 

  
 

 • SECO 

• Обласні державні 
адміністрації 

• Місцеві ради, 
виконкоми 

• ТППУ 

 
• Мінекономіки 

• Комітет ВРУ з питань 
економічного розвитку   
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   • Центр ресурсоефективного  

   та чистого виробництва 
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• Учасники ІП 

• Уряд Кореї 
 

 • Мінсоцполітики  

• ЦОВВ (екологія, містобудування) 

• Асоціації (ACC, EBA, Асоціація 
міст, Асоціація ОТГ, Угода мерів,  
   Федерація роботодавців, УСПП) 

• Міжнародні інституції та 
фінансові установи (World Bank, GIZ, 
USAID, NEFCO, GEF, UNESCO, EBRD, 
EIB, IFC, Укргазбанк, ДІФКУ) 

• Організації громадянського 
суспільства 

• Академічні & наукові установи  

• UkraineInvest 

 
• Мінфін 

• Комітет ВРУ  з питань 
фінансів, 
   податкової та митної 
політики 

• Комітет ВРУ з питань 
бюджету  

• Комітет ВРУ з питань 
   екологічної політики 

• Антимонопольний 
комітет 

 
 

  
      

• ДП «УкрНДНЦ» 

• НААУ 

 • Мінстратегпром     

  Низький  Середній  Високий  Дуже високий 
 

 

Рівень впливу 

 

 

  



 

16 

3.1.3 ІНТЕРВ’Ю З КЛЮЧОВИМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ З МЕТОЮ ОЦІНКИ ЇХНЬОГО 

ВПЛИВУ ТА ІНТЕРЕСУ СТОСОВНО ПРОЄКТУ  «GEIPP UKRAINE» 

Інтерв’ю з ключовими зацікавленими сторонами були проведені в жовтні-листопаді 2020 року на 
основі анкети, сформованої на базі інструменту політики UNIDO (див. розділ 2.1), а саме: 

» Оцінка впливу та зацікавленості ключових зацікавлених сторін (див. запитання у параграфі 3.1.3 та 
Додаток Б з анкетою). 

» Визначення інформаційних потреб основних зацікавлених сторін. 

Відповідно до Матриці зацікавлених сторін Проєкту «GEIPP Ukraine» проведені інтерв’ю з такими 
представниками ключових зацікавлених сторін (зелена рамка): 

» Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку 

» Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

» Міністерство енергетики України 

» Міністерство фінансів України 

» Міністерство розвитку громад та територій 

» Міністерство охорони навколишнього середовища та природних ресурсів 

» Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

» Білоцерківська міська адміністрація (виконавчий орган місцевої ради) 

» Торгово-промислова палата України 

Також були проведені інтерв’ю з представниками Міністерства фінансів з урахуванням високого 
впливу цього Міністерства на потенційну бюджетну підтримку та податковемитне стимулювання 
стимулювання на державному рівні (жовта рамка Матриці зацікавлених сторін Проєкту «GEIPP 
Ukraine»). 

З урахуванням високого інтересу індустріальних парків (помаранчева рамка Матриці зацікавлених 
сторін Проєкту «GEIPP Ukraine»), були проведені інтерв’ю із представниками таких ІП: ІП 
“Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс” (м.Біла Церква), ІП “Агромаш” (м.Запоріжжя), ІП 
“Патріот” (м.Суми). 

Результати інтерв’ю підтвердили рівень впливу та зацікавленості ключових зацікавлених сторін у 
розробці законодавства для ЕІП (див. розділ 3.1.2) та показали їх інформаційні потреби (див. 
розділ 3.3). 

Узагальнені результати інтерв’ю наведені нижче: 

» Усі опитані представники зацікавлених сторін виявили зацікавленість у концепції EIП, співпраці з 
Проєктом «GEIPP Ukraine» та комунікації з іншими зацікавленими сторонами, обміні 
інформацією; 

» більше 70% представників зацікавлених сторін вважають, що вони мають високий рівень 
розуміння концепції ЕІП та її відмінності в площині законодавства для ІП в Україні; 

» більше 60% представників зацікавлених сторін вважають, що їх організації можуть сприяти 
(впливати на) дотриманню норм та стимулів, пов’язаних з розвитком ІП та ЕІП; 

» майже 60% представників зацікавлених сторін вважають, що їх організації можуть вплинути на 
існуюче загальне мислення щодо ІП та ЕІП; 

» майже 40% представників зацікавлених сторін вважають, що їх організації можуть впливати на 
майбутні пріоритети інфраструктури. 
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3.2 ПОТЕНЦІЙНА СПІВПРАЦЯ І СИНЕРГІЇ МІЖ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ 

СТОРОНАМИ ТА З ПРОЄКТОМ В УКРАЇНІ 

Відповідно до UNIDO Implementation Handbook for Eco-Industrial Parks (2017)2 рекомендується 
застосовувати підхід, що включає багатьох зацікавлених сторін та визначає, що належна комунікація 
та обізнаність для всіх зацікавлених сторін збільшує ймовірність успішного впровадження політики 
ЕІП.  

Політика ЕІП є складною, багатовекторною, мультидисциплінарною та наскрізною, тому її 
формулювання, впровадження та моніторинг вимагають високого рівня міжвідомчої співпраці як 
уряду, так і з представниками ІП, бізнесом та громадянським суспільством. 

Зважаючи на те, що до розроблення та імплементації політики ЕІП включене велике коло 
стейкхолдерів, складена схема їх синергії та взаємодії (рисунок 1), яка полягає в наступному: 

» Політика EIP включає в себе різні галузі, державні та приватні зацікавлені сторони. 

» Для залучення всіх ключових зацікавлених сторін слід використовувати широкий спектр 
інструментів підвищення обізнаності (розділ 3.3). 

» Слід створити тісну співпрацю Проєкту з Комітетом Верховної Ради України з питань економічного 
розвитку, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 
Міністерством громади та територіального розвитку, Міністерством енергетики, Мінприроди, 
Міністерством фінансів України, Державним агентством з енергоефективності, Торгово-
промисловою палатою України, Центром ресурсоефективного та чистого виробництва. 

» Комунікація повинна бути послідовною, візуальна ідентичність Проєкту «GEIPP Ukraine» повинна 
підтримуватися. 

» Зацікавлені сторони повинні мати доступ до оновлень в законодавстві для EIП для їх кращого 
залучення та ефективної координації. Це вимагає створення діалогової платформи для 
зацікавлених сторін (робочої групи, затвердженої офіційним розпорядженням Мінекономіки та 
підтриманої Проєктом «GEIPP Ukraine») та заходів щодо зміцнення потенціалу та підвищення 
обізнаності (розділ 3.3). 

Міжвідомча робоча група за підтримки Проєкту «GEIPP Ukraine» (створюється офіційним наказом 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України) може сприяти 
створенню ефективного національного законодавства щодо розвитку ЕІП, забезпечити розроблення 
відповідних законопроєктів і нормативно-правових актів. Міжвідомча робоча група з питань 
впровадження політики щодо розвитку ЕІП функціонуватиме як тимчасовий консультативно-
дорадчий орган при Мінекономіки, що утворюється для підготовки рекомендацій та пропозицій 
щодо нормативно-правового регулювання політики щодо розвитку ЕІП, а також координацію зусиль 
зацікавлених сторін. 

Міжвідомча робоча група фактично має статус експертної групи, оскільки до її складу входять 
експерти з різних владних структур. Офіційний статус допомагає міжвідомчій робочій групі впливати 
на розробку нового законодавства для ЕІП. У межах міжвідомчої робочої групи офіційне листування, 
в тому числі засобами електронного зв’язку, може і повинно бути встановлене серед усіх учасників. 

Напрацювання пропозицій щодо проєктів нормативно-правових актів буде підтримуватись на 
постійній основі Проєктом «GEIPP Ukraine» та супроводжуватиметься залученням компетентних 
державних органів.  

 

2 https://open.unido.org/api/documents/7523639/download/UNIDO%20Eco-
Industrial%20Park%20Handbook_English.pdf 

https://open.unido.org/api/documents/7523639/download/UNIDO%20Eco-Industrial%20Park%20Handbook_English.pdf
https://open.unido.org/api/documents/7523639/download/UNIDO%20Eco-Industrial%20Park%20Handbook_English.pdf
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До складу робочої групи з розробки законодавства та проєктів законів про ЕІП можуть увійти 
представники Проєкту «GEIPP Ukraine», Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України, Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (члени 
парламенту та експерти від його Секретаріату), Міністерства розвитку громад та теріторій, 
Міністерства енергетики, Державного агентства з енергозбереження та енергоефективності, Торгово-
промислової палати України, міських рад та адміністрацій, а також представників інших організацій 
(цивільні  організації суспільства, фінансові установи). Також доцільно залучити до робочої групи 
представників Міністерства фінансів. Засідання робочих груп можуть проводитись у вигляді дискусій, 
як в режимі офф-лайн, так і в режимі он-лайн за участю громадянського суспільства, наукових 
установ, асоціацій, міжнародних представників для експертних дискусій та пропозицій. 

У той же час можна розглянути питання про залучення до робочої групи таких зацікавлених сторін: 
Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Комітету Верховної Ради з 
питань бюджету (жовта рамка  Матриця зацікавлених сторін Проєкту «GEIPP Ukraine»).  Згадані вище 
зацікавлені сторони впливають на податкові та митні стимули та бюджетну підтримку EIП. 

На стадії формування робочої групи дуже важливо забезпечити міністерства і комітети вимогами до 
ЕІП, наприклад публікацією «International framework for Eco-Industrial Parks (December 2017)» для 
належного розуміння цих вимог. 

Для ефективної комунікації всередині Проєкту «GEIPP Ukraine» раціонально погодити Наглядовою 
радою Проєкту ключові етапи, плани, необхідні ресурси, основні положення законодавства, 
досягнення та проблеми (кожні півроку). 

Робоча група стане основним розробником законодавства для ЕІП, та зосередиться на наступних 
активностях: 

» підготовка робочої концепції проєктів законодавчих рішень щодо реалізації політики 
екоіндустріальних парків в Україні; 

»  розробка законопроєктів (законів) / нормативно-правових актів для реалізації еколого-
промислової політики в Україні; 

»  аналіз статус-кво у сфері правового регулювання; 

»  підготовка економічного, екологічного, комерційного, фінансового, технічного, соціального 
аналізу та інформації; 

»  оцінка виконання міжнародних зобов'язань України та основних положень законодавства ЄС; 

»  аналіз законопроєкту про вплив законодавства; 

»  вирішення суперечливих поглядів на законопроєкти шляхом проведення обговорень на рівні 
міністрів 

»  узгодження з компетентними органами; 

»  проведення експертних оцінок та висновків; 

» надання підтримки офіційним процедурам примирення з усіма компетентними органами під час 
проведення обов’язкових процедур урядового рівня; 

»  надання підтримки офіційним процедурам експертизи головним та вторинним комітетами 
парламенту, підготовка проєктів до розгляду парламентом під час проведення обов'язкових 
процедур у парламенті; 

» підтримка співпраці з усіма відповідними органами, при постійному оновленні положень 
законопроєктів/проєктів нормативно-правових актів на всіх етапах (за потреби). 

Рисунки 2 і 3 відображають  процедури і етапи прийняття законів і підзаконних регуляторних актів 
(розбитих на рівні урядових і парламентських процедур). 
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Ефективний спосіб підготовки проєкту нормативно-правового акта, особливо акту, що регулює 
найважливіші суспільні відносини, якою є політика ЕІП, складається з таких етапів:  

1. розроблення концепції політики; 

2. формулювання змісту нормативно-правової бази відповідно до обраної концепції. 

Концепція політики має чітко відображати її основні ідеї (модель відносин), що в подальшому ляже 
в основу нормативно-правової бази, відображаючи методи, засоби та механізми організаційно-
законодавчого вирішення певної соціальної проблеми (метод і характер правового регулювання), 
основних принципи, структуру нормативно-правової бази. 



 

 

Рисунок 1: Синергія та взаємодія у процесі формування та імплементації політики ЕІП в Україні 
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Подальша діяльність робочої групи передбачає тісну співпрацю під час офіційних процедур, 
проілюстрованих на Рисунках 2 та 3, які здійснюються відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів 
України та Регламенту Верховної Ради України.  Це включає розроблення проєктів актів, експертні та 
громадські обговорення під час обов’язкової співпраці з державними органами, обов’язкові публічні 
консультації, оновлення положень проєктів на всіх стадіях законодавчих процедур в уряді, а також у 
комітетах парламенту (рисунок 3). 

 

Рисунок 2: Процедура прийняття актів та схвалення законопроєктів Урядом України 
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Рисунок 3: Процедура прийняття законопроєктів Парламентом України 

 

 

3.3 АНАЛІЗ ПРОГАЛИН, РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 

ПОТРЕБИ СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО 

РОБОЧОГО ПЛАНУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ВИЗНАЧЕНИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 

 

3.3.1 АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ОБІЗНАНОСТІ  

Аналіз прогалин серед зацікавлених сторін Проєкту «GEIPP Ukraine» спрямований на виявлення 
відсутності відповідних можливостей та обізнаності для  ефективного формулювання, прийняття та 
практичної реалізації законодавства для ЕІП в Україні на основі вимог до EІП, описаних у публікації 
UNIDO "International Framework for Eco-Industrial Parks» (грудень 2017 р.).  Результати такого аналізу 
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прогалин дозволять виявити відсутні навички, знання, компетенції, необхідні для реалізації політики 
EIП в Україні. 

Рекомендації до EIП включають чотири аспекти, визначені в "International Framework for Eco-Industrial 
Parks" (2017), згідно з яким рекомендації до роботи та передумови для EIП складаються з чотирьох 
аспектів, а саме: управління парком, охорона навколишнього середовища, соціальний та 
економічний. 

Рекомендації до ефективного управління 

Послуги з управління парком визначають можливості керування парком в управлінні 
інфраструктурою та наданні ряду послуг.  Моніторинг функціонування EIП - це механізм для 
відстеження прогресу у виконанні цілей екологічної, соціальної та економічної ефективності EIП в 
прозорий та підзвітний спосіб (моніторинг операційної діяльності та досягнення оперативних цілей, 
встановлення заходів щодо адаптації до зміни клімату).  Планування та зонування є ключовими 
складовими розвитку EIП, що включає врахування економічних, екологічних та соціальних аспектів 
через багатосторонні процеси з відповідними зацікавленими сторонами (урядовими установами, 
приватним сектором та місцевою громадою).  На національному рівні повинен бути національний 
генеральний план EIП, розроблений відповідними органами влади, який включає аналіз ризиків, 
інфраструктури, комунальних послуг, транспортної мережі;  екологічні та соціальні проблеми;  
зонування внутрішнього парку та буферна зона навколо;  процедура безпечного розміщення галузей 
високого ризику;  та кластерні синергетичні галузі. 

Рекомендації до екологічних показників 

Екологічний та енергетичний менеджмент та моніторинг включають впровадження як систем 
екологічного менеджменту, так і систем енергоменеджменту відповідно до міжнародних 
сертифікованих стандартів як на рівні парку, так і на рівні учасників парку.  Енергія: ця вимога 
включає реалізацію можливостей для підвищення ефективності промислових процесів та будівель, 
забезпечення високого рівня енергоефективності та витіснення викопного палива за рахунок 
інтеграції низьконульового виробництва вуглецю / відновлюваної енергії, де це технічно можливо та 
економічно вигідно. Цілі зменшення повинні встановлюватися щороку та контролюватися.  
Управляюча компанія повинна мати стратегію запобігання / мінімізації викидів парникових газів за 
допомогою енергоефективних заходів, промислового симбіозу, утилізації відходів, використання 
відновлюваних джерел енергії.  Вода: EIП повинні забезпечувати стійке використання води, 
ефективність та очищення, належним чином заплановані для орендарів окремо та EIП загалом.  Стічні 
води повинні бути належним чином очищені та сприяти кругообігу води.  Відходи та використання 
матеріалів: для ЕІП слід розробити план поводження з відходами для забезпечення ефективного 
поводження з відходами та зменшення та повторного використання на рівні ЕІП та компаній.  
Управлінські компанії EIП здійснюють моніторинг та облік утилізації всіх відходів та забезпечують 
екологічно безпечне захоронення на основі відповідного зберігання та утилізації небезпечних та 
токсичних матеріалів та системи моніторингу небезпечних відходів.  Зміна клімату та природне 
середовище: Керуючі компанії EIП, повинні знати про вплив на навколишнє середовище та вживати 
відповідних заходів для зменшення будь-яких потенційних ризиків.  Зміна клімату вимагає 
передбачення місцевих та міжнародних наслідків впливу клімату та запобігання потенційним 
збиткам. 

Рекомендації до соціальних показників 

Системи соціального управління включають індивідуальні та придатні для цілей системи управління 
на рівні парку та фірми для вирішення проблем у сферах соціального захисту, охорони здоров'я та 
безпеки.  Соціальна інфраструктура повинна бути забезпечена в EIП для працівників та місцевої 
громади.  Ця інфраструктура може включати місцеві магазини, ресторани / буфети, зони відпочинку, 
медичні установи, банки, поштові відділення та аварійні пожежні споруди.  Соціальна 
інфраструктура вирішує питання гендерної рівності, безпеки та розвитку людських ресурсів.  Діалог 
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місцевих громад та просвітницька діяльність мають зміцнити довіру та співпрацю між галузями та 
місцевими громадами. 

 

Рекомендації до економічних показників 

Створення робочих місць: EIП повинен прагнути підвищити можливості доходів на місцях, а також 
можливості для професійного зростання працівників та задоволення громади.  Цього можна 
досягнути за допомогою працевлаштування на місцях, що надає можливості для розвитку навичок та 
довготривалої зайнятості за постійними контрактами. Місцевий бізнес, сприяння МСП та зв’язки: EIП 
надають можливості для створення МСП у парках, які, в свою чергу, можуть надавати послуги та 
додавати вартість іншим (більшим) галузям, що працюють у парку.  EIП можуть забезпечити значні 
переваги для економічного розвитку шляхом сприяння встановленню зв'язків із місцевим бізнесом як 
постачальником EIП та його компаній-учасниць.  Створення економічної вартості означає, що EIП, 
готові до інвестицій, є більш привабливими, оскільки представляють менші ризики та інвестиційні 
витрати для компаній.  Інтеграція економічно ефективних, енергоефективних технологій та процесів 
управління разом з інфраструктурними послугами (включаючи доступ до води, енергії, доріг та 
коридорів послуг) може забезпечити конкурентні переваги для залучення фінансування для 
«зелених» проектів, а також інвестицій, що знижують ризики та фінансові витрати для компаній. 

 

На шляху до впровадження політики ЕІП існує ряд бар'єрів.  Деякі з яких можна подолати шляхом 
впровадження міжнародної рамки ЕІП та стратегічного планування.  Відповідно до публікації UNIDO 
«International Framework for Eco-Industrial Parks» (2017 р.) бар’єри, пов’язані з розробкою та 
впровадженням політики EIП, можна розглядати з точки зору регуляторних питань, технологічних та 
соціально-економічних питань та інституційних та організаційних можливостей.  Потенційні бар'єри 
та виклики для розвитку ІП в Україні були виявлені під час співбесід з представниками зацікавлених 
сторін (Додаток С). 

Регуляторні бар'єри для розвитку ЕІП полягають у відсутності відповідних пріоритетів у 
національній політиці: 

» низький рівень підтримки розвитку ЕІП (як інформаційної, так і економічної) 

» відсутність політики стимулювання розвитку та впровадження чистих технологій 

» високі бар'єри для запуску ІП («податок на корупцію») 

» міжнародні зобов'язання, пов'язані із вільною та неспотвореною конкуренцією в торгових 
відносинах 

Технологічні та соціально-економічні бар’єри: 

» відсутність стимулів для зменшення промислового забруднення та впровадження поводження з 
відходами впливає на брак фінансових коштів для впровадження механізмів запобігання 
забрудненню; 

» відсутність облаштування територій ІП інженерно-транспортною інфраструктурою, тому високі 
початкові капітальні витрати при тривалій віддачі від інвестиційних перспектив обмежують їх 
економічне зростання; 

» відсутність готовності місцевих органів влади підтримувати ІП, недостатній інтерес та бюджетні 
пріоритети місцевих громад та місцевих органів влади щодо створення інфраструктури ІП, 
залучення учасників; 

» складна та бюрократична процедура підключення до мереж. Процедури підключення ІП до 
комунальних послуг (насамперед, до електромереж, а також води, газу) є тривалими, тоді як 
постачальники послуг мають монопольне становище в регіонах; 
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» високий рівень земельного податку, екологічного податку, податку на нежитлову нерухомість 

» економічна рецесія через глобальну пандемію, незначний рівень підтримки для відновлення 
бізнесу, в тому числі через брак державних ресурсів. 

Бар'єри, пов'язані з інституційною та організаційною спроможністю: 

» більш актуальні національні економічні пріоритети, ніж навколишнє середовище (безпека, 
соціальні питання як результат економічних наслідків воєнного конфлікту та пандемії) 

» відсутність досвіду та обізнаності національних та місцевих органів влади та бізнесу щодо переваг 
промислового виробництва відповідно до принципів ЕІП; 

» неуспішний досвід функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного 
розвитку, які отримували податкові та митні пільги 

» відсутність мотивації та досвіду у підприємств для постійного вдосконалення у напрямку 
переходу до ЕІП. 

Щоб подолати бар'єри та створити відповідні умови для розвитку EIП в Україні, зацікавленим 
сторонам слід розширити свої можливості відповідно до своїх ролей, що відображаються в Матриці 
зацікавлених сторін. 

 

Таблиця 2. Ролі зацікавлених сторін у створенні умов для розвитку ЕІП в Україні 

 

Умови   
 

Опис Ролі зацікавлених сторін 
Регуляторні Інструменти регулювання, пов'язані із 

заохоченням розвитку EIП, включаючи 
національне планування, вимоги до EIП, 
екологічну відповідальність, моніторинг, 
контроль та застосування 

» Створення законодавства для 
ЕІП 

» Впровадження політики для ЕІП 
» Сприяння фінансовій підтримці 

розвитку ЕІП 
» Розробка та сприяння 

стимулювання ЕІП 
» Генеральне планування ЕІП 
» Моніторинг законодавства для 

ЕІП 
Технологічні і 
соціо-економічні 

Включати доступні стимули та підтримку 
на національному та місцевому рівнях;  
технічна допомога в перетворенні ІП в ЕІП, 
впровадження нових ЕІП. 

» Розробка і сприяння стимулів 
для ЕІП 

» Сприяння фінансовій підтримці 
розвитку ЕІП 

» Планування державного і 
місцевого бюджетів підтримки 
ЕІП 

Інституційні і 
організаційні 

Посилення міжвідомчого співробітництва з 
метою розвитку нового законодавства для 
EIП, підвищення обізнаності всіх груп 
зацікавлених сторін щодо переваг EIП та 
аспектів реалізації вимог до EIП, а також 
переваг у навколишньому середовищі, 
бюджеті, соціальній сфері, залучення 
інвестицій у чисті технології з метою 
забезпечення успішної практичної 
реалізації  політики EIП. 

» Комунікація 
» Координація з зацікавленими 

сторонами 
» Моніторинг ЕІП 
» Зміцнення потенціалу 

 

Для того, щоб розробити ефективну національну політику ЕІП в Україні, яка дозволить подолати 
прогалини та подолати бар'єри, такі категорії політичних інструментів для забезпечення втручань у 
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національному масштабі можуть бути розглянуті (відповідно до Посібника з впровадження UNIDO 
для ЕІП (2017)3  та Посібника практиків зі стратегічної зеленої промислової політики4): 

» Управління: включає установи з певними обов'язками та функціями щодо забезпечення 
необхідних регуляторних реформ та подальшої підтримки їх впровадження. 

» Обов’язкові вимоги (регулювання): включає нормативні документи, що стосуються 
національного планування, вимог до ЕІП, екологічної відповідальності, моніторингу, контролю та 
забезпечення. 

» Економічні інструменти: включають стимули та підтримку на національному та місцевому рівнях. 

» Інформаційні інструменти: це підвищення обізнаності щодо переваг чистого виробництва, 
відповідних аспектів навколишнього середовища, таких як екологічно чи шкідлива поведінка, 
наслідки забруднення та переваги збереження, щодо залучення інвестицій у чисті технології. 

Впровадження EIП щодо цих категорій інструментів політики потребуватиме розробки конкретних 
механізмів з чіткими цілями, які можуть вплинути на участь бізнесу та ІП в EIП з точки зору 
інфраструктури та потенціалу. 
 

Розробка та впровадження згаданих інструментів повинні включати розумні регуляторні інструменти 
для усунення непотрібних регуляторних бар'єрів та стимулювання суб'єктів господарювання для 
забезпечення вигод від  інвестування та діяльності в рамках EIП.  Запропоновані інструменти 
представлені нижче разом із запропонованими ролями зацікавлених сторін.  

 

3 https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-05/UNIDO%20Eco-Industrial%20Park%20Handbook_English.pdf  
4 https://www.unido.org/sites/default/files/2016-11/practitioners_guide_to_green_industrial_policy_1__0.pdf  

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-05/UNIDO%20Eco-Industrial%20Park%20Handbook_English.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/2016-11/practitioners_guide_to_green_industrial_policy_1__0.pdf
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Управління 

Ролі 

» Створення і втілення політики ЕІП 

» Сприяння стимулам 

» Сприяння фінансовій підтримці 

» Координація  

» Комунікація 

» Генеральне планування 

» Планування бюджету 

» Моніторинг законодавства 

Зацікавлені сторони (зелена рамка Матриці 
зацікавлених сторін) 

» Мінекономіки 

» Комітет ВРУ з питань економічного розвитку 

» МінРегіон 

» Державні регіональні адміністрації 

» Органи місцевої влади 

Успішне впровадження національної рамки EIП залежатиме від наявності міцної системи 
управління EIП, включаючи планування EIП та моніторинг законодавства для EIП.  
Рекомендується, щоб така система управління охопила національний рівень (Мінекономіки, 
Мінрегіон) та місцевий рівень (обласні державні адміністрації та місцеві ради).  Рекомендується 
створити дієздатну організацію, яка координуватиме на національному рівні розвиток EIП (напр., 
Національну комісію) у сфері підпорядкування Мінекономіки. 

Мінекономіки є уповноваженим органом у сфері політики ІП, одночасно рекомендується 
об’єднати зусилля головного розробника законодавства щодо ЕІП із зусиллями Комітету ВРУ з 
питань економічного розвитку. 

Надалі буде доцільним зосередити функції формування політики ЕІП в рамках Мінекономіки, яка 
відповідає за національну економіку, інвестиції, промислові питання, а також реалізацію політики 
ІП. Такі функції повинні охоплювати питання, пов'язані з якісним генеральним плануванням, 
підтримкою впровадження політики та моніторингу ЕІП, враховуючи потреби у забезпеченні умов 
для ефективної роботи ЕІП, що діятимуть відповідно до міжнародних рекомендацій до ЕІП, які 
мають бути включені до національного законодавства.  

Додаткові опції побудови системи управління ЕІП можуть включати (у разі операційної та 
економічної доцільності) створення окремої інституції (або покладення відповідних функцій на 
існуючу інституцію (наприклад, бюджетну) для забезпечення реалізації та адміністрування 
політики ЕІП, а також створення мережі регіональних центрів. 

З метою координації реалізації політики ЕІП на регіональному рівні, може бути визначено функції та 
обласних державних адміністрацій (та економічних та інвестиційних департаментів в їх структурі) у 
сфері реалізації політики ЕІП. Крім того, це сприятиме плануванню та моніторингу політики ЕІП 
на національному рівні, враховуючи регіональний аспект. 

Потенціал, досвід та технічний потенціал Центру РЕЧВ, а також його регіональних представників 
можуть бути використані для реалізації політики ЕІП. 

Передумовою для створення впливової Асоціації EIP є добровільна мережа ініціаторів, 
керуючих компаній, учасників ІП та ЕІП для обміну досвідом та обміном знаннями (за підтримки 

Проєкту «GEIPP Ukraine»). 

Міжнародний досвід показує потреби впровадження пілотних EIП для надання показової ролі та 
виявлення перспектив для вдосконалення політики ЕІП під час її практичної реалізації. Такий 
підхід також був запланований Концепцією створення ІП в Україні (2006). Доцільно буде 
визначити орган, відповідальний за пілотні ЕІП (наприклад, Мінекономіки). 
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Обов’язкові вимоги  

Ролі 
» Створення політики ЕІП 
» Координація з іншими зацікавленими 

сторонами 
» Втілення політики ЕІП 
» Генеральне планування ЕІП 
» Створення і підтримка стимулів для ЕІП 
» Підтримка фінансування розвитку ЕІП 
» Планування державного і місцевого бюджету 

підтримки ЕІП 
» Комунікація  
» Моніторинг політики ЕІП 

Зацікавлені сторони (зелена і  жовта Рамки матриці) 
» Мінекономіки 
» Комітет ВРУ з питань економічного розвитку 
» Мінрегіон 
» Міненерго 
» Міндовкілля 
» Мінфін 
» Мінпраці 
» Держенергоефективності 
» Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та 

митної політики  
» Комітет ВРУ з питань бюджету 
» Органи місцевої влади 

З огляду на те, що екологічні та соціальні вимоги відповідають наближенню законодавства України до 
законодавства ЄС, для впровадження вимог ЕІП до розроблення нормативної бази мають бути залучені 
компетентні органи для забезпечення узгодження положень політики ЕІП із  галузевими нормативними 
актами у сферах довкілля, ресурсо- та енергоефективності, соціальної сфери. Важливим є просування з боку 
Мінекономіки, Міндовкілля, Міненерго, ДАЕЕ політики EIP як практичного способу реалізації директив ЄС 
відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а отже, включати положення щодо розробки 
політики EIP до таких національних документів: Програма дій Уряду та План дій Уряду на відповідний рік 
(при розробленні та прийнятті); Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки (зміни); 
План заходів щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки (при 
розробленні та прийнятті); Стратегія розвитку промислового комплексу України на період до 2030 року 
(розробляється; визначення ЕІП, запропоноване у Проєкті Стратегії, має узгоджуватися з міжнародним 
визначенням ЕІП). 
Система регулювання діяльності ЕІП може враховувати міжнародні рекомендації до ЕІП.  
Формування політики ЕІП може включати: 

» розроблення національного стратегічного бачення розвитку ЕІП; 

» розроблення змін до Закону про ІП щодо визначення ЕІП, впровадження ЕІП в рамках системи ІП в 
Україні, забезпечення можливості трансформації ІП у ЕІП; 

» розроблення підзаконних актів до Закону про ІП з метою запровадження вимог щодо ЕІП або 
розроблення національного стандарту для ЕІП5; 

» розроблення змін до нормативно-правових актів, що встановлюють механізми підтримки ЕІП (розділ 
“Економічні інструменти підтримки ЕІП”). 

Для наближення до міжнародних рекомендацій до ЕІП можуть бути розроблені поправки до Закону про ІП, 
щоб прописати базове визначення ЕІП та основні положення щодо встановлення вимог (на підзаконному 
рівні або на рівні національного стандарту), механізмів моніторингу та контролю, функцій органів влади, 
передумов отримання державної підтримки та заохочення. 
Слід налагодити тісну співпрацю Проєкту «GEIPP Ukraine» із зацікавленими сторонами. У процесі створення 
Робочої групи важливо з боку Проєкту «GEIPP Ukraine»  забезпечити міністерства та комітети вимогами до 
ЕІП для належного розуміння. Враховуючи, що реалізація політики ЕІП стосується регулятивних аспектів, 
інформація буде потрібна для підготовки законоПроєктів та нормативних актів, а саме для обґрунтування 
прийняття, цілей, завдань та основних положень, очікуваних соціально-економічних та екологічних 
наслідків закону після його прийняття, аналіз регуляторного впливу на бізнес. 

 

5В Україні процедура розроблення національних стандартів регулюється Законом України «Про стандартизацію», що включає ініціацію (стаття 
18) розроблення стандарту ЕІП Мінекономіки перед національним органом стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»), утворення відповідного технічного 
комітету (або на базі наявних комітетів у суміжній сфері до ІП), включення ДП «УкрНДНЦ» робіт із розроблення стандарту до програми робіт з 
національної стандартизації з визначенням джерела фінансування такого розроблення (стаття 19), розроблення, обговорення, прийняття стандарту 
(статті 20-22). Разом з тим, розроблення стандартів регламентовано вимогами Закону (основні засади для розроблення стандартів (стаття 17). 
Відповідно до статті 23 національні стандарти застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах; національні 
стандарти застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами. 

У разі визначення на рівні нормативно-правових актів визнання парку екоіндустріальним на основі застосування відповідного стандарту 
(наприклад, для отримання державної підтримки або для сертифікації в цілях залучення інвестора/інвестицій), застосовуватиметься процедура 
оцінки відповідності відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», що включатиме призначення органів оцінки 
відповідності (статті 32-44) у сфері застосування стандарту ЕІП, включаючи необхідність розроблення та врегулювання процедури оцінки 
відповідності для цієї сфери призначення органів оцінки відповідності (статті 9-14). 
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1Економічні інструменти 

Ролі 

» Створення політики ЕІП 

» Координація між зацікавленими 
сторонами 

» Втілення політики ЕІП 

» Генеральне планування ЕІП 

» Розвиток і підтримка стимулів для ЕІП 

» Підтримка фінансових механізмів для ЕІП  

» Планування державних і місцевих 
бюджетів для підтримки ЕІП  

Зацікавлені сторони (зелена і жовта рамки 
Матриці) 

» Мінекономіки 

» Комітет ВР з питань економічного розвитку 

» Мінрегіон 

» Міненерго 

» Міндовкілля 

» Мінфін 

» Мінпраці 

» Держенергоефективності 

» Комітет ВР з питань фінансів, податкової та 
митної політики 

» Комітет ВР з питань бюджету 

» Антимонопольний комітет 

» Органи місцевої влади 

Залучення стейкхолдерів до розроблення політики ЕІП буде реалізовано шляхом створення 

Робочої групи за підтримки Проєкту «GEIPP Ukraine», що сприятиме ефективному розвитку 
національної політики ЕІП, розробленню нормативно-правової бази. 

Комітет ВРУ з питань економічного розвитку, який є основним комітетом Парламенту, що бере 
участь у формуванні політики ЕІП, може разом із Мінекономіки сприяти підтримці механізмів 
стимулювання політики ЕІП у комітетах Парламенту та підтримувати прийняття Парламентом 
законоПроєктів щодо політики ЕІП.  

Сьогодні в Україні відсутність бюджетної підтримки, податкових та митних стимулів ЕІП може 
перешкодити їх розвитку. Подолати таку перешкоду можна, якщо органи влади усвідомлюють 

переваги політики ЕІП. Тому для Проєкту «GEIPP Ukraine» важливо продемонструвати державним 
органам, як стратегії ЕІП можуть допомогти бізнесу зменшити свій вплив та досягти економічних 
очікувань, вирішити екологічні та соціальні проблеми та збільшити податкові надходження для 
наповнення державного та місцевих бюджетів. 

Податкове та митне стимулювання в Україні мають встановлюватися законами - Податковим 
кодексом України та Митним кодексом України. Бюджетна підтримка може бути встановлена 
щорічним законом про державний бюджет, спеціальними бюджетними програмами, державними 
цільовими економічними програмами та іншими механізмами (наприклад, Державним фондом 
регіонального розвитку), а також місцевими органами може встановлюватись підтримка з 
місцевого бюджету. 

Механізми державної економічної підтримки для ЕІП мають бути обрані відповідно до їх 
практичної наявності та доступності. Положення про створення механізмів економічної 
підтримки для EIP можуть включати6 розроблення змін до Державної стратегії регіонального 

 
6 Додаткові опції можуть включати надання адресної підтримки з державного/місцевого бюджетів для створення інфраструктури ІП, 
розроблення податкових/митних пільг з урахуванням необхідності дотримання принципів неспотворення економічної конкуренції (Закон 
України «Про захист економічної конкуренції»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text ). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text
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розвитку на 2021-2027 рр. для впровадження ЕІП у контекст регіонального розвитку для отримання 
бюджетної підтримки ЕІП з Державного фонду регіонального розвитку. 

Беручи до уваги виявлені інституційні бар'єри для просування ІП в Україні, під час формування 
економічної підтримки на національному рівні для ЕІП (яка може бути розроблена в рамках 
Робочої групи) такі дії можуть бути вжиті для її ефективного розвитку: 

» визначення можливостей для спеціальної державної програми підтримки ЕІП; 

» економічні прогнози розвитку ЕІП при застосування міжнародних рекомендацій до ЕІП; 

» розроблення інструментів з низьким впливом на бюджети (наприклад, револьверний фонд); 

» виявлення механізмів підтримки, які можна отримати за підтримки органів влади з 
мінімальними витратами бюджетних коштів (наприклад, випуск «зелених» облігацій); 

» залучення міжнародних та національних фінансових установ, які будуть зацікавлені в 
екологічних Проєктах ЕІП та розробленні інструментів для них (наприклад, IFC, Укргазбанк); 

» проведення перемовин з міжнародними партнерами про надання грантів на екологічні 
Проєкти в рамках ЕІП; 

» розроблення інструментів місцевих стимулів та мультиплікація успішного досвіду (наприклад, 
добровільні екологічні угоди з місцевими органами влади); 

» залучення інвесторів приватного сектору до розробки механізмів стимулювання. 

Крім того, для сприяння створенню фінансової підтримки важливо уникати позиціонування EIП як 
наступних СЕЗ та ТПР. 
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Інформаційні інструменти 

Ролі 

» Зміцнення потенціалу 

» Комунікація 

 

Зацікавлені сторони 

» UNIDO 

» Центр РЕЧВ 

» Мінекономіки (разом з іншими державними 
органами із зеленої і жовтої рамки Матриці) 

» Місцеві адміністрації і місцеві ради 

» Галузеві асоціації 

» Організації громадянського суспільства 

» Ініціатори, керуючі компанії і учасники ІП 

Враховуючи, що метою розвитку Проєкту «GEIPP Ukraine» є демонстрація життєздатності та 
переваг підходів EIП у збільшенні продуктивності використання ресурсів та покращенні 
економічних, екологічних та соціальних показників бізнесу, вплив на всі групи зацікавлених 
сторін полягає в посиленні їхніх можливостей гарантувати, що вони здатні впроваджувати та 
підтримувати політику ЕІП у довгостроковій перспективі без зовнішньої підтримки. 

У зв’язку з цим, Проєкт «GEIPP Ukraine» надаватиме підтримку зацікавленим сторонам ЕІП 
відповідно до його цілей у Проєктному документі та з урахуванням потреб у підтримці 
впровадження ефективного управління ЕІП, створення регуляторної бази та інструментів 
підтримки ЕІП, а також потреб ІП трансформуватись у ЕІП, спроможності суб’єктів 
господарювання засновувати ЕІП та забезпечувати їх ефективну функціонування, місцевих органів 
влади надавати місцеву підтримку розвитку ЕІП: 

» забезпечити політичну підтримку шляхом перекладу концепції ЕІП та міжнародного досвіду 
для впровадження в національну політику ЕІП та надання національним та місцевим органам 
влади можливості впроваджувати політику ЕІП у довгостроковій перспективі; 

» підвищити обізнаність ключових груп зацікавлених сторін у державному та приватному 
секторах щодо переваг ЕІП; 

» розбудова потенціалу ключових зацікавлених сторін протягом усього процесу розробки ЕІП 
(технічний та нетехнічний потенціал); 

» надавати консультації компаніям, що займаються управлінням парками, щодо ефективного 
планування та моніторингу, досягнення стійкості функціонування парку, залучення інвестицій 
та компаній-учасників; 

» надавати технічну підтримку для підвищення ефективності використання ресурсів та 
промислового симбіозу в існуючих ІП у напрямку досягнення міжнародних рекомендацій до 
ЕІП; 

» забезпечити моніторинг результативності для оцінки прогресу на шляху до ЕІП відповідно до 
поставлених цілей та продемонструвати екологічні, економічні та соціальні результати. 

Потенціал, досвід та технічні можливості Центру РЕЧВ можуть бути використані для 
впровадження інформаційної підтримки ЕІП. 
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Виявлення прогалин серед зацікавлених сторін Проєкту «GEIPP Ukraine» на основі порівняння 
поточного обізнаності та дій зацікавлених сторін та бажаних дій щодо створення основи політики ЕІП 
та її реалізації в Україні.  Бажані дії зацікавлених сторін були визначені на основі їх мандату (функції, 
відповідальність, сфера компетенції, описані в Додатку А) та практики UNIDO, описаної в публікаціях 
UNIDO (2017-2019).  Для аналізу спроможності зацікавлених сторін була використана відповідна 
інформація: політика, пов’язана з EIП, інформація на державних веб-сайтах, законодавство та 
законоПроєкти, а також результати співбесід із зацікавленими сторонами. 

Прогалини та потужності аналізуються відповідно до розміщення зацікавлених сторін в Матриці та за 
категоріями та включають прогалини у можливостях згідно зі списком із таблиці 6: 

» державні органи (зелена, жовта, оранжева рамка Матриці) 

» місцева влада (зелена рамка Матриці) 

» галузеві та регіональні асоціації (жовта рамка Матриці) 

» міжнародні установи (жовта, оранжева рамка Матриці) 

» фінансові установи (жовта рамка Матриці) 

» організації громадянського суспільства (жовта рамка Матриці) 

» академічні та наукові установи (жовта рамка Матриці) 

» ініціатори ІП, керуючі компанії ІП, орендари ІП (помаранчева рамка Матриці) 

 
 

Державні органи влади 

Ролі 
 

» Створення політики ЕІП 

» Втілення політики ЕІП 

» Створення і підтримка 
стимулів для ЕІП 

» Моніторинг політики ЕІП 

» Генеральне планування 
ЕІП 

» Підтримка фінансових 
механізмів для ЕІП  

» Планування державного 
бюджету на підтримку 
ЕІП 

Потенціал  
 

» Розробники політики 
знайомі з основними 
положеннями вимог до EIП, 
впроваджуючи директиви 
ЄС, які відповідають 
вимогам EIП 

» Існуюча система 
законодавства та 
регулювання ІП, яка діє як 
основа для трансформації у 
політику EІП 

» Існуюча система 
державного управління ІП, 
як основа для розвитку 
політики ЕІП 

Прогалини 
 

» Розробка законів та положень 
щодо політики EIП не розпочата 

» Відсутність загальних знань 
щодо EIП та вимог щодо EIП 

» Відсутність стимулів для EIП 

» Відсутність бюджетної 
підтримки для EІП 

» Нерозуміння економічних вигід 
EIП для встановлення стимулів 
та бюджетної підтримки 

» Генеральне планування ІП 
відсутнє 

» Система моніторингу EIП не 
створена 

» Відсутність можливості 
моніторингу роботи EIП 

» Відсутність можливостей щодо 
планування та зонування EIП 

Коментарі 

» ІП впроваджуються в Україні з часу прийняття Концепції створення індустріальних парків у 2006 
році.  Концепція передбачала, що формування мережі державних та регіональних ІП повинно 
здійснюватися відповідно до основних напрямків розвитку державної та регіональної 
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промислової політики, враховуючи завдання, пов'язані з розвитком міських агломерацій.  На 
сьогоднішній день більшість положень Концепцій застарілі, і Концепція не містить чітких 
перспективних цілей та заходів на сьогоднішній день.  Але згідно з Концепцією ІП були включені 
до національних та регіональних стратегій соціально-економічного розвитку. 

» Основними нормативними актами, пов'язаними з розробкою ІП, є Закон про ІП та Державна 
стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки.  Згадані нормативні акти мають стати 
основними для поліпшення національних умов для запровадження політики EIП.  Водночас 
Програма Уряду включає положення щодо промислового та більш чистого розвитку, тому План 
дій Уряду на 2020 рік передбачає відповідні дії та заходи (Уряд щорічно видає План дій). 

» Цілі сталого розвитку (Sustainable Development Goals) України на період до 2030 року є 
орієнтирами для розробки прогнозних та програмних документів, Проєктів нормативно-правових 
актів з метою забезпечення збалансованості економічних, соціальних та екологічних вимірів 
сталого розвитку.  Також Угода про асоціацію між ЄС та Україною включає положення, які тісно 
пов'язані з досягненням Цілей сталого розвитку в Україні.  Міжнародне зобов'язання щодо 
імплементації директив ЄС в українське законодавство впливає на умови для політики EIП в 
Україні, що включає створення загальних загальнодержавних умов для створення більш 
відповідальних та чистих галузей. 

» Проєкт Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2030 р., Розроблений 
Мінекономіки, містить визначення «екоіндустріальний парк» та передбачає захід: «Стимулювання 
розвитку екоіндустріальних парків у різних регіонах  України "(у листопаді 2020 р. Проєкт Стратегії 
було передано новоствореному Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості для 
фіналізації та подання уряду на затвердження).  Проєкти законів № 3724, № 3725, № 4416-1, 
ініційовані Комітетом Парламенту економічного розвитку, повинні передбачати (у разі прийняття 
парламентом) податкові та митні стимули та пропозицію щодо створення нової установи, 
відповідальної за розвиток ІП. 

» Основна прогалина, пов’язана з розвитком ЕІП в Україні, полягає в тому, що законодавчі 
положення щодо ІП включають передумови для промислового розвитку та залучення інвестицій, 
хоча економічні умови для функціонування в рамках ІП не відрізняються від звичайного бізнесу, і 
бракує умов, які б запроваджували екологічні  та соціальні перспективи для розвитку EIП, 
водночас бракує нормативних актів для створення ефективної системи управління парками та 
генерального планування в національному масштабі. 

»  Комунікація між державними органами влади здебільшого має офіційний і формальний 
характер, тому комунікація та зміцнення потенціалу мають бути посилені для розробки та 
впровадження політики EIП. 

 

Місцеві органи 

Ролі 
 

» Втілення політики ЕІП 

» Моніторинг політики ЕІП 

» Генеральне планування 
ЕІП 

» Планування місцевого 
бюджету на підтримку 
ЕІП 

Потенціал 
 

» Існуюча система законів і 
нормативів для 
функціонування ІП, як 
основа для 
трансформування в 
політику ЕІП 

» Існуюча система місцевого 
управління ІП, як основа 
для розвитку політики ЕІП 

» Досвід в організації ІП 

Прогалини 
 

» Відсутність загальних знань 
щодо EIП та вимог щодо EIP 

»  Генеральне планування не 
встановлено 

» Відсутність місцевої бюджетної 
підтримки для EIП 

» Нерозуміння економічних вигод 
від EIП для надання місцевої 
бюджетної підтримки 

» Система моніторингу EIП не 
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» Досвід в керуванні ІП створена 

» Відсутність знань щодо 
ініціювання EIП, залучення 
інвестицій та суб’єктів 
господарювання до EIП 

» Відсутність можливостей щодо 
діалогу та роз’яснювальної 
роботи з місцевими громадами 

Коментарі 

» Відповідно до Закону про ІП місцеві органи влади можуть бути ініціаторами ІП та ЕІП.  Обласні 
державні адміністрації можуть виділяти власне бюджетне фінансування для ІП та ЕІП, та можуть 
подавати пропозиції на підтримку з Державного фонду регіонального розвитку.  З 46 ІП у Реєстрі 
ініціаторами створення 28 ІП виступили міські ради, 2 ІП – обласні адміністрації, 1 ІП – районна 
рада, ініціаторами 13 ІП виступили бізнес-структури та 2 ІП – громадяни. Таким чином, 
ініціаторами створення 67% ІП є місцеві органи. У 58 % ІП комунальне право власності на земельні 
ділянки, на яких їх створено ІП.  

»  Місцеві громади в Україні є активними гравцями у визначенні та реалізації потреб та інтересів на 
основі нещодавно прийнятих реформ децентралізації.  Вони відіграють ключову роль у місцевому 
розвитку та модернізації стратегій знизу вгору.  Вони ініціюють розвиток індустріальних парків та 
створення робочих місць, активізацію господарської діяльності та забезпечення соціально-
економічного розвитку відповідних територій. 

»  На регіональному рівні стратегічні та планові документи для розвитку всіх обласних державних 
адміністрацій включають заходи щодо створення ІП у всіх регіонах із конкретними завданнями 
для кожного регіону, виходячи з контексту регіону.  Впровадження нової політики EIП вплине на 
планування розробки EIП у регіональному масштабі.  Відповідно до Закону про ІП підтримка ІП 
може надаватися за рахунок місцевих бюджетів. 

»  Сьогодні, за даними Мінекономіки, на регіональному рівні створення ІП згадується в більшості 
регіональних (обласних) стратегій з різним рівнем деталізації та конкретизації запланованих 
завдань.  На національному рівні не існує генерального плану розвитку ІП, а також розміщення 
нових ІП.  Незважаючи на те, що сьогодні ІП розташовані майже у всіх регіонах країни, їх 
створення ініціюється більше в Київській та західних областях (Львівська область), на що впливає 
наявність логістичної інфраструктури та близькість до Європейського Союзу на заході.  На 
розвиток ІП на сході України також впливає військовий конфлікт.  Місцева влада має брати участь 
у національному генеральному плануванні, а також у національному моніторингу політики EIП. 

 

Галузеві і регіональні асоціації 

Ролі 
 

» Зміцнення потенціалу 

» Комунікація 

» Втілення політики ЕІП 

» Створення і підтримка 
стимулів для ЕІП 

 

Потенціал 
 

» Асоціації ознайомились з 
положеннями основних вимог до 
ЕІП в процесі  виконання 
директив ЄС  

» Асоціації розуміють і володіють 
достатнім потенціалом для 
популяризації ЕІП 

» В популяризації ЕІП асоціації 

Прогалини 
 

» Відсутність загальних 
знань про ЕІП і вимог до 
ЕІП 

» Комунікація 
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можуть робити акцент на 
практичні потреби 

Коментарі 

» Галузеві асоціації діють від імені своїх учасників і можуть брати участь у політичному 
консультуванні та розробці стимулів для EIП. 

» Галузеві та регіональні асоціації мають знання та досвід для отримання грантового фінансування 
та інвестицій для реалізації промислових Проєктів. 

»  Галузеві асоціації представляють інтереси певних підприємств, і тому потенційний інтерес з боку 
учасників асоціацій можна визначити, передаючи концепцію комунікаційних EIП між членами 
асоціацій. 

 

Міжнародні інституції 

Ролі 
 

» Зміцнення потенціалу 

» Комунікація 

» Створення стимулів для 
ЕІП 

» Створення політики ЕІП 

 

Потенціал 
 

» Обізнаність стосовно ЕІП в 
світі 

» Міжнародні інституції 
можуть виступати як 
інвестори, так і ініціатори 
EIП 

» Міжнародні інституції 
мають знання і досвід 
стосовно залучення 
інвестицій в Проєкти ЕІП і 
«зелені» проєкти 

» Досвід втілення 
національної політики ЕІП в 
інших країнах  

Прогалини 
 

» Відсутність комунікацій між 
міжнародними організаціями і 
їхніми Проєктами в Україні 

» Відсутність інформації про 
існуючі і планові фінансові 
інструменти на підтримку сталих 
ініціатив промисловості 

» Відсутність інформації стосовно 
підтримки ініціатив розвитку 
політики в напрямку сталого 
розвитку міжнародними 
організаціями 

Коментарі 

» Міжнародні організації мають досвід реалізації Проєктів у різних країнах та в Україні. Проєкти 
спрямовані на впровадження директив ЄС у багатьох сферах Угоди про асоціацію Україна - ЄС, 
таких як зміна клімату, управління навколишнім середовищем, якість повітря, якість води та 
управління водними ресурсами, відходи  та управління ресурсами, охорона природи, промислове 
забруднення та промислові загрози, поліпшення ділового середовища для всіх суб’єктів 
господарювання, особливо малих та середніх підприємств, створення кращих рамкових умов, що 
включають управління структурними змінами (реструктуризація) та екологічні та енергетичні 
питання,  такі як енергоефективність та чистіше виробництво.  Відповідно, Додатки до Угоди про 
асоціацію Україна - ЄС включають певні директиви ЄС, які мають бути впроваджені в українське 
законодавство у сферах енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, екологічного 
управління та інтеграції навколишнього середовища в інші сфери політики, якості повітря, 
управління відходами та ресурсами, природи  захист, промислове забруднення та промислові 
небезпеки, зміна клімату та захист озонового шару, трудові відносини, боротьба з дискримінацією 
та гендерна рівність, охорона праці та безпека праці. 

» Досвід міжнародних організацій може бути застосований у нових Проєктах, таких як Проєкт 
«GEIPP Ukraine». 
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»  Міжнародні організації також пропонують інструменти фінансової підтримки ініціатив сталого 
розвитку, щоб їх можна було залучити до реалізації Проєктів EIП в Україні.  Міжнародні організації 
також часто підтримують законодавство у розробці ініціатив сталого розвитку (див. Додаток А). 

 

Фінансові установи 

Ролі 
 

» Комунікація  

» Втілення політики ЕІП 

Потенціал 
 

» Постачальник фінансів 

» Досвід втілення зелених 
Проєктів у співпраці з 
міжнародними інституціями 

» Досвід втілення зелених 
Проєктів в Україні  

Прогалини 
 

» Відсутність комунікації 

» Відсутність загальних знань про 
ЕІП, вимог до ЕІП і економічних 
переваг ЕІП, та відповідно 
рентабельності й економічних 
вигід, строків повернення 
інвестицій 

Коментарі 

» В Україні доступні фінансові інструменти, які можна використовувати для залучення інвестицій у 
«зелені» Проєкти, обмежені, оскільки фінансовий ринок „зелених” Проєктів в Україні на 
початковій стадіії розвитку.  Сучасна ситуація вимагає дій уряду щодо створення зеленого 
фінансового сектору для забезпечення довгострокового зеленого економічного зростання, 
включаючи запровадження фінансових інструментів для залучення фінансування.  У зв’язку з цим 
необхідна комунікація політиків з фінансовими установами з метою розробки фінансових 
інструментів (також у поєднанні з підтримкою з боку держави або міжнародних установ, 
наприклад часткова компенсація ставки позики, компенсація витрат на «зелені» облігації  емісія). 

 

Організації громадянського суспільства 

Ролі 

» Створення політики ЕІП 

» Комунікація  

» Зміцнення потенціалу 

 

Потенціал 

» Ознайомлення з основними 
положеннями вимог до ЕІП під 
час впровадження директив ЄС, 
які відповідають вимогам ЕІП   

» Інформаційна підтримка 
екологічних і соціальних переваг  
ЕІП 

Прогалини 

» Відсутність комунікації з 
розробниками політики 

» Відсутність загальних 
знань про ЕІП, вимог до 
ЕІП і переваг  

Коментарі 

» Розробка політики EIП потребує комунікації між організаціями громадянського суспільства.  
Розуміння організаціями громадянського суспільства екологічних та соціальних переваг EIП може 
привернути увагу таких організацій до розробки EIП, тому громадянське суспільство сприятиме та 
підтримуватиме EIП. 

 

Ініціатори, керуючі компанії і учасники ІП 

Ролі 
 
» Зміцнення потенціалу 
» Комунікація 

Потенціал 
 
» Досвід ІП щодо 

трансформації в ЕІП 

Прогалини 
 
» Відсутність комунікації з 

законотворцями 
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» Моніторинг ЕІП 
» Створення політики ЕІП 

(пропозиції на основі 
практичного досвіду)  

» Імплементація політики 
ЕІП (практичний рівень) 
 

» Розуміння необхідної 
підтримки і стимулів, які 
просуватимуться при 
розробленні політики ЕІП 

» Відсутність загальних знань про 
ЕІП, вимог до них і переваг    

» Відсутність стимулів для ЕІП 
» Відсутність бюджетної 

підтримки ЕІП 
» Відсутність знань щодо 

залучення інвестицій в ЕІП 
» Відсутність можливостей для 

керівних послуг ЕІП 
» Відсутність моливостей для 

моніторингу функціонування ЕІП 
» Відсутність можливостей для 

моніторингу екологічного і 
енергетичного управління 

» Відсутність можливостей для 
систем соціального 
менеджменту 

» Відсутність можливостей для 
створення соціальної 
інфраструктури (гендерна 
рівність, розвиток людських 
ресурсів) 

» Відсутність можливостей для 
діалогу з місцевою громадою 

Коментарі 

» Більшість ІП в Україні не функціонують у відповідності до Закону про ІП, або не мають достатніх 
інвестицій.  Незважаючи на основну ідею поєднання різних галузей, що працюють на одній 
території та із загальними об'єктами та інфраструктурою, ІП в Україні здебільшого створюються з 
одним або кількома виробничими потужностями. 

» Просуваючись до імплементації ЕІП та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, промислові 
компанії не мають досвіду впровадження директив ЄС (і, отже, вимог до ЕІП, які відповідають 
директивам ЄС в екологічній та соціальній сферах та ефективності використання ресурсів) та 
практичних принципів впровадження  циркулярної економіки та промислового симбіозу, тому 
важливо забезпечити потужну діяльність з розбудови потенціалу та підвищення обізнаності в 
рамках Проєкту «GEIPP Ukraine». 

 

Академічні та наукові установи 

Ролі 
 

» Комунікація 

» Створення політики ЕІП 
(дослідження, оцінка 
впливу) 

» Розбудова потенціалу 

Потенціал 

» Готовність популяризувати нові 
знання про ЕІП і досвід сталого 
розвитку 

» Потенціал для дослідження 
економічного та іншого впливу 
політики EIП з метою 
обґрунтування та моніторингу 
політики EIП 

Прогалини 
 

» Відсутність комунікації з 
законотворчими органами 

» Відсутність загальних 
знань про ЕІП, вимог до 
них і переваг 

Коментарі 

» Академічні та наукові установи повинні бути залучені до співпраці з Проєктом «GEIPP  Ukraine» та 
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Мінекономіки для розробки економічного аналізу та прогнозу щодо реалізації політики EIП, щоб 
забезпечити вагоме обґрунтування для розроблення та реалізації політики EIП в Україні 

» Академічні та наукові установи – відіграють важливу роль у генеруванні  знань про ЕІП та 
популяризувати їх неупереджено. У той же час академічні та наукові установи можуть надати 
знання для розвитку законодавчої системи ЕІП в Україні. 

 

Аналіз потенціалу визначених зацікавлених сторін показав, що відповідні органи розуміють 
неефективність системи ІП в Україні.  Ці органи мають достатньо повноважень для внесення змін до 
політики ІП стосовно політики ЕІП шляхом внесення змін до існуючої системи законодавства та 
регулювання ІП стосовно політики ЕІП.  Політики, відповідальні за імплементацію директив ЄС, 
знайомі з основними положеннями вимог до EIП, оскільки директиви ЄС відповідають вимогам EIП.  
У той же час система центральних та місцевих органів влади може реалізовувати політику EIП, 
враховуючи свій досвід у сфері політики щодо ІП.  Асоціації також знайомі з основними положеннями 
вимог до EIП, виходячи з їх досвіду впровадження директив ЄС.  Асоціації можуть просувати 
принципи EIП між своїми учасниками, а також у національному масштабі для сприяння практичним 
потребам EIП у підтримці та стимулах.  Міжнародні організації мають досвід реалізації проєктів 
розвитку EIП у різних країнах та в Україні.  Ці проєкти спрямовані на реалізацію директив ЄС у рамках 
Угоди про асоціацію Україна - ЄС.  Цей досвід може бути застосований у нових Проєктах, таких як 
Проєкт «GEIPP Ukraine», за підтримки міжнародних організацій інструментів фінансової підтримки 
ініціатив сталого розвитку та національних постачальників фінансів.  Розуміння громадянським 
суспільством екологічних та соціальних переваг EIП може залучити їх до просування ЕІП під час 
розробки політики. 
Виявлені прогалини між групами зацікавлених сторін дозволяють зробити висновок, що основні 
прогалини пов’язані з відсутністю комунікації між зацікавленими сторонами, відсутністю нормативної 
бази та підтримки та стимулів для розвитку ЕІП та відсутністю досвіду впровадження чистих 
технологій та промислового симбіозу.  Враховуючи загальний курс країни у напрямку екологізації всіх 
сфер, реалізація політики EIП може стати якісно новим інструментом для досягнення Цілей сталого 
розвитку та практичного впровадження європейських директив завдяки Угоді про асоціацію між 
Україною та ЄС.  У цьому контексті важливо розвинути належне розуміння політики EIП на 
національному, регіональному рівні для громадянського суспільства та наукових кіл. 
  



ПОМИЛКА! ЗА ДОПОМОГОЮ ВКЛАДКИ "ОСНОВНЕ" ЗАСТОСУЙТЕ HEADING 1 ДО 

ТЕКСТУ ДЛЯ ДАНОЇ ОБЛАСТІ. 

39 

3.3.2  ЗАХОДИ ІЗ ЗМІЦНЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ, ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ СЕРЕД 

КЛЮЧОВИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОБОЧОГО 

ПЛАНУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАХОДІВ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН  

Під час картування стейкхолдерів були виявлені вплив та інтерес зацікавлених сторін.  Матриця 
зацікавлених сторін Проєкту «GEIPP Ukraine» була створена на основі виявленої інформації.  
Відповідно до Матриці зацікавлені сторони було поділено на три рівні, зважаючи на їх зацікавленість 
та вплив на Проєкт (зелений, жовтий та оранжевий - від найвищого до найнижчого, відповідно). 

Заходи щодо розбудови потенціалу були визначені на основі підходів UNIDO, потреб зацікавлених 
сторін, потреби техніко-економічного обґрунтування політики EIП для розробки законопроєктів та 
нормативних актів. Заходи детально описані групами зацікавлених сторін у Матриці.

 

 

Ключові зацікавлені сторони (зелена рамка Матриці зацікавлених сторін Проєкту «GEIPP Ukraine») - є 
основними особами, що приймають рішення, які відіграють особливо важливу роль у формуванні та 
реалізації політики EIП разом з місцевими органами влади, які втілюватимуть та забезпечуватимуть 
практичними напрацюваннями в процесі втілення ЕІП 

» Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

»  Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку 

»  Міністерство розвитку громад та територій 

»  Міністерство охорони навколишнього середовища та природних ресурсів 

»  Міністерство енергетики 

» Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

»  Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості 

» Українська торгово-промислова палата України 

» Регіональні адміністрації та місцеві ради, їх виконавчі органи 

Враховуючи, що імплементація політики EIП охоплює регулятивні аспекти, для складання 
законопроєктів та нормативних актів буде потрібна конкретна інформація (наприклад, для 
обґрунтування прийняття, цілей, завдань та основних положень, очікуваних соціально-економічних 
наслідків закону після його прийняття, аналіз  регуляторного впливу на бізнес). 

Сьогодні в Україні відсутність бюджетної підтримки, податкових та митних стимулів для ІП, а отже, і 
підтримки ЕІП, може перешкодити розвитку ЕІП.  Вирішити цю проблему можна буде, якщо органи 
влади усвідомлюють переваги політики EIП.  Тому важливо продемонструвати державним 
чиновникам, як стратегії EIП можуть допомогти бізнесу зменшити свій вплив та перевершити 
очікування місцевих та національних нормативних актів, вирішити екологічні та соціальні проблеми 
та збільшити податкові надходження для наповнення державного та місцевих бюджетів. 
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Очікування 

Залучення до Робочої групи з питань розробки політики EIП (експертна група), яка повинна бути 
створена за офіційним наказом Міністерства економіки (див. Розділ 3.2).  Робоча група з питань 
розробки політики EIП повинна сприяти ефективному розвитку національної політики EIП та 
розробляти закони та нормативні акти для розвитку EIП. 

Заходи стосовно зміцнення потенціалу і підвищення обізнаності в рамках Проєкту «GEIPP 
Ukraine»7 

За результатами інтерв’ю (див. Розділ 3.1.3) для ключових зацікавлених сторін були визначені основні 
заходи з розбудови потенціалу, головним чином, семінари з ЕІП, де окреслювалась би важливість 
включення EIП до законодавства,  досвід розвитку EIП у інших країнах під егідою UNIDO, навчальні 
поїздки, які також включатимуть технічні та управлінські компетенції (включаючи мотивацію 
політичних лідерів та професіоналів).  Відповідно до міжнародної практики втілення GEIPP та думок 
ключових зацікавлених сторін, в рамках Проєкту «GEIPP Ukraine» запропоновані наступні заходи 
щодо зміцнення потенціалу та підвищення обізнаності: 

» Робоча група з питань розробки політики EIП (має бути затверджена офіційним розпорядженням 
Мінекономіки та підтримана Проєктом «GEIPP Ukraine») 

» Семінари з міжнародними експертами, керівниками бізнесу України, зацікавленими 
представниками бізнесу, науково-дослідними установами (необхідно визначитися з темами та 
графіком проведення семінарів на півроку / рік) 

»  Широкі обговорення експертів щодо ініціатив щодо розвитку EIП (можливо для обговорення 
законодавчих та регулятивних ініціатив) 

»  Допомога у проведенні соціально-економічних досліджень (аналіз та прогноз) у розробці 
законоПроєктів та нормативних актів 

»  Офіційні заходи (початкові зустрічі, заходи з відкриття інфраструктури), організовані/підтримані 
Проєктом «GEIPP Ukraine», включаючи заходи B2G 

»  Регулярні зустрічі Проєкту «GEIPP Ukraine» з бенефіціаром (щомісяця або щокварталу) 

» Залучення відповідних експертів (у тому числі, міжнародних) до конкретних тем 

»  Інформаційні матеріали (брошури із загальних питань функціонування EIП, дослідження, 
результати опитувань на відповідні теми (українською мовою) 

»  Цифрові ресурси щодо політики EIП та Проєкту «GEIPP Ukraine»: 

•  веб-сайт Проєкту та сторінка в соціальних мережах, в т.ч.  наявність цифрових матеріалів про EIП; 

•  інформація про політику EIП та Проєкт «GEIPP Ukraine” на веб-сайті Мінекономіки (бенефіціар Проєкту) 

» Підтримка через скеровування (щодо розробки стимулів для підтримки EIП для тих, хто приймає 
рішення, щодо запровадження генерального планування для EIП) 

» Навчальні тури 

» Пілотні ЕІП в Україні 

» ЕІП створені в рамках Глобальної програми з екоіндустріальних парків в різних країнах (на момент 
карантинних обмежень, тур може бути віртуальним) 

» Переваги ЕІП, що пропагуються на національних (регіональних) форумах та конференціях, 
дискусіях, організованих серйозними організаціями / асоціаціями, місцевими органами влади 
(через участь, надання часткової підтримки таким заходам та проведення презентацій, виступів). 

 

7 According to the results of interviews with representatives of EIP stakeholders (see section 3.1.3) 
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Компетенції та інформаційні потреби 

Важливо створити технічний та мотиваційний потенціал для розуміння переваг впровадження 
політики EIП в Україні, обізнаності щодо усунення бар'єрів, включаючи політику EIП у стратегічних та 
планувальних урядових документах, підтримуючи зміни в політичних рамках, включаючи розробку 
законодавчих та нормативних положень (поправок).  На основі згаданих перспектив та результатів 
інтерв’ю, інформаційні потреби ключових зацікавлених сторін Проєкту «GEIPP Ukraine» наступні:8: 

» Базові знання про EIП, мета створення EIП, переваги, вплив на національне економічне зростання 
(промислова конкурентоспроможність, створення робочих місць, пом'якшення та адаптація до 
зміни клімату, генеральне планування). 

» Міжнародний досвід втілення політики ЕІП (кейс стаді), досвід подолання прогалин у 
впровадженні політики EIП в інших країнах. 

» Міжнародний досвід управління EIП у країнах GEIPP (розробка пропозицій щодо управління EIП в 
Україні). 

»  Економічний аналіз та прогноз (техніко-економічне обґрунтування) реалізації політики EIП в 
Україні, в т.ч.  аналіз регуляторного впливу;  економічне обґрунтування надання фінансових 
(податкових / митних) державних стимулів для ЕІП в Україні (для обґрунтування підготовки 
законоПроєкту та надання фінансових та економічних стимулів згідно з Указом 950). 

»  Можливості застосовувати міжнародні рекомендації до ЕІП в Україні. 

Місцевій владі16 бракує знань щодо можливостей розвитку інфраструктури через EIП (дороги, 
мережі), шляхів створення EIП, розробки концепції EIП, залучення інвестицій, тематичних досліджень 
та історій успіху (разом із проблемами та шляхів їх вирішення), способів подолання навантажень на 
місцевий бюджет.  Важливо допомогти місцевим органам розкрити шляхи покращення добробуту 
місцевих жителів та загального регіонального розвитку за допомогою інструментів політики EIП, а 
також добробуту працівників та переваг функціонуючих служб (наприклад, водопостачання та чисте 
повітря). 

Важливо розпочати розбудову потенціалу та підвищити обізнаність державних службовців, які беруть 
участь на ранніх етапах розвитку ЕІП, оскільки бюрократичні процедури підготовки та прийняття 
законодавчих змін вимагають багато часу.  Це може відбуватися під час зустрічей з бенефіціаром, а 
також подальших інформаційних заходів, описаних вище, із ключовими зацікавленими сторонами.  
Спільнота експертів буде сформована для просування політики EIП у галузевих документах (плани 
дій, регуляторні акти, базове законодавство) на рівні міністрів. 

Після початкового етапу реалізації політики EIП важливо підтримувати обізнаність чиновників на 
достатньому рівні, щоб підтримати їх інтерес до концепції EIП. 

 

8 According to the results of interviews with representatives of stakeholders (see section 3.1.3) and international experience UNIDO “An 
international framework for Eco-Industrial Parks” (December 2017) 
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Первинні зацікавлені сторони (жовта рамка Матриці зацікавлених сторін): мають значний рівень 
впливу та інтереси в політиці EIП. Їхній рівень впливу достатньо високий, на відміну від інтересу: 

» Мінфін 

» Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики  

» Комітет ВРУ з питань бюджету 

» Антимонопольний комітет 

» Доцільно залучити чотири вищенаведені інституції до заходів з розбудови потенціалу та 
підвищення обізнаності, визначених для ключових зацікавлених сторін, а також Комітету 
Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, який впливає на загальні 
правові умови екологічної політики. 

Інші первинні зацікавлені сторони наступні: 

» державні органи (Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство 
соціальної політики, Державна служба праці, Державна екологічна інспекція, Державна 
податкова служба, Державна митна служба, органи державного архітектурно-будівельного 
контролю); 

»  галузеві асоціації; 

»  міжнародні установи; 

»  фінансові установи; 

» організації громадянського суспільства; 

» навчальні заклади та наукові установи; 

» Центр РЕЧВ 
 

Очікування 

Залучення до Консультативної ради Проєкту. 

Заходи стосовно зміцнення потенціалу і підвищення обізнаності в рамках Проєкту «GEIPP Ukraine»9 

» Семінари для широкої аудиторії, в якій беруть участь досвідчені міжнародні експерти, бізнес-
лідери України, зацікавлені представники бізнесу, дослідницькі установи (необхідно визначитися 
з темою та графіком на півроку / рік вперед) 

» Тренінги на певні задані теми для конкретних груп зацікавлених сторін (керуючі компанії, 
учасники ІП, місцеві органи влади), які потребуватимуть розробки навчальних матеріалів та 
планування. 

» Експертні дискусії для обговорення ініціатив з розвитку ЕІП і законодавчих і регуляторних 
ініціатив.   

» Створення мережі ініціаторів, керуючих компаній, орендарів ІП та ЕІП для обміну досвідом та 
знаннями (за підтримки Проєкту «GEIPP Ukraine» 

» Інформаційні матеріали і вебсайт 

 

9 According to the results of interviews with representatives of EIP stakeholders (see section 3.1.3) 



ПОМИЛКА! ЗА ДОПОМОГОЮ ВКЛАДКИ "ОСНОВНЕ" ЗАСТОСУЙТЕ HEADING 1 ДО 

ТЕКСТУ ДЛЯ ДАНОЇ ОБЛАСТІ. 

43 

» Участь у національних та регіональних промислових, екологічних кліматичних форумах з метою 
популяризації EIП (можливо у співпраці з регіональними асоціаціями або регіональними 
Проєктами)  

До проведення тренінгів можна залучити Центр РЕЧВ. 

Компетенції і інформаційні потреби 

В основі інформаційних потреб стоять заходи з підвищення обізнаності та інформування про 
прогрес Проєкту «GEIPP Ukraine», розуміння переваг та шляхів впровадження ЕІП в Україні, 
обмін знаннями, підвищення кваліфікації, обізнаність щодо усунення бар'єрів.  Крім того, 

» Галузеві асоціації, академічні та наукові установи, міжнародні установи потребують базові знання 
про EIП та вимоги до EIП, мети створення, особливостей, переваг (промислова 
конкурентоспроможність, нові інструменти для залучення інвестицій), світового досвіду 
впровадження EIП (історії успіху). 

» Державні органи мають інформаційну потребу в економічному аналізі та прогнозі (техніко-
економічне обґрунтування) для реалізації політики EIП в Україні, в т.ч.  аналіз регуляторного 
впливу;  економічне обґрунтування надання фінансових (податкових / митних) державних 
стимулів для ЕІП в Україні (для обґрунтування підготовки законоПроєкту та надання фінансових та 
економічних стимулів згідно з Указом 95010) 

» Фінансовим установам потрібна інформація про переваги EIП (переважно економічні, але 
відповідальний бізнес також зацікавлений у екологічних та соціальних наслідках), фінансові 
механізми та вимоги до EIП, щоб розширити інструменти фінансування екологічних Проєктів зі 
стабільною окупністю інвестицій для Проєктів EIП 

» Організації громадянського суспільства зацікавлені в екологічних впливах EIП. 

 

 
Другорядні зацікавлені сторони (помаранчева рамка Матриці зацікавлених сторін): мають інтерес і 
в той же час низький рівень впливу на прийняття національних рішень.  Втім, вони дуже 
зацікавлені у реалізації політики EIП у разі надання інструментів державної підтримки 
(економічної, інституційної, інформаційної): 

» Ініціатори ІП 

» Керуючі компанії ІП 

» Орендарі ІП 

Доцільно залучити представників пілотних Проєктів EIП, а також підприємств, зацікавлених у 
концепції EIП, які потенційно можуть бути залучені , як орендарі. 

Тренінги, консультації та аудит можуть проводитись із залученням потенціалу Центру 
ресурсоефективних та чистих технологій. 

Очікування 

Залучати експертів та спікерів до участі у семінарах, круглих столах та конференціях, щоб поділитися 
своїми думками та баченнями щодо впровадження Проєкту «GEIPP Ukraine» в Україні;  участь у 
засіданнях Консультативної ради. 

Заходи стосовно зміцнення потенціалу і підвищення обізнаності в рамках Проєкту «GEIPP Ukraine»:  

 

10 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF#Text
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» Семінари вивчити досвід міжнародних ЕІП (теми і графік мають бути підготовані на пів-року або 
рік) 

» Тренінги на певні теми для орендарів ІП (розробка матеріалів для тренінгів) 

» Створення мережі ініціаторівб керуючих кома пій, орендарів ІП і ЕІП для обміну досвідом і 
знаннями (за підтримки Проєкту «GEIPP Ukraine») 

» Інформаційні матеріали (брошури загально про ЕІП, та про конкретні переваги ЕІП, алгоритми і 
процедури для РЕЧВ) 

Компетенції і інформаційні потреби 

» Вигоди для бізнесу, включаючи пом’якшення екологічних та соціальних ризиків 

» Інструменти та практичні підходи для трансформації ІП у ЕІП та відповідність вимогам ЕІП для 
керуючих компаній ІП та компаній-учасниць, практичні шляхи впровадження інструментів ЕІП в 
Україні 

» Шляхи залучення інвестицій та компаній-учасників до EIП, а також впровадження РЕЧВ та 
промислових симбіозів на базі ЕІП 

» Ініціатори ІП не мають знань про переваги EIП (економічні, соціальні, екологічні) та міжнародні 
тенденції в інвестиціях, забруднення навколишнього середовища у разі поганого планування та 
функціонування EIП, потенційні проблеми під час створення та функціонування EIП, розробка 
ефективної концепції EIП . 

» Компанії, що керують ІП, зацікавлені в економічних доходах та економії, яких можна досягти за 
допомогою промислових симбіозів та чистих технологій, а також лідерських навичок, знання 
способів залучення інвестицій, участі компаній, моніторингу діяльності EIП. 

 

3.3.3  ПРОПОЗИЦІЇ ДО РОБОЧОГО ПЛАНУ З РОЗБУДОВИ ПОТЕНЦІАЛУ, 

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ 

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ПРОЄКТУ «GEIPP 

UKRAINE» 

Розвиток потенціалу та підвищення обізнаності Проєкту «GEIPP Ukraine» полягає в тому, що різні 
результати залежать від діяльності Проєкту та груп зацікавлених сторін.  Згідно з визначеними 
зацікавленими сторонами, їх впливом та інтересом, пропозиція робочого плану Проєкту «GEIPP  
Ukraine» передбачає різні заходи на 2021 рік (з урахуванням щорічного оновлення звіту про аналіз 
зацікавлених сторін)11. 

1.1 
Картування існуючого потенціалу установ та постачальників послуг щодо розвитку 
екоіндустріальних парків 

1.1.2 Аналіз політики  

  

» Національний консультативний семінар з аналізу політики EIП для політиків 

»  Підтримка Мінекономіки у створенні міжвідомчої робочої групи з розробки 
політики щодо ЕІП в Україні 

» Детальний огляд існуючих міжнародних рекомендацій та пов’язаних із критеріями 
EIП порівняно з національними умовами 

 

11 Реалізація Проєкту «GEIPP – Україна» планується до 2025 року. Компетентні органи та установи можуть залучати можливості міжнародних 
проектів технічної допомоги для додаткового нарощування потенціалу у сферах, пов'язаних з політикою ЕІП, згідно з параграфами 60-64 
Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 лютого 2002 р. № 153: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF#Text
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»  Підтримка засідання та обговорення Робочої групи щодо впровадження критеріїв 
EIП з урахуванням національних умов в Україні 

1.1.3 Перегляд та підтримка в поправках / змінах політики та нормативних актів 

  

» Підготовка настанов та проведення навчального курсу в процесі розробки успішної 
політики EIП (для політиків) 

» Підготовка настанов для розробки стимулів (для політиків) 

» Семінар настанов з розробки стимулів (для політиків) 

»  Напрацювання аналітичних матеріалів стосовно міжнародного досвіду управління 
ЕІП в країнах GEIPP (для обґрунтування пропозицій щодо управління EIП в Україні) 

»  Семінар з міжнародного досвіду управління EIП у країнах GEIPP 

» Розробка техніко-економічного обґрунтування для економічного обґрунтування 
надання фінансових (податкових / митних) державних стимулів для ЕІП в Україні 

»  Підтримка у розробці економічного прогнозу (техніко-економічного обґрунтування) 
політики EIП в Україні, в т.ч.  аналіз регуляторного впливу (для обґрунтування 
розробки законодавства та забезпечення фінансових та економічних стимулів) та 
передача економічного прогнозу Мінекономіці 

1.2 
Зміцнення національних інституцій, що мають відношення до розробки та впровадження 
політики EIП 

1.2.2 Розбудова потенціалу і підвищення обізнаності 

  » Міжнародний семінар на тему переваг і стимулів для ЕІП 

  
» Міжнародний семінар на тему досвіду стосовно подолання барєрів на шляху до 

впровадження політики ЕІП у країнах GEIPP 

  

» Роз’яснювальні кампанії на тему знань про ЕІП: 

• для місцевих органів влади та бізнесу: щодо переваг EIP (економічних, соціальних, 

екологічних) та міжнародних тенденцій в інвестиціях, забруднення у разі поганого планування 

та функціонування EIP, потенційних проблем під час створення та функціонування EIP, 

розробки концепції EIP; 

•  для місцевих органів влади та бізнесу: щодо можливостей розвитку інфраструктури через EIП 

(дороги, мережі), можливостей локального працевлаштування, шляхів створення EIП, 

концепції EIП та розробки бізнес-плану, залучення інвестицій, тематичних досліджень та 

історій успіху (разом із проблемами та шляхами  їх вирішення), шляхи подолання навантажень 

на місцеві бюджети; 

•  для бізнесу (особливо керуючих компаній ІП) щодо економічних доходів та економії, яких 

можна досягти за допомогою промислових симбіозів, а також стосовно лідерських навичок, 

способів залучення компаній-учасників, моніторинг діяльності EIП (можна поширити ці 

знання  також серед місцевих органів влади); 

•  - для фінансових установ щодо “зелених” фінансових інструментів, переваг EIП (переважно 

економічних, але відповідальний бізнес також зацікавлений у екологічних та соціальних 

наслідках), світового досвіду фінансових механізмів та вимог до EIП (ці знання можна 

поширити також серед  місцевої влади); 

•  для громадських організацій щодо впливу ЕІП на навколишнє середовище, обґрунтування 

державної економічної підтримки ЕІП 

  

» Тренінги на конкретні теми про ЕІП для  певних категорій стейкхолдерів (керуючі 
компанії, учасники, бізнес, місцева влада), включаючи підготовку навчальних 
матеріалів 

  Зміцнення потенціалу (TCO.1):  

  » віртуальний візит до ЕІП в одній з країн втілення Проєктів GEIPP (з огляду на 
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пандемію); 

  

» підтримка створення добровільної мережі ініціаторів, керуючих компаній, учасників ІП 
та ЕІП для обміну досвідом та обміном знаннями (платформу для комунікації також 
можна створити на веб-сайті Проєкту «GEIPP Ukraine»); 

  » візит до ІП в Білій Церкві з представниками урядових органів 

  

» Проведення широких експертних дискусій щодо політики EIП із залученням учасників 
Консультативної ради Проєкту «GEIPP Ukraine» 

»  Підготовка матеріалів (буклетів) для місцевих органів влади та бізнесу (ініціаторів 
парків та керуючих компаній) щодо залучення інвестицій у Проєкти EIП та розробки 
ефективної концепції та бізнес-плану EIП (з презентаціями семінару) 

»  Підготовка матеріалів (методологічних) для політиків та місцевих органів влади щодо 
забезпечення загальнодержавного та місцевого генерального планування ЕІП (з 
презентацією семінару) 

»  Семінар-практикум щодо міжнародного досвіду GEIPP стосовно мотиваційних 
факторів (переваг) для ініціаторів EIП, керівних компаній, підприємств, асоціацій для 
участі в програмі EIП 

»  Підготовка матеріалів (планування дій) для місцевих органів влади та бізнесу 
(ініціаторів парків та керуючих компаній), як планувати та впроваджувати EIП та як 
трансформувати IП у EIП (із презентацією семінару) 

»  Розробка ресурсу цифрового картування для EIП (IП) (може бути надана під час 
створення веб-сайту або як самостійний цифровий продукт) з метою забезпечення 
загальнонаціонального потенціалу для генерального планування EIП. 

»  Проведення національного опитування щодо готовності до впровадження EIП із 
залученням науково-дослідної установи для передачі Мінекономіки та 
розповсюдження  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ І ВИСНОВКИ 
 

Україна на сьогоднішній день тримає курс співзвучний з Цілями Сталого Розвитку ООН та курсом 
Європейського Союзу на екологізацію всіх сфер економіки. Оскільки розвиток ІП не відзначився 
ефективністю, існує значний рівень промислового забруднення, накопичення відходів, впровадження 
моделі ЕІП може стати показовим прикладом екологізації виробництв. Модель ЕІП спрямована 
одночасно на досягнення цілей економіки (таких як підвищення виробництва та ефективності бізнесу, 
досягнення цілей приєднання до Європейського зеленого курсу), суспільства (забезпечення прав 
працівників та зв'язок з громадою) та навколишнього середовища (наприклад, ефективне 
використання ресурсів та скорочення викидів, трансформацію вугільних регіонів). Всі цілі можуть бути 
як підтримуючими одне до одного, так і такими, що суперечать. Тому впровадження моделі ЕІП 
повинен управлятися за допомогою супровідних політичних механізмів, що створює мотивацію. 

В Україні присутня велика кількість стейкхолдерів, які впливають на формування та впровадження 
політики розвитку ЕІП. До них належать центральні владні інституції з розгалуженими секторальними 
компетенціями, місцеву владу, ІП та бізнес, фінансові інституції.  

Аналіз стейкхолдерів свідчить, що політична база для переходу до моделі ЕІП в Україні є 
нескоординованою. Існує велика кількість державних органів, які впливають на політику розвитку ІП, 
що включає незапроваджені бюджетну підтримку та фіскальне стимулювання. 

Процес децентралізації впливає на появу нових місцевих органів, які функціонують з різним досвідом 
та за різними підходами у розвитку регіонів. Політика державної підтримки ІП і чистого екологічного 
виробництва є фактично декларативною в період трансформації країни у напрямку європейського 
курсу та не створює стимулів для бізнесу. Місцева влада, започатковуючи ІП не має знань та досвіду 
для залучення інвесторів, бізнес започатковуючи ІП також не може залучити інвестиції. 

З огляду на це, необхідно впровадити всеохоплюючий підхід, який в першу чергу забезпечить 
ефективну комунікацію між стейкхолдерами. Вкрай важливим для успішного впровадження політики 
ЕІП заповнити первинні інформаційні потреби стейкхолдерів для забезпечення їх мотивації у 
прийнятті законодавчих актів, скоординувати їх зусилля у законодавчому визначенні політики ЕІП, 
надати знання місцевим органам щодо переваг впровадження ЕІП на місцевому рівні та алгоритму 
дій, надати інформаційне забезпечення щодо шляхів залучення інвесторів, враховуючи потенційне 
розширення інструментів для ЕІП, сприяти розвитку діалогової платформи між урядовими органами, 
місцевою владою та бізнесом. 
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ДОДАТОК A 
 

Опис національних стейкхолдерів, що мають відношення до політики ЕІП 

Макро-рівень 

Верховна Рада України (Парламент)12 

Парламент - це єдиний орган законодавчої влади в Україні. Парламент затверджує Програму 
діяльності Уряду, Уряд є підзвітним Парламенту. Парламент зацікавлений у виконанні Коаліційної 
міжфракційної угоди (відсутня у поточному скликанні, партія більшості реалізує свою програму). Всі 
народні депутати мають право законодавчої ініціативи. 

Здійснює прийняття базових законів щодо ІП, фіскального та іншого стимулювання на рівні закону на 
основі пропозицій парламентських комітетів. Базові питання діяльності ІП, податкові і митні пільги, 
бюджетна підтримка і програми бюджетного фінансування затверджуються парламентом на рівні 
законів. 

Парламентом ратифіковано Угоду про асоціацію з ЄС, яка закладає основу для імплементацію 
директив ЄС, пов’язаних з екологізацією виробництва, та Паризьку угоду (виконання яких в 
основному покладене на Уряд). 

 

Для здійснення законоПроєктної роботи утворюються Комітети Верховної Ради України з числа 
народних депутатів за напрямами, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до 
повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій 

 

Зацікавлена сторона Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку 13 

Мандат Комітет розробляє, формує політику, яка повинна бути прийнята 
законом, та надає експертизу законоПроєктам, ініційованим Урядом 
та Президентом України. 

Пропозиції Комітету, прийняті у формі рішень Комітету щодо 
законоПроєктів, є основою для прийняття законів Парламентом 
України. 

 

12 https://www.rada.gov.ua/ 
13 http://komprompol.rada.gov.ua/ 

https://www.rada.gov.ua/
http://komprompol.rada.gov.ua/
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До компетенції комітету віднесені державна економічна, 
промислова, антимонопольна політика, зовнішньоекономічна, 
інвестиційна діяльність, спеціальні (вільні) економічні зони та 
території пріоритетного розвитку, технологічні парки, стандартизація, 
підтвердження відповідності, акредитація та метрологічна діяльність, 
розвиток підприємницької діяльності; промислова політика та 
розвиток окремих галузей виробництва. 

Є основним комітетом з розгляду законодавчих питань  ІП (крім 
податкових і митних преференцій), Комітет підтримує необхідність 
розвитку ІП (ініціював законопроєкти щодо податкових та митних 
преференцій у 202014). 

Є другорядним комітетом з розгляду податкових і митних 
преференцій, може відстоювати інтереси у Комітеті з питань фінансів, 
податкової та митної політики. 

Роль в просуванні ЕІП » Створення політики EIП 

» Сприяння фінансовій підтримці розвитку EIП 

»  Розробка та сприяння стимулюванню EIП 

Відповідність Комітет зосереджується на економічному розвитку, створюючи 
умови для залучення інвестицій в економіку країни, промисловий 
розвиток та розвиток ІП. 

Інтерес Комітет зацікавлений у розвитку ЕІП як нової форми ІП. 

Спроможність 
реалізації своєї ролі 

Комітет відіграє ключову роль в розгляді законодавчих ініціатив 
щодо ІП (крім податкових та митних преференцій).  Комітет 
підтримує необхідність розвитку ІП та ініціював законопроєкти про 
податкові та митні преференції у 2020 році. Тому Комітет захищатиме 
інтереси політики ЕІП у Комітеті з питань фінансів, податкової та 
митної політики (Комітет з економічного розвитку  поза основними 
обов’язками також розглядає  податкові та митні преференції).  

 

Зацікавлена сторона Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної 
політики 15 

Роль в просуванні ЕІП Пропозиції Комітету, прийняті у формі рішень Комітету щодо 
законопроєктів, є основою для прийняття законів Парламентом 
України. 

Комітет розробляє, формує політику, яка повинна бути прийнята 
законом, та надає експертизу законопроєктам, ініційованим Урядом 
та Президентом України. 

До предметів відання відносяться питання системи оподаткування, 
загальнодержавні податки і збори (мита, плата, інші обов’язкові 
платежі), місцеві податки та збори, інші доходи бюджетів 

 

14 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69253; http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69254 
15 http://komfinbank.rada.gov.ua/ 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69253
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69254
http://komfinbank.rada.gov.ua/
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неподаткового характеру; податкові пільги; митна справа та митний 
тариф. 

Роль в просуванні ЕІП » Створення політики ЕІП 

Відповідність Є основним і виключним комітетом для розгляду питань надання 
податкових та митних пільг ІП (внесення змін до Податкового та 
Митного кодексів має здійснюватися окремими законами), має 
вплив на їх схвалення Верховною Радою (може мати негативний в 
плив з точки зору принципів Податкового кодексу щодо однакових 
умов ведення діяльності для всіх суб’єктів господарювання, та 
відповідно не підтримувати податкові та митні пільги). 

Інтерес Зацікавлений у створенні рівних податкових умов ведення діяльності 
для всіх суб’єктів господарювання, побудові ефективної системи 
оподаткування.  Тому Комітет не зацікавлений у податкових та 
митних стимулах для EIП. 

Спроможність 
реалізації своєї ролі 

Комітет зосереджується на встановленні рівних умов діяльності для 
всіх суб’єктів господарювання за рівних податків, тому цей комітет не 
зацікавлений у підтримці податкових та митних пільг для ІП. 

 

Зацікавлена сторона Комітет Верховної Ради з питань бюджету 16 

Мандат Пропозиції Комітету, прийняті у формі рішень Комітету щодо 
законопроєктів, є основою для прийняття законів Парламентом 
України. 

Комітет розробляє, формує політику, яка повинна бути прийнята 
законом, та надає експертизу законопроєктам, ініційованим Урядом 
та Президентом України. 

До предметів відання відносяться питання державної бюджетної 
політики та міжбюджетні відносин. 

Роль в просуванні ЕІП » Створення політики ЕІП 

Відповідність Комітет впливає на пряму бюджетну підтримку регіонального 
розвитку (зокрема, це головний Комітет з питань парламентської 
підготовки законопроєктів, що стосуються функціонування 
Державного фонду регіонального розвитку 17). 

Інтерес Зацікавлений у забезпеченні збалансованості бюджетів державного 
та місцевого рівнів, обґрунтованості напрямів та обсягів направлення 
бюджетних коштів для підтримки діяльності суб’єктів 
господарювання. 

При розгляді податкових та митних питань має вплив на їх прийняття 
з точки зору наповненості державного бюджету (надання пільг може 
розглядатись як недонадходження до бюджету), має вплив на 

 

16 http://budget.rada.gov.ua/ 
17 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70149  

http://budget.rada.gov.ua/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70149
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виділення прямої бюджетної підтримки для розвитку діяльності 
(зокрема, є головним комітетом для підготовки до розгляду 
парламентом законопроєктів, пов’язаних із функціонуванням 
Державного фонду регіонального розвитку18). 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Комітет зосереджується на забезпеченні збалансованості 
державного та місцевих бюджетів, обґрунтованості та об'єктивності 
розподілу коштів та приймає рішення про розмір бюджетних коштів 
для підтримки діяльності суб'єктів господарювання. 

 

Зацікавлена сторона Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 
природокористування 19 

Мандат Пропозиції Комітету, прийняті у формі рішень Комітету щодо 
законоПроєктів, є основою для прийняття законів Парламентом 
України. 

Комітет розробляє, формує політику, яка повинна бути прийнята 
законом, та надає експертизу законопроєктам, ініційованим Урядом 
та Президентом України. 

Роль в просуванні ЕІП » Створення політики ЕІП 

Відповідність До предметів відання відносяться охорона, збереження, 
використання та відновлення природних ресурсів, у тому числі надр, 
лісів, водних ресурсів, атмосферного повітря, тваринного та 
рослинного світу, природних ландшафтів; екологічна безпека; 
поводження з відходами. 

Інтерес Комітет зосереджується на зменшенні екологічного навантаження 
під час прийняття законодавства, тому Комітет підтримуватиме 
законодавчі ініціативи щодо зменшення промислового забруднення 
через EIП. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Комітет відіграє головну роль у розгляді питань поводження з 
відходами, переробки.  Комітет відіграє другорядну роль при 
розгляді питань, пов’язаних з ІП;  крім того, Комітет впливає на 
прийняття законів, враховуючи їх екологічну відповідальність. 

 

Кабінет Міністрів України (Уряд)20 

Уряд є колегіальним органом в особах Прем'єр-міністра, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-
прем'єр-міністрів та міністрів. Уряд має виконавчу владу, забезпечує реалізацію фінансової, 
інвестиційної та податкової політики, соціальної політики та політики зайнятості, охорони природи, 
екологічної безпеки та природокористування.  Уряд координує роботу міністерств, органів виконавчої 
влади. 

 

18 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70149  
19 http://komekolog.rada.gov.ua/ 
20 https://www.kmu.gov.ua/ 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70149
http://komekolog.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
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Забезпечує проведення фінансової, інвестиційної та податкової політики, політики у сфері зайнятості, 
охорони природи, екологічної безпеки і природокористування. Затверджує підзаконні акти, 
загальнодержавні програми. Спрямовує і координує роботу міністерств, органів виконавчої влади. 

Уряд має право законодавчої ініціативи (вносить на затвердження парламентом на рівні закону  
базові питання діяльності ІП, податкові і митні пільги, засади бюджетного фінансування, програми 
бюджетного фінансування; законопроєкти розробляються міністерствами відповідно до Програми 
діяльності Уряду, Плану законопроєктних робіт Уряду, положень законів та стратегічних документів). 

Приймає обов’язкові для виконання нормативно-правові акти (в т.ч. підзаконні). При прийнятті актів 
керується відсутністю конфлікту інтересів та їх узгодженістю за всіма сферами. 

Урядом здійснюється долучення до Європейського зеленого курсу (European Green Deal), що зокрема 
зможе започаткувати роботу з новими "зеленими” та кліматичними фінансовими механізмами для 
України.21 Пріоритетні сфери: підвищення енергоефективності економіки, справедлива 
трансформація вугільного сектору, розвиток відновлювальної та водневої енергетики, розбудова 
національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, розвиток сталого сільського 
господарства, діджиталізація економіки, екологізація транспорту, наукова співпраця. Це 
потребуватиме оновлення додатків до Угоди про асоціацію, а також перегляду і узгодження 
національних і регіональних стратегій розвитку секторів економіки на предмет їх кліматичної 
амбітності. 

Урядом затверджується Державна стратегія регіонального розвитку, критерії обрання Проєктів ІП та 
процедури для надання державного стимулювання ІП. 

Урядом утворено Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів України за 
головуванням Прем’єр-міністра (за участі Мінрегіону, Міненерго, Мінекономіки та інших органів)22 
для запровадження підходу Just transition, який включатиме розвиток ІП під час трансформації 
вугільних регіонів у регіонах, що підлягають такій трансформації. 

Зацікавлена сторона Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства 
(Мінекономіки)23 

Мандат Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки»24 (далі – 
Закон про ІП) формування та реалізація державної політики щодо 
створення і функціонування ІП здійснюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 
державної інвестиційної політики. До основних завдань 
Мінекономіки25 відноситься забезпечення формування та реалізація 
державної політики щодо створення і функціонування ІП. 

Законом про ІП визначені такі повноваження Мінекономіки: 

» забезпечення сприятливих умов для створення та функціонування 
ІП; 

» ведення Реєстру ІП; здійснення моніторингу функціонування ІП; 
отримання щокварталу від керуючої компанії звіти про результати 

 

21 https://www.kmu.gov.ua/news/v-uryadi-rozpovili-pro-pidgotovku-do-uchasti-u-yevropejskij-zelenij-ugodi  
22 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-2020-%D0%BF#Text  
23 https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 
24 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#Text 
25 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-2019-%D0%BF#Text  

https://www.kmu.gov.ua/news/v-uryadi-rozpovili-pro-pidgotovku-do-uchasti-u-yevropejskij-zelenij-ugodi
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-2020-%D0%BF#Text
https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-2019-%D0%BF#Text
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функціонування ІП; 

» інформаційна та консультаційна підтримка ініціаторів створення і 
керуючих компаній та сприяння залученню учасників; 

» звернення до органів влади, підприємств, установ та організацій 
щодо вирішення питань, пов’язаних із створенням та 
функціонуванням ІП; 

» забезпечення доступу до публічної інформації, пов’язаної з 
діяльністю ІП; 

» інформування органів влади, що реалізують податкову та митну 
політику, відповідні місцеві державні адміністрації про ініціаторів 
створення, керуючі компанії та учасників ІП; 

» забезпечення надання керуючим компаніям та ініціаторам 
створення ІП за рахунок коштів, передбачених Державним 
бюджетом України, безвідсоткових кредитів (позик), цільового 
фінансування на безповоротній основі для облаштування ІП. 

Мінекономіки при формуванні політики ІП здійснюється розроблення 
змін до Закону про ІП. 

Згідно з Законом про ІП, Мінекономіки розробляється та подається на 
затвердження Урядом Порядок ведення Реєстру ІП та Перелік 
обладнання, що ввозиться на територію України без сплати ввізного 
мита для ІП. 

Роль в просуванні ЕІП » Розробка політики EIП 

» Впровадження політики EIП 

»  Сприяння фінансовій підтримці розвитку EIП 

»  Розробка та сприяння стимулюванню EIП 

» Генеральне планування EIП 

» Моніторинг політики EIП 

» Планування державного та місцевого бюджету для підтримки EIП 

» Координація між зацікавленими сторонами 

» Моніторинг ЕІП 

Відповідність Мінекономіки є однією з найважливіших зацікавлених сторін для 
реалізації політики розвитку ЕІП шляхом розробки законопроєктів та 
підзаконних нормативних актів, подання їх на розгляд уряду, 
підтримки розгляду в комітетах парламенту та захисту положень 
законопроєктів, формування висновку уряду щодо підписання 
прийнятих законів  Президент України. 

Крім того, Мінекономіки має широкі повноваження в декількох 
сферах, а саме забезпечує формування та реалізацію державної 
політики економічного, соціального розвитку і торгівлі, державної 
промислової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, 
державної політики у сфері технічного регулювання, стандартизації, 
метрології,  розвиток бізнесу, державно-приватне партнерство, ІП, 
інновацій в реальному секторі економіки, державної політики щодо 
ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері 
економічної діяльності. 
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Мінекономіки розроблено зміни до Закону про ІП щодо покращення 
основних умов функціонування ІП.26 

Також Мінекономіки розробляє Проєкт Стратегії розвитку 
промисловості України до 2030 року, який включає положення щодо 
розробки ЕІП, запровадження ефективної практики поводження з 
відходами, підвищення ефективності використання ресурсів 
промисловості, перехід до концепції «Промисловість  4.0 ". 

Інтерес Після прийняття Міністерство економіки координуватиме 
впровадження закону та розробку підзаконних актів. 

Мінекономіки зацікавлене в отриманні суттєвої інформації для 
вироблення комплексного техніко-економічного обґрунтування 
впровадження політики ЕІП, її механізмів та інструментів, 
обґрунтування для проєкту закону(ів) для подальшої ефективної 
співпраці із іншими впливовими стейкхолдерами. Зацікавлене у 
розширенні інформаційного забезпечення власних фахівців щодо 
політики ЕІП, включаючи досвід запровадження політики в інших 
країнах, інструментів підтримки. 

Мінекономіки також контролюватиме ефективність прийнятої 
політики EIП, функціонування EIП, а також надаватиме рішення щодо 
питань, що стосуються функціонування EIП, та інформаційну 
підтримку. 

Мінекономіки зацікавлене в інформаційній підтримці політики EIП для 
своїх експертів (підвищення обізнаності), включаючи міжнародний 
досвід у впровадженні, підтримці та оцінці ефективності політики EIП. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Мінекономіки бере участь у розробленні Програми діяльності Уряду, а 
також має право ініціювати перед Кабінетом Міністрів України 
включення до плану законодавчих робіт розроблення проєктів законів 
та нормативно-правових актів щодо ЕІП. 

Мінекономіки є основним у розробленні політики та проєктів 
законодавчих актів щодо ЕІП, подачі їх на розгляд КМУ, 
супроводження розгляду у Комітетах ВРУ та відстоювання положень 
законопроєктів для їх подання на прийняття ВРУ, формування 
висновку КМУ щодо підписання прийнятих законів Президентом 
України. 

Після прийняття Мінекономіки здійснюватиме координацію 
впровадження закону, розроблення підзаконних актів (в тому числі 
Мінрегіоном, НААУ, УкрНДНЦ). 

Також Мінекономіки здійснюватиме відслідковування 
результативності прийнятої політики ЕІП, моніторинг функціонування 
ЕІП, забезпечуватиме вирішення пов’язаних із функціонування ЕІП 
питань та інформаційну підтримку. 

У рамках Мінекономіки існує Відділ інструментів залучення інвестицій, 

 

26 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71012  
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який є спеціальним підрозділом, відповідальним за ІП в Україні.  
Згаданий вище підрозділ є частиною Департаменту із залучення 
інвестицій.  Мінекономіки відповідає за розробку та реалізацію 
державної політики щодо встановлення та функціонування ІВ в Україні 
відповідно до Закону про ІП. 

У той же час в рамках Мінекономіки діє Дирекція з промислового 
розвитку, яка відповідає за формування промислової державної 
політики, а в межах зазначеної Дирекції - Експертна група з ресурсної 
ефективності, яка відповідає за підвищення конкурентоспроможності 
промислових секторів , в тому числі на основі розумної спеціалізації, 
ефективності використання ресурсів та екологічної економіки, сталого 
розвитку, раціонального використання природних та паливно-
енергетичних ресурсів, розробки екологічної політики, 
енергозбереження в промисловому секторі. 

 

Зацікавлена сторона Національний орган стандартизації (Державне підприємство 
«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості»27 (УкрНДНЦ) (у сфері управління 
Мінекономіки) 

Мандат Відповідно до Закону України «Про стандартизацію»28 до основних 
повноважень належить організація та координація діяльності щодо 
розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та 
відновлення дії національних стандартів; сертифікація продукції, 
послуг та систем управління;  оцінка відповідності продукції технічним 
регламентам. 

Роль в просувані ЕІП » Створення політики ЕІП 

» Втілення політики ЕІП 

Відповідність Закон про стандартизацію створює передумови для наближення 
національної системи стандартизації до міжнародних та європейських 
стандартів та правил, а також імплементації Угоди про асоціацію 
Україна - ЄС, зокрема щодо впровадження екологічних, енергетичних 
та соціальних стандартів.  УкрНДНЦ визначений Мінекономіки як 
національний орган зі стандартів. 

Інтерес У разі впровадження інструментів підтримки шляхом нового виду 
сертифікації для EIП або впровадження нових національних стандартів 
при впровадженні міжнародних вимог до EIП, УкрНДНЦ 
потребуватиме інформаційної підтримки для розробки нових 
стандартів. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

УкрНДНЦ створив 165 технічних комітетів (ТК) для впровадження у 
національні стандартні системні стандарти, що стосуються вимог EIП: 

ТК 48 «Енергозбереження», ТК 82 «Захист навколишнього 

 

27 http://uas.org.ua/ua/  

28 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text  
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середовища» ТК 135 «Безпека промислових виробів та засобів 
індивідуального захисту». 

 

Зацікавлена сторона Національне агентство акредитації України29 (НААУ) (у сфері 
управління Мінекономіки) 

Мандат Основними функціями є акредитація органів з оцінки відповідності, 
проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів 
з оцінки відповідності вимогам акредитації. 

Роль в просувані ЕІП » Виконання політики ЕІП 

Відповідність НААУ є національним органом з акредитації в Україні, відповідальним 
за оцінку компетентності та спроможності організацій, які надають 
послуги з сертифікації, випробувань, інспекції та калібрування.  
Акредитація органів з оцінки відповідності НААУ визнана на 
європейському та міжнародному рівнях.30 

Інтерес У разі запровадження інструментів підтримки через сертифікацію при 
прийнятті нових стандартів ЕІП, зацікавлене в інформаційному 
забезпеченні для побудови системи оцінки відповідності, 
призначення органів оцінки відповідності (остаточне рішення щодо 
призначення органів оцінки відповідності здійснюється 
Мінекономіки). 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

НААУ відповідає за акредитацію органів з оцінки відповідності, які 
відповідають вимогам EIП, а саме у сферах діяльності органів 
сертифікації системи управління, органів сертифікації персоналу, 
органів сертифікації продукції. 

 

Зацікавлена сторона Міністерство розвитку громад та територій України31 (Мінрегіон) 

Мандат Забезпечує32 формування та реалізацію державної регіональної 
політики, державну політику у сфері поводження з побутовими 
відходами, державну політику у сфері будівництва, містобудування, 
просторового планування територій та архітектури, у сфері технічного 
регулювання у будівництві. 

Забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення 
енергетичної ефективності будівель та у сфері архітектурно-
будівельного контролю. 

В рамках Координаційного центру з питань трансформації вугільних 
регіонів України, Мінрегіон здійснює координацію розроблення 

 

29 https://naau.org.ua/  
30https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=en-GB&id=4d124447-546e-4fe8-bc1b-
e1da490da1ee&title=TechnicalRegulationSystemOfUkraine-standardization-ConformityAssessmentAndAccreditation-
MetrologyAndMetrologicalActivity 
31 https://www.minregion.gov.ua/  
32 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF#Text  
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Програми трансформації вугільних регіонів до 2027 року, яка 
включатиме також розвиток ІП у таких регіонах33. 

Роль в просуванні ЕІП » Створення політики ЕІП 

» Планування державного та місцевого бюджету на підтримку EIП 

Відповідність Здійснює розроблення Державної стратегії регіонального розвитку 
(відповідно і змін до неї) для подальшого затвердження Урядом, 
заходи якої підпадають під фінансування з Державного фонду 
регіонального розвитку. 

Інтерес Запровадити ефективні інструменти регіонального розвитку, які 
можна розглядати у формі EIП. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Здійснює оцінку та відбір на конкурсних засадах поданих місцевими 
держадміністраціями інвестиційних програм і Проєктів регіонального 
розвитку (у тому числі щодо розвитку індустріальних парків), що 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку. Здійснює реформування Державного фонду 
регіонального розвитку (ініційовано законопроєкт, який схвалено 
Урядом на внесено на розгляд Парламенту34, Комітет з питань 
бюджету основний для підготовки на розгляд Парламентом). 

 

Зацікавлена сторона Органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду 
(у сфері управління Мінрегіону) 

Мандат Наразі здійснюється реформування35 Державна архітектурно-
будівельної інспекції, яка ліквідується та замість якої утворено: 

Державну сервісну служби містобудування (здійснюватиме надання 
(отримання, реєстрації), відмову у видачі чи анулювання (скасування) 
документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних 
робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів)36, 
Державну інспекцію містобудування України (здійснює архітектурно-
будівельний контроль та нагляд), 
Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні 
України (реалізує державну політику з питань технічного регулювання 
у сфері містобудування), 

здійснюється утворення їх територіальних органів37. 

Роль в просуванні ЕІП » Втілення політики ЕІП 

» Генеральне планування ЕІП 

Відповідність Державна служба містобудування надає дозволи на будівництво та 
реєстр споруджених будівель. 

Державна інспекція містобудування України відповідає за 

 

33 https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-proviv-pershe-zasidannya-koordinacijnogo-centru-z-pitan-transformaciyi-vugilnih-regioniv  
34 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70149  
35 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2020-%D0%BF#n16  
36 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/218-2020-%D0%BF#Text  
37 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2020-%D0%BF#Text  
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архітектурний та будівельний контроль та моніторинг. 

Державне агентство з питань технічного регулювання містобудування 
України реалізує державну політику щодо технічного регулювання 
містобудування. 

Інтерес Оновлення державних будівельних норм та впровадження 
параметричної системи в будівельній галузі, сприяння використанню 
інноваційних та передових технологій та рішень у будівництві. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Ці органи можуть внести свій внесок у належне та ефективне 
генеральне планування та зонування EIП. 

 

Зацікавлена сторона Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів38 

(Міндовкілля) 

Мандат Міндовкілля39 відповідає за формування та реалізацію державної 
політики щодо охорони навколишнього середовища, екологічної 
безпеки, поводження з відходами (розробка стимулів), охорони 
земель та управління ними, охорони повітря, моніторингу, звітності та 
перевірки викидів парникових газів (включаючи створення системи 
торгівлі викидами),  а також у регулюванні озоноруйнівних речовин та 
фторованих газів, захисту озонового шару та запобіганні глобальному 
потеплінню, зміні клімату;  формування державної політики щодо 
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
середовища. 

Роль в просуванні ЕІП » Створення політики EIП 

»  Розробка та сприяння стимулюванню EIП 

»  Сприяння фінансовій підтримці розвитку EIП 

Відповідність Міністерство охорони навколишнього середовища реалізує екологічні 
програми, що фінансуються з бюджету (однак, бюджет цих програм 
дуже малий і обмежений). 

Інтерес Міністерство навколишнього середовища зацікавлене у впровадженні 
ефективної системи поводження з відходами в Україні відповідно до 
директив ЄС, заходів щодо пом'якшення клімату, ЕІП можуть показати 
зразкові практики у цій сфері. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Міністерство навколишнього середовища має спроможність сприяти 
практиці EIП 

 

 

Зацікавлена сторона Державна екологічна інспекція України40  (Держекоінспекція) (у сфері 
управління Міндовкілля) 

Мандат Держекоінспекція здійснює41 державний нагляд (контроль) у сфері 

 

38 https://mepr.gov.ua/  
39 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/614-2020-%D0%BF#Text  
40 https://www.dei.gov.ua/  
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охорони навколишнього природного середовища, зокрема земель, 
водних ресурсів, охорони атмосферного повітря, поводження з 
відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та 
агрохімікатами. Держекоінспекція має територіальні органи в 
областях. 

Роль в просуванні ЕІП » Моніторинг політики ЕІП 

Відповідність Інспекція - це орган, який може вимірювати вплив EIП на навколишнє 
середовище та брати участь у моніторингу політики EIП з питань 
довкілля. 

Інтерес Інспекція зацікавлена у виявленні дій, які завдають шкоди 
навколишньому середовищу, та забезпечує заходи щодо притягнення 
до відповідальності за порушення екологічного законодавства та 
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення екологічного 
законодавства. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Інспекція реалізує державну політику у сфері державного нагляду та 
контролю у галузі охорони навколишнього середовища, 
раціонального використання, відтворення та охорони природних 
ресурсів. 

Інспекція має регіональні підрозділи. 

 

Зацікавлена сторона Міністерство фінансів України (Мінфін)42 

Мандат Мінфін впливає на прийняття законів про податкові та митні пільги.  
Зокрема, звільнення від оподаткування та митних платежів 
розглядається Мінфіном як дефіцит державного бюджету.  Таким 
чином, положення законопроєктів про звільнення від оподаткування 
та митних платежів як заохочення ІП не можуть бути затверджені 
Мінфіном під час обов'язкової процедури узгодження відповідних 
законоПроєктів. 

Роль в просуванні ЕІП » Створення політики EIП 

» Сприяння фінансовій підтримці розвитку EIП 

» Планування державного та місцевого бюджетів на підтримку EIП 

Відповідність Мінфін43, як урядова установа оцінює кожен законоПроєкт на предмет 
його впливу на показники бюджету та дотримання міжурядових 
відносин та розподілу витрат. 

Інтерес Мінфін зазвичай висловлює позицію, що податкові та митні стимули 
для розвитку ІП негативно вплинуть на податкові надходження до 
державного бюджету, виходячи з того, що принципи Податкового 
кодексу України полягають у забезпеченні рівних умов ведення 
бізнесу для всіх підприємств та  врахування невдалих результатів СЕЗ 

 

41 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF#Text  
42 https://mof.gov.ua/uk  
43 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF#Text
https://mof.gov.ua/uk
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text
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та ТПР в Україні. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Мінфін має високі повноваження щодо прийняття всіх законів України, 
враховуючи, що це міністерство забезпечує оцінку витрат на 
реалізацію за кожним законом та забезпечує висновки комітетів 
парламенту.  У зв’язку з цим, сильна обізнаність щодо економічних, 
бюджетних вигод від EIП вплине на позицію Мінфіну виправдовувати 
стимули та державну підтримку в уряді та парламенті. 

 

Зацікавлена сторона Державна податкова служба44 (у сфері управління Мінфіну)  

Mandate Реалізує державну податкову політику, надає адміністративні послуги 
на основі законодавчих положень про податкові пільги та преференції 
для ІП. 

Роль в просуванні ЕІП » Моніторинг політики ЕІП (в тому числі цільове використання 
податкових пільг) 

Відповідність Служба є органом, який може брати участь у моніторингу політики EIП 
щодо питань ефективності податкових пільг та преференцій для ІП. 

Інтерес Цілеспрямоване та ефективне використання коштів, виділених у 
рамках державного стимулювання EIП. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Разом з Мінфіном (координується Мінфіном) Служба впливає на 
оцінку витрат на реалізацію для кожного закону.  Висока обізнаність 
щодо економічних, бюджетних переваг EIП вплине на позицію Служби 
виправдати податкові пільги для EIП. 

 

Зацікавлена сторона Державна митна служба України45 (у сфері управління Мінфіну) 

Мандат Реалізує державну митну політику, надає адміністративні послуги 
відповідно до законодавчих положень про митні пільги та преференції 
для ІП. 

Роль в просуванні ЕІП » Моніторинг політики ЕІП 

Відповідність Служба є органом, який може брати участь у моніторингу політики EIП 
щодо питань ефективності митних преференцій щодо ІП. 

Інтерес Цілеспрямоване та ефективне використання коштів, виділених у 
рамках державного стимулювання EIП. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Разом з Мінфіном (координується Мінфіном) Служба впливає на 
оцінку витрат на реалізацію для кожного закону.  Сильна обізнаність 
щодо економічних, бюджетних вигод від EIП вплине на позицію 
Служби виправдати митні стимули для EIП. 

 

 

44 https://tax.gov.ua/  
45 https://customs.gov.ua/  

https://tax.gov.ua/
https://customs.gov.ua/
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Зацікавлена сторона Міністерство енергетики України46 (Міненерго) 

Мандат Міненерго забезпечує формування та реалізацію державної політики у 
галузях електроенергетики, ядерної енергетики, вугілля, торфу, нафти 
та газу;  формування та реалізація державної політики щодо 
енергоефективності, енергозбереження, відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива (включаючи тарифи на 
введення / зелені тарифи) (крім енергоефективності будівель) та 
контролює електропостачання та теплопостачання. 

Роль в просуванні ЕІП » Створення політики ЕІП 

Відповідність Міненерго сприяє енергоефективності, енергозбереженню та 
збільшенню частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному 
балансі України відповідно до національних стратегічних цілей.  

Інтерес Міненерго зацікавлене розробці та впровадженні нових інструментів 
енергоефективного та чистого розвитку, якими EIП повинні стати в 
Україні. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Існує ініціатива47 Міненерго щодо створення Агенції зеленого розвитку 
(шляхом трансформації Державного агентства з енергоефективності, 
див. нижче) для міжгалузевої підтримки, просування, впровадження 
"зеленого" переходу, запровадження "зелених" облігацій, утилізації 
енергетичних відходів  , програми енергоефективності в різних галузях 
економіки. 

 

Зацікавлена сторона Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження48  
(Держенергоефективності) (Координується урядом через Міненерго) 

Мандат Держенергоефективності реалізує49 державну політику у сфері 
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 
енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива.  

Роль в просуванні ЕІП » Розроблення політики EIП (включаючи інструменти підтримки) 

» Імплементація політики EIП (включаючи інструменти підтримки) 

» Моніторинг політики EIП 

Відповідність Держенергоефективності забезпечує створення та функціонування 
енергетичного аудиту та енергоменеджменту, забезпечує розробку 
державних норм, правил, технічних регламентів щодо ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, 
кваліфікує когенераційні установки.  Він також охоплює заходи з 
підвищення обізнаності. 

Інтерес Держенергоефективності зацікавлене у розробці та впровадженні 

 
46 http://mpe.kmu.gov.ua/  
47 The Parliament, Hearings in Committee 13.10.2020 http://www.youtube.com/watch?v=1-c-RI0JoMc 
 

49 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676-2014-%D0%BF#Text  

http://mpe.kmu.gov.ua/
http://www.youtube.com/watch?v=1-c-RI0JoMc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676-2014-%D0%BF#Text
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нових інструментів та регуляторного середовища для 
енергоефективного та чистого розвитку, якими повинні стати ЕІП в 
Україні, сприяючи виходу на український ринок та надаючи підтримку 
інвесторам, міжнародним компаніям, які використовують зелені 
технології та забезпечують вдосконалення  енергоефективності та 
енергозбереження України та збільшити частку відновлюваних 
джерел в українському енергетичному балансі. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Держенергоефективності ініційовано впровадження «зелених» 
облігацій (прийнято у 2020 році на Закон України «Про ринки капіталу 
та організовані товарні ринки», стаття 1850) та наразі здійснюється 
розроблення Порядку відбору та супроводження проєктів 
екологічного спрямування, який буде затверджений Урядом. 

Ще однією ініціативою Держенергоефективності є створення 
Державного фонду декарбонізації, який накопичуватиме доходи від 
податку на викиди CO2.  Кошти Державного фонду декарбонізації 
будуть надалі використовуватися для зменшення викидів СО2 та 
підвищення енергоефективності шляхом підтримки ініціатив нової 
Державної програми енергоефективності для різних галузей 
економіки (кошти будуть частково використані для відшкодування 
позик на заходи з енергоефективності в галузях (в т.ч.  (запуск 
технологій, обладнання, матеріалів). 

Держенергоефективність діяльність координує Українсько-фінський 
цільовий фонд (НЕФКО), який фінансує такі проєкти: відходи енергії, 
енергоефективність, відновлювані джерела енергії та створення 
інтелектуальних енергетичних та енергетичних систем. НЕФКО надає 
кошти на модернізацію та обладнання насамперед МСП (гранти);  
консалтинг та програмне забезпечення (покриває 100% вартості). 

 

  

 

50 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-IX  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-IX
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Зацікавлена сторона Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості  51 
(Мінстратегпром) 

Мандат Міністерство забезпечує формування та реалізацію державної 
промислової політики, державної військово-промислової політики. 

Роль в просуванні ЕІП » Створення політики ЕІП 

Відповідність Проєкт Стратегії розвитку промислового комплексу України на період 
до 2030 року, який був розроблений Miнекономіки, містить 
визначення «екоіндустріальний парк» та передбачає захід: 
«Стимулювання розвитку екоіндустріальних парків у різних регіонах  
України ".  Але в листопаді 2020 року Проєкт Стратегії був переданий 
до новоствореного Міністерства стратегічних галузей для подальшого 
перегляду та подання уряду на затвердження. 

Інтерес Міністерству знадобиться інформаційна підтримка положень EIП для 
прийняття Стратегії розвитку промислового комплексу України на 
період до 2030 року. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Міністерство було створено у 2020 році та ще не до кінця сформовано.  
У контексті промисловості воно буде розділяти обов'язки з Мін 
економіки).  Його вплив на ІП та ЕІП можна оцінити, як тільки він 
почне функціонувати. 

 

Зацікавлена сторона Антимонопольний комітет України52  (АМКУ) 

Мандат АМКУ є державним органом із спеціальним статусом, метою 
діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у 
підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель. 

Роль в просуванні ЕІП » Створення політики ЕІП 

» Моніторинг політики ЕІП 

Відповідність Відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання»53 за ініціативи АМКУ Кабінетом Міністрів України 
визначаються критерії оцінки допустимості державної допомоги, що 
надається на допомогу для забезпечення розвитку регіонів, підтримка 
середнього та малого підприємництва, захист навколишнього 
природного середовища. 

Інтерес Розробляючи та впроваджуючи політику EIП в Україні, АМКУ 
зацікавлений у реалізації правових принципів моніторингу державної 
підтримки EIП, контролю здійснення такої підтримки для ділової 
конкуренції, підвищення прозорості системи підтримки EIП. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Відповідно до Закону про державну допомогу суб’єктам 
господарювання, АМКУ наділений повноваженнями контролювати 
державну фінансову підтримку, що надається суб’єктам 
господарювання, її правомочність в умовах конкуренції з метою 
підвищення прозорості та забезпечення дотримання міжнародних 
зобов’язань України. 

 
51 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2020-%D0%BF#Text  
52 https://amcu.gov.ua/  
53 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text  
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Зацікавлена сторона Міністерство соціальної політики54 

Мандат Міністерство відповідає55 за формування і втілення соціальної 
державної політики, пенсійне страхування, соціальний захист та 
волонтерство, гендерна політика. 

Роль в просуванні ЕІП » Створення політики ЕІП 

» Моніторинг політики ЕІП 

Відповідність Міністерство є спеціально уповноваженим органом для висвітлення 
гендерних питань та гуманітарної допомоги. 

Інтерес Практичне впровадження та зразкова роль EIП щодо соціальних 
стандартів та Концепції реалізації державної політики у сфері 
сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні до 
2030 року та Плану дій щодо її реалізації. 

 

Зацікавлена сторона Державна служба України з питань праці 56 

Мандат Послуга охоплює реалізацію державної політики у галузі промислової 
безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими 
речовинами, державного гірничого нагляду, додержання 
законодавства про працю, зайнятості, загальнообов'язкового 
державного соціального страхування в частині пільг, компенсацій, 
надання соціальних  послуги та інші види матеріального забезпечення 
з метою дотримання прав та гарантій застрахованих осіб. 

Роль в просуванні ЕІП » Моніторинг політики ЕІП 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Служба відповідно до своїх повноважень може брати участь у 
моніторингу політики EIП відповідно до своїх повноважень. 

 

Зацікавлена сторона Торгово-промислова палата України 57 (ТПП) 

Мандат ТППУ згідно з Законом України «Про торгово-промислові палати»58 
ТППУ здійснює представницькі функції як в Україні, так і за її межами, 
об'єднує торгово-промислові палати та координує їх діяльність.  

Роль в просуванні ЕІП » Комунікація 

»  Координація між зацікавленими сторонами 

» Втілення політики EIП 

» Створення політики EIП 

Відповідність ТППУ59 це недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка на 
добровільних засадах об`єднує юридичних осіб та громадян України, 

 

54 https://www.msp.gov.ua/  
55 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-%D0%BF#Text  
56 https://dsp.gov.ua/  
57 https://ucci.org.ua/  
58 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80#Text 
59 https://www.ucci.org.ua/  

https://www.msp.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2015-%D0%BF#Text
https://dsp.gov.ua/
https://ucci.org.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://www.ucci.org.ua/
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зареєстрованих як підприємці, а також їх об`єднання. Палати надають 
практичну допомогу підприємцям у проведенні торговельно-
економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, 
сприяють розвитку експорту, надають своїм членам професійні 
послуги, в тому числі консультаційні, ділову та юридичну інформацію, 
організовують семінари, конференції, виставки в Україні і за 
кордоном, забезпечують ділові переговори з економічних питань. 

Інтерес На базі ТППУ організовуються масштабні форуми та конференції щодо 
розвитку ІП в Україні, у 2018 та 2019 роках вже відбулось два таких 
форуми, за результатами яких з’ясовано, що у учасників заходів існує 
зацікавленість з таких питань: 

- створенні мережі індустріальних парків та наданні державної 
підтримки60,61, такої як зменшення податкового навантаження, митних 
преференцій, спрощення процедур отримання підтримки з 
Державного фонду регіонального розвитку, державної допомоги за 
рахунок коштів державного і місцевих бюджетів інвесторам 
(учасникам індустріальних парків), дерегуляції щодо отримання 
дозвільних рішень у процесі створення індустріальних парків, 
оформлення містобудівної документації, підключення до мереж, 
вивчення можливості використання незадіяних майданчиків 
(земельних ділянок) державних підприємств і установ, в т.ч. 
збанкрутілих, для створення на них ІП, включення до регіональних 
планів дій заходів щодо підтримки облаштування та залучення 
учасників в індустріальні парки, розповсюдження успішного досвіду 
інших регіонів, розвиток регіональної системи строкових інструментів 
державної допомоги для компаній-резидентів ІП, надання 
інформаційної та освітньої підтримки; 

- створенні окремого центрального органу виконавчої влади, що 
здійснюватиме реєстрацію та координацію розвитку ІП (розроблятиме 
стратегії, здійснюватиме моніторинг діяльності ІП, компенсацію витрат 
на розвиток інфраструктури ІП, представлятиме інтереси ІП у 
відносинах з органами влади); 

- створенні громадської або професійної організації з елементами 
саморегулювання для діалогу щодо об’єднання зусиль у питаннях 
представлення спільних інтересів у відносинах з органами влади, 
обміну знаннями та досвідом, вироблення спільних підходів до 
управління ІП, взаємодії з потенційними і діючими інвесторами 
(учасниками); 

- вивченні моделі еко-індустріальних парків, її переваг для залучення 
потенційних учасників і формування відповідного виробничо-
технологічного середовища, яке є дружнім до навколишнього 
середовища. 

 

60 ТППУ, Резолюція Першого  Форуму індустріальних парків України (24.10.2018, м.Київ, ТПП України) 
https://www.ucci.org.ua/advocacy/entrepreneurs-committee-at-the-chamber-of-ukraine/komitet-po-derzhavno-
privatnomu-partnerstvu  
61 ТППУ, Резолюція за підсумками «Українських індустріальних днів»: ІІІ Конференції «Нова індустріалізація» та 
ІІ Форуму індустріальних парків (3-4.12.2019, м.Київ, ТПП України)  https://industryweek.in.ua/reports/resolution-
on-the-results.pdf  

https://www.ucci.org.ua/advocacy/entrepreneurs-committee-at-the-chamber-of-ukraine/komitet-po-derzhavno-privatnomu-partnerstvu
https://www.ucci.org.ua/advocacy/entrepreneurs-committee-at-the-chamber-of-ukraine/komitet-po-derzhavno-privatnomu-partnerstvu
https://industryweek.in.ua/reports/resolution-on-the-results.pdf
https://industryweek.in.ua/reports/resolution-on-the-results.pdf
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Спроможність 
виконувати свої ролі 

Членами ТППУ є 25 регіональних торгово-промислових палат та 8 
тисяч суб’єктів господарської діяльності (85% членів – малий та 
середній бізнес, 15% - великий бізнес). 

 

Мезо рівень 

Зацікавлена сторона Регіональні державні адміністрації  

Мандат Виконавча влада в регіонах (24 області України) покладається на 
обласні державні адміністрації, які відповідають за імплементацію, 
управління та нагляд за законодавством у своїх регіонах. 

До повноважень належать підготовка програм соціально-
економічного розвитку обласного значення, пропозицій щодо 
розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, складання 
обласного бюджету, містобудівної документації;  використання 
земель;  містобудівна документація;  дозвіл на будівельні роботи;  
ефективне використання місцевих територій. 

Роль в просуванні ЕІП » Втілення політики EIП 

» Імплементація політики EIП (включаючи фінансування, пільги на 
місцевому рівні, пропозиції з практичного досвіду EIП та 
впровадження ІП) 

» Моніторинг політики EIП 

» Генеральне планування EIП 

»  Комунікація 

» Планування місцевого бюджету для підтримки EIП 

Відповідність Відповідно до статті 34 Закону про ІП обласні державні адміністрації 
можуть подавати щорічні пропозиції до Державного бюджету України 
та виступати за фінансову підтримку ІП у відповідних обласних 
бюджетах.  Підтримка в організації ІП може бути надана з обласних 
бюджетів.  Адміністрації можуть обирати територію для розміщення 
ІП та ЕІП та фінансувати її з обласних бюджетів.  Також заходи, що 
фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку, повинні 
отримувати співфінансування з місцевих (включаючи обласні) 
бюджетів. 

Інтерес На регіональному рівні стратегічні та планові документи для розвитку 
всіх обласних державних адміністрацій включають заходи щодо 
створення ІП у всіх регіонах із конкретними завданнями для кожного 
регіону, виходячи з контексту регіону.  Впровадження нової політики 
EIП вплине на планування розробки EIП у регіональному масштабі.  

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Відповідно до закону про ІП обласні державні адміністрації можуть 
бути ініціаторами ІП та ЕІП відповідно.  Обласні державні адміністрації 
можуть виділяти власне бюджетне фінансування для ІП та ЕІП 
відповідно та можуть подавати пропозиції щодо підтримки з 
Державного фонду регіонального розвитку. 

 

Зацікавлена сторона Місцеві ради та їх виконавчі органи (адміністрації) 
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Мандат Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, 
міст. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого 
самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади 
та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження 
місцевого самоврядування. 62 
До компетенції рад відносяться такі питання, пов’язані із ІП: 
затвердження програм соціально-економічного розвитку та місцевого 
бюджету, встановлення місцевих податків і зборів відповідно 
до Податкового кодексу України; прийняття рішень щодо здійснення 
місцевих запозичень, щодо надання відповідно до чинного 
законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також 
земельному податку; зміна цільового призначення земель, що 
знаходяться у власності громади; затвердження ставок земельного 
податку відповідно до Податкового кодексу України; вирішення 
відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне 
використання природних ресурсів місцевого значення; надання згоди 
на розміщення на нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для 
розміщення відходів; затвердження місцевих містобудівних програм, 
генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої 
містобудівної документації; вирішення питань у сфері поводження з 
небезпечними відходами. 
Виконавчу владу в областях і районах, місті Києві здійснюють місцеві 
державні адміністрації.63 
Виконавчими органами сільських, селищних, міських рад є їх 
виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами 
виконавчі органи.64 

Роль в просуванні ЕІП » Впровадження політики EIП 
» Розробка політики щодо ІП (пропозиції з практичного досвіду ІП та 

впровадження ІП) 
» Моніторинг політики EIП 
» Генеральне планування EIП 
»  Комунікація 
» Планування місцевого бюджету для підтримки EIП 

Відповідність Відповідно до статті 34 Закону про ІП, місцеві державні адміністрації, 
виконавчі органи відповідних місцевих рад у порядку, передбаченому 
законодавством, щороку подають пропозиції до Проєкту Державного 
бюджету України та Проєктів рішень про відповідні місцеві бюджети 
щодо фінансової підтримки облаштування ІП. Державна підтримка 
облаштування ІП може здійснюватися за рахунок коштів місцевих 
бюджетів. Радами може здійснюватися вибір території для 
розміщення ІП, в т.ч. за рахунок місцевих бюджетів. 

Інтереси Діючи від імені відповідних територіальних громад, інтерес полягає у 
встановленні правовідносин у сфері діяльності ІП та ЕІП відповідно, 
затвердження програм регіонального розвитку та встановлення 
пріоритетів у таких програмах;  подавати Проєкти на підтримку ІП та 
ЕІП відповідно до таких програм на затвердження Мінрегіону та 

 

62 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
%D0%B2%D1%80#Text  
63 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
%D0%B2%D1%80#Text  
64 Закон України «Про місцеві державні адміністрації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
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урядової підтримки за умови співфінансування з боку місцевого 
самоврядування. 
На регіональному рівні у стратегічних та планових документах 
розвитку всіх обласних державних адміністрацій передбачено заходи 
із створення індустріальних парків у всіх областях з різним рівнем 
деталізації та конкретизації запланованих завдань. 

Спроможність 
виконувати свої ролі 

Місцеві громади є активними гравцями у реалізації потреб та інтересів 
на основі нещодавно прийнятих реформ децентралізації, відіграють 
ключову роль у місцевому розвитку та модернізації стратегій знизу 
вгору, ініціюють розвиток ІП для створення робочих місць, соціально-
економічного розвитку своїх територій. 

 

Місцева влада Хмельницького зосереджується на розвитку ІП.  ІП «Хмельницький» було ініційовано 
Хмельницькою місцевою радою в 2018 році. У 2019 році з міського бюджету було виділено понад 
900 000 грн для планування території ІП та комунікацій для залучення інвесторів.  У 2020 році 
планується спрямувати 200 000 грн на залучення ІТ-орендарів.  Триває підготовка до конкурсу з 
вибору керуючої компанії. 

Дніпро та Кривий Ріг становлять ядро промислових міст України часів СРСР.  У регіонах є безліч ІП. 

Також ІП «Павлоград» було створено Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та 
внесено до Реєстру ІП у 2017 році. Компанія, що займається управлінням ІП, просуває ІП, створює 
сприятливий імідж регіону та покращує інновації за рахунок залучення фінансування.  Компанія з 
управління ІП підписала угоду з ірландською компанією «Altostrata» про залучення інвестицій у 
будівництво найбільшої сонячної електростанції в Україні. 

Проєкт «GEIPP Ukraine» розпочав співпрацю з Білоцерківським ІП “БЦВАК”, отже, одним із основних 
зацікавлених сторін серед міських рад є Білоцерківська міська рада. Білоцерківський регіон має 
парки, які не включені до Реєстру ІП, однак, їх також може зацікавити політика ЕІП.  Отже, 
представники ІП, міських рад та адміністрацій можуть бути залучені до діяльності Проєкту «GEIPP 
Ukraine». 

У Запорізькій області функціонує три ІП, які не включені в Реєстр ІП та здійснюють активну діяльність: 

ІП "Konecranes" на базі підприємства ПРАТ "Запоріжкран" (площа 50 га) за підтримки фінської 
компанії Konecranes, де успішно працюють 14 промислових підприємств малого бізнесу, з яких 10 – 
українські компанії (на експорт йде 98% продукці); 

ІП "Мелітополь", створений ТОВ "Ізатекс-Індастрі" на місці колишнього ПАТ "Мелітопольський завод 
холодильного машинобудування "РЕФМА" (площа 16,3 га). Функціональне призначення парку: 
виробництво запчастин та комплектуючих для с/г техніки та автомобілів, глибока переробка та 
зберігання с/г продукції, логістика, ІТ-технології. 

ІП "Запоріжжя-2" (площа 17,4 га, приватний) з наявною інженерно-транспортною комунікацією, що 
дозволяє розмістити різні види виробництва (метало- та деревообробку, виробництво запчастин і 
комплектуючих для автотранспорту, підприємства з переробки с/г продукції).  

У м. Суми із 2008 року на території Сумської камвольно-прядильної фабрики (виробничі потужності 
якої збережено та використовуються одним із учасників парку) створено і функціонує ІП "Патріот".  
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Академічні та наукові установи 

Серед навчальних закладів найвищі рейтинги мають такі університети, які також мають наукову базу: 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 65.  Пілотний Проєкт UNIDO «Національна програма більш чистого виробництва в Україні 
- запуск та експлуатація» стартував у 2007 році в університеті з метою сприяння підвищенню 
конкурентоспроможності та продуктивності української промисловості та зменшенню негативного 
впливу на навколишнє середовище.  У 2013 році в рамках Проєкту «Сприяння адаптації та 
впровадженню ресурсоефективного та чистого виробництва» (РЕЧВ) було створено Центр  
ресурсоефективного і чистого виробництва. 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка66  - провідний український університет із 
виразним науковим профілем та провідний сучасний академічний та освітній центр України. 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 67 (НаУКМА) - це провідний український 
університет, який створює збереження та розповсюдження знань у природничих, соціальних 
(зокрема гендерних питаннях), гуманітарних та технічних науках.  Випускники Академії часто 
займають найвищі посади в державних структурах. 

 

Ініціатори ІП 

Ця категорія стейкхолдерів є збірною та відповідно до Закону про ІП ініціатором створення ІП можуть 
бути: 

» орган державної влади на землях державної власності; 

» орган місцевого самоврядування на землях комунальної власності; 

» юридична особа - власник чи орендар земельної ділянки, яка може бути використана та 

пропонується ним для створення ІП; 

» фізична особа - власник чи орендар земельної ділянки, яка може бути використана та 

пропонується ним для створення ІП. 

За інформацією Мінекономіки, станом на 05.02.2021 до Реєстру ІП включено 46 парків та їх кількість 
зростає з 2014 року  

З 46 ІП у Реєстрі ініціаторами створення 28 ІП виступили міські ради, 2 ІП – обласні адміністрації, 1 ІП – 
районна рада, ініціаторами 13 ІП виступили бізнес-структури та 2 ІП – громадяни. Таким чином, 
ініціаторами створення 67% ІП є місцеві органи. У 58 % ІП комунальне право власності на земельні 
ділянки, на яких їх створено ІП.  

Щодо ІП, включених до Реєстру, у 23 – вибрано керуючі компанії, у 8 – залучено учасників (всього 10 
учасників). Зважаючи, що лише 8 ІП залучили учасників, існування 83% ІП є задокументованим без 
здійснення операційної діяльності. Таким чином існує ситуація, коли ІП, включені до Реєстру, не 
демонструють значного розвитку, оскільки їх розвиток не вважається пріоритетом відповідних 
громад та регіонів. 

При цьому, за інформацією Мінекономіки, станом на 28.12.2020 існує 8 ІП, створених до 2015 року, а 
також 16 ІП, утворених після 2015 року щодо яких наявні підстави для їх ліквідації відповідно до 
частини першої статті 37 Закону про ІП. 

 
65 https://kpi.ua/  
66 http://www.univ.kiev.ua/ua/  
67 https://www.ukma.edu.ua/  

https://kpi.ua/
http://www.univ.kiev.ua/ua/
https://www.ukma.edu.ua/
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Також в Україні функціонують індустріальні парки, які не включені до Реєстру індустріальних парків68, 
але які є функціонуючими. 

Керуючі компанії ІП 

Відповідно до Закону про ІП керуюча компанія - це юридична особа, створена (та зареєстрована) 
відповідно до законодавства України, незалежно від її правової форми та обрана відповідно до цього 
Закону.  Між ініціатором та обраною юридичною особою досягається домовленість про створення та 
функціонування ІП, після чого ця юридична особа стає керуючою компанією ІП.  Рішення про 
створення ІП, а також концепція ІП та бізнес-план включає таку угоду про створення та 
функціонування цього ІП. 

Вибір керуючої компанії на державних або комунальних землях здійснюється ініціатором створення 
ІП через тендер.  Якщо земельні ділянки перебувають у приватній власності, керуюча компанія 
обирається ініціатором ІП.  Якщо ініціатором є орендар земельної ділянки, керуюча компанія ІП 
обирається ним самостійно із повідомленням орендодавця, якщо це не суперечить договору оренди 
такої земельної ділянки. 

Інформація про кількість компаній з управління ІП наведена вище. 

Об’єднання, галузеві асоціації 

Галузеві асоціації та організації створюються для захисту інтересів своїх членів, сприяння співпраці 
між ними та обміну та впровадженню найкращих практик, в тому числі функціонування ІП в Україні. 
Асоціації оперують інформацією про земельні ділянки, інвестиційні можливості та вільні виробничі 
потужності в ІП серед потенційних інвесторів та надають їм допомогу. Також вони надають допомогу 
у розробці та внесенні змін до національного законодавства з метою посилення 
конкурентоспроможності вітчизняних індустріальних парків та у розробці концепцій індустріального 
парку. 

Асоціація індустріальних парків України зареєстрована у 2015 році, проте наразі активно не здійснює 
діяльність. 

Існує велика кількість об’єднань, бізнес-асоціацій та галузевих асоціацій, які часто входять до складу 
громадських рад при відповідних міністерствах та органах влади. Масштабними та активними можна 
виокремити Український союз промисловців і підприємців69, Федерацію роботодавців України70, 
Американську торгово-промислову палату71, Європейську бізнес-асоціацію72, а також  Асоціацію 
міст України73, Асоціацію об’єднаних територіальних громад України74, Угода мерів75 (функціонує в 
рамках Проєкту ЄС), які здійснюють свою діяльність від імені міст та громад.  

Асоціація ІП України була зареєстрована в 2015 році, але фактично не здійснює свою діяльність. 

Існує велика кількість асоціацій, бізнес-асоціацій та галузевих асоціацій, які часто є членами 
громадських рад відповідних міністерств та органів влади.  Найвпливовіші установи діють наступним 
чином: 

 
68 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-
aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini  
69 https://uspp.ua/  
70 https://fru.ua/ua/  
71 https://chamber.ua/ua/  
72 https://eba.com.ua/  
73 https://www.auc.org.ua/  
74 https://hromady.org/  
75 http://com-east.eu/uk/  

https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini
https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini
https://uspp.ua/
https://fru.ua/ua/
https://chamber.ua/ua/
https://eba.com.ua/
https://www.auc.org.ua/
https://hromady.org/
http://com-east.eu/uk/
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Український союз промисловців та підприємців була заснована в 1992 році. Вона складається з 25 
регіональних філій, 73 філій та 24 місцевих офісів, 39 галузевих комісій.  Вона співпрацює з понад 100 
громадськими організаціями та галузевими асоціаціями; 

Федерація роботодавців України була заснована в 2002 році. Федерація представляє та захищає 
інтереси бізнесу в Україні та на міжнародному рівні.  Федерація об'єднує майже 100 галузевих та 
регіональних організацій роботодавців, що представляють важливі галузі промисловості, такі як 
машинобудування, металургія, автомобільна, аерокосмічна та оборонна промисловість, сільське 
господарство, хімічна промисловість, ІТ, енергетика, будівництво, транспорт та інфраструктура, 
роздрібна торгівля та логістика, легка промисловість  та харчова промисловість, комунальне 
господарство, сектор послуг.  Організація представляє понад 8,5 тис. компаній, в яких колективно 
працюють понад 5 млн. працівників і що генерують близько 70% національного ВВП; 

Федерація профспілок України76  є найбільшою в Україні та налічує понад 4,8 млн. членів.  ФПУ 
складається з 44 всеукраїнських профспілок та 25 профспілок.  ФПУ та організації, що входять до 
нього, захищають законні права та інтереси працівників, членів профспілок. 

Американська торгово-промислова палата (АСС) в Україні (філія Торгово-промислової палати США) 
працює з 1992 року. АСС - це недержавна некомерційна організація, що фінансується членами, яка 
представляє найбільших інвесторів та найбільші транснаціональні компанії в Україні.  внесок до 
державного бюджету.  АСС налічує 694 члени.  АСС співпрацює з українськими державними органами 
з метою покращення ділового середовища та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку, а 
також виступає за передбачувані, прозорі та стабільні правила ведення бізнесу; 

Європейська Бізнес Асоціація була заснована в 1999 році. ЄБА проводить форум для учасників для 
розгляду та вирішення загальних проблем, що впливають на бізнес в Україні.  Спочатку ця ініціатива 
була підтримана Європейською Комісією і стала однією з найбільших та найвпливовіших ділових 
спільнот у країні.  ЄБА об'єднує 1017 компаній; 

Центр економічного відновлення України77.  На платформі Центру Рада економічного розвитку 
України при Кабінеті Міністрів України об’єднала аналітичні центри, незалежних експертів та бізнес 
для реагування на економічні виклики, пошуку ефективних рішень та покращення економіки.  До 
складу Центру входять аналітичні центри та бізнес.  До складу Центру входить підрозділ, який 
займається питаннями енергетики, транспорту, промисловості, інфраструктури. 

Асоціація міст України78 була заснована в 1992 році. На сьогодні AUC є неурядовою, некомерційною 
організацією, яка об'єднує 574 українські міста, райони, селища та села, де проживає понад 95% 
міського населення України. 

Асоціація об’єднаних територіальних громад України79 була створена в 2016 році в рамках процесів 
децентралізації та формування об’єднаних територіальних громад (об’єднаних громад) в Україні.  
Асоціація - це всеукраїнська асоціація місцевого самоврядування, неурядова, неполітична та 
некомерційна організація.  Асоціація вже об’єднала понад 490 нових громад з усіх регіонів України. 

Угода мерів80  діє в рамках Проєкту ЄС з 2009 року і об'єднує 248 міст-учасників, які нараховують 20 
мільйонів жителів.  161 місто-учасник вже взяло на себе зобов'язання щодо кліматичних дій до 2030 
року. 

 

76 https://www.fpsu.org.ua/  
77https://recovery.org.ua/  
78 https://www.auc.org.ua/  
79 https://hromady.org/  
80 http://com-east.eu/uk/  
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Фінансові та міжнародні інституції 

Традиційними донорами для інвестицій в екологічні Проєкти для України є Європейський банк 
реконструкції та розвитку81, який діє через партнерські фінансові установи, а саме місцеві комерційні 
банки («Укрексімбанк», «Банк Форум», «Кредитпромбанк», «ОТП», «Мегабанк та «Райффайзен Банк 
Аваль»);  Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO);  Глобальний екологічний фонд. У 
реалізації екологічних Проєктів в Україні за посередництва Міндовкілля беруть ООН, ЮНЕСКО, 
Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Європейська екологічна агенція. Водночас 
набувають популярності гранти та екологічні програми, що їх пропонують інші міжнародні організації 
та установи регіонального рівня. Також в Україні поступово популярності набувають такі методи 
підтримки екологічних інвестицій, як безповоротне фінансування з коштів благодійних фондів та 
громадських організацій, зокрема залучених за рахунок організації збору коштів на краудфандінгових 
платформах.  

Фінансове забезпечення екологічних інвестицій підприємствами, як правило, здійснюється в Україні 
через необхідність дотримання екологічних та санітарно-гігієнічних норм. Такі інвестиції рідко носять 
добровільний характер і реалізуються за рахунок власних коштів підприємства, державних 
асигнувань у рамках програм грантової підтримки чи пільгового кредитування. 

Участь фінансово-кредитних установ у фінансуванні екологічних Проєктів відбувається через 
кредитування, як правило, у рамках державно-приватного партнерства з комерційними банками. Це 
зумовлено тим, що «екологічні кредити» як самостійний продукт не цікавлять вітчизняні банківські 
установи через їх низьку економічну привабливість. Кредитування таких Проєктів відбувається в 
рамках державних програм за участі бюджетних коштів.  

Програми енергоефективності та екологічні програми в Україні в більшості випадків фінансуються 
банками на загальних умовах, оскільки немає надійних економічних стимулів, що сприяють 
здешевленню фінансування, як з боку кредитних установ, так і з боку потенційних позичальників. 

Серед банківських установ виділяється екологічним спрямуванням Укргазбанк82, який у 2016 році 
уклав угоду з IFC, членом Групи Світового банку, для допомоги компаніям інвестувати у відновлювані 
джерела енергії та енергоефективність, що є частиною більш широких зусиль для боротьби зі зміною 
клімату в Україні. 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) - одна з найбільших світових установ розвитку, орієнтована 
на приватний сектор на ринках, що розвиваються).  IFC у Західній Європі охоплює відносини з 26 
країнами регіону, а також з Європейським Союзом.  Ці країни мають близько третини капіталу МФК, 
що становить найбільшу частку, якщо взяти їх у цілому.  Компанії та фінансові установи в регіоні є 
одними з найважливіших інвестиційних партнерів IFC на ринках, що розвиваються.  У фінансовому 
році, що закінчився у червні 2020 року, IFC виділила понад 1,8 мільярда доларів на Проєкти із 
західноєвропейськими компаніями та банками в країнах, що розвиваються.  Інвестиції охопили 44 
Проєкти в таких сферах, як інфраструктура, виробництво та агробізнес.  Крім того, IFC мобілізувала 
2,45 млрд доларів від західноєвропейських кредиторів для підтримки своїх інвестицій. 

У 2018 році Світовий банк оголосив набір кліматичних цілей та зобов'язань на 2021-2025 роки з 
інвестиціями до 200 мільярдів доларів на підтримку країн у здійсненні кліматичних дій.  З 1992 р. 
Світовий банк затвердив близько 50 позик Україні на загальну суму 10,1 млрд. Дол.  Значна частка цих 
коштів включала позики для структурних перетворень та реформування фінансового сектору та 
подальшого розвитку банківської системи.  Сьогодні в Україні триває 18 Проєктів, спрямованих на 
модернізацію інфраструктури, включаючи Проєкти з відновлення гідроелектростанцій, передачі 

 

81 https://www.ebrd.com/home  
82 https://www.ukrgasbank.com/eco  
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електроенергії, розвитку міської інфраструктури, поліпшення доріг та безпеки руху, 
енергоефективності, включаючи сектор централізованого теплопостачання, розвиток міської 
інфраструктури  , модернізація системи соціальної підтримки населення України, вдосконалення 
охорони здоров’я. 

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (ДІФКУ, в сфері управління 
Мінекономрозвитку) утворена з метою здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності 
підприємств, залучення інвестицій для розвитку реального сектору економіки. Статутний капітал 400 
млн. гривень. ДІФКУ кредитує і фінансує інвестиційні проєкти і програми, дослідження потенційних 
об’єктів інноваційної та інвестиційної привабливості, організовує відбір інноваційних та інвестиційних 
проєктів і програм, здійснює пошук їх виконавців та інвесторів, забезпечує пошук потенційних 
інвесторів і кредиторів для вітчизняних суб’єктів господарювання, надає послуги з підготовки 
комплекту технічної, економічної та іншої необхідної документації до інноваційних та інвестиційних 
проєктів і програм. У січні 2020 року АБ «Укргазбанк» та ДІФКУ розпочали співпрацю для реалізації 
спільних «зелених» проєктів, спрямованих на енергозбереження, енергоефективність, захист 
довкілля та розбудову необхідної для цього інфраструктури. 

Державний секретаріат Швейцарії з питань економіки (SECO) бере активну участь у розбудові 
співробітництва з Україною. SECO в Україні діє як донор Проєкту "Глобальна програма екологічних 
промислових парків - Україна: втручання на рівні країни", який фінансується Швейцарією та 
реалізується UNIDO. 

У рамках глобального Проєкту GEIPP UNIDO здійснювало співпрацю зі Світовим банком та Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) з метою сприяння глобальному розвитку 
стандартизованих підходів до впровадження екоіндустріальних парків, та спільно видали посібник 
«An International Framework for Eco-Industrial Parks» (2017), в якому викладено найважливіші 
елементи для створення EIP, які є економічно, соціально та екологічно стійкими. 

Світовий банк.  Світовий банк надає позики з низькими відсотками, кредити від нуля до низьких 
відсотків та гранти країнам, що розвиваються.  Він підтримує багаторазові інвестиції в таких сферах, 
як освіта, охорона здоров'я, державне управління, інфраструктура, розвиток фінансового та 
приватного секторів, сільське господарство, управління навколишнім середовищем та природними 
ресурсами.  Проєкти можуть співфінансувати уряди, інші багатосторонні установи, комерційні банки, 
експортно-кредитні агенції та інвестори приватного сектору.  Світовий банк подібний до кооперативу, 
який складається із 189 країн-членів, включаючи Україну. 

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) німецьке агентство з розвитку, працює по 
всьому світу, включаючи Україну.  В Україні, зокрема, охоплені тематики ефективного державного 
управління, енергоефективності та клімату, сталого економічного розвитку. 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).  Проєкт економічної підтримки Східної України 
USAID надає технічну допомогу та підтримку спільних інвестицій МСП, постачальникам фінансових 
послуг, місцевим неурядовим організаціям, освітнім установам, містам та об’єднаним громадам.  За 
сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» реалізується програма 
«Формування найкращих практик розвитку індустріальних парків та промислової нерухомості на 
Сході України» (2019-2020).  Програма складається з 3 компонентів: тренінги в Краматорську, 
Маріуполі та Сєвєродонецьку з питань розвитку промислової нерухомості та ІП;  навчальні поїздки до 
ІП в Україні (ІП "Біла Церква" та Іп "Білоцерківський вантажний авіаційний вузол") та Сербії (ІП MIND у 
Крагуеваці);  розробка учасниками концепцій ІП. 

Уряд Республіки Корея. Модель EIП, впроваджена в Республіці Корея, спонукала компанії 
інвестувати понад 691 млн. Доларів США в енергоефективність, промисловий симбіоз, поводження з 
відходами та інші сектори.  Це призвело до економії понад 857 мільйонів доларів США та принесло 
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1,3 мільярда доларів нових доходів.  Реалізація національної політики EIP дозволила Південній Кореї 
скоротити 1,7 мільйона тонн нафтового еквівалента енергії, споживаної у промисловому секторі, 8,54 
мільйона тонн викидів вуглекислого газу та 6,85 мільйона тонн відходів, що утворюються в 
промисловому секторі.  Ініціатива EIП у Південній Кореї допомогла створити майже 1000 нових 
робочих місць.  ІП відіграли значну роль у південнокорейській економіці з точки зору їхнього внеску у 
національний валовий внутрішній продукт (63% станом на 2017 рік), створення робочих місць та 
сприяння економічному зростанню.  Вони також породили значні екологічні, соціальні та проблеми 
громадського здоров'я.  Таким чином, досвід уряду Республіки Корея є одним із еталонів для 
впровадження політики EIП в Україні. 

Громадянське суспільство 

Згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля»83 Проєкти облаштування ІП підлягають 
такій оцінці. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає підготовку суб’єктом господарювання 
звіту, проведення його громадського обговорення, аналіз з урахуванням інформації, отриманої від 
громадськості та врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності органами державної влади та місцевого самоврядування. 

З метою залучення громадського суспільства Урядом затверджені вимоги до формування та 
реалізації державної політики для основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої 
влади консультацій з громадськістю (складення плану проведення консультацій з громадськістю, 
оприлюднення Проєктів нормативно-правових актів, проведення публічних заходів)84. Також 
утворюються громадські раді при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, 
обласних та інших державних адміністраціях як тимчасові консультативно-дорадчі органи для 
сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики. 

Громадське об’єднання «Коаліція реанімаційного пакету реформ» 85  («Коаліція РПР») - це 
добровільне об’єднання неурядових організацій, яке має на меті підтримку та сприяння реформам 
для побудови незалежної, демократичної, правової української держави та процвітаючого 
суспільства з рівними можливостями для саморозвитку та  реалізація всіх фізичних осіб, а також 
сприяння консолідації громадянського суспільства в Україні (створено в 2014 році).  Асоціація була 
створена членами РПР, асоціацією неурядових організацій та незалежними експертами, які 
приєдналися до Коаліції в березні 2014 року, щоб сформувати консолідований погляд на необхідні 
для країни реформи та шляхи їх належного впровадження.  Станом на 2019 рік, Асоціація об'єднує 25 
НУО, понад 300 експертів, що працюють у 21 профільній команді, і співпрацює з 19 регіональними 
коаліціями.  Екологічний, економічний та розвиток громадянського суспільства є головними 
пріоритетами Асоціації.  Асоціація постійно виступає за реформи на національному рівні. 

Професійна асоціація екологів України 86 (ПАЕУ) - це асоціація екологічних експертів усіх рівнів в 
галузі екологічних та юридичних послуг промислових підприємств та компаній.  ПАЕУ бере участь у 
розробці законів та інших нормативно-правових актів, які усунуть прогалини в екологічному 
законодавстві, державних експертизах, екологічній освіті та підвищенні обізнаності. 

Екологія Право Людина87  - це громадська екологічна правова організація, яка з 1994 року захищає 
екологічні права, підтримує, відновлює та покращує навколишнє середовище та надає правову 
допомогу в захисті інших прав людини, особливо тих, що перетинаються з екологічними. 

 
83 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text  
84 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text  
85 https://rpr.org.ua/  
86 https://paeu.com.ua/en/main/  
87 http://epl.org.ua/  
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Національний екологічний центр України 88  (НЕЦУ) - одна з перших екологічних громадських 
некомерційних організацій національного рівня (з початку 1990-х).  Значна частина роботи НЕКУ 
пов'язана зі збереженням природи України шляхом створення нових екологічних об'єктів та охорони 
недоторканності існуючих.  НЕЦУ сприяє законодавчій діяльності, контролює законодавчі акти щодо 
впливу на навколишнє середовище та проводить аналітичні дослідження.  Активісти НЕЦУ вносять 
свій внесок до Закону про оцінку впливу на навколишнє середовище. 

Центр ресурсофективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ)89 

Проєкт UNIDO «Національна програма більш чистого виробництва в Україні - запуск та експлуатація» 
розпочався у 2007 році на базі Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з метою сприяння зеленій модернізації української 
економіки за всіма напрямками і на різних рівнях, включаючи раціональне використання ресурсів, 
підвищення конкурентоздатності національної економіки та поліпшення екологічних показників 
промислових підприємств в Україні. Зниження питомих показників споживання ресурсів 
безпосередньо впливає на собівартість одиниці продукції, зменшення навантаження на довкілля та 
покращення умов праці. 

ЦРЕЧВ здійснює діяльність з комплексного оцінювання ефективності використання ресурсів на 
підприємстві за методикою РЕЧВ з розробкою технічних рішень, які враховують екологічні, 
економічні та соціальні аспекти; проведення тренінгів та навчальних заходів; консультування 
підприємств з питань залучення кредитних і грантових коштів для впровадження технічних рішень; 
технічний консалтинг і допомога в підготовці до сертифікації згідно ISO 50001 та ISO 14000; 
енергоаудити; спеціальні обстеження вибраних виробничих ділянок; технічні вимірювання; сприяння 
широкомасштабному впровадженню РЕЧВ-методики в Україні 

UkraineInvest90 

Урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій, створений у 2016 році для залучення прямих 
іноземних інвестицій та допомоги існуючим інвесторам у розширенні свого бізнесу в Україні. 

Із моменту створення офісу як консультативно-дорадчого органу, підзвітному Прем’єр-міністру 
України, UkraineInvest трансформувався у державну установу, яка надає інвесторам комплексну 
підтримку, яка включає надійну та актуальну інформацію, консультації щодо ведення бізнесу в 
Україні, виокремлення оптимальних інвестиційних можливостей, сприяння комунікації інвесторів із 
урядовими агенціями усіх рівнів, а також допомогу у вирішенні системних проблем, з якими 
інвестори можуть зіткнутися. 

Мікро рівень 

Учасники ІП   

Згідно із Законом про ІП, учасник ІП - суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, 
зареєстрований на території адміністративно-територіальної одиниці України, в межах якої 
розташований ІП, який згідно із законодавством набув право на земельну ділянку та/або інший об’єкт 
(частину об’єкта) нерухомого майна у межах ІП та уклав з керуючою компанією договір про 
здійснення господарської діяльності у межах ІП відповідно до концепції ІП. З 46 ІП, включених до 
Реєстру, у 8 – залучено учасників (всього 10 учасників). 

 

88 https://necu.org.ua/  
89 http://www.recpc.org/  
90 https://ukraineinvest.gov.ua/  

https://necu.org.ua/
http://www.recpc.org/
https://ukraineinvest.gov.ua/
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За даними Державної служби статистики91, на кінець 2018 року в Україні діяло 125 859 промислових 
суб’єктів.  З них 44 425 (35%) промислових суб'єктів було зареєстровано як підприємства, а 81 434 
(65%) промислових суб'єктів - як індивідуальні підприємці. 

 

  

 
91 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/fin/osp/ksg/ksg_u/ksg_u_18.htm  

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/fin/osp/ksg/ksg_u/ksg_u_18.htm
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ДОДАТОК Б 
UNIDO Глобальна Програма Еко-індустріальних Парків - Україна 

Вивчення думки представників державних органів, інституцій, організацій, підприємств для 
з'ясування інтересів в отриманні інформації про Еко-Індустріальні Парки та інтересу і впливу на 
реалізацію Проєкту в Україні 

Шановний представник, за цими посиланням Ви можете ознайомитись із офіційною сторінкою 
Проєкту в Україні та інформацією щодо Проєкту: 

https://open.unido.org/projects/UA/projects/180320  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eMGq42g6Y1ecTWU8iN93NPdhDE5CiOQV  

Просимо надати відповіді на 20 запитань у формі швидкого сканування. 

Ваші відповіді використовуватимуться конфіденційно лише в рамках Проєкту "Global Eco-Industrial 
Parks Programme - Ukraine: Country Level Intervention" для розуміння потреб в інституційному 
забезпеченні. 

 

Будь-ласка, зазначте своє ім’я, прізвище _______________ 

Будь-ласка, зазначте назву установи, яку Ви представляєте _______________ 

Будь-ласка, зазначте Вашу електронну адресу _______________ 

 

1. На Вашу думку, чи має Ваша організація достатній рівень розуміння концепції еко-індустріальних 

парків та її відмінність від політики індустріальних парків в Україні?? Так/Ні 

Джерело: Інструмент UNIDO 

2. Будь-ласка, оберіть заходи, які були б на Вашу думку доцільними для підвищення обізнаності та 

налагодження взаємодії на національному рівні для впровадження концепції еко-індустріальних 

парків: 

» Зустрічі з Проєктом 

» Робоча група з розробки законодавства щодо реалізації концепції екоіндустріальних парків в 
Україні та механізмів підтримки 

» Добровільна мережа ініціаторів ІП, компаній з управління ІП, учасників ІП та пілотних 
екоіндустріальних парків для розповсюдження досвіду та обміну знаннями 
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» Семінари 

» Тренінги 

» Експертні обговорення 

» Інформаційні матеріали 

» Веб-сайт Проєкту 

» Інформація про екоіндустріальні парки на офіційних веб-сайтах відповідних державних установ 

» Заходи з відкриття інфраструктури пілотних Проєктів екоіндустріальних парків в Україні 

» Проведення візитів експертів до діючих EIП у країни, які беруть участь у GEIPP 

» Інформація на конференціях, форумах на національному рівні 

» Інші, будь ласка, вкажіть 

 
3. Будь-ласка, оберіть інформаційні потреби, які, на Вашу думку, важливими для розуміння концепції  

екоіндустріальних парків: 

» Базові знання екоіндустріальних парків, призначення, особливості, вплив на реалізацію 
національних пріоритетів економічного зростання 

» Міжнародний досвід впровадження екоіндустріальних парків 

» Можливості застосовувати вимоги до екоіндустріальних парків в Україні 

» Інформація, що обґрунтовує прийняття нормативних актів щодо реалізації концепції 
екоіндустріальних парків, цілі, завдання, очікувані соціально-економічні наслідки, вплив на бізнес 

» Переваги концепції екоіндустріальних парків з точки зору бізнесу, включаючи пом’якшення 
екологічних та соціальних ризиків 

» Інструменти підтримки екоіндустріальних парків 

» Вимоги до управління компаніями та учасниками екоіндустріальних парків 

» Практичні підходи до впровадження ресурсоефективного та екологічно чистого виробництва та 
промислової кооперації 

» Шляхи підвищення добробуту місцевого населення та регіонального розвитку за допомогою 
інструментів політики екоіндустріальних парків 

» Інші, будь ласка, вкажіть 

 
4. На Вашу думку, чи може Ваша організація впливати на національне уявлення щодо індустріальних 

парків або на функціонування еко-індустріальних парків??  Так/Ні 

Джерело: Інструмент UNIDO 

5. Чи може Ваша організація сприяти чи впливати на впровадження стимулів (та моніторинг), що 

стосуються еко-індустріальних парків?? Так/Ні 

Джерело: Інструмент UNIDO 

6. Чи зацікавлена Ваша організація у поширенні інформації про концепцію еко-індустріальних 

парків? Так/Ні 

Джерело: Інструмент UNIDO 

7. Чи може Ваша організація впливати розвиток та впровадження еко-індустріальних парків 

(наприклад, впровадження стимулів або механізмів підтримки)? Так/Ні 
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Джерело: Інструмент UNIDO 

8. Чи може Ваша організація впливати на пріоритети інфраструктури в Україні (наприклад, щодо 

розвитку мереж, доріг, водопостачання та електропостачання, очищення води, інфраструктури 

тощо)? Так/Ні 

Джерело: Інструмент UNIDO 

9. Чи цікавлять Вашу організацію концепції, можливості та переваги еко-індустріальних парків? 

Так/Ні 

Джерело: Інструмент UNIDO 

10. Чи цікавлять Вашу організацію нові ідеї та залучення до впровадження політики щодо еко-

індустріальних парків? Так/Ні 

Джерело: Інструмент UNIDO 

11. Чи цікавить Вашу організацію участь у Проєкті UNIDO щодо еко-індустріальних парків? Так/Ні 

Джерело: Інструмент UNIDO 

12. Чи зацікавлена Ваша організація в активній кооперації із зацікавленими органами та партнерами 

для розвитку політики еко-індустріальних парків? Так/Ні 

Джерело: Інструмент UNIDO 

13. Чи зацікавлена Ваша організація поширювати інформацію серед заінтересованих органів та 

партнерів про наміри у діяльності, які спричинять вплив на політику еко-індустріальних парків 

(позитивний або негативний)? Так/Ні 

Джерело: Інструмент UNIDO 

14. Які у Вашій організації існують ініціативи, що можуть вплинути на підтримку промисловості та/або 

впровадження концепції еко-індустріальних парків в Україні?  Будь ласка уточніть 

Джерело: Інструмент UNIDO 

15. Будь-ласка, назвіть основні виклики, пов'язані з індустріальними парками та сталим промисловим 

розвитком в країні відповідно сфери діяльності Вашої організації (наприклад, відсутність 

податкового стимулювання, відсутність державної підтримки, значний рівень промислового 

забруднення, відсутність стимулювання у поводженні з відходами, відсутність інфраструктури для 

індустріальних парків тощо)?  Будь ласка уточніть 

Джерело: Інструмент UNIDO 

16. Будь-ласка, назвіть, на Вашу думку, ключові сторони, пов'язані з індустріальними парками та 

промисловим розвитком (серед національних установ, громадських організацій, асоціацій, 

бізнесу)?  Будь ласка уточніть 

Джерело: Законодавчий інструмент 

17. Які заходи (типи заходів), на Вашу думку, необхідні для забезпечення позитивних змін за 

допомогою еко-індустріальних парків (наприклад, створення робочої групи, розроблення 
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законодавства, розроблення механізмів підтримки, залучення міжнародного досвіду тощо)?  Будь 

ласка уточніть 

Джерело: Інструмент UNIDO 

18. Перелічіть, будь-ласка, очікувані наслідки та переваги, пов'язані з розробкою та реалізацією 

політики еко-індустріальних парків в Україні (наприклад, надходження іноземних інвестицій, 

зростання зайнятості в регіонах, мінімізація екологічних наслідків для регіонів, покращення 

місцевої інфраструктури тощо)?  Будь ласка уточніть 

Джерело: Інструмент UNIDO 

19. Чи зацікавлені Ви долучитись до участі у вебінарі, на якому висвітлюватимуться питання еко-

індустріальних парків, стейкхолдерів, аналізу політичних рішень та пропозиції щодо впровадження 

політики еко-індустріальних парків в Україні?. Будь ласка уточніть 

Джерело: Інструмент UNIDO 

20. Будь-ласка, сформулюйте очікуване довгострокове бачення/ціль політики еко-індустріальних 

парків в Україні (з урахуванням економічних, екологічних, соціальних аспектів).  Будь ласка 

уточніть 

Джерело: Інструмент UNIDO 

 

Погоджуюсь на використання персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних»  
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