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Вашій увазі пропонується брошура, що є результатом роботи ко-
манди проекту «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє». Цей 
проект впроваджувався з грудня 2010 до грудня 2011 року в Івано-
Франківській області України та повіті Марамуреш Румунії  гро-
мадською організацією «Агентство з розвитку приватної ініціативи» 
(Івано-Франківська область)  та Асоціацією «Еколоджік» (повіт Ма-
рамуреш) за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках 
Програми прикордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-
Румунія-Україна 2007-2013. 

Упорядники та співавтори брошури мали за мету створити видання, 
що буде джерелом знань та думок з тематики енергозбереження 
та яке, водночас, слугуватиме посібником з парламентських деба-
тів – інтелектуальної гри, популярної серед студентів всього світу. 

До брошури увійшли промови українських та румунських студентів, ви-
голошені ними під час дебатних турнірів в рамках проекту «Зберіга-
ючи енергію – зберігаємо майбутнє». У цих промовах закумульовані 
погляди та ідеї щодо використання відновлювальних видів енергії та 
ефективного впровадження технологій енергозбереження. Поруч з 
цим у брошурі вміщено статті, спеціально підготовлені досвідченими 
експертами у сфері місцевого та регіонального розвитку, економіки, 
енергозбереження, альтернативної енергетики. Таким чином в одно-
му виданні вдалося сконцентрувати суттєві та цікаві факти, статис-
тичну інформацію та аналітику щодо проблем енергозбереження та 
використання природних ресурсів.

З  огляду на те, що тематика дебатів, яку практикують для обго-
ворень студенти, є зазвичай складною та багатовекторною, вини-
кають труднощі з  висвітленням правової площини тем дебатів. 
Враховуючи це,  ми включили до брошури огляд чинного законо-
давства Румунії та України у сфері енергозбереження.

Окремий розділ брошури містить детальні рекомендації щодо під-
готовки дебатів та процесу дебатування, що базуються виключно на 
практичному досвіді учасників дебатного руху. Тут зібрані корисні 
матеріали для дебатних клубів – вправи та ігри для підготовки до де-
батів, посилання на інформативні веб-ресурси, створені дебатерами 
України та інших країн.

Ми сподіваємося, що брошура матиме практичну користь для ак-
тивної студентської молоді, школярів старших класів та виклада-
чів, що серйозно цікавляться дебатами та прагнуть зробити свої 
дискусії та практичні заняття цікавими та змістовними. Матеріали 
посібника,  що відображають альтернативні погляди на проблеми 
енергозбереження, дозволять зацікавленим читачам сформувати 
об’ємне уявлення про сучасні проблеми та перспективи енергоз-
береження, використання природних  ресурсів, роль держави у 
збереженні енергетичного та ресурсного потенціалу територій. 
Також  маємо надію, що видання допоможе представникам при-
ватних та державних компаній, які працюють у енергетичному та 
екологічному секторах, у пошуку й реалізації ідей та успішних  
енергоощадних практик.

СЛОВО ДО ЧИТАЧА
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ: 
АЛЬТЕРНАТИВНІ ТОЧКИ ЗОРУ 
Юрій Бурда 

БІОПАЛИВО Є КРАЩОЮ АЛЬТЕРНАТИВОЮ, 
НІЖ ВИКОПНЕ ПАЛИВО

Юрій Бурда народився 
1991 року у м. Івано- 
Франківську в Україні. 
Навчається у Івано-Фран-
ківському національному 
технічному університеті на-
фти і газу на механічному 
факультеті за спеціальністю 
«Обладнання нафтових та 
газових промислів».

В недалекому майбутньому 
планує вступити до аспі-
рантури,  здобути науковий 
ступінь. Хоче вдосконалю-
вати власні організаторські 
навички та вміння публічно 
виступати. Дебатні турніри 
для цього підходять якнай-
краще. 

Промова Уряду
Впродовж усього розвитку людства надзвичайно актуальним 
постає питання отримання енергії. Науково-технічна революція 
початку XIX століття спонукала людей до тотального освоєн-
ня надр у пошуку матеріальних джерел енергії1. Природно, що 
людина вдалася до пошуку таких джерел, які було б найлегше 
і найдешевше видобути, транспортувати і перетворити на різні 
види енергії. Найоптимальнішими в цьому сенсі виявилися викоп-
ні джерела енергії: нафта, газ і вугілля, що прослужили нам ві-
рою і правдою (забруднюючи при цьому планету) близько двох-
сот років. Наступним кроком у напрямку пошуку та освоєння 
нових джерел енергії, які були б ще дешевшими, стало ядерне 
паливо. І, як результат, маємо Чорнобиль та Фукусіму, заго-
стрення ракових захворювань і цілу низку екологічних проблем.

Викопні джерела енергії, окрім виконання своєї основної функ-
ції, приносять цілу низку проблем. Варто також зазначити, що 
викопні ресурси є вичерпними, і на скільки їх ще вистачить ніхто 
точно сказати не може. Це веде до постійного зростання вар-
тості на них. Також, через нерівномірне розташування родовищ 
нафти, газу, вугілля та урану на планеті і концентрації їх на 
територіях певних країн, виникає низка стратегічних, політичних 
та соціальних проблем.

Отож, надзвичайно актуальним постає питання пошуку нових 
джерел енергії, які б повністю або частково були позбавлені на-
званих вище недоліків. Такими джерелами енергії є поновлювані 
джерела, до числа яких відносяться і біопалива.2

Існує декілька видів біопалива: 1) біодизель (виготовляється з 
рослинної олії соняшнику, злаків, ріпаку); 2) біоетанол (продукт 
бродіння цукрових/крохмальних рослин); 3) біогаз (газ, що отри-
мується з відходів сільського господарства або з технічних куль-
тур); 4) тверде біопаливо (відходи лісогосподарства).

1 Матеріальні джерела енергії - Енергетичні ресурси (джерела енергії), 
це матеріальні об’єкти, в яких зосереджена енергія, придатна для 
практичного використання людиною.

2 Біопаливо – речовина органічного походження, що отримана шляхом 
переробки біомаси та може бути використана як паливо для отриман-
ня енергій різного виду.
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Оскільки Україна завжди була і є аграрною країною3 з родю-
чими землями, то питання використання біопалива як альтерна-
тиви викопному паливу постає досить перспективним. Причому 
потенціал земельно-ресурсної бази України достатній для по-
чатку впровадження технологій отримання енергії з поновлюва-
них джерел – біопалива.

Уряд робить особливий акцент на використанні двох видів біо-
палива: біогазу та твердого біопалива. Це пов’язано з тим, що 
їх отримання реалізується через переробку відходів. При цьому 
для виробництва біогазу можуть використовуватись і спеціально 
вирощені технічні культури.

Біопаливо є кращою альтернативою ніж викопне паливо. Для 
доказу цього твердження окреслимо декілька перспектив мож-
ливого застосування біопалива.

Стратегічно-економічна перспектива полягає у зниженні 
енергетичної залежності України від головного експортера па-
лива, зокрема газу, - Росії. За підрахунками експертів, Україна 
може стовідсотково забезпечити себе газом за рахунок біогазу, 
для цього лише потрібно висіяти 5 млн. гектарів кукурудзи, при-
чому генно-модифікованої. Це дасть можливість перетворити га-
зотранспортну систему з засобу часткового покривання боргів 
на засіб отримання прибутків.

Екологічна перспектива полягає у зниженні кількості відходів 
сільського господарства і переробці їх у корисних цілях. Відповід-
но, знижуватиметься рівень парникових газів, що утворюються з 
цих відходів. Також наші ліси стануть більш чистими через їх при-
бирання від решток дерев, що впали, а також хворих дерев та 
через подальшу переробку їх на тверде біопаливо. Перехід на 
біопаливо відкриває можливості для зупинення деградації земель 
(зниження родючості через невикористання): для засівів технічних 
культур можна використовувати землі, які для вирощування хар-
чових культур є непридатними (наприклад, Чорнобильську зону 
відчуження).

Соціальна перспектива полягає у тому, що соціальну напругу, 
пов’язану з  особливою залежністю від країн-експортерів палив-
но-енергетичних ресурсів буде знято. Створяться нові підприєм-
ства для переробки біомаси на біопаливо, і, як наслідок, робочі 
місця. Це сприятиме підвищенню загального рівня зайнятості в 
Україні. 

Інтеграційна перспектива: Україна отримає змогу набли-
зитися до Європи. Варто зазначити, що розвиток техніки та 
технології отримання біопалива є одним з ключових напрямків 
програми розвитку альтернативної енергетики у Євросоюзі. Та-
ким чином при перейманні європейського досвіду та розробці 

3 Аграрна країна – тип країни, де провідною галуззю є сільське гос-
подарство, або ж існує значний потенціал для розвитку сільського 
господарства (родючі землі, розвинена сільськогосподарська інфра-
структура).
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власних проектів Україна буде крок за кроком демонструвати 
свою готовність до інтеграції у Європу.

Виходячи з викладеного вище аналізу проблеми і висвітлення 
перспектив її вирішення можна перейти до розробки ефек-
тивного плану, який би забезпечив поступове впровадження 
біопалива на теренах країни. Акцент робиться на комплек-
сному підході щодо впровадження. Основні положення пла-
ну є наступними:

1) Створити єдиний виконавчий орган у системі ви-
робництва біопалива. Він об’єднуватиме фахівців з Мі-
ністерства палива та енергетики, Міністерства сільського 
господарства, Міністерства екології, Міністерства еконо-
міки, Міністерства аграрної політики для консолідації та 
системного підходу до питання впровадження біопалива 
у різні промислові гілки економіки України. Даний орган 
також здійснюватиме моніторинг закордонного досвіду з 
впровадження біопалива та адаптацію його результатів 
до українських реалій, в контексті сучасної політичної та 
економічної ситуації в країні і, відповідно, розроблятиме 
чітку стратегію щодо виробництва та використання біо-
палива.

2) Залучення іноземних інвестицій. Такою можливіс-
тю уже на сьогоднішній день є, наприклад, впровадження 
проектів в рамках Кіотського протоколу шляхом продажу 
квот на викиди парникових газів, оскільки на сьогодні в 
Україні є профіцит квот. Ще однією можливістю є транс-
фер технологій.

3) Стимулювання державою науково-дослідних установ, 
що займаються питаннями біопалива. НДІ на сьогодні 
фінансуються за «залишковим» принципом4. Коштів, що 
спрямовуються на науково-освітні заклади, заледве ви-
стачає для виплати заробітних плат та підтримки інфра-
структури. Немає системи стимулювання та промоції до-
сліджень у сфері енергозбереження, інноваційні проекти 
фінансово не заохочуються.  

4) Оптимізувати структуру земельного фонду України 
таким чином, щоб залишалася достатня кількість земель для 
засівання сільськогосподарських культур, і при цьому макси-
мально використовувався увесь земельний потенціал України.

Уся політика з впровадження та використання біопалива  
строго обмежуватиметься і керуватиметься вимогами:

1)  впровадження біопалива не повинно впливати на підвищен-
ня цін на продукцію сільського господарства;

4 Залишковий принцип фінансування – фінансування в останню чергу 
або за дуже скороченими нормативами та нормами.
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2)  виробництво біопалива не повинне пошкодити довкіллю;

3)  біопаливо повинне бути конкурентоспроможним у порівнян-
ні з іншими видами палива.

Даний план не вимагає різких і раптових змін. Після початку 
впровадження його в дію буде проводитися постійний аналіз 
результатів та прогнозування подальших альтернативних шляхів 
вирішення проблем, які будуть поставати. Розпочавши розви-
ток біопалива в Україні, проаналізувавши переваги та недо-
ліки економічних механізмів підтримки, технологічні моменти та 
технічні варіанти і об’єднавши усе це в єдиний комплекс, ми 
зможемо одержати позитивний економічний, соціальний та по-
літичний ефекти.

Промова Опозиції

Опозиція не може не погодитися із заявленою проблематикою 
про те, що викопні джерела енергії є вичерпними і пошук аль-
тернативних джерел є актуальною задачею, проте має великі 
сумніви щодо перспективи біопалива аргументуючи це наступ-
ним:

1) рослини, що є сировиною для біопалива (в першу чергу рі-
пак), надзвичайно виснажують землю, на якій ростуть. За 
даними експертів, після засівання на певній площі технічних 
культур під виробництво біопалива земля стає не родючою 
на наступні сім років;

2) біогаз має на 30 % меншу питому теплотворну здатність ніж 
природний газ, тому, відповідно, для отримання тієї ж кількос-
ті енергії, що з традиційних палив, необхідно буде використа-
ти на 30% більше біогазу. Це призведе до більш інтенсивної 
експлуатації і так вже морально застарілого промислового 
обладнання, необхідності його модернізації і більших викидів 
у атмосферу продуктів згорання (які, до речі, є аналогічними 
продуктами згорання природного газу і, відповідно, не менш 
шкідливими);

3) очищення лісів від дерев, що впали порушить екологічний ба-
ланс. Досвід розвинених країн показує наступне: після того, 
як ліс починають інтенсивно прибирати від решток дерев, 
листя та іншого так званого «сміття», то він починає поступо-
во відмирати;

4) зниження імпорту російського газу однозначно призведе до 
погіршення політичних стосунків з Росією і до негативних на-
слідків через  непередбачуваність вищого керівництва компа-
нії «Газпром»;

5) відсутність на даний час науково-дослідних інститутів для ви-
ведення генно-модифікованих сортів технічних культур. Як на-
слідок необхідно ці культури імпортувати. Виникає аналогічна 
залежність від країн-експортерів технічних культур, так само, 
як від газу;
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6) завжди існуватиме небезпека проникнення на споживчі хар-
чові ринки генно-модифікованих культур, що у свою чергу 
несе небезпеку для здоров’я та життя людей;

7) використання біопалива ніяк не вплине на процес інтеграції 
України у Євросоюз, адже це не входить у перелік основних 
вимого щодо прийняття країн до ЄС;

8) пропозиція засівання площ у Чорнобильській зоні виглядає 
досить неоднозначною, навіть безглуздою, адже окрім за-
гального підвищеного радіаційного фону, на цій території все 
ще існують ділянки з надзвичайно підвищеним рівнем радіації. 
Це у свою чергу є небезпечним для людей, що працювали б 
на засіві, догляді та зборі кукурудзи;

9) у світі все ще відсутній досвід з впровадження біогазу на 
повну заміну природного газу, а зважаючи на світову еко-
номічну кризу та слабку економіку України на даному етапі 
розвитку, тотальне впровадження біогазу тут є надзвичайно 
небезпечним задумом, що грозить великими боргами.

З огляду на це план Уряду є неперспективним. Так, пропози-
ція об’єднання фахівців з різних міністерств виглядає як сюжет 
байки про лебедя, щуку і рака, які пробували тягнути один віз. 
Впровадження економічних та фінансових важелів-стимулів 
означає можливість лобіювання чиїхось інтересів та підвищен-
ня рівня корупції. Відкриється ще одна щілина для розкрадання 
державного бюджету.

Варто окремо зупинитися на вимогах, що керуватимуть про-
цесом впровадження та використання біопалива в Україні. В 
умовах назріваючої продовольчої кризи ціни на продукти хар-
чування ростуть в усьому світі. Не виключенням є і Україна. 
Тому для стримування цін необхідно буде засівати більші площі 
сільськогосподарськими культурами. Ця обставина значно лімі-
туватиме площі під засіви технічними культурами і, як наслідок, 
обсяги виробництва біогазу. Окрім того, вартість біогазу на 
перших етапах його впровадження буде невиправдано вели-
кою. Отож для підтримання його конкурентоздатності необхідно 
буде застосовувати потужні фінансові важелі, що у теперішній 
економічній ситуації України є недопустимо.

Опозиція вважає, що країні необхідно шукати свій вектор у 
плані впровадження альтернативних джерел енергії у економі-
ку. Перспективними є такі поновлювані джерела енергії, як ві-
тер та вода. Україна має досить великий вітровий потенціал, 
як у Карпатах і Криму, так і у центрально-східній частині. Ві-
трова енергетика є екологічно чистою, оскільки опирається на 
не малий світовий досвід з використання вітрової енергетики. 
Прогресивно новою технологією є отримання електроенергії від 
змішування прісної та морської води. На прибережних зонах 
України розміщені гирла таких річок як Дунай, Дніпро, Дністер, 
Південний Буг, що впадають у Чорне море. Будівництво елек-
тростанцій по відбору енергії від змішування солоної та прісної 
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води дасть змогу збільшити отримання дешевої електроенергії.

А поки буде відбуватися довготривалий процес пошуку та від-
бору оптимальних технологій, а відтак ще триваліший процес їх 
запровадження, необхідно використовувати те, що ми маємо. 
Варто зробити акцент на тому, що Україна має неабиякі запаси 
так званого «нетрадиційного газу», до якого належить сланце-
вий та шахтний гази. 

Таким чином, Опозиція керується наступними аргументами:

1) Геологічні та геофізичні дослідження показали, що на Укра-
їні є дуже великі поклади сланцевого газу. За попередніми 
підрахунками Міністерства охорони навколишнього серед-
овища, у Львівській області, на території 9 районів (так 
званій Олеській площі) запаси сланцевого газу складають 
щонайменше 100 мільярдів метрів кубічних. Проблема його 
видобування полягає у відсталій матеріально-технічній базі 
(застаріле обладнання для буріння й освоєння свердловин, 
відсутність навичок управління горизонтальним способом 
буріння, яким видобувається сланцевий газ). Важливим є те, 
що для цього є достатній кваліфікований кадровий потенціал 
та науково-дослідні установи для проведення досліджень у 
даному напрямку.

2) Також загальновизнаним фактом є наявність великої кіль-
кості попутного газу у шахтах, на яких видобувають чорне 
вугілля. Через відсталість шахтної промисловості цей газ є 
лише причиною систематичних нещасних випадків з фа-
тальними наслідками. Сучасний рівень світової техніки до-
зволяє видобувати шахтний газ, причому, як показує досвід 
та статистика, процес видобування є досить рентабельним. 
Впровадження систем збору попутного газу дало б змогу 
вирішити дві важливі проблеми. Перша полягає у збільшенні 
загального балансу природного газу в країні. Друга – підви-

щення дуже низького рівня промислової безпеки на шахтах.

На думку Опозиції, Україні слід запровадити активну політику щодо 
видобування нетрадиційних газів, що дасть змогу знизити енерге-
тичну залежність України. Паралельно ж слід проводити науково-
дослідні та дослідно-конструкторські роботи по розробці вітрових 
та водних електростанцій.

Опозиція пропонує на даному етапі розвитку України зберегти 
«статус кво» стосовно впровадження біопалива як на разі не пер-
спективного для аграрної країни. Значно економічно ефективніше 
було б використовувати землі для засівання пшениці та гречки і у 
випадку профіциту даних продуктів, експортувати їх. Для цього слід 
переглянути структуру земельного фонду України та зробити необ-
хідні кроки щодо регенерації неродючих або виснажених земель.

Втілення таких заходів є довготривалим і потребує значних інвести-
цій, проте гарантує країні перспективу поступового виходу з енер-
гетичної кризи.
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Едвард-Тудор Нафореану 

ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА ПОВИННО 
ЗАОХОЧУВАТИСЯ УРЯДОВИМИ 
РЕГУЛЮВАННЯМИ

Едвард-Тудор Нафореану 
народився у вересні 1986 
року в Бая Маре повіту 
Марамуреш Румунії. Закін-
чив факультет екологічного 
менеджменту Північного 
університету в Бая-Маре зі 
ступенем магістра гірничої 
справи у 2011 році. Актив-
ний громадський діяч.

В майбутньому планує готу-
вати та впроваджувати про-
екти для розвитку громад, 
захисту довкілля, здійсню-
вати соціальну практику, 
публічно дебатувати, за-
йматися спортом та ство-
рювати музику.

Промова Уряду

Організація Об'єднаних Націй (ООН) підготувала звіт, за оцін-
ками якого приблизно через 15-20 років чверть енергії та видів 
палива у всьому світі буде надходити з біомаси або з альтер-
нативних джерел. Біопаливо вже почало поступово заміщувати 
традиційні види палива.

Біопаливо виготовляється з біомаси і сільськогосподарських 
культур. Воно поступово замінить нафтопродукти і природний 
газ, що використовуються для автомобілів: біодизель як замін-
ник дизельного палива, біоетанол як замінник бензину, анае-
робний біогаз як замінник природного газу.

В даний час біопаливо вважається екологічно відповідальною 
альтернативою порівняно з видобутком нафти та інших видо-
бувних видів палива, оскільки біопаливо має багато переваг з 
точки зору екологічної стійкості.

Зменшення запасів викопного палива в світі та послідовне збіль-
шення ціни за барель нафти після нафтової кризи створили спри-
ятливі передумови для наближення до інших джерел палива. Крім 
того, законодавчі обмеження на забруднення навколишнього 
середовища в результаті спалювання газів від традиційних ви-
дів палива, вносять свій внесок у пошук альтернативних джерел 
енергії. Таким чином, виникли деякі проблеми для виробництва 
біопалива з відновлювальної сировини (біомаси). Більш того, де-
які країни ЄС прийняли ряд стратегій і правил, які сприяють роз-
витку біопалива (паливні акцизні скорочення, позики фермерам 
для отримання біомаси тощо).

На захист того, що використання біопалива повинно заохочува-
тися урядовими регулюваннями Уряд наведе наступні аргументи:

Аргумент 1 

У найближчі роки викопне паливо зникне, у той час як 
біопаливо є майбутнім для людського суспільства, що не 
загрожують навколишньому середовищу. В даний час основні 
джерела енергії на Землі, це: викопне паливо (нафта, газ і вугіл-
ля), радіоактивні речовини та інші джерела (сонце, вода, вітер), 
які в процесі механічної роботи виробляють тепло. З них нафта 
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Запаси викопного палива нерівномірно розподілені по всьому 
світу і експлуатація їх збільшується з року в рік.

Аргумент 2 

Біопаливо пов'язане зі скороченням викидів вуглецю. При спа-
ленні біопалива викиди CO

2
 й інших токсинів є значно меншими, що 

робить його більш безпечною альтернативою для збереження якості 
повітря. Біопаливо легко розкладається і є більш простішим в обігу, 
ніж традиційні види палива, що знову ж таки, робить його більш без-
печним і менш дорогим.

Аргумент 3

Вартість: зважаючи на широко доступні технології, біопаливо 
може бути значно дешевшим за бензин та інші види викопного 
палива, особливо враховуючи глобальне збільшення попиту на 
нафту, коли ціна за літр бензину може досягти свого піку. 

Уряд не має плану дій, що являє собою перелік необхідних 
кроків для поступового переходу від традиційної системи ви-
користання паливних ресурсів до альтернативного біопалива. 
Такий план повинен бути результатом мозкового штурму усіх 
зацікавлених сторін. Проте, Уряд вважає, що біопаливо є на-
багато ефективнішим довгостроковим рішенням, аніж викопні 
види палива, і використання його повинне підтримуватись різни-
ми державними програмами особливо тому, що біопаливо не 
створює загрози для планети, і викиди вуглецю, що супроводжу-
ють його використання є мінімальними. Також слід врахувати, 
що порівняно з викопними видами палива біопаливо вимагає 
значно меншої кількості додаткових витрат. І це всього декілька 
причин, чому людство має зосередити свої зусилля на розвитку 
технологій для біопалива, адже  важливо залишити достатньо 
ресурсів для майбутніх поколінь.

Промова Опозиції

Зелений колір не обов'язково означає краще ні для людей, ні 
для навколишнього середовища. 

Оцінки, зроблені на основі поточних рівнів споживання людством 
наявних запасів викопного палива у світі, показують, що нафти 
вистачить на 44 роки, природного газу - на 62 роки і вугілля - на 
280 років.

«Біопаливо призведе до погіршення клімату та позбавить бід-
них їжі, адже фермери будуть використовувати для енергетич-
них насаджень 69 000 квадратних кілометрів плантацій в світі», 
- за даними дослідження дев’яти екологічних організацій, - ця  
територія є такою ж як територія Ірландії (за матеріалами Reuters). 

і природний газ розглядаються як основні джерела енергії на 
планеті. Ці природні джерела поступово обмежуються. 



15

Плани Європейського союзу (ЄС), які стосуються отримання 
10% енергії з поновлюваних джерел до 2020 року будуть мати 
більше негативних наслідків, ніж позитивних.

Вважається, що в найближчі 50 років енергетична політика також 
буде покладатися на викопні види палива. Крім того, основна 
увага буде приділена державному регулюванню щодо скоро-
чення споживання енергоресурсів через програми енергозбере-
ження наступним чином: скорочення обсягів відходів, підвищення 
обізнаності в необхідності збереження існуючих ресурсів, про-
сування програм з енергозбереження і т.д.

Далі я від імені Опозиції, намагатимуся спростувати точку зору, 
що використання біопалива повинно заохочуватися урядовими 
регулюваннями. А саме, 

Контраргумент 1
Плани Європи щодо просування біопалива призведуть до 
того, що фермери конвертуватимуть 69000 км2 землі в 
плантації для вирощування сировини для біопалива, внаслі-
док чого бідні люди будуть позбавлені їжі, а процеси щодо зміни 
клімату прискоряться, - за даними дослідження дев’яти екологіч-
них організацій.

Контраргумент 2
Висока кількість викидів вуглекислого газу в процесі ви-
робництва. Були проведені кілька досліджень для аналізу вугле-
цевого сліду від біопалива. Результати цих досліджень показують 
наступне: хоч біопаливо генерує менше вуглексислого газу при 
згоранні, проте саме виробництво твердих видів біопалива при-
зводить до значно більших забруднень.

Контраргумент 3
Висока вартість. Будівництво нових заводів для його виробни-
цтва вимагає великих початкових інвестицій.

Далі Опозиція пропонує власні аргументи для доведення того, 
що уряд не повинен заохочувати впровадження біопалива. 

Аргумент 1
Викопні види палива залишаються тим видом енергії, який 
буде забезпечувати енергією Європу і весь світ в наступні 
50 років. Необхідно створити та підтримувати правила раціо-
нального використання цих резервів.

Викопні види палива залишаться основним засобом задоволен-

Якщо ЄС досягне своїх цілей стсосовно поступовго переходу з не-
відновлюваних видів палива на відновлювані, використання біопа-
лива буде генерувати від 81% до 167% більше вуглекислого газу, 
ніж викопне паливо. 

Людське суспільство залежить на 98% від викопного палива. 
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ня світового попиту на енергоносії протягом наступних 50 років, 
згідно із заявою президента Росії (країни-члена Великої Вісім-
ки) у 2011 році. Звичайно, потрібно враховувати необхідність 
досягнення високого коефіцієнта корисної дії при використанні 
енергії, що є визначальним при виборі енергетичної сировини 
на глобальних енергетичних ринках. Крім того, необхідно опти-
мізувати поставки, залучати нові інвестиції в енергетичний сек-
тор, зменшити втрати при транспортуванні, а також поліпшити 
діалог між виробниками та споживачами.

Аргумент 2
50% поставок електроенергії в ЄС виробляються з вугілля 
та газу. Не можна не зауважити, що виконання ЄС своїх довго-
строкових цілей призведе фактично до зміни клімату на планеті.

З іншого боку, на міжнародному рівні вкрай важливо подбати 
про екологічну безпеку: розвивати технології уловлювання та 
зберігання вуглекислого газу.

За оцінками експертів, в усьому світі до 2030 року виробництво 
електроенергії з вугілля буде вдвічі більшим порівняно з нинішнім 
рівнем. 

Тому з’являться нові можливості для експорту електронергії з 
Європи. 

У свою чергу, будучи конструктивною Опозицією, а не 
об’єднанням, що за всяку ціну намагається «поховати» Уряд, ми 
повинні наголосити на наступному:

1) Для справді сталого використання викопних видів палива піс-
ля 2020 року ЄС має створити нормативну базу для розви-
тку нових технологій, інвестувати у ці технології, здійснювати 
необхідні дослідження та просувати ідею сталого викорис-
тання палива на міжнародному рівні. Наприклад, в майбут-
ньому схема торгівлі викидами в ЄС буде включати також 
уловлювання та зберігання вуглецю.

2) Біопаливо зменшує ресурси на планеті, до того ж, на сьо-
годні воно є набагато дорожчим у порівнянні з викопними 
видами палива, в контексті споживання на глобальному рівні 
(не зважаючи на те, що викиди вуглецю при використан-
ні біопалива є нижчими, ніж при використанні традиційних 
палив). Якщо б держава жорстко регулювала використання 
викопних видів палива (наприклад, створенням нових тех-
нологічних рішень, в тому числі, уловлювання та зберігання 
CO

2
 при виробництві електроенергії з вугілля), викиди від 

виробництва електроенергії можуть практично дорівнювати 
нулю до 2020 року як в ЄС, так і у всьому світі. 

3) ЄС до 2015 року хоче створити такий механізм, який би 
стимулював створення низки великомасштабних проектів  з 
використання технологій викопного палива.
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4) ЄС також має на меті дати чітку вказівку на використан-
ня пристроїв щодо уловлювання та зберігання CO2 в га-
зових та вугільних установках. Європейська комісія вважає, 
що до 2020 року все нове обладнання для виробництва 
електроенергії з вугілля, має бути обладнане технологіями 
уловлювання та зберігання СО2, це ж повинно стосуватися 
і переважної більшості обладнання, що експлуатується вже 
сьогодні.

Завершуючи промову, зазначимо основні аргументи на захист 
використання викопного палива:

Викопні види палива є більш життєздатним джерелом для люд-
ського суспільства порівняно з біопаливом, оскільки виробни-
цтво останнього призводить до зменшення продуктів харчуван-
ня, а також до скорочення біорізноманіття. Внаслідок розвитку 
компаній-виробників біопалива дрібні фермери втратять площу 
для вирощення сільськогосподарських культур.

Глобальна стратегія, основою якої є перехід від викопних ви-
дів палива до біопалива створює суперечливу ситуацію, в якій 
сільське господарство стає постачальником будь-яких галузей 
промисловості, окрім харчової. Фермери вирощують такі куль-
тури, що необхідні для виробництва біомаси, а не продукти 
харчування, від чого страждатиме глобальний харчовий ланцюг.
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Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна

БІОЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ. 
КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Вступ

Скорочення споживання природного газу, розвиток енергозбе-
реження та вирішення нагальних екологічних проблем – най-
більш актуальні завдання, що стоять сьогодні перед Україною. 
Енергетична безпека країни суттєво залежить від ступеню ди-
версифікованості енергоносіїв, які вона використовує. 

Георгій Гелетуха народився 
у 1963 р. Кандидат техніч-
них наук, один з провідних 
українських експертів з ви-
користання біомаси та ши-
рокого впровадження від-
новлюваних енергетичних 
носіїв. Директор Науково-
технічного центру «Біома-
са», фахівець у галузі нових 
технологій виробництва біо-
енергії, завідувач відділом 
Інституту технічної теплофі-
зики Національної академії 
наук України. Брав участь 
в розробці енергетичної 
стратегії України на період 
до 2030 року.

Тетяна Желєзна з 1998 
року завідує відділом за-
гальних питань біоенерге-
тики Науково-технічного 
центру  «Біомаса». Має 
більше 10 років досвіду ро-
боти з технологіями отри-
мання енергії з біомаси. 
Розробник низки дослід-
ницьких та демонстрацій-
них проектів (CRDF, УНТЦ, 
TACIS, 5-7 Рамкові Програ-
ми Європейської Комісії).

На сьогодні основним паливом в Україні залишається природ-
ний газ – його частка в структурі споживання первинних енер-
гоносіїв складає близько 40 %. При цьому, за рахунок власних 
запасів Україна забезпечує себе газом лише на 35 %, тоді як 
65 % необхідного обсягу доводиться імпортувати, в першу чер-
гу, з Росії.  На вугілля припадає 28 % загального споживан-
ня первинних енергоносіїв, нафти та нафтопродуктів – 12 %, 
атомної енергії – 18 %. Внесок відновлюваних джерел енергії 
до енергобалансу становить 2,5 %, в тому числі великої гідро-
енергетики – 2 %. З біомаси виробляється лише близько 0,5 
% загального обсягу енергії.

Вартість природного газу постійно зростає: з 2005 року – 
від 61 до 305 дол. США за 1000 м3 (ціна у 1 кварталі 2010 
року). 
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* – перший квартал 2010 року.

Рис. 1. Ріст оптової ціни природного газу на кордоні України по роках
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Таким чином, висока вартість традиційних енергоносіїв є однією 
з основних рушійних сил розвитку біоенергетики в Україні.

Енергетичний потенціал біомаси 
в Україні

Україна має великий потенціал біомаси (вуглецевомістких ор-
ганічних речовин рослинного та тваринного походження), до-
ступної для енергетичного використання. Оцінка, виконана фа-
хівцями Інституту технічної теплофізики НАН України, показує, 
що економічно доцільний потенціал складає близько 30 млн. т 
умовного палива в рік (14 % потреб України в первинній енергії). 
Основними складовими потенціалу є відходи сільського госпо-
дарства та енергетичні культури. При цьому сільськогосподарські 
відходи є реальною складовою, яку можна сьогодні використову-
вати для виробництва енергії. Енергетичні культури являють зараз 
«віртуальну» частину потенціалу, оскільки практично ще не виро-
щуються в Україні. Але загальна тенденція показує, що швидкого 
розвитку цього напрямку можна очікувати вже в найближчому 
майбутньому.

Величина потенціалу коливається, переважно, в залежності від 
врожайності сільськогосподарських культур. За даними 2007 р., 
коли врожайність була відносно низькою, економічний потенціал 
склав 28 млн. т умовного палива. В наступному 2008 році, було 
зібрано рекордний за останні десять років врожай зернових, такі 
ж високі показники мали місце і у 2009 році. Попередня оцінка 
потенціалу за статистичними даними 2008 року показує, що еко-
номічно доцільний потенціал біомаси становить близько 34 млн. т 
у.п. Приблизно на таку ж цифру можна орієнтуватися і в 2009 році.

Характеристика біомаси як палива

Біомаса є відновлювальним, СО2 – нейтральним паливом, ви-
користання якого не призводить до підсилення глобального 
парникового ефекту і сприяє покращенню екологічної ситуації. 
Застосування біомаси для виробництва енергії позитивно впли-
ває на розвиток місцевої економіки регіонів України, оскільки 
кошти, сплачені за паливо, не спрямовуються за кордон в краї-
ни-експортери викопних енергоносіїв, а залишаються на місцях 
і працюють на розвиток конкретного регіону. Крім того, залу-
чення біомаси до паливно-енергетичного балансу областей та 
країни в цілому сприяє створенню нових робочих місць (збір, 
підготовка та доставка біомаси, обслуговування біоенергетич-
ного об ладнання). 

Однією з суттєвих переваг біомаси як палива є її відносна де-
шевизна у порівнянні з традиційними паливами, в першу чергу, 
з природним газом. Важливим показником є ціна одиниці енер-
гії, яка враховує теплотворну здатність різних палив. Вартість 
більшості видів твердих біопалив у перерахунку на одиницю 
енергії (ГДж) є суттєво меншою від вартості природного газу 
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для промислових споживачів. Деревні гранули є найдорожчими 
серед твердих біопалив. Якщо зіставити їх вартість з ціною при-
родного газу для ЖКГ і населення, то вони є навіть дорожчими. 
Це можна пояснити тим фактом, що ціна природного газу для 
цих категорій споживачів штучно занижена порівняно з рин-
ковим рівнем. При цьому промисловість платить найвищу ціну, 
виконуючи таким чином перехресне субсидіювання населення 
та комунальних компаній.

Варто відзначити, що біомасу як паливо економічно доцільно 
утилізувати поблизу місць її накопичення або збору. Транспор-
тування відходів сільського та лісового господарства, відходів 
деревообробки тощо, є економічно доцільним на відстань не 
більше 50 км. Це пов’язано з їх низькою енергетичною щіль-
ністю (менше 10 ГДж/м3) у порівнянні, наприклад, з дизель-
ним паливом (36 ГДж/м3). Для транспортування на велику 
відстань підходять спеціально виготовлені біопалива з висо-
кою енергетичною щільністю, такі як гранули та брикети (18 
ГДж/м3), піропаливо (28 ГДж/м3), біоетанол (22 ГДж/м3), 
біодизель (33 ГДж/м3). Таким чином, для досягнення найбільшої 
економічної доцільності енергетичного використання біомаси 
та біопалив треба продумувати та проробляти логістику всього 
ланцюжка процесу – від вирощування/збору та попередньої 
обробки біомаси до її постачання кінцевому споживачу.

Сучасний стан ринку твердого біопалива в Україні

Ринок біомаси та біопалив в Україні в стадії розвитку й станов-
лення. Ще не набула розповсюдження практика довгостроко-
вих контрактів між виробником та споживачем на постачання 
біомаси. Не уведено в дію систему стандартизації та сертифіка-
ції біопалив. Акти купівлі-продажу мають, переважно, стихійний 
нерегулярний характер. При цьому іноді спостерігається явище 
перекосу цін. Біомаса, особливо у вигляді відходів, наприклад 
деревних, часто має практично нульову ціну і розглядається дій-
сно як відходи, які не мають практичної цінності. Якщо ж власник 
відходів відчуває реальний попит з боку споживача, наприклад, 
котельні на деревині, він може підняти ціну на біомасу до без-
підставно високого рівня, користуючись наявністю підвищеного 
попиту на цей продукт. Часто саме проблема з надійністю по-
стачання біомаси відлякує потенційних клієнтів від впровадження 
котлів на соломі або деревині. Вирішення цієї проблеми може 
полягати у розвитку цивілізованого ринку біомаси як палива, 
зокрема, у створенні достатньої кількості комерційних компаній, 
що спеціалізуються на постачанні біомаси і гарантовано забез-
печують таким чином кінцевого споживача біопаливом.

Більше 90 % обсягу вироблених гранул і брикетів експортується в 
Європу, оскільки в межах країни попит на них дуже малий. 

Окрема ситуація склалася з виробництвом та споживанням 
ущільненого біопалива. В Україні є близько 40 компаній-ви-
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робників гранул з біомаси та 90 компаній-виробників брикетів 
з біомаси (переважно, лушпиння соняшника та тирси). В осно-
вному, це невеликі компанії з малими обсягами виробництва. 
Це пов’язано з високою вартістю котлів, що працюють на таких 
видах біопалива, та відносно високою ціною цього біопалива, 
особливо в порівнянні з ціною природного газу для населення і 
ЖКГ. Але й з експортом є проблеми, оскільки покупці цікавлять-
ся великими партіями товару (100-500 тис. т/рік), а малопотуж-
ні виробники неспроможні забезпечити такі обсяги. Видається, 
що майбутнє цього сектору полягає у заміні невеликих неефек-
тивних виробництв великими виробниками з сучасним облад-
нанням. Зростання внутрішнього попиту на гранули та брикети 
можна очікувати лише після суттєвого підвищення цін на при-
родний газ для населення і підприємств житлово-комунального 
господарства.

Очікується, що прийнятий у 2009 році закон України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо сприяння ви-
робництву та використанню біологічних видів палива» допомо-
же створенню цивілізованого ринку біопалив та призведе до  
значного підвищення частки біомаси в споживанні первинних 
енергоносіїв. Зокрема, згідно цього закону, з 1.01.2010 р. тер-
міном на 10 років звільняється від оподаткування прибуток ви-
робників біопалива, отриманий від продажу біопалива, та при-
буток підприємств, отриманий від виробництва теплової енергії 
або комбінованого виробництва електричної і теплової енергії 
з біологічних видів палива.

Ен
ер

ге
ти

чн
ий

 п
о
те

нц
іа

л 
Б
М

, 
м
лн

.т
. 
у.
п.

0

Рис. 2. Зміна енергетичного потенціалу біомаси України по роках:
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Можливості впровадження біоенергетичного об-
ладнання в Україні

За існуючих цін на викопні палива, теплову енергію та на біо-
масу, впровадження котлів на біомасі для виробництва теплової 
енергії є економічно доцільним і може рекомендуватися сьогодні 
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практично для всіх об’єктів теплоенергетики, тобто в бюджетно-
му, комунальному та промисловому секторах. Термін окупності 
проектів по впровадженню котлів на деревині та соломі складає 
близько двох років. Відносно низькі ціни на природний газ для 
населення і житлово-комунального господарства є основною 
перешкодою для широкого застосування біомаси як палива в 
цих секторах.

В секторі ЖКГ України видається доцільним провести модерні-
зацію та реконструкцію систем теплопостачання шляхом заміни 
котлів на природному газі, вугіллі та мазуті котлами на соломі, 
деревині та торфі потужністю 0,2-1 МВт. Інститутом технічної 
теплофізики НАН України вже розроблено пропозиції по впро-
вадженню таких котлів в кількох регіонах України. Можна ре-
комендувати підготовку пропозицій по заміні котлів на викопних 
паливах котлами на біомасі для всіх областей України. 

Важливо, що економія коштів буде повторюватися з року в рік. 
Таким чином, реалізацію концепції по впровадженню таких котлів 
можна розглядати як привабливий інвестиційний проект загально-
державного масштабу. Виконання цього проекту призведе до суттє-
вого зменшення витрат на купівлю природного газу за контрактами 
з Росією.

Сумарна річна економія коштів завдяки заміщенню природного 
газу біомасою у 1,8 разів більша величини загальних інвестицій-
них витрат, необхідних для впровадження парку котлів на біомасі  
(5,6 млрд. грн.). 

З урахуванням впливу «зеленого» тарифу, на період до 2020 року 
можна рекомендувати впровадження міні-ТЕЦ на деревині, міні-ТЕЦ 
на соломі, когенераційних установок на біогазі з гною та інших 
відходів сільського господарства, міні-електростанцій на біогазі з 
полігонів ТПВ. При цьому треба зауважити, що при використан-
ні когенераційних біогазових установок навіть «зеленого» тарифу 
може бути недостатньо для досягнення терміну окупності меншого 
ніж три роки. Це пов’язано з високою вартістю відповідного об-
ладнання, тому важливим фактором є можливість продажу збро-
дженого гною та іншого субстрату як органічного добрива. Зараз 
в Україні працюють три великі біогазові установки, та понад де-
сять знаходяться в стадії спорудження або проектування. Жодна з 
працюючих когенераційних установок ще не отримала «зелений» 
тариф на електроенергію.

Щодо виробництва електроенергії з твердої біомаси, треба за-
значити, що дотепер в Україні є лише одна міні-ТЕЦ на лушпинні 
соняшника. Ця ситуація пов’язана з досить великими технічними 
складностями таких проектів та високими інвестиційними витрата-
ми. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту по впро-
вадженню міні-ТЕЦ на біомасі показує, що привабливі економічні 
показники (термін окупності до 4 років) мають місце при нульовій 
вартості палива у випадку реконструкції парової або водогрійної 
котельної в міні-ТЕЦ. При будівництві нової установки навіть при ну-
льовій вартості біомаси термін окупності становить більше 5 років. 
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Висновки

Україна має належні передумови та достатній потенціал для ди-
намічного розвитку сектору біоенергетики. Основними рушійними 
силами цього процесу є постійний ріст цін на традиційні енергоносії 
та наявність великого потенціалу біомаси, доступної для енергетич-
ного використання. Діючий закон про біопалива та закон щодо 
«зеленого» тарифу сприяють впровадженню біоенергетичних техно-
логій для виробництва теплової та електричної енергії. 

Ефективність процесу розвитку біоенергетики в Україні суттєво за-
лежить від координованості діяльності в цьому секторі та правиль-
ному виборі пріоритетів. Вважаємо, що на урядовому рівні має 
бути визначений єдиний державний орган, який би займався всіма 
питаннями в біоенергетичному секторі і координував роботу інших 
причетних організацій та установ. Пріоритетні напрямки розвитку 
мають бути визначені у державній програмі розвитку біоенергетики 
в Україні при забезпеченні її фінансування. Подальші вдосконален-
ня необхідні також в законодавчій сфері. Деякі «недопрацьовані» 
моменти залишаються в чинних законах щодо стимулювання ви-
робництва та споживання біопалив та щодо «зеленого» тарифу. 
Додатково в законодавчому порядку пропонуємо звільнити біопа-
лива від ПДВ та запровадити державну субсидію покупцям біоенер-
гетичного обладнання у розмірі 20 % його вартості.

Одним з суттєвих бар’єрів на шляху розвитку сектору біоенерге-
тики в Україні є неврегульованість цін на природний газ для різних 
категорій споживачів. Штучно занижена ціна на газ для населення 
та житлово-комунального господарства робить практично немож-
ливим впровадження біоенергетичних технологій в побутовому та 
житлово-комунальному секторах. Встановлення ринково обґрунто-
ваної ціни для всіх категорій споживачів є необхідною передумовою 
для широкого заміщення природного газу біомасою.

Національні цілі по внеску біомаси до загального споживання пер-
винних енергоносіїв мають бути зафіксовані в офіційному документі, 
наприклад такому як План дій по біомасі. Вважаємо за реально 
досяжні такі показники: в 2010 році за рахунок біомаси може бути 
покрито 1 % загальної потреби України в енергії (що еквівалентно 
споживанню близько 2 млн. т у.п.), у 2020 році цей показник має 
збільшитися до 5 %, у 2030 році – до 10 %. 



24

Михайло Зборовський, Катерина Консевич

ВОДА ПОВИННА БУТИ ПРЕДМЕТОМ 
МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ? АБО Ж ЦЕ
УНІКАЛЬНЕ ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО, ПРЕДМЕТ
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА?

Промова Уряду

Бурхливе ХХ століття принесло нам демографічний бум, коло-
сальне зростання обсягів виробництва і, як наслідок, нарос-
тання глобальних екологічних проблем. Зокрема гостро постає 
дефіцит питної води у світі. Споживання води в світі, в тому числі 
у виробничій сфері, зростає високими темпами уже більше 100 
років. 

Згідно даних ООН, близько 700 млн. людей в 43 країнах живуть 
в умовах дефіциту прісної води, близько 1/6 населення Землі 
не має доступу до чистої  питної  води, а 1/3 - до води для по-
бутових потреб. З усієї води на Землі прісна вода складає тільки 
2,5%, або близько 35 млн. км3. 

При цьому основна її маса зосереджена в айсбергах. Об’єм 
економічно доступних ресурсів прісної води зменшується через 
негативний антропогенний вплив на природні системи її від-
новлення. Саме тому в наукових, політичних та бізнес-колах 
виникла дискусія щодо води як об’єкта торгівлі в міжнародних 
масштабах. 

Уряд виступає за поступове впровадження механізму міжнарод-
ної торгівлі водою і веде мову про поетапний перехід від таких 
форм міжнародної торгівлі водою, як торгівля «віртуальною» 
водою та оренда водоносних територій до фізичного продажу 
води (за допомогою магістральних міжнародних водопроводів, 
танкерних перевезень тощо).

Одним із основних аргументів за впровадження механізму між-
народної торгівлі водою є доведений ще Адамом Смітом та Да-
відом Рікардо економічний закон ефективності,  який передбачає,  
що запровадження міжнародної торгівлі в будь-якій галузі госпо-
дарювання призводить до зростання загальної ефективності ви-
робництва та споживання. Дія закону спричинена міжнародним 
поділом праці, відмінностями в забезпеченні ресурсами різних 
регіонів світу тощо.

Михайло Зборовський на-
родився 1991 р.в с. Кра-
силівка Тисменицького ра-
йону Івано-Франківської 
області в Україні.Навчаєть-
ся у Київському національ-
ному університеті ім.Тараса 
Шевченка на економічному 
факультеті за спеціальністю 
«Облік і аудит».

В майбутньому прагне збе-
регти моральні цінності, 
закладені родинним ви-
хованням, працювати, са-
мореалізуватися та стати  
суспільно визнаним. Не 
завадило  б також попра-
цювати в одній із компаній 
Великої аудиторської чет-
вірки, щоб здобути нео-
цінний досвід професійного 
зростання й особистісного 
розвитку.

Катерина Консевич народила-
ся 1992 року в м. Івано-Фран-
ківську в Україні. Навчається у 
Київському національному уні-
верситеті ім.Тараса Шевченка 
на економічному факультеті 
за спеціальністю «Економічна 
теорія».

В майбутньому прагне стати 
фаховим аудитором, відвідати 
якомога більше країн світу та 
створити міцну родину.

«…Споживча цінність води набагато вища за спо-
живчу цінність діамантів. Але незважаючи на це, 
вартість діамантів в багато разів перевищує вар-
тість води…»

Адам Сміт «Дослідження про природу та 
причини багатства народів»



25

За оцінками експертів, близько 70% від всього об’єму використан-
ня прісної води споживається у сільському господарстві, ще близь-
ко 20% - у промисловості (UN-WWAP, 2006). Тобто 90% прісної 
води світу є ресурсом, що використовується для виробництва різ-
номанітних товарів та послуг. 

Наступним аргументом за введення міжнародної торгівлі водою 
є використання значної частки питної води на потреби ви-
робництва.

Сегменти
міжнародного 
ринку води 

(форми торгівлі 
водою)

Ринок 
«віртуальної» 
води

Ринок технологій 
опріснення та очи-
щення води

Ринок фізичного 
продажу води

(за допомогою 
міжнародних 
трубопроводів, 
танкерних перевезень, 
тощо)

Сегментація міжнародного ринку води 
за ознакою форм торгівлі

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Світ Африка Азія Північна 

Америка
Європа

 – сільське господарство;  – промисловість;  – побутові потреби.

Структура використання ресурсів 
прісної води світу (Джерело: FAO: 
Aquastat. www.fao.org/nr/water/aquastat 
(5.10.2007)

Реалізація цих товарів приносить шалені прибутки підприємцям, 
що не платять за «дефіцитну» воду нічого. Крім того, введення 
плати за воду буде спонукати підприємців ефективніше викорис-
товувати водні ресурси у виробництві. 
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Концепцію «віртуальної» води запропонував Дж. А. Аллан в 
1993-1994 рр. Вивчаючи структуру водоспоживання в світі, він 
визначив «віртуальною» ту кількість води, яка закладена у ви-
робництво продуктів харчування чи іншої продукції. Згідно да-
ної концепції, країни, які обмежені в обсягах водних ресурсів, 
можуть і повинні закуповувати продукцію в країн, де цінність 
води нижча. Таким чином досягається оптимальна ефективність 
водокористування.

Якщо заглибитися в економічну сутність віртуальної води як то-
вару, то можна віднести її до категорії субресурсу виробництва: 
вода призводить до зростання доданої вартості товару, проте 
виробник не платить за нього відповідної частини свого прибут-
ку, тобто сам споживає відповідну економічну ренту.

Переважно торгівля віртуальною водою припадає на сферу 
сільського господарства (за даними ЮНЕСКО – 80%). 13% 
води, яку використовують для вирощення зернових у сільському 
господарстві експортується разом з цими зерновими, а значить 
є віртуальним товаром (А.Хоекстра, П.Ханг, 2004). 

Вищенаведені аргументи переслідують мету спростувати сте-
реотип про те, що вода є благом, продаж якого неможливий. 
Але Уряд хоче наголосити на тому, що зараз у світі вода про-
дається шаленими обсягами. Мова йде про торгівлю так званою 
«віртуальною» водою. 

Обсяги продажів віртуальної води складають 1 625 млрд.м3/рік, 
або 40% від усього обсягу споживання води в світі (WWDR-3, Water 
in a changing world, UN report).

За оцінками експертів за рахунок торгівлі віртуальною водою вже 
сьогодні в світі економлять 6% всієї прісної води (ЮНЕСКО). 

Країни-експортери віртуальної води – це країни Північної Аме-
рики, а також Аргентина, Таїланд та Індія. Імпортери: Японія, 
Південна Корея, Китай, Індонезія та Нідерланди.

Тому, як уже зазначалося, Уряд  пропонує поетапно запровади-
ти механізм міжнародної торгівлі водою.

 План включатиме наступні кроки:

	 Розвиток  віртуальної торгівлі водою в міжнародному 
масштабі.

	 Законодавче визначення міжнародного ринку води, його 
форм, суб’єктів та об’єктів, предмету торгівлі тощо.

		 Поступове впровадження фізичної торгівлі водою.

	Стимулювання приватних інвестицій у сферу водокористу-
вання шляхом податкових пільг.

Впровадження міжнародної торгівлі віртуальною водою вирішує 

безліч соціально-економічних проблем, серед яких неефективне 

господарське використання води. Законодавчо відрегульований 
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продаж віртуальної води призведе до зменшення міжнародного 

напруження, викликаного хаотичним та нераціональним забо-

ром питної води різними країнами. З метою розвитку фізичної 

торгівлі водою постає необхідність побудови міжнародних во-

догонів, що потребує залучення приватних інвестицій. Однак, 

інвестори не поспішають вкладати кошти у водні ресурси сві-

ту, оскільки їх зупиняє законодавча невизначеність та велика 

частка побічних вигод, що буде використовуватися суспільством 

неконтрольовано (інвестиції в покращення якості водних ресур-

сів позитивно відобразяться на загальній екологічній ситуації, 

створять умови для розвитку туристичного бізнесу тощо). Тому 

інвестори, які принесуть суспільству безперечну вигоду, повинні 

отримувати податкові пільги (в економічній теорії даний вид суб-

сидування називають податком Пігу5).

Промова Опозиції

Екологічна проблема в світі набирає обертів: втративши значну 
частину чистого повітря, Земля починає втрачати чисту воду.

Окрім цього, навколо проблеми нестачі питної води з’являються 
й інші проблеми суспільно-політичного характеру, серед яких 
слід відзначити обмеження права людини на воду, національну 
безпеку країн, що відчувають нестачу води, залежність від кра-
їн-експортерів води, що часто призводить до зростання міжна-
родної напруженості, проблему транскордонного регулювання 
використання водних ресурсів тощо.

Механізм купівлі-продажу води на міжнародному ринку на-
справді не вирішує проблему дефіциту водних ресурсів та суміж-
них з нею проблем. Єдиним можливим виходом із ситуації, що 
склалася, є міжнародна співпраця в галузі водокористування, 
що на даний момент досить успішно розвивається у формі об-
міну технологіями з опріснення та очищення води.

Дійсно, в економічній теорії чітко доведено, що міжнародна 
торгівля сприяє зростанню ефективності виробництва та спо-
живання товарів. Але під поняттям «товари» маються на увазі 

5 В історію ім’я економіста увійшло разом з відкритим ним «ефектом 
Пігу», коли при зростанні грошової маси відсутність інфляційних очіку-
вань і гнучка система цін і процентних ставок можуть призвести не до 
підвищення, а до зниження рівня цін.

За прогнозами вчених до 2025 р., якщо не вжити термінових заходів, 
без питної і побутової води можуть залишитися близько 3 млрд. лю-
дей, а ще 2/3 жителів земної кулі будуть страждати від її нестачі. При-
близно між 2035 і 2045 рр. об’єм споживання прісної води зрівняється 
з її ресурсами (Назаров В.П. О некоторых международных пробле-
мах водопользования в мире и угрозах национальной безопасности 
России/ Право и безопасность 2 (35), липень, 2010).
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нормальні товари, але не вода. Для ненормальних економічних 
благ даний закон не діє. Вода є унікальним природним благом, 
без наявності якого життя людини неможливе. Такі вчені, як Пері 
(1997), Мак Нейл (1998), Грімбл (1999) відстоюють цю точку 
зору, а Х.Савеньє (2002) доводить, що вода як товар дійсно 
унікальна. 

Оскільки 90% води споживають у сільському господарстві та 
промисловості, то продаж води виробникам призведе до зрос-
тання світових цін, переважно продовольства, ціни на яке й так 
ростуть досить високими темпами.

Продаж віртуальної води хоча і є формою непрямого тран-
спортування води до країни, проте все ж таки ця форма торгівлі 
водою забезпечує лише невелику частину потреб у воді сус-
пільства: споживання віртуальної води відбувається одночасно 
зі споживанням продуктів, що її в собі містять. Тобто віртуальна 
вода не може бути використана ні для побутових потреб на-
селення, ні для потреб промислових виробників. Тим більше, ми 
не можемо її, врешті-решт, випити. Тому опозиція вважає даний 
аргумент недоречним.

Продаж води як звичайного товару не припустимий не тільки 
через унікальність її як товару, але й через низку інших нееко-
номічних причин.

По-перше, комерційний продаж води порушує право лю-
дини на воду. 

28 липня 2010 року Генеральна Асамблея ООН офіційно ви-
знала право людини на воду одним із основних прав. Із цього 
випливає, що ніхто не може бути усунений від доступу до питної 
води тільки через те, що він не може за неї заплатити. Таким 
чином, свобода формування цін на воду буде обмеженою.

Проте даний аргумент має й інший, моральний аспект. Уявіть на 
хвилину, наскільки безсердечним повинен бути продавець води, 
що відбирає останні гроші в людини за ковток води; адже про-
йде певний час, і людина знову відчує спрагу. Описана ситуація 
цілком можлива у найближчому майбутньому, що підтверджує 
статистика, подана Опозицією дещо раніше.

По-друге, якщо продаж води в малих об’ємах і посилює 
взаємозалежність між країнами, то при постачанні великої 
кількості води країна-імпортер стане залежною від експор-
тера. 

Яскравим прикладом подібної залежності є відносини на газо-
вому ринку. Але ж без газу якось можна вижити, а без води 
– неможливо. 

Обмін технологіями є формою міжнародної співпраці в галузі 
водокористування, що дозволяє без фізичного транспортування 
води (а отже і без зростання залежності від країн-експортерів 
води) значно збільшити запаси водних ресурсів держави чи ре-
гіону.

Умовно технології можна розділити на три категорії:
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	 Технології, що дозволяють виробляти більшу кількість това-
ру при незмінному об’ємі води: технології підвищення водо-
ефективності, водозбереження, в т.ч. крапельне орошення, 
обкладання ірригаційних каналів водонепроникними мате- 
ріалами і т.д.

	 Технології, що дозволяють отримати більший об’єм води із не-
традиційних джерел: опріснення води, водоочистка, конденсат 
пари, транспортування айсбергів і т.д. 

	 Технології інфраструктурного будівництва, що дозволяють 
«перекроїти» водну карту країни за рахунок зведення дамб, 
загат та гідровузлів. 

Дана форма співпраці є особливо перспективною: ресурси для 
підвищення ефективності використання національних водних ре-
сурсів все іще колосальні. Сьогодні все активніше розвиваються 
технології опріснення води і, що слід підкреслити, використання 
водозберігаючих технологій в побуті. Крім економії води, роз-
виток нових технологій дозволить знизити вартість інфраструк-
турних проектів.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, 
обсяг таких інвестицій за період 2015-2025 рр. може бути зменше-
ний на 6,7% тільки за рахунок впровадження в цей сектор техно-
логічних досягнень (Infrastructure to 2030: Telecom, Land Transport, 
Water and Electricity. – OECD, 2006).

 У 2009 р. в світі працює 14 451 опріснювальних заводів, за-
гальною потужністю в 60 млн. м3 в день. За прогнозами екс-
пертів організації Global Water Intelligence до 2016 р. цей об-
сяг досягне 105 млн. м3 в день. Важливу роль у розвитку ринку 
опріснювальних установок зіграло вдосконалення мембранної 
технології, яка дозволила опріснювати воду з меншими витрата-
ми енергії і досягати більш якісного результату - зменшення оса-
ду солей в одержуваній воді (джерело: Global Water Intelligence: 
Global Water Market 2008. 2007).

Аналогічно тенденціям в нафтогазовому секторі, де країни-по-
купці прикладають все більше зусиль для диверсифікації джерел 
енергії та зниження залежності від країн-експортерів, можна 
очікувати, що подібні технології будуть сприяти зниженню  на-
пруженості у водному секторі. Обсяги потужностей по регіонах 
представлені нижче.

Країна
Саудівська 

Аравія
ОАЕ Іспанія Кувейт Катар Алжир Китай Лівія США Оман

Млн. 
м3/день

7,4 7,3 3,4 2,1 1,4 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8

Доля 
ринку

20,6% 20,3% 9,4% 5,8% 3,9% 3,1% 2,9% 2,3% 2,2% 2,2%

Країни-лідери з опріснення
(Джерело: IDA)
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Очікування експертів опріснювального ринку позитивні: про-
гнозується зростання сектора з $ 10 млрд. до $ 16 млрд. до 
2016р. Точками зростання стануть Іспанія та Алжир, а також 
Австралія. Спостерігається зростання зацікавленості і в краї-
нах Південно-Східної Азії. В цілому, ця тенденція характерна в 
прибережних зонах: 62% всієї опріснювальної води - це води 
Світового океану.

Сектор водоочищення для повторного використання також очі-
кує стрімке зростання: за 6 років (з 2010р. до 2016 р.) обсяг 
повторно використовуваної води повинен більш ніж подвоїтися: 
з 25 до 60 млн. м3/день. 

Загалом міжнародна торгівля водою має такі слабкі сторони:

		 Зростання залежності країн-імпортерів від країн-експорте-
рів води;

		 Проблема забезпечення права людини на воду при торгівлі 
водою;

		 Напруженість у транскордонних відносинах між державами;

		 Загроза національній безпеці держав тощо.

На основі проведеного аналізу ми можемо зробити висновок 

про перспективність міжнародної взаємодії через обмін техно-

логіями як у коротко- і середньостроковому, так і в довгостро-

ковому періоді. Важливим аргументом на користь обміну техно-

логіями є те, що це єдина форма взаємодії, що дозволяє країні, 

що відчуває дефіцит води, знизити, а не збільшити залежність 

від країн, багатих водними ресурсами. А це в свою чергу, озна-

чає відсутність стимулу до воєнних дій. Певною мірою це може 

бути застосовано і до торгівлі віртуальною водою, яка робить 

країни взаємозалежними. Економічну вигоду при цьому отриму-

ють і експортер (продаж води з більшою доданою вартістю), і 

імпортер (населення не тільки отримує більш дешевий товар, а 

й вивільняє власні водні ресурси).

Отже, вирішення міжнародної проблеми дефіциту водних ресур-
сів повинне зводитися до таких дій:

1. Використання віртуальної торгівлі водою.

2. Обмін технологіями як реальна альтернатива фізичному про-

дажу води.

План Опозиції, враховуючи майже весь спектр неекономічних 

проблем, що належать до сфери міжнародних відносин щодо 

перерозподілу води, є панацеєю для розв’язання проблеми де-

фіциту води в світі. Більше того, обмін технологіями не впливає 

на взаємозалежність між державами, а отже знижує загрозу 

воєнних дій. 
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Людмила Архипова

ВОДА – ТОВАР І УНІКАЛЬНЕ 
ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО

У сучасних умовах проблема дефіциту води розцінюється експер-
тами як одна з основних загроз міжнародній безпеці. Вона зна-
ходиться в центрі уваги ООН, Світового Банку, Міжнародного ва-
лютного фонду.

Організм людини відчуває життєво важливу потребу у воді для під-
тримки необхідного вмісту рідини в тканинах організму. Вода по-
трібна людині для приготування їжі, для гігієнічних цілей, що також 
впливає на здоров'я.

Близько 40% земної поверхні розташовано в зонах водного 
дефіциту. 

Вода є першою необхідністю для підтримки життя, а задовільне 
(адекватне, безпечне) забезпечення водою повинно бути до-
ступне для всіх. 

Людмила Архипова, кан-
дидат технічних наук за 
спеціальністю  «Техногенна 
безпека держави», доцент, 
докторант Івано-Фран-
ківського національного 
технічного університету 
нафти і газу. Народи-
лась 1969 р. в м. Шяуляй 
в Литві. Закінчила Київ-
ський державний універси-
тет ім.Тараса Шевченка 
(1991р.) та аспірантуру 
при кафедрі екології Івано-
Франківського державного 
технічного університету  
нафти і газу (1998 р.). 

Сьогодні 1,1 млрд. людей у світі не мають доступу до безпечної 
питної води та 2,6 млрд. людей не забезпечені умовами санітарії. 
З них за регіонами: 2% в Європі; 13% в Африці; 80% в Азії; 5% в 
Латинській Америці і Карибському басейні. 

Постійний водний дефіцит відчувають 250 млн. людей в 26 країнах. 
Щорічно 250 млн. людей страждають від хвороб, пов’язаних з 
дефіцитом води та 2,2 млн людей в світі вмирають від таких хво-
роб. (World Health Organization (WHO). Facts and figures: water, 
sanitation and hygiene links to health. November 2009. WHO. Mimeo) 

За минулі 100 років використання води зросло у 6 разів, хоч при-
ріст населення виріс лише у 2 рази. 

На глобальному рівні очікується, що забір і безповоротне спо-
живання води істотно зростуть протягом наступних 50 років че-
рез зростання кількості населення, підвищення якості життя і 
виробництва продовольства. Незважаючи на той факт, що в 
декількох найбільш розвинених країнах зберігається тенденція 
зниження безповоротного споживання води, за кількома сцена-
ріями розвитку загальне збільшення водокористування до 2025 
року передбачається в межах 25-50% (Cosgrove and Rijsberman, 
2008). 

До 2025 року біля 5,5 млрд. людей можуть відчути водний дефіцит. 
За прогнозами вчених, приблизно між 2035 і 2045 рр. об’єм спо-
житої прісної води зрівняється з її ресурсами.
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Невиконання права на доступ до безпечної питної води загрожує 
внутрішній стабільності країн, при цьому пошук мирних способів 
врегулювання міждержавних водних конфліктів - це, насамперед, 
спосіб уникнути воєн. Одними із усталених способів міжнародної 
взаємодії для вирішення «водного» питання є торгівля віртуальною 
водою та обмін технологіями зокрема для збільшення ефектив-
ності водокористування, опріснення води та оптимізації інженерних 
технологій. Також сьогодні стає все більш поширеною оренда і 
купівля водоносних земель за межами країни-покупця. Ці три 
форми міжнародної взаємодії не вимагають фізичної торгівлі во-
дою. Нові форми взаємодії, такі як будівництво міжнародних водо-
проводів і торгівля водою за допомогою танкерів, головним чином, 
являють собою форму торгівлі водою як сировинним продуктом.

Багато економістів часто визначають воду як нормальне економіч-
не благо: вода – ресурс, її ціну можна прорахувати, а обсяг цього 
блага і попит на нього піддаються досить точній оцінці. Особли-
во ця точка зору відстоюється представниками Світового банку, 
наприклад, Бріско (1996). В той же час, вода не є нормальним 
благом, якщо ми проаналізуємо цей термін в рамках жорсткої еко-
номічної теорії. 

Оцінки кількості води, необхідної для підтримки життєдіяльності, 
досить різні. Виходячи з рекомендацій ВООЗ, передбачається, 
що щоденне споживання питної води на людину становить при-
близно 2 літри, хоча фактичне споживання може бути різним, 
залежно від клімату, рівня активності та харчування. Виходячи з 
наявних даних, мінімальна кількість 7,5 л води на людину в день 
є достатньою кількістю для підтримки необхідної кількості води в 
тканинах організму і використання її в їжі для більшості людей в 
переважній більшості випадків. 

Доступ до безпечної 
питної води є складо-
вою одного з осно-
вних прав людини – 
права на відповідний 
життєвий рівень (ст. 
25, Загальна декла-
рація прав людини. 
Генеральна Асамблея 
ООН, 1948 р.). 

Існуючі нормативи використання води на душу населення в день: 
600л у Північній Америці і Японії; 250 – 350 л у Європі; 10 - 20 л 
в країнах біля пустелі Сахари. Українські стандарти передбачають 
норму 300-350 л/добу на одну людину в умовах централізованого 
водопостачання.

Використання води за секторами економіки: сільське господарство: 
70%, при цьому 800 млн. людей в світі залишаються голодними; про-
мисловість: 22%; комунальне господарство: 8%.

Географічне розподілення використання води: Азія: 55% всієї води; 
Північна Америка: 19%; Європа: 9,2%; Африка: 4,7%; Південна Аме-
рика: 3,3%; Решта світу використовує 8,8%. (Committee recommends 
proclamation of International Decade on Water for Life, 2005-2015. 
New York, UN. 9 December 2008. Press release GA/EF/3068).

Виходячи з вищесказаного, проблему «вода – товар чи унікаль-
не благо», варто розглянути з наступних сторін – границь вод-
ного ринку.
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В силу того, що вода є специфічним і незамінним товаром, вод-
ний ринок має неекономічні кордони. 

Фінансова доступність води значно впливає на використання 
води і вибір джерела. Господарства на нижчому рівні доступу 
до безпечного водопостачання нерідко платять більше за воду, 
ніж господарства, підключені до водогону. Висока вартість води 
може змусити господарства вдатися до використання альтерна-
тивних джерел води гіршої якості, що створює більший ризик для 
здоров'я. Крім того, висока вартість води змушує зменшувати 
кількість води, що використовується в господарствах, що в свою 
чергу збільшує ризик поширення хвороб.

Значення водопостачання, санітарії та гігієни для здоров'я і роз-
витку було відображено в результатах ряду міжнародних фору-
мів з питань політики водокористування. 

Всесвітня конференція з водопостачання в Мардель 
Плата (Аргентина), поклала початок десятиріччю Водо-
постачання та санітарії;

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 
(ООН) окреслила цілі тисячоліття в галузі розвитку по-
літики водокористування, 

Всесвітня зустріч на вищому рівні в Йоганнесбурзі під-
сумувала результати існуючої діяльності у сфері водо-
користування на планеті;

Нещодавно Генеральна Асамблея ООН оголосила пе-
ріод з 2005р. по 2015р. Міжнародним десятиліттям дій 
під гаслом «Вода для життя». 

На сьогодні підкреслюється необхідність заборони хижацького 
водокористування, і постає питання про його законодавче об-
меження. Це, в свою чергу, значно стримує реалізацію великих 
інфраструктурних проектів, які можуть завдати великої шкоди 
водним об’єктам. Водночас, промислове забруднення води в де-
яких країнах (насамперед, Китаї) вже сьогодні відчутно скорочує 
придатні для людини водні ресурси. 

28 липня 2010 Гене-
ральна Асамблея ООН 
офіційно визнала право 
на воду одним з осно-
вних прав людини. 
Право людини на воду 
означає, що ніхто не 
може бути позбавлений 
доступу до чистої пріс-
ної воді тільки через те, 
що у нього недостатньо 
грошей, щоб заплатити 
за неї. З цього випли-
ває, що свобода фор-
мування цін повинна 
бути обмежена.

Екологія

1981-
1990 

2000-

2002-

2005-
2015

Право на воду

У 1986 році одна з найбільш наочних аварій, яка призвела до 
хімічного забруднення, сталася на заводі фармацевтичної компанії 
Сандоз (Sandoz) в Базелі (Швейцарія). Внаслідок пожежі величезну 
кількість хімікатів і обгорілих залишків було змито в Рейн. Протягом 
1000 кілометрів вниз за течією річка біологічно вимерла і стала 
непридатна для питного водопостачання. 

Іншою сумнозвісною аварією став розлив великого об’єму ціанідів 
на золотообробному підприємстві в Румунському місті Бая-Маре 
(2000 рік): внаслідок попадання в Дунай сталося отруєння води ви-
користовуваної для 2,5 мільйонів людей. 

Одним з першорядних превентивних заходів проти такого 
виду забруднення є забезпечення правового підґрунтя, що 
регулює безпеку. 
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Торгівля водою у невеликих обсягах – це посилення здорової 
взаємозалежності між державами. Проте, зі зростанням обсягів 
продажу води дедалі більше формується залежність і стає дже-
релом загрози національній безпеці. Це стосується як торгівлі 
фізичною водою (цей вид торгівлі на разі не є поширеним), так 
і водою віртуальною. Проблема, що стоїть перед експортера-
ми та імпортерами прісної води, полягає у визначенні рівнів 
економічних взаємовигідних водного експорту та імпорту, що 
не загрожували б національній безпеці. З точки зору охоро-
ни здоров'я відсоток населення, надійно забезпеченого чистою 
питною водою, є єдиним найбільш важливим показником успіш-
ності програми питного водопостачання в цілому.

Оцінка безпеки або того, що є прийнятним рівнем ризику в кон-
кретних обставинах, є питанням, що безпосередньо стосується сус-
пільства. Питання про остаточну оцінку витрат відносно вигод, які 
будуть отримані в результаті прийняття будь-якого керівництва до 
дій чи нормативних величин як національних або місцевих стандар-
тів, вирішується кожною країною самостійно. 

Відомі численні приклади, коли нестача води призводила до 
збройних конфліктів і воєн між сусідніми державами. 

ВООЗ і ЮНІСЕФ ви-
значають «прийнятний 
доступ» до облаштова-
них вододжерел як «на-
явність принаймні 20 
літрів на людину в день 
доступних в радіусі од-
ного кілометра від жит-
ла водоспоживачів». 

За останнє десятиріччя конфлікти і кризи з причини нестачі води 
наростають вже в 46 країнах (2,7 млрд. мешканців), а в 56 країнах, 
де проживають 1,2 млрд. людей, існує серйозна небезпека політич-
ної нестабільності через зростаючий дефіцит води. 

Зокрема, із збільшенням навантаження на навколишнє середо- 
вище зростає конфліктність між державами в регіонах Близького 
і Середнього Сходу, Центральної Азії та Північної Африки.

При реалізації водних проектів інвестор і бенефіціар (отримувач 
вигод) - не один і той же суб'єкт. Вигоди від «водних» інвестицій 
отримують не тільки конкретні споживачі води, але й суспільство 
в цілому: держава не має потреби витрачати кошти на ліквідацію 
наслідків надзвичайних ситуацій, а заощаджені кошти спрямовує 
на розвиток туризму, промисловості, систему охорони здоров'я 
тощо. Кристалізувати ці вигоди для окремого інвестора у фор-
мі дивідендів практично неможливо, що й ускладнює залучення 
неурядових інвестицій. Крім проблеми адресного отримання ви-
годи інвестором, постає питання окупності подібних проектів з 
урахуванням передбачуваних обмежень на ціноутворення. Ін-
вестиції в водопостачання і санітарію можуть призвести до чи-
стої економічної вигоди, оскільки скорочення шкідливого впливу 
на здоров'я і витрати з надання медико-санітарної допомоги 
перевищують витрати на здійснення заходів. Чиста економічна 
вигода супроводжує також основні інвестиції в інфраструктуру 
водопостачання аж до очищення води на місцевому рівні.

Обмежені водні ресурси в басейнах річок впливають на кон-
курентоспроможність країн. Виходячи з економічних інтересів 
сусідніх держав, існує потенційна ймовірність конфліктів через 
якість води, що отримують країни, розташовані у верхній і ниж-

Специфіка інвестування

Національна безпека
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ній течії річкових басейнів. У цьому контексті дефіцит води має 
яскраво виражений міжнародний характер, а наслідки ймовір-
ної боротьби держав за воду важко передбачувані.

В міжнародних водних басейнах зосереджено 60% прісної води, 
що частково захоплюють територію 145 країн, а територія 21 
держави повністю входить в них. У зв’язку з цим будь-які дії та-
ких держав, що різко змінюють розподіл води в басейні, будуть 
посилювати міжнародну напругу. Основна причина відсутності 
підтримки у прийнятті міжнародних стандартів якості питної води 
полягає в перевазі, що надається в результаті використання під-
ходу, заснованому на співвідношенні ризику та вигоди (якісної 
або кількісної), при розробці національних стандартів і регулю-
ючих положень.

На світовому ринку в найближчій перспективі особливу цінність 
матиме не сама вода як ресурс, а водоємна продукція. Зрос-
тання цін на водоємну продукцію зі збільшенням дефіциту вод-
них ресурсів неминучий. Уявлення про масштаби потреб різних 
виробництв у воді дають кілька прикладів. 

Залежність імпортера

Виробництво 1 т азотної кислоти потребує 80-180 м3 прісної води, 
бавовняної тканини - 300-1100 м3, синтетичного волокна - 1000 
м3, целюлози - 200-400 м3, гуми - 2500 м3, синтетичних тканин - 
2000-3000 м3.

Так, для роботи ТЕС потужністю 1 млн кВт необхідно 1-1,6 км3 води в 
рік, а для роботи АЕС тієї ж потужності - 1,6-3 км3.

Нижні межі цих інтервалів відповідають найбільш передовому 
технічному рівню. (А.Хоекстра, А.Чапейн, Water footprints of 
nations: Water use by people as a function of their consumption 
pattern. 2005).

Для вирощування 1 т пшениці, що продається на світовому ринку, 
в середньому потрібно 1 тис. км3 води. 

За водоємності виробництва ввезення продуктів харчування до 
Північної Африки та на Близький Схід еквівалентний річному 
стоку річки Ніл. Необхідний другий Ніл, в певному сенсі вірту-
альний, щоб нагодувати населення цього регіону при нинішніх 
технологіях виробництва продуктів харчування.

Майбутнє за інтегрованим управлінням водними ресурсами, що 
вимагає гармонізації політики, інститутів і регуляторної струк-
тури (дозволи, ліцензії, моніторинг), планування, експлуатації, 
утримання та стандартів проектування багатьох агентств і де-
партаментів, відповідальних за один або кілька аспектів управ-
ління водою і пов'язаних з нею природних ресурсів. Є ефективні 
приклади управління басейновими системами у США, Велико-
британії, Західній Європі – у тих країнах, де існує високий рівень 
відкритості у прийнятті рішень, участь громадськості і відповідна 
фінансова підтримка планування та здійснення проекту.

Транскордонне регулювання

Величезні обсяги води споживають енергетичні установки для 
охолодження енергоблоків, причому значна її частина (до 1/3) 
йде в безповоротні втрати. 
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Оптимальними формами міжнародної взаємодії є обмін техно-
логіями і торгівля віртуальною водою. Результати аналізу пред-
ставлені в таблицях.

                       Тип 
              взаємодії

Границі ринку

Торгівля 
віртуальною
водою

Обмін технологіями
Торгівля 
водою-
сировиною

Технології Водотік Танкер

Право на воду

Екологія

Специфіка
інвестування

Національна 
безпека

Транскордонне 
регулювання

Залежність 
імпортера

 – вимога дотримується 
/ немає істотних пере-
шкод до її реалізації;

Таблиця 1. 
Міжнародні взаємодії 
на ринку води

                       Тип 
              взаємодії

Ефективність

Торгівля 
віртуальною
водою

Обмін технологіями
Торгівля 
водою-
сировиною

Технології Водотік Танкер

Короткотерміно-
вий період

Середньотермі-
новий період

Довготерміновий 
період

Таблиця 2.
Оптимальні форми 
міжнародної 
взаємодії

Таким чином, в розвитку ринку води обмін технологіями є єдиним 
довгостроковим оптимальним рішенням. Важливим аргументом 
на користь обміну технологіями є те, що це єдина форма вза-
ємодії, що дозволяє країні з відчутним дефіцитом води, зменшити 
залежність від країн, багатих водними ресурсами. А це в свою 
чергу, означає відсутність стимулу до військових дій. Торгівля 
віртуальною водою має ряд обмежень, пов'язаних з зовнішньо-
торговельною залежністю країн-імпортерів. Вона робить країни 
взаємозалежними. Економічну вигоду при цій взаємодії отриму-
ють і експортер (продаж води з більшою доданою вартістю), і 
імпортер (населення не тільки отримує більш дешевий товар, а 
й вивільняє власні водні ресурси).

Можна зробити висновок про перспективність міжнародних вза-
ємодій, що базуватимуться на торгівлі віртуальною водою в ко-
ротко- і середньостроковому періоді та обмін технологіями як у 
коротко- і середньостроковому, так і в довгостроковому періоді. 
Торгівля водою як сировинним товаром, через водотоки, а та-

 – вимога дотримується 
не в повному обсязі/ є 
перешкоди до її реалі-
зації в довгостроково-
му періоді/ є перешко-
ди до її реалізації при 
більшій інтенсивності 
взаємодії. 

 – вимога не дотримується 
/ є істотні перешкоди 
до її реалізації.
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кож з використанням танкерів має, як видно з Таблиці 2, цілий 
ряд істотних обмежень і не відповідає головній вимозі ефектив-
ної мирної взаємодії – зниження залежності країни-імпортера.

Водночас вода - це унікальний товар, який не є нормальним 
економічним благом, і в силу цього, на ринок чистої води на-
кладається цілий ряд неринкових обмежень. 

Дефіцит прісної води справляє істотний вплив на світову політику 
і міжнародну безпеку. Проблема прісної води може стати пред-
метом  жорсткої глобальної політичної та економічної конкурен-
ції. Необхідно розробити єдині міжнародні нормативні правові 
акти, що встановлюють загальні для всіх суб'єктів міжнародних 
відносин принципи користування водними потоками і водоймами, 
і механізм вирішення відповідних міжнародних суперечок.
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Марина Данилюк

ПІДХОДИ РЕГУЛЯТОРНІ МАЮТЬ БІЛЬШИЙ ПО-
ТЕНЦІАЛ ДЛЯ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ, 
НІЖ ПІДХОДИ РИНКОВІ

Промова Уряду 

Ще п'ятдесят років тому природа досить успішно ліквідовува-
ла різноманітні забруднення, оскільки атмосфера має могутні 
властивості самоочищення, але нині вона з цим завданням вже 
впоратися не здатна. 

Щоб подальше обговорення даного питан-
ня не сприймалося риторично, доцільно нагадати, що 

згідно з висновками Міжнародного Енергетичного Агентства 
(МЕА), світовий рівень кількості вуглекислого газу, викинутого в 
атмосферу у 2010 році, досяг 30,6 гігатонн. 

Тобто, викиди вуглекислого газу в світі досягли історичного мак-
симуму. 

Марина Данилюк на-
родилася 1991року в 
Сумській області Укра-
їни. Навчається на тре-
тьому курсі факультету 
«Економіки підприємни-
цтва» Івано-Франківського 
національного технічного 
університету нафти і газу. 
В період навчання планує 
займатися науково-дослід-
ницькими роботами та ін-
шими цікавими науковими 
проектами, що стосуються 
розвитку економіки України.  
На більш віддалену пер-
спективу планів будувати не 
наважується.

Китай, який ще в 2006 році був на другому місці за кількістю вики-
дів, і до недавнього часу тільки наближався до США, зараз опинився 
на першому місці в рейтингу країн, які мають найбільші викиди CO2. 
Зокрема, у 2009 році новий лідер викинув в атмосферу 7711 млн. 
тонн вуглекислого газу, що на 13,3% більше, ніж в 2008 році. Швидке 
збільшення обсягів викидів було зумовлене зростанням ВВП країни на 
9-10%. 

Після періоду майже безперервного збільшення викидів CO2, який 
тривав з 1980 року, вже другий рік поспіль викиди в США знижуються 
(за 2009 рік їх величина становить 5425 млн. тонн, що на 7,0% менше, 
ніж в 2008 році). Цей спад відповідає економічним проблемам країни. 

За двома наддержавами слідує Індія, яка у 2009 році обігнала Росію, 
досягнувши кількості викидів 1602 млн. тонн, опинившись на четвер-
тому місці, викинувши в повітря 1572 млн. тонн CO2. Замикає пер-
шу п’ятірку забруднювачів атмосфери Японія з показником 1098 млн. 
тонн. А одне з найбільших скорочень викидів зафіксовано в Україні 
- 28%. 

Вуглекислий газ6 (СО2) є парниковим газом, оскільки має пар-
никові властивості, тобто сприяє утриманню тепла на поверхні 
Землі і, як наслідок, спричинює глобальне потепління. Незначні 
кількості CO2 нешкідливі для людей і тварин, але при концен-

6 Вуглекислий газ (СО2) або біоцид вуглецю  - тривка хімічна сполука, 
поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох 
відсотків до практично чистого вуглекислого газу.
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трації його в повітрі понад 3% за об'ємом він стає шкідливим, 
а при 10% і більше – смертельним. На сьогоднішній день, це 
найбільш поширена токсична речовина, котра забруднює ат-
мосферу. Основний внесок у викиди CO2 роблять: енергетика, 
промисловість, транспорт, будівництво та сільське господарство. 

Провідний економіст МЕА Фатіх Бірол говорить: «Світ майже 
вичерпав ліміт на викиди, якого мав досягти лише до 2020 року. 
Якщо найближчим часом не вжити термінових та дієвих заходів, 
то буде надзвичайно складно досягти цілей, визначених на са-
міті у Канкуні7». 

Вище перелічені факти дозволяють розглядати сферу викидів 
вуглецю та їх обмежень як об’єкт регуляторної політики8. Саме 
так, адже нині не існує «чистої» ринкової економіки9. Механізм 
державного втручання дає змогу за порівняно короткий період 
ввести кардинальні зміни для вирішення поставленої проблеми.

З метою зменшення забруднення атмосферного повітря шкідли-
вими домішками (в нашому випадку СО2) на всіх промислових 
підприємствах держава має змогу організувати ефективне очи-
щення відхідних газових викидів10, тобто, сприяти забезпечен-
ню необхідними технологіями, що вдосконалить структуру націо-
нального виробництва і посприяє його конкурентоспроможності 
та економічному зростанню.

Цілеспрямовано та ефективно використовувати обме-
жені ресурси. Мінімальної шкоди природному середовищу за-
вдає таке господарювання, за якого утворюватиметься мінімаль-
на кількість розсіяних і неутилізованих відходів в антропогенному 
ресурсному циклі. Необхідно запровадити у виробництво комп-
лексну переробку сировини, тобто відходи виробництва вико-
ристовувати як вторинні матеріальні ресурси, які після збирання 
та оброблення знову надходять у виробничий процес як вто-
ринна матеріальна сировина. На даний момент оптимальним 
виходом є спалювання сміття, що дасть змогу його мінімізувати.

Покращити механізми для скорочення викидів. Щодо 
України, то 22 лютого 2006 року Кабінетом Міністрів було за-
тверджено Постанову «Про порядок підготовки, розгляду, схва-

7 Йдеться про конференцію сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни 
клімату в мексиканському Канкуні, яка відбулася 10 грудня 2010 року. 
На саміті були прийняті документи, які дозволять продовжити шлях до 
нової посткіотської угоди, в них також передбачено створення фонду 
допомоги бідним країнам у вирішенні проблеми зміни клімату.

8 Регуляторна політика - напрям державної політики, система, що базу-
ється на гнучкому механізмі державного втручання у соціально-еконо-
мічні процеси, при чому як ринок так і держава не переважають один 
над одним.

9 Ринкова економіка - вид організації економіки, за якої продукт, що 
виробляється, стає товаром, тобто виробляється з метою продажу на 
ринку.

10 Очищення відхідних газових викидів – різновид методів очищення газо-
вих викидів в атмосферу, розрізняють механічний, фізико-хімічний та 
хімічний метод.
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лення та реалізації проектів, спрямованих на  скорочення  об-
сягу антропогенних викидів парникових газів». На даний момент 
обговорюється низка нормативно-правових актів стосовно Га-
лузевої програми енергоефективності та енергозбереження у 
житлово-комунальному господарстві на 2010 - 2014 рр. 

Переваги регуляторного підходу скорочення викидів вуглецю над 
ринковим є очевидними. Проте, для того, щоб досягти ефектив-
них змін в цьому напрямку, необхідно, в першу чергу мати чітку 
і реалістичну мету, а також максимально продумати підґрунтя 
для впровадження регуляцій у виробництві, яке супроводжується 
викидами вуглецю. Основними кроками для досягнення цілі є:

1) Вдосконалення   екологічного   законодавства.   Перш за 
все Уряд наполягає на створенні ефективної системи правово-
го та організаційного забезпечення в сфері екологічної безпеки. 
Йдеться про активне введення системи стимулювання виробни-
цтва екологічно безпечної продукції та розвиток сфери екологіч-
них послуг. 

2)  Розробка  технологічних інновацій очищення промислових 
газодимових викидів. 

3)  Розвиток джерел альтернативної енергії. Йдеться про вико-
ристання сонячної та вітрової енергії, біодизелю, біоетанолу, 
біогазу та твердого біопалива; проведення реструктуризації еко-
номіки із суттєвим зменшенням частки енерго- і матеріалоємних 
виробництв; знешкодження, утилізацію та поховання промисло-
вих і побутових відходів.

4) Створення  державної системи моніторингу навколишнього 
природного середовища. На сьогодні такі експертизи не є сис-
темними. Запровадження періодичного моніторингу забезпечить 
наявність даних для швидкого реагування на виявлені порушення. 

Не викликає сумніву той факт, що держава може взяти на 
себе те, на що не спроможний ринок. Йдеться, насамперед, 
про макроекономічне планування та розробку довгострокових 
програм стосовно зменшення середньорічного обсягу викидів 
парникових газів, вдосконалення екологічної якості виробничих 
процесів та здатність контролювати дотримання нововведень, 
шляхом нормативних зборів та інших платежів за забруднення 
довкілля. 

Промова Опозиції

Безумовно, факт того, що викиди вуглекислого газу в світі до-
сягли історичного максимуму, змушує вже сьогодні приступати 
до здійснення чітких кроків у вирішенні питання щодо його ско-
рочення. Як сказав один котраверсійний класик: «Політика – це 
концентрована економіка» (Ленин  В.И. XI съезд РКП(б), – Полн. 
собр. соч., т. 45, с. 123.), тому виключити державний вплив на 
вирішення поставленої задачі неможливо. Проте Опозиція вва-
жає, що роль держави в економіці має обмежуватися лише 
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декількома функціями (цільовою, стимулюючою, соціальною, 
контролюючою та корегуючою) і не вбачає жодних перспектив 
в державній диктатурі, оскільки такий спосіб ведення господар-
ства демонструє не найкращі результати. А саме,

1) Більшість методів очищення базуються на спалюванні, а з 
економічного погляду, це малоефективний процес, оскіль-
ки призводить до надлишку тепла, що не використовуєть-
ся, а лише зумовлює теплове забруднення навколишнього  
середовища. 

2) Мінімізація неутилізованих відходів шляхом спалювання так 
само є недоречною, оскільки при сміттєспалюванні 1 тонни 
твердих побутових відходів утворюється від 4 до 8 тисяч ку-
бометрів газів, що містять оксиди азоту й сірки, хлороводень 
і поліхроматичні вуглеці, хлорбензоли і важкі метали, сполуки 
групи діоксинів. Високотоксичними й мутагенними відходами 

є також шлаки, яких не можна складувати без нейтралізації. 

Завдяки ринковим підходам скорочення викидів вуглецю в Украї-
ні впроваджені механізми Кіотського протоколу11, у тому числі в 
частині реалізації проектів, спрямованих на охорону навколиш-
нього природного середовища. Знижувати рівень викидів кожна 
країна може шляхом збільшення ефективності виробництва та 
зменшення обсягів виробництва, більш раціонального викорис-
тання енергоресурсів, а також виконання проектів, результа-
том яких є зменшення викидів парникових газів у інших країнах. 
Кіотським протоколом передбачаються гнучкі механізми щодо 
зменшення викидів парникових газів шляхом закупівлі відповід-
них сертифікатів за кордоном.

Регулююча роль Уряду стосовно вдосконалення екологічного 
законодавства та впровадження інновацій у виробничі процеси 
підприємств, є досить неоднозначною, оскільки сконцентрована 
навколо двох пріоритетів: 

1) Проекти спільного впровадження (спостерігається скоріше 
перешкоджання імплементації механізму за рахунок постій-
ної зміни умов, правил і процедур розробки, підтримки і 
затвердження проектів спільного впровадження). Держава 
з кожним роком все більше коштів витрачає на ліквідацію 
наслідків екологічних катастроф, а не на закупівлю модер-
нізованої техніки та будівництво сміттєпереробних заводів.

2) Торгівля квотами (активне сприяння імплементації, проте без 
прозорості в питаннях, що стосуються використання на прак-
тиці коштів, які можуть забезпечити даний механізм). Тобто, 

11  Кіотський протокол – міжнародна угода про обмеження викидів в ат-
мосферу парникових газів, додатковий документ до Рамкової конвенції 
ООН зі змін клімату, підписаної 1992 року. Протокол зобов’язує 
розвинуті країни та країни з перехідною економікою скоротити або 
стабілізувати викиди парникових газів у 2008-2012 роках до рівня 
1990 року. 
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суб’єктам ринку вигідніше менше виготовляти продукції, на-
томість продавати квоти закордонним товаровиробникам, 
про що свідчать дані Національного Екологічного Центру 
України: рівень викидів в нашій країні був на 45% менший в 
порівнянні з минулим роком, тож ми можемо в рік продавати 
приблизно 450 мільйонів тонн викидів, за оцінками НЕЦУ, а 
отже маємо можливість до 2012 року додатково отримува-
ти від продажу квот від 0,2 до 2,8 мільярдів євро щорічно. 
Найбільше заробити на викидах можуть підприємства які за-
ймаються: енергетикою, металургією, транспортом, вугіллям, 
загалом, підприємства галузей, діяльність яких пов'язана із 
значною кількістю викидів.

Українські урядовці продемонстрували неконструктивну позицію 
на Копенгагенському саміті12, під впливом підприємств, що заро-
бляють на торгівлі кіотськими квотами, не зважаючи на те, що 
Україна зараз є однією з найбільш енергонеефективних держав 
в світі. Підприємства, зменшуючи шкідливі викиди, можуть прода-
вати залишкові сертифікати іншим фірмам, навіть державам, які 
перевищують норми наданого їм ліміту. Але на даний момент, 
торгівля квотами в Україні спричинена не технологічними нова-
ціями, які дають змогу скоротити викиди, а наслідком зниження 
виробництва, оскільки державне регулювання впроваджує неви-
гідні обставини для закупівлі необхідних інновацій.

Підхід формування шляху екологічного вдосконалення, за ідео-
логією опозиції, має керуватися наступними чинниками: 

1) свобода вибору, ціновий механізм, маркетингова система 
управління виробництвом та економічними законами, тобто 
взаємодія попиту та пропозиції на ринку;

2) сприяння раціоналізації зовнішньоекономічних зв’язків через 
прискорення інтеграційних процесів із розвиненими держа-
вами та захист інтересів національного виробництва шляхом 
підписання спільних договорів. Так, наприклад, міжнародна 
угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів 
дає змогу ініціювати національний, а згодом, і європейський 
ринок сертифікатів, який з точки зору економічної теорії є 
одним із найкращих методів регулювання ринку. 

Державне втручання має обмежуватись функціями адміністра-
тивного регулювання суб’єктів, що господарюють, натомість має 
приділятись першочергова увага стабільності господарського се-
редовища. Безумовно, державне регулювання має створити не-
обхідні обставини для підвищення темпів росту ринкової економі-
ки, але при стійкому її зростанні економіку регулюватиме ринок, 
а не держава. Це ж стосується і сфери енергозбереження.

12 Копенгагенський саміт - конференція ООН з питань зміни клімату 
(COP-15), пройшла 7-18 грудня 2009 р. у Копенгагені. На саміті 
розглядалася нова міжнародна угода, яка є продовження Кіотського 
протоколу. У його роботі взяли участь керівники більше 60 держав (в 
тому числі України), включно з керівниками США та Китаю.
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Павло Андрусяк

РИНОК ЧИ РЕГУЛЯЦІЇ У ПОПЕРЕДЖЕННІ ЗМІН 
КЛІМАТУ? – ЗАПИТАННЯ ДО УРЯДІВ КРАЇН 
СВІТУ

Павло Андрусяк народився 
у 1970 році у м. Костопіль 
Рівненської області Украї-
ни. Закінчив механічний фа-
культет Івано-Франківсько-
го технічного університету 
нафти і газу зі спеціаль-
ністю «Технологія машино-
будування» та факультет 
«Економіка підприємств» 
Тернопільської академії на-
родного господарства. 

Експерт з питань місцевого 
та регіонального розвитку, 
зв’язків з громадськістю, 
громадського лобіювання. 
Має багаторічний досвід 
роботи в органах місцево-
го самоврядування та дер-
жавної влади; голова прав-
ління благодійної фундації 
ім.Короля Юрія.

Із наближенням 2012 року, в якому завершується дія Кіотського 
протоколу, суперечки щодо подальших дій людства у питанні 
зменшення викидів в атмосферу парникових газів набули свого 
критичного напруження та особливої гостроти. 

Головною причиною такої ситуації є той факт, що станом на 
сьогоднішній день всі намагання країн – учасниць переговор-
ного процесу (а це близько 190 країн) «втиснутися» в заявлені 
фахівцями «рамки», щодо забруднення атмосфери викидами 
вуглецю, не увінчалися успіхом. Експерти-кліматологи вважа-
ють, що для досягнення позитивного результату в питанні зу-
пинки процесу глобального потепління на Землі, в найближчі 
кілька десятків років кількість викидів парникових газів в ат-
мосферу планети треба скоротити на 80 відсотків. На сьогод-
ні зобов’язання щодо скорочення викидів взяли на себе краї-
ни, які сумарно викидають біля 17 відсотків парникових газів. 
Серед розвинених країн реальні (і найбільші) зобов’язання, 
в цьому питанні, взяли на себе тільки країни Європейського 
Союзу, які законодавчо закріпили власне зобов’язання ско-
ротити викиди парникових газів до 2050 року на 80 відсотків. 
Зрозуміло, що такий стан справ є незадовільним і потребує 
негайного втручання та більш рішучих дій.

На жаль, дискусія в даний час іде не про конкретні цифри, а 
про концептуальні підходи до можливих домовленостей. Час-
тина країн ставить під сумнів ефективність норм, закладених 
в Кіотський протокол, і вимагає укладення принципово нової 
угоди. Решта країн вважає, що потрібно зберегти існуючі до-
мовленості і, відповідно, продовжити дію Кіотського протоколу. 

Основна проблема полягає в тому, що сперечаються між со-
бою, якраз, країни, які є найбільшими забруднювачами, і без 
досягнення консенсусу між ними будь-який прогрес у питанні 
зменшення викидів парникових газів видається неможливим. 

Так, зокрема Китай та Індія очолюють список країн, які ви-
ступають за пролонгацію дії Кіотського протоколу, оскільки, 
відповідно до його норм, країни, що розвиваються (а вказані 
країни мають саме такий статус), не обтяжені зобов’язаннями 
щодо скорочення викидів. Разом з тим, такі впливові гравці, як 
Канада, Росія та Японія рішуче виступають за укладення нової 
угоди на нових принципах, які б, у зв’язку з тим, що ситуація у 
світовій економіці динамічно змінюється, передбачали можли-
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вість скорочення викидів і країнами, що розвиваються.  

Складність ситуації стає зрозумілою, якщо зауважити, що чо-
тири з п’яти вказаних країн, а саме Китай, Індія, Росія та Япо-
нія, входять в п’ятірку найбільших забруднювачів атмосфери, 
а п’ятий «винуватець» - США - дистанціювалась від участі в 
дискусії, оскільки не є учасником Кіотського протоколу взагалі.

Таким чином, суть конфлікту лежить у фінансовій площині. 
Станом на сьогоднішній день, розвинені країни не готові взя-
ти виключно на себе фінансування всіх проблем на планеті, 
які пов’язані з глобальним потеплінням. Ця позиція поясню-
ється не тільки банальним «небажанням платити», але і тим, 
що у світі триває економічний спад і очікується друга хвиля 
економічної кризи. В свою чергу,  країни, що розвиваються, 
не менш аргументовано доводять, що розвинені країни, за-
ради свого нинішнього рівня розвитку, століттями одноосібно 
експлуатували кліматичні можливості планети і, тим самим, 
забезпечили свій рівень добробуту за рахунок спільного ре-
сурсу. Відповідно, тепер саме розвинуті країни повинні ком-
пенсувати «кліматичні збитки», тим більше, що природні стихії, 
спричинені глобальним потеплінням, найбільше вдарили якраз 
по нерозвинених країнах (Африка, острівні держави, тощо).

Тим часом, поки триває суперечка, стан клімату на планеті 
викликає дедалі більше занепокоєння уже не тільки у фахів-
ців – кліматологів, але і у звичайних громадян переважної 
більшості країн. Цей факт, попри всю свою загрозливість, дає 
також сподівання на більшу поступливість урядів під час пере-
говорів та посилення їхнього бажання не тільки відстояти свої 
економічні інтереси, але і знайти реальні компромісні рішен-
ня. Зважаючи на те, що проблема вийшла далеко за рамки 
експертного обговорення, а отже з екологічної перетвори-
лась уже у політичну, є надія, що  такі компромісні рішення 
будуть знайдені національними урядами - якщо не у зв’язку із 
загрозою загибелі для людства, то, хоча б, перед загрозою 
втрати своїх «портфелів» на найближчих виборах. При цьому, 
знайдені компромісні рішення повинні будуть не тільки задо-
вольнити «високі переговорні сторони», але і реально вплину-
ти на покращення ситуації з кліматом на планеті.

Що ж буде далі і як розвиватимуться події? Скоріш за все, і 
так вважає велика кількість експертів, істина в цій глобальній 
суперечці, як і вбудь-якій іншій, знаходиться десь посередині. 

Незаперечним є той факт, що проблеми з кліматом несуть 
загрозу знищення життя на всій планеті або, відповідно до 
оптимістичного сценарію, на більшій її частині. Хто виявиться 
«щасливчиком», який залишиться жити після глобальної кліма-
тичної катастрофи, і чи не позаздрить згодом цей «щаслив-
чик» тим, що загинули, – невідомо. А отже, скоріш за все, 
проблему вирішувати доведеться всім країнам разом. Таким 
чином, всім країнам, в тому числі і тим, що розвиваються, по-
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трібно бути готовими до того, що їм прийдеться брати участь 
в наповненні т.зв. Зеленого кліматичного фонду.  При цьому, 
дуже багато країн – споживачів фінансової допомоги, в один 
момент можуть перетворитись на донорів.

Разом з тим, розвинені країни повинні будуть погодитись з 
тим, що участь у наповненні вищевказаного кліматичного 
фонду на однакових для всіх умовах заздалегідь ставить кра-
їни, що розвиваються, у нерівні умови порівняно з розвине-
ними країнами. Якщо стратегічним завданням є забезпечен-
ня синхронного руху всіх учасників процесу до використання 
низьковуглецевих технологій, то розвинені країни, з метою 
забезпечення цієї синхронності, повинні будуть поділитися з 
країнами, що розвиваються, відповідними технологіями та пе-
редбачити додаткові фінансові ресурси для впровадження цих 
технологій на місцевому, регіональному та національному рів-
нях в країнах, що потребують такої підтримки. 

Це, звичайно, призведе до ситуації, коли прямі фінансові за-
трати розвинених країн будуть більшими, ніж витрати країн, 
що розвиваються. Але ж і кількість країн, що розвивається 
є більшою, ніж розвинених, що, відповідно, дозволить суттє-
во збільшити можливості Зеленого кліматичного фонду. І, що 
найголовніше, такий компроміс дасть змогу, раз і назавжди, 
зламати існуючу практику, при якій частині урядів є вигідною 
саме існування кліматичної проблеми, оскільки вони завдяки 
їй заробляють кошти (це стосується в т.ч. і України). Фактич-
но, уряди країн, що розвиваються, повинні будуть, в обмін на 
новітні технології та кошти на їх впровадження,  так само як 
і розвинені країни, взяти на себе відповідні зобов’язання та, 
неухильно їх дотримуватися, робити свої внески в подолання 
спільних проблем. Це дозволить зняти психологічну проблему, 
породжену Кіотським протоколом, який, у його сьогоднішньому 
вигляді, ділить світове співтовариство на країни, які взяли на 
себе певні зобов’язання, і країни, яким «всі винні». «Ворог» є 
спільним, отже і «фронт» повинен бути єдиним для всіх (хоча і 
не однаковим для кожного зокрема).

Таким чином, все вищесказане дає підстави стверджувати, що, 
наразі, для скорочення викидів вуглецю в атмосферу планети, 
регуляторні підходи мають неспіврозмірно більший потенціал, 
ніж підходи ринкові. Як бачимо, дискусія ведеться саме серед 
урядів, а не серед суб’єктів підприємницької діяльності (СПД). 
Це і не дивно, адже первинним мотиваційним чинником в ді-
яльності будь-якого СПД є отримання прибутку. Керівництво 
будь-якого СПД несе першочергову відповідальність перед 
своїми власниками, а ті, в свою чергу, перед інвесторами. 
У цій вертикалі все спрямовано на досягнення максимальної 
ефективності від залучених і вкладених в бізнес коштів, а будь-
які внески на подолання кліматичних проблем чи інвестиції в 
нові низьковуглецеві технології різко збільшують собівартість 
нинішньої продукції та послуг. Це, відповідно, суттєво зменшує 
конкурентноздатність таких СПД у порівнянні з тими, які таких 
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витрат уникають.

Аргументи про те, що багато бізнесових корпорацій сьогод-
ні інвестують у розробку нових низьковуглецевих технологій 
значні кошти, в даному випадку, не можуть братись до уваги, 
оскільки причиною прийняття таких рішень власниками бізнесів 
є, як правило, не проблеми з кліматом, а скінченність, в осяж-
ному майбутньому, запасів вуглеводнів на планеті. Очевидно, 
що власники цих нових і дуже дорогих технологій впроваджу-
ватимуть їх тільки після того, як будуть повністю вичерпані всі 
можливості отримувати прибуток від більш дешевих і апробо-
ваних на практиці технологій нинішніх - «високовуглецевих». 
Але, за різними оцінками фахівців, запасів вуглеводнів виста-
чить людству ще мінімум на 100 – 200 років, а проблема гло-
бального потепління потребує реагування негайного, в най-
ближчі десятиліття. 

Чи може хтось гарантувати, що за період, поки на планеті за-
кінчаться запаси нафти і газу, людство у питанні кліматичних 
змін, не пройде т.зв. «точку неповернення», коли застосування 
будь-яких новітніх технологій буде вже запізнілим? Чи готові 
ми довірити долю всього людства власникам бізнесових кор-
порацій і бути впевненими, що в якийсь момент (який, до речі, 
нікому невідомий) вони відмовляться від можливості отримувати 
надприбутки і, за взаємною згодою, почнуть рятувати планету і 
її мешканців? Думаю, що ці питання є риторичними. 

Природою бізнесу передбачено спрямування всіх зусиль на 
отримання максимального прибутку. Отже, для використання 
можливостей СПД у питанні скорочення викидів вуглецю, по-
трібно запроваджувати нові «правила гри». Тобто: або зро-
бити діяльність бізнесу у цій сфері прибутковою справою, або 
ввести обмеження, які будуть діяти для всіх СПД без виключен-
ня, або застосувати і один, і другий підхід одночасно. Всі ці рі-
шення належать до компетенції урядів і мають беззастережно 
регуляторний характер. 

Як показує практика, фахівці, які працюють над розробкою 
нових «правил гри» та над проблемою їх впровадження, до-
бре розуміють суть проблеми і намагаються використати всі 
можливості для того, щоб зробити бізнес та уряди союзни-
ками в боротьбі з кліматичними змінами. Для прикладу, ді-
яльність фондів є серйозним стимулом для участі держав, а 
впровадження т.зв. проектів спільного здійснення – це стимул 
для участі бізнесів. 

Все вищевказане дає підставу стверджувати, що у питанні 
скорочення викидів вуглецю, для міжнародного співтовариства 
пріоритетними є, і залишатимуться в найближчому майбутньо-
му, саме регуляторні механізми. Разом з тим, у фахівців, які 
працюють над цією проблемою, є розуміння того факту, що 
залучення у процес енергії та можливостей приватного капі-
талу, дасть змогу в рази підвищити ефективність прикладених 
зусиль та витрачених ресурсів.



47

Артур Прокіпчук, Кирило Кожемякін

ОЩАДЛИВІСТЬ – ШЛЯХ ДО ЗМЕНШЕННЯ 
ШКОДИ

Артур Прокіпчук народив-
ся 1988 року у місті Іва-
но-Франківську в Україні. 
Навчається у національно-
му університеті «Львівська 
політехніка» на факультеті 
архітектури, за спеціальніс-
тю «Архітектура будівель і 
споруд».

В майбутньому планує за-
проектувати у місті Іва-
но-Франківськ споруду, 
яка б стала не лише його 
родзинкою, а й світовою 
пам’яткою архітектури.

Кирило Кожемякін народив-
ся у 1989 р. у м. Дніпропе-
тровську в Україні. У 2011р. 
закінчив соціально-гумані-
тарний факультет Дніпро-
петровського національно-
го університету ім.Олеся 
Гончара за спеціальністю  
«Соціологія».

Планує жити та праювати в 
Україні та для її блага.

Промова Уряду

Збереження енергоресурсів є одним з найбільш ефективних 
методів збереження нашого довкілля, адже загальна сума 
спожитої енергії дорівнює кількості споживачів, помноже-
ній на кількість спожитої енергії кожною особою. Так ось, 
коли ми кажемо про економію енергії, в першу чергу маємо 
на увазі скорочення споживання кожним мешканцем землі, 
адже загальну кількість людства регулювати набагато склад-
ніше, зрештою, неможливо.

Сьогодні наявна ситуація, коли людство споживає в 3 рази 
більше енергії на одну особу, ніж споживало 150 років тому в 
найбільш індустріалізованих країнах на той час. 

Але ще важче осягнути диспропорцію у споживанні енер-
гії бо, наприклад, один американець використовує стільки 
енергії, скільки два європейці, 35 індусів, 210 танзанійців і 
600 громадян Бутану. І вже абсолютно неможливо уявити, 
що буде з планетою, якщо жителі Китаю чи Індії зможуть 
споживати таку саму кількість енергії, як і американці.

Саме тому ми можемо говорити про ключову роль зао-
щадження енергії в перерахунку на конкретну особу, 
шляхом обов’язкового впровадження нових енергозбе-
рігаючих технологій за їх наявності.

Зокрема Уряд вестиме мову про зменшення саме споживан-
ня енергії, а не розглядатиме питання втрат енергії через по-
гану інфраструктуру, що є очевидною проблемою для  Росії 
та України, а не темою дискусії.

Наш план буде складатися з одного пункту: уряди США та 
країн Західної Європи мають обов’язково запроваджувати 
щойно розроблені нові технології, що дозволяють зменшу-
вати енергоспоживання, і повинні робити це безальтерна-
тивно. 

Типовим прикладом такого тотального впровадження енер-
гозберігаючої програми є введення обов’язкового викорис-
тання енергозберігаючих ламп та інших типів ламп, які за-
мінять лампи розжарювання в країнах ЄС. Такі самі дії ми 
пропонуємо робити і в інших галузях.
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Чому треба популяризувати ідею обов’язкого запровадження 
технологічних інновацій, що допомагають заощаджувати:

1) Як ми зазначали вище: наявна диспропорція у споживанні 
енергії може призвести до міжнародних конфліктів. 

Коли менш розвинені та багатонаселені країни споживати-
муть таку ж кількість енергії, як США та Європа, може настати 
колапс. Проте, якщо цілеспрямовано запроваджувати енер-
гозберігаючі інновації у великих країнах Європи та Амери-
ки,  зможе з’явитися додаткова мотивація в урядів інших країн 
робити те саме та змінювати стандарти в енергоспоживанні.  
Доказом цього може стати політика Росії, яка не зважаючи 
на відсутність бажання стати членом ЄС, так само збирається 
ввести заборону на лампи розжарювання з 2014 року. Відпо-
відно це буде мати вплив на стратегічних союзників цих країн. 
Скажімо, Китай, який, у свою чергу, має широкі торгові зв’язки 
зі США, буде вимушений переобладнати своє виробництво під 
нові стандарти. Те ж саме відбуватиметься з країнами, що хо-
чуть стати членами ЄС. Очевидно, якщо лідери світу демон-
струють гарний приклад, в т.ч. впровадження енергозберігаючих 
інновацій – це буде мати істотний вплив і на інші країни також.

2) Це буде стимулювати розроблення енергоефективних 
технологій. 

На сьогодні розроблення цих технологій приватними компаніями 
гальмуються   відсутністю економічної доцільності. Не виключено, що 
такий стан речей є даниною звичайному людському консерватиз-
му, а не пов’язаний з іншими об’єктивними причинами. Наприклад,  

перші люмінесцентні лампи були винайдені у 80-х роках 20-го сто-
ліття, проте за 30 років так і не змогли замінити традиційні лампи 
розжарювання.

З іншого боку, інноваційні винаходи дуже часто не отримують 
ліцензії, через те що їм створюють перепони власники великих 
корпорацій. Найчастіше це трапляється з зеленими альтерна-
тивами нафтовим видам палива. Неодноразово такі гіганти, як 
Total, BP, ELF викуповували патенти на «зелені» технології та 
ховали їх у довгу шухляду.  Важливим стимулюючим фактором у 
впровадженні технологій для «збереження планети» є державні 
заохочення.

3) Використання технологій промисловими компаніями сти-
мулюватиме процес вдосконалення цих технології. Адже 
компанії завжди будуть відчувати небезпеку того, що їх 
конкуренти зможуть створити кращу технологію, яка за-
мінить стару. І тут площина боротьби зміститься від бюро-
кратичних перепон до технологічної конкуренції. Можна 
назвати це таким собі «зеленим технологічним перфекці-
онізмом». Прикладом цього явища може бути еволюція 
будь-якого технічного винаходу, починаючи від двигуна 
внутрішнього згорання і, завершуючи, звичайним велоси-
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педом, Ці, колись доволі несуразні пристрої, за 200 років 
свого існування стали невпізнавано кращими, ефективні-
шими та якіснішими, завдяки масовому використанню та  
виробництву.

Отже, виходячи з вищенаведених аргументів, вважаємо за до-
цільне впровадити наш план дій: уряди розвинутих країн мають 
обов’язково запроваджувати щойно розроблені нові технології, 
що дозволяють зменшувати енергоспоживання. Саме це стиму-
люватиме людство до заощадження енергії та робитиме реальні 
кроки для забезпечення енергоефективності.

Промова Опозиції

Почнемо з заявленої актуальності та проблеми. По перше, 
щодо споживання енергії у порівнянні зі 150-літнім минулим. 
Опозиція навпаки вважає, що це прекрасно – споживати так 
багато – адже це завжди стимулює розвиток технічної думки і 
є показником розвитку людства. Те саме стосується і диспро-
порції між сучасними країнами. Ми вважаємо, що ця диспро-
порція є закономірною, адже для того, щоб, скажімо, Китаю 
споживати таку саму кількість енергії, як і Європі, потрібно 
кожне домогосподарство обладнати технікою.

Тепер щодо аргументів та плану дій. Опозиція вважає, що 
енергозберігаючі технології тільки тоді ефективні, коли вони 
можуть вільно конкурувати з технологіями традиційними. А 
планом дій з обов’язкового впровадження альтернативних 
«зелених» технологій державами ми тільки спотворимо справ-
жню конкуренцію технологій. 

1)  А  далі щодо першого аргументу Уряду про вплив 
на інші країни. Ми вважаємо, що цей вплив не буде 
настільки суттєвим, адже найчастіше перехід на новий 
рівень технологій може дозволити собі тільки дуже за-
безпечена країна, слабко розвинуті країни залишаться 
аутсайдерами модернізації. Загальновідомо, що будь-яка 
технологічна революція не обходиться без величезного 
вкладення грошей, або від компаній, як це відбувалося з 
комп’ютеризацією, або від влади, як це було з побудовою 
мережі залізничних доріг у Європі. І доки країна або люди 
в цій країні не усвідомлять реальну ефективність цього за-
ходу, ніякі жодні приклади інших країн їх не переконають.

2)  Другий аргумент Уряду так само не співвідносить-
ся з реальним життям. Опозиція не бачить сен-
су у розробці технологій, які за своїми по-
казниками ефективності та економічності не 
можуть порівнятись з традиційними джерелами.  
Так, наприклад, вартість 1 квадратного метра соняч-
ної панелі на сьогодні дорівнює близько 1000 доларів, 
і це без акумуляторів та контролерів. Не треба бути 
великим генієм, щоб порахувати скільки років треба 
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цій батареї працювати для того, щоб окупити затра-
ти на неї. До того ж заміна батарей та ремонтні ро-
боти можуть істотно вплинути на термін окупності.  

Батареї виготовляються з кремнію, а виготовлення крем-
нію, в свою чергу, потребує затрат електроенергії, екві-
валентної тій, що буде вироблена сонячними батареями 
за 3-5 років (1 кг. кремнію потребує 75-130 кВ/кг).

Отже, можемо зробити висновок, що технології енер-
гозбереження можна впроваджувати тільки тоді, 
коли своєю собівартістю та ефективністю вони витіс-
нять традиційні джерела. А на думку Опозиції, будь-
які пільги та інші види підтримки таких технологій з 
боку держави тільки породжують їх залежність від фі-
нансових вливань і не стимулюють до конкуренції.  
Можемо уявити ситуацію, коли певна компанія знаходить 
надзвичайно екологічний засіб вироблення енергії, але 
собівартість її в 5 або 10 разів вища за традиційну. У 
такому випадку держава повинна підтримувати цього ви-
робника, та чи згодні з цим будуть платники податків? Пи-
тання риторичне. Але головна ідея, що розбиває позицію 
Уряду – це, безперечно, гроші. Адже в умовах вільного 
ринку, коли громадяни і підприємства можуть вільно оби-
рати, за що платити, існує більше мотивації для створення 
конкурентоздатного продукту, ніж у випадку нав’язування 
такого виробництва державою. А в кінцевому рахунку, 
все одно, за це будуть платити громадяни. Так, може, тоді 
просто залишити вибір за ними і поступово суспільство 
прийде до того, що «зелена» енергетика ефективніша та 
у глобальній перспективі дешевша.

3) Щодо третього аргументу: наголошуємо на тому, що 
Опозиція вважає, що компанії на вільному рин-
ку більше мотивовані розробляти енергоощадні  
інновації. 

І хотілося б звернутись до судді з нашим контраргументом, який 
ми побудували на ідеї справедливості існуючого стану речей, 
адже слід пам’ятати, що люди, які споживають певні ресурси 
платять за них ринкову і конкурентну ціну. Саме це їх спонукає 
економити. Коли ж ці самі люди зіштовхуються з новими енерго-
ощадними технологіями, то, швидше за все, вони їх придбають 
без будь-якого примусу з боку держави, адже це просто зеко-
номить їхні гроші. Так відбувається зараз з лампами енергоз-
береження або з технологіями збереження тепла у приватних 
будинках.
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Роман Корнилюк

ЕЛЕМЕНТАРНА СКНАРІСТЬ ЧИ 
ОЩАДЛИВІСТЬ?

Ощадливість – це добре чи погано? Відповідь на просте запитання 
насправді не настільки проста, як здається.

Ми звикли розглядати ощадливість в фінансово-економічному кон-
тексті: заощаджувати кошти, збільшувати заощадження («громадяни, 
вкладайте гроші в ощадну касу» і т.д., і т.п.)… 

Надмірна ощадливість по відношенню до власних фінансів, хоч 
і возвеличена адептами лібертаріанського світогляду як інструмент 
накопичення капіталу і шлях до фінансової свободи, не завжди і не 
всюди є благом. Кейнс13 довів, що масова схильність до заощаджен-
ня у парі з наданням переваги ліквідності може спровокувати гігант-
ський спад сукупного споживчого попиту. А це, в свою чергу – при-
чина фінансових криз і рецесій. Надмірна і бездумна ощадливість у 
сфері державних фінансів за рахунок різкого урізання витрат на 
освіту, інфраструктурні проекти, охорону здоров’я та й охорону при-
роди врешті-решт – це перший крок до економічного, соціального 
та  екологічного колапсу. 

Якщо з фінансовими мірками підходити до розгляду енергозбережен-
ня як енергетичної ощадливості – протиріч виникає ще більше. З 
точки зору короткозорого фінансиста, заощадження енергії може 
виявитись більшим злом, ніж розкритиковане кейнсіанцями заоща-
дження грошових коштів. Скажімо, якщо нам прийдеться заощаджу-
вати кожен кіловат електроенергії, наприклад, через її дорожнечу, як 
це мало місце в 90-х роках, ми можемо просто згорнути промисло-
ве виробництво і «подарувати» країні 60-відсотковий спад валового 
внутрішнього продукту. Дехто з радикально налаштованих фінансис-
тів може логічно довести, що параноїдальне заощадження енергії 
може стати гальмом для інноваційного розвитку – адже для того, 
щоб винайти щось нове, треба витратити значно більше додаткових 
кілоджоулів, ніж дотримуючись технологій традиційного виробничого 

укладу. Аби зрозуміти, що гігантські витрати додаткової енергії – нео-

дмінний індикатор технологічного розвитку, варто лиш уявити світ ро-

ків зо 200 тому, або ж купити квиток на літак до бідної африканської 

країни і наочно переконатись – чим менше витрачається енергії, тим 

економічно відсталішою виявляється країна!

13 Джон Мейнард Кейнс, (англ. John Maynard Keynes, 1st Baron 
Keynes, 1883-1946) — англійский економіст, засновник кейнсіанського 
напрямку в економічній теорії. Створив оригінальну теорію ймовірнос-
ті, засновану на припущенні, що ймовірність є логічним, а не числовим 
відношенням.

Роман Корнилюк народив-
ся 1985 р. у місті Новово-
линську Волинської області 
України. Асистент кафедри 
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«Київський національний 
економічний університет 
імені Вадима Гетьмана». 
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гу надійності банківських 
вкладів, ведучий рубрики 
«Мічені Нобелем» в інтер-
нет-виданні «Економічна 
правда».
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Однак, щоб всерйоз розібратись чи енергетична ощадливість дійсно 

зменшує шкоду, потрібно визначитись з природою самої шкоди, яку 

ця ощадливість покликана зменшити.

Відразу на думку спадає два різновиди такої шкоди: екологічна та 

економічна.

Екологічна шкода – більш однозначно трактується вченими та сус-
пільством і пов’язана з цілим комплексом негативних наслідків надмір-
ного споживання та виробництва енергії, а також добування енерге-
тичних ресурсів для навколишнього середовища. В першу чергу це:

		 порушення  ландшафтів через збільшення площ твердих від-
ходів вугільних шахт (териконів), розростання кар’єрів у місцях 
добування бурого вугілля, деградації болот в районах торфо-
вищ, розливів нафти під час аварій на танкерах чи шельфових 
платформах, тощо;

	 радіоактивне зараження внаслідок техногенних катастроф на 
атомних станціях;

	 глобальне  потепління, так званий «парниковий ефект» через 
викиди в атмосферу вуглецю, що утворюється при спалюванні 
енергетичних видів корисних копалин;

	 атмосферне забруднення  канцерогенними речовинами, що 
містяться у вихлопних газах автотранспорту та викидах про-
мисловості, в тому числі теплоелектростанцій.

Парадоксально, але факт: екологічна шкода населенням України не 
сприймається всерйоз. Чому? 

По-перше, екологічна шкода колективна – оскільки всі ми в 
одному човні, за розв’язання екологічних катастроф ми пла-
тимо (або платитимуть наші нащадки) досить опосередковано 
– через зростання бюджетних платежів, або цін виробників. 
Оскільки екологічну шкоду важко виміряти в гривнях з кожного 
персонального гаманця, спрацьовує ефект колективної безвід-
повідальності.

По-друге, екологічна шкода в більшості випадків  
відкладена в часі – головний удар від нашого нераціо-
нального господарювання (в тому числі нераціональних трат 
енергії) ми перекладаємо на майбутні покоління. А наші на-
щадки, як доречно зазначав нобелівський лауреат Фелпс, на 
даний момент не мають можливості голосувати, щоб відстою-
вати свої права, попереджуючи майбутні ризики та витрати.

По-третє, екологічна шкода носить ймовірнісний характер. 
Спрацьовує психологічне самонавіювання «а раптом нас про-
несе?». Як говорить, на жаль, актуальне народне прислів’я 
«поки грім не вдарить холоп не перехреститься». А поки, за 
словами письменника Юрія Андруховича, ми сміливо «їмо сир 
у якому живемо».

Екологічна шкода
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Через описані вище причини, екологічна самосвідомість щодо 
ощадливого ставлення до енергії знаходиться на критично низь-
кому рівні, а нинішня культура використання енергії в Украї-
ні далека від енергоефективності. Екологічні питання в країні, 
де не вирішені нагальні і базові економічні проблеми бідності, 
нерівності, безробіття, пенсійного і медичного забезпечення 
сприймаються зі скепсисом як інтелектуальні теревені далеких 
від реального життя ідеалістів.

Відтак, єдиним дієвим механізмом для поширення енергоощад-
ливості стає усвідомлення її економічної вигоди, і бажано в ін-
дивідуальному порядку.

Економічна шкода, яку може зменшити заощадження енергії  - 
це високі витрати фізичних осіб на електроенергію чи пальне, а 
також низька конкурентоспроможність товарів підприємств вна-
слідок їх високої собівартості.

«Енергоощадливість – гарний спосіб знизити вартість вашого 
чеку на електроенергію» – закликають державні та громадські 
організації в розвинутих країнах. Чи діє цей мотив у сучасній 
Україні? Частково так. Однак є багато «але», пов’язаних з ма-
сою різних причин. Швидше за все, у нас досі присутня викрив-
лена система стимулів, яка не надто заохочує до раціонального 
та ощадливого використання енергії:

Приклад 1. Морально  і  технічно  застаріле обладнання в 
металургійній, хімічній, аграрній галузях вимагає 
масу надлишкової електроенергії та паливних ре-
сурсів. 

Модернізація у нинішніх умовах не входить в інтереси власни-
ків внаслідок витіснення короткостроковими тактичними цілями 
стратегічних корпоративних цілей сталого розвитку. В коротко-
строковому періоді легше нести додаткові втрати на електро-
енергію, ніж здійснювати гігантські інвестиції з довгим строком 
окупності, не знаючи кому через 10 років належатиме твоя зем-
ля або завод.

Приклад 2. Великі  обсяги  енергії  втрачаються на етапі ви-
добування паливних копалин: згорають великі об-
сяги супутнього газового конденсату при видобу-
ванні газу, глибина переробки вугленосних порід 
вкрай низька. 

Відсутність раціональних господарських дій щодо використан-
ня  можна пояснити лише провалами в організації виробничого 
процесу і низькими корпоративними стимулами до впроваджен-
ня інновацій.

Приклад 3. Колективна безвідповідальність у викорис-
танні енергії найкраще виражена в україн-
ській системі газопостачання та опалення. 

Газове опалення більшості багатоквартирних будинків здійсню-
ється централізовано. Жителі, окрім пізнього вмикання опалю-
вального сезону, скаржаться на надто гарячі батареї в зимовий 

Економічна шкода
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сезон. Люди не можуть контролювати температуру у власних 
приміщеннях, а комунальні служби цілеспрямовано збільшують 
витрати на нагрівання води заради пропорційного підвищення 
тарифів, що дають вищий виграш на їх різниці з собівартістю. 
Населенню залишається відкривати кватирки навстіж, втрачаю-
чи усі стимули енергоощадливості, оскільки витрати на теплове 
опалення все одно фіксовані.

Розмірковуючи над питаннями енергоощадливості найскладні-
шим завданням стає втримати баланс між екологічними та еко-
номічними цілями. Чи ощадливо витрачати кошти на установку 
дорогих альтернативних електростанцій, якщо в країні відсутні 
дієві механізми контролю над використанням цих коштів? Якщо 
кожна вдала спроба модернізації енергетичної сфери оброс-
тає чиновниками, ласими відхопити шмат інвестиційного пирога? 
Якщо сам процес використання електроенергії промисловими, 
комунальними підприємствами і, що гріха таїти, населенням да-
лекий від ощадливості?

За умов існуючих психо-соціальних проблем країни, пов’язаних 
з корумпованістю, високими моральними ризиками, неефек-
тивністю державного механізму, найбільш дієвим способом 
мало би стати виховання персональної відповідальності щодо 
використання електроенергії на побутовому рівні. Вимикаймо 
світло у порожніх приміщеннях, електроприлади, якими не ко-
ристуємось, не перегріваймо житлові приміщення (якщо на це 
є технічні можливості), встановлюймо термоізоляційні вікна, що 
збережуть теплову енергію, приймаймо душ замість ванни, ви-
саджуймо дерева – і внесемо свою лепту в добру справу енер-
гоощадливості та екологічної стійкості.

Висновок
Ощадливе ставлення до електроенергії – найлегший спосіб зе-
кономити кошти, які на неї витрачаються, знизити обсяг шкідли-
вих викидів в атмосферу та зменшити інші негативні наслідки для 
природного середовища.

Головне не перегнути палку: пам’ятати, в якому соціокультурно-
му середовищі ми живемо і не економити енергії на суспільно-
корисні справи.
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Уляна Івасишин

ЄВРОПА ПОВИННА БІЛЬШОЮ МІРОЮ 
СПИРАТИСЯ НА ЯДЕРНУ ЕНЕРГЕТИКУ

Промова Уряду

Електроенергія у наш час є невід’ємною частиною життя людей на 
землі. Це одне з найбільших відкриттів людства. Сьогодні важко 
уявити існування мільйонів людей без електричного світла в осе-
лях, без безлічі електричних приладів, які покликані як полегшу-
вати життя людини в побуті, так і забезпечувати цікаве дозвілля.

Проте в наші дні залишається відкритим гостре питання про, 
власне, шляхи отримання електричної енергетики. Методи її 
отримання є дуже затратними в плані використання корисних 
копалин, які необхідні для роботи ТЕС. Кам’яне вугілля, яке ви-
користовується, є ресурсом вичерпним і за 50 років його не 
стане. Яким чином будуть отримувати таку потрібну і невід’ємну 
від життя та побуту річ наші внуки та правнуки?!

Крім того, використовуючи ТЕС, ми маємо ще одну невирішену 
проблему – це забруднення. В місцях дії ТЕС спостерігаються 
постійні кислотні дощі, смоги, діти частіше хворіють на астму та 
інші легеневі захворювання, а середній вік життя там значно 
нижчий, ніж на екологічно чистих територіях.

Розглянувши всі недоліки ТЕС, уряд вирішив шукати більш еко-
логічний шлях отримання електроенергії, який дозволить зберег-
ти на довший час вичерпні корисні копалини, чистоту повітря 
та здоров’я людей. Уряд пропонує Європі опиратися на атомну 
енергетику. 

Ядерна енергетика (атомна енергетика) — галузь енергетики, 
що використовує ядерну енергію для електрифікації і теплофі-
кації; область науки і техніки, що розробляє методи і засоби 
перетворення ядерної енергії в електричну і теплову. 

Нами було розглянуто доцільність та всі переваги використання 
мирного атома. Свою думку Уряд підкріплює вагомими аргумен-
тами, а саме:

1) Економія коштів. По-перше, використання ядерного суттєво 
знизить витрати на вантажні перевезення. Оскільки для елек-
тростанції потужністю 1 млн. кВт в рік необхідно біля 2 млн. 
т умовного палива (або біля 5 млн. низькосортного вугілля), 
коли для АЕС – не більше 30 т урану. По-друге, вугілля Єв-
ропі вистачить ще приблизно на 50 років, коли запасів ура-
ну є значно більше і, за використання нових технологій. Їх 
вистачить на значно довший термін (приблизно 1000 років).

Уляна Івасишин народила-
ся 1990 року в  м. Івано-
Франківську в Україні. За-
кінчила Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу, 
факультет управління га-
лузевим регіональним еко-
номічним розвитком, спе-
ціальність – менеджмент 
підприємницької діяльності.

Плани на майбутнє: влас-
ний «зелений» готель та 
ресторан у Карпатах, 
що буде забезпечуватися 
електронергією та теплом 
від сонця, води чи землі.
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2) Порятунок екології. По-перше, АЕС не потребують кисню 
під час роботи, в той час, коли ТЕС спалюють 8 млн. т кис-
ню щороку. Доречно навести для порівняння наступні дані:  

на початок 1990-х років рівень кисню становив 21%, на сьогоднішній 
день становить менше 20%, що свідчить про шалений темп зменшен-
ня кисню в атмосфері всього лише за останні 20 років. 

АЕС не викидає у зовнішнє середовище жодних шкідливих речовин, 
в той час, коли ТЕС «викидають» в процесі виробництва від 13 до 
165 видів різноманітних речовин, які шкодять здоров’ю людини. 

Це є серйозною проблемою, оскільки  при зменшенні кис-
ню на 1%, життєдіяльність людини знижується на 16%-18%.  
Важливо подумати про наших нащадків і про наступні по-
коління. По-друге,

 
Перехід в більшій мірі на використання атомної енергетики 
не лише сприятиме покращенню екологічної ситуації, але 
і зекономить кошти та ресурси на побудову додаткових 
очисних споруд. 

3) Досвід  використання  ядерної  енергетики.  
У 70-х роках Італія відмовилась від атомної енергетики і 
сьогодні шкодує з цього приводу. Також бачимо позитивний 
досвід таких розвинутих європейських країн, як Німеччи-
на та Франція, які посідають відповідно 3 і 2 місця із ви-
користання саме атомної енергетики. Якщо говорити про 
негативний досвід Японії, то усім відомим фактом є те, що 
територія, де було збудовано АЕС є сейсмічно активною 
зоною.

Якщо Європа відмовиться від більшої частки атомних електро-
станцій, які існують сьогодні, то доведеться нести величезні ви-
трати, щоб знайти інші шляхи отримання електроенергії, втра-
тивши при цьому величезний енергетичний ресурс! А це може 
призвести навіть до краху економіки. 

Ті, хто прагне шукати ці шляхи за допомогою альтернатив-
них видів енергії сонця, вітру, води та ін., повинні зважити на 
наступні деталі: 

		 електростанції (ЕС), що працюють на відновлюваних  
видах енергії, як, наприклад, гідроелектростанції чи вітрові 
електростанції, мають значно меншу потужність і виробляють 
набагато меншу кількість енергії, ніж АЕС. В будь-якому ви-
падку виробленої енергії не вистачатиме для всіх потреб.

		говорячи   про   гідроелектростанції, згадаємо, що із стан-
ням площі водосховищ ГЕС відбувається зниження швидкості 
води, що несприятливо позначається на їх водно-хімічному 
і гідробіологічному режимах. Наявність гребель, в більшос-
ті своїй без рибопідйомників, надає серйозний негативний 
вплив на цінні породи промислових риб. Припускається та-
кож навмисне або випадкове руйнування гребель, що може 



57

нести за собою жахливі наслідки повені.

			 якщо говорити про вітрові електростанції (ВЕС), то їх суттє-
вим недоліком є те, що силою вітру неможливо керувати. Це 
перешкоджає стабільній роботі генераторів. Це означає, що 
вироблення струму може припинитися в будь-яку хвилину і 
над цим ніхто не владний. ВЕС потребують великої території 
для розміщення вітряків, оскільки потужність їх невисока. А, 
оскільки територія поблизу таких вітряків є непридатною для 
життя людей, тварин і птахів через випромінювання інтенсив-
ного інфразвуку, то величезні ділянки землі навколо просто 
будуть простоювати. У цьому випадку шкода значно пере-
вищує користь від використання безпечної енергетики. Тут 

можемо прослідкувати більше шкоди, аніж користі. 

Отже, ми не можемо розглядати альтернативні джерела енергії 
як достойну заміну атомній енергетиці, оскільки, сонце, вітер та 
енергія землі – обмежені як за потенційним енергоресурсом, 
так і за економічними показниками.

Загалом за прогнозами частка альтернативних джерел у світовому 
енергетичному балансі за найближчі 20 – 30 років не перевищува-
тиме 10 %, не зважаючи на їх екологічну привабливість. 

Атомна енергетика в кінцевому рахунку збереже екологію та 
кисень в атмосфері, зекономить кошти, забезпечить кращі по-
казники здоров’я свого населення за рахунок зменшення шкід-
ливих викидів.

Враховуючи науково-технічний прогрес та постійний рух вперед 
в науці та техніці, в майбутньому є можливість повністю авто-
матизувати систему роботи АЕС. При найменшій же неполад-
ці всі процеси будуть автоматично заблоковані. Це дозволить 
убезпечити роботу атомних електростанцій до того рівня, якого 
зараз намагається досягти увесь світ. Це важливо знати, адже 
2 найбільш відомі аварії були на застарілих АЕС. Дуже багато 
людей вважають, що Фукусіма-1 є прикладом небезпеки АЕС, 
однак окрім цього це є і доказом переваг модернізації, адже від 
стихії постраждало 3 реактори з 6. Ці три реактори виявилися 
найстарішим (були здані в експлуатацію в 70-х роках). Більш 
нові залишилися безпечними навіть після 6 бального землетрусу 
та цунамі, а станція Фукусіма-2, що знаходиться за 11,5 км від 
Фукусіма-1, взагалі залишилась неушкодженою. 

А тепер давайте уявимо, що було б в Японії, якби замість атом-
ної станції землетрус і цунамі вразив гідроелекторстанцію. За 
офіційною інформацією, аварії на ГЕС в Китаї забирали понад 
11 тисяч життів! Виходить, що атомна станція безпечніша, ніж 
інші види електростанцій, а вкладені в безпеку АЕС кошти по-
вністю виправдовують себе.

Також наголошуємо на тому, що атом – справді мирний, якщо 
він гаситься водою. Це доведено чисельними дослідами і супе- 
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речці не підлягає. Завдяки новим технологіям також стане мож-
ливим використовувати уран в мінімальних кількостях і його 
вистачить ще багатьом наступним поколінням на тисячі років. 
Йдеться про термоядерні електростанції закритого типу, що 
вже нині проектуються в Росії, Франції, США. Плутоній на цих 
станціях буде повністю перероблятися, тобто паливо не потре-
буватиме утилізації. 

В Росії, зокрема в Сибіру, вже існують АЕС малої потужності, 
дуже зручні в експлуатації та в контролі об’єкти, значно безпеч-
ніші за великі атомні станції, що повністю забезпечують енер-
гією близько розташовані території та вирішують проблеми з 
транспортуванням енергії.

Отже, ми притримуємось чіткої думки, що майбутнє за атом-
ною енергетикою! АЕС – це чистота, компактність та дешевизна 
енергії. І достойної заміни на даному етапі розвитку науки і 
техніки ми для неї не бачимо.

Промова Опозиції

Про користь мирного атома, про нові можливості, які він дарує 
людству, можна говорити довго, якщо вміло і правильно його 
використати. Але всі його переваги зникають, коли ми починає-
мо говорити про ризики, що несе за собою використання АЕС, 
про наслідки, що спіткають людство, якщо відбудеться збій сис-
теми. А будь-яка система недовговічна і ймовірність можливого 
збою дуже ймовірна. Ми абсолютно не згодні з тим, що можна 
ризикувати життями людей і ставити під загрозу їх здоров’я за-

для тих сумнівних переваг, які наводить Уряд. Зокрема:

1) Економія коштів є неможливою при спорудженні та утриманні 
АЕС. Якщо навіть можливо буде зекономити на транспортуван-
ні вугілля, це буде крапля в морі, в порівнянні з вкладеними ко-
штами в убезпечення станцій. Додаткові кошти необхідно буде 
виділити на вивезення та утилізацію надзвичайно шкідливих від-
ходів, повністю обладнати ці місця необхідними матеріалами 
(які є недешевими), щоб небезпечні речовини не просочилися 
в підземні води та повітря. Тому коштів буде витрачено навіть 
більше, ніж зараз витрачається на роботу та утримання ТЕС. 
Немає сенсу економити на транспортних витратах, якщо для 
утилізації відходів АЕС, для створення особливої системи без-
пеки та «утримання в узді» «мирного» атома витрачається в 
десятки разів більше. А саме 

для збереження 1 граму вживаного плутонію ми мусимо витратити 
2 долари (за даними Міжнародної Агенції з Атомної енергетики). 
Отже, для збереження 30 тонн плутонію, який використовує в се-
редньому одна АЕС за рік, ми мусимо додатково витратити 60 
млн. доларів. Це не враховуючи вартості побудови сховища для 
плутонію.
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2) Уряд інформує, що запасів урану вистачить ще на 1000 років. 
Ми не знаємо, звідки взято ці дані, але інформація недостовірна.

   Тобто уряд пропонує вкласти сьогодні гроші у заводи, які не-
вдовзі будуть стояти. Також мусимо розуміти, що чим більше 
і довше працюють АЕС, тим більше складів того самого плу-
тонію нам треба будувати, вкриваючи ядерними сховищами 
плантації земель. 

3)  Щодо екології, то, зараз ми боремося зі смогами та кислот-
ними дощами, будуючи очисні споруди, розташовуючи ТЕС у 
місцях подалі від населених пунктів, а завтра при переході до 
використання «мирного» атома ми маємо серйозний ризик бо-
ротися з радіоактивними хмарами, які нестимуть жахливі хво-
роби, патології і смерть. І від цього врятувати екологію і людей 
буде набагато важче. Кисень зменшується в своєму обсязі в 
більшій мірі через вирубку лісів, а не ТЕС, тому насадження 
лісів буде кращим вирішенням проблеми.

4)  Ми не бачимо суттєвого позитиву від використання «мирного» 
атома також і для здоров’я населення, оскільки навіть під час 
справної роботи АЕС виникне загроза збільшення чисельності 
онкохворих. Наприклад, у Франції, яка пишається своїм пере-
ходом на атомну енергетику на 80%, в порівнянні з іншими 
країнами рівень онкозахворювань зашкалює. Тому, з розви-
тком ядерної енергетики необхідними стануть суттєві вкладання 
в медицину.

Жахливі наслідки ядерної катастрофи ми уже могли спостеріга-
ти, коли вибухнув Чорнобиль і в Японській Фукусімі. Уряд впев-
нений, що у випадку ретельної підготовки  до подібних аварій, 
то можна попередити будь-яку катастрофу, але, на нашу думку, 
якщо уже така розвинута в плані технологій країна, як Японія, 
не змогла впоратись із своєю проблемою, то і нам навряд це 
вдасться. Ризик є завжди! 

Наша позиція щодо необхідності переходу Європи на ядерну 
енергетику: існуючі позитиви є мізерними у порівняні з негати-
вами та реальними загрозами атомної енергетики. Не можна 
ризикувати життям і здоров’ям такої величезної кількості людей 
заради «вмираючих» уже сьогодні способів отримання енергії. 

Як альтернативу, ми пропонуємо використовувати невичерп-
ні природні ресурси, так звану, «зелену» енергетику: сонячну 
енергію, енергію вітру, води та інші види.

1)  В Європі є можливість розвивати вітрову енергетику, оскіль-
ки клімат для цього сприятливий.

2)  Як альтернативу, ми також бачимо будівництво та викорис-
тання гідроелектростанцій, оскільки запасів води для цього 

За даними Агентства з ядерної енергетики, загальні запаси даної корис-
ної копалини в цілому світі становлять 3,5 млн. т. Якщо використовувати 
67 тис. за рік, то урану вистачить буквально на 50 років. 
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також є достатньо.

3)  В перспективі розвитку невичерпних видів палива також роз-
глядаємо і сонячну енергію.

Якщо ж людство надалі експлуатуватиме надра, зрештою, 
повністю вичерпавши їх, то, доведеться в будь-якому випадку 
переходити на невичерпні види палива. Оскільки майбутнє од-
нозначно за відновлюваними видами енергії, то ми вважаємо 
недоцільним витрачати кошти і ресурси на недовговічні проекти, 
робити величезні капіталовкладення в споруди та технології, які 
через декілька років доведеться зносити або повністю пере-
робляти.

Шановному Уряду також слід розуміти, що якщо сьогодні 
ми говоримо про низьку ефективність альтернативних дже-
рел, то маємо розуміти, що ця галузь знаходиться лише на 
етапі становлення і ККД цього виду енергетики буде зроста-
ти, так само як і зростала потужність та ККД АЕС. Так, на-
приклад, потужність перших в СРСР АЕС була 5 МВт, а су-
часні АЕС можуть давати 6 ГВт (у понад 100 разів більше).  
Такий же ріст потужностей можна прогнозувати з альтернатив-
ними видами виробництва енергії. Чим більше і довше людство 
буде їх використовувати, тим вище буде їх ефективність.

Окремо хотілось би звернути увагу на гнучкість такого виду 
енергетики. Оскільки зараз ми маємо достатньо видів «зелених» 
енергоджерел, кожна країна може обирати для себе оптималь-
ну комбінацію їх використання, що послаблює монополію енер-
гійних «донорів» та робить країни більш незалежними. Окремо 
хотілося б відзначити економічну доцільність «зеленої» енерге-
тики. АЕС вимагають додаткових  витрати на доставку палива 
та транспортування енергії. «Зелена» ж енергетика найчастіше 
виробляється безпосередньо на місці її споживання, або неда-
леко від нього.

Якщо уже сьогодні почати програму переходу від АЕС до «зе-
леної» енергетики, то через декілька років Європа матиме над-
звичайно потужні системи отримання електроенергії, які будуть 
актуальними та надійними і через декілька сотень років. І що 
раніше ми почнемо масово використовувати цю енергетику, то 
більше практичних інновацій та винаходів ми отримаємо для 
підвищення ефективності цієї галузі. Не треба чекати критичної 
точки «закінчення ресурсів».

Майбутнє за альтернативними видами енергії!
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Влад Адріану

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА МАЄ ПЕРСПЕКТИВИ

Промова Уряду

У суспільстві, що основною мірою базується на споживанні, 
скорочення ресурсів є неодмінним компонентом. Тому, для про-
довження його розвитку, ми перевіряємо чи існують інші жит-
тєздатні варіанти, які дозволили б не тільки підтримувати, але 
й еволюціонувати суспільне життя. Атомна енергетика є чистою 
енергією як в Європі, так і на всій планеті. Вона не забруд-
нює навколишнє середовище і має величезні резерви запасу 
на Землі.

Підписання Договору про заснування Європейської спільноти з 
вугілля та сталі у 1952 році та Європейської спільноти з атом-
ної енергетики (Євратом) у 1957 році показало, що засновники 
держави-члени вже тоді вбачали необхідність створення єдиного 
підходу в галузі енергетики. 

Влад Адріану народився у 
вересні 1990 року в Румунії. 
Закічив Національний Ко-
ледж «Dragos Voda» в місті 
Сігету-Мармацієй та продо-
вжує навчання в Північному 
Університеті в м.Бая-Маре 
на факультеті економічної 
інженерії та механіки. На 
даний момент є директором 
молодіжного департаменту 
Асоціації місцевого розвитку 
«Іван-Креван». 

«В майбутньому хочу отри-
мати максимум від життя. Та 
хто знає, що майбутнє при-
готувало для мене…» - Влад 
Адріану-Васіліє.

В даний час частка ядерної потужності дорівнює близько 30% 
від загального обсягу електроенергії що поставляються в Євро-
пу. Найбільші ядерні потужності потужності знаходяться в таких 
країнах, як Франція (63 ГВт), Росія (22 ГВт), Німеччина (20 ГВт), 
Україна (13 ГВт), Великобританія (12 ГВт) і Швеція (9 ГВт).

Ядерна енергетика має багато переваг, перші з яких - економічні: 
тонна урану-235 виробляє більше енергії ніж 12 мільйонів барелів 
нафти; зернина урану-238 виробляє таку ж кількість тепла, як в ре-
зультаті спалювання 2,7 тонн вугілля або 1,9 тонн нафти; атомна 
енергія є чистою, вона не забруднює атмосферу, не призводить 
до емісії парникових газів, тим самим значно віддаляючи глобальне 
потепління.

Що таке атомна енергія? Ядерний синтез – це процес, під час 
якого два атомних ядра об’єднується, формуючи важче ядро. 
Цей процес супроводжується виділенням енергії. 

Отже, атомна енергетика є економічною. Доповідь під назвою 
«Роль ядерної енергетики в Європі», презентована Європей-
ською регіональною групою Всесвітньої енергетичної ради у 
2005 році, відзначає, що існують тверді економічні передумови 
для розвитку атомної енергетики в Європі. Для діючих підпри-
ємств використання ядерної енергії є економічно вигідним, вра-
ховуючи, очікуване збільшення споживання, зростання вироб-
ничих потужностей та продовження дії ліцензій – все це значно 
знизить витрати.
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Остаточна вартість кВт-год залежить від місцевих законів і по-
датків, які впливають на облікову ставку; атомні станції є за-
лежними від капіталу.

За умов стабільної політичної ситуації, чіткої нормативної бази 
тощо ціна 1 МВт енергії може становити 40 євро. Тим не менш 
за певних обставин, а саме низька облікова ставка та/або 
ефект економії масштабу, витрати можуть бути значно нижчими 
- близько 30 євро або вищими – до 55 євро за умови високої 
облікової ставки.

Ці розрахунки також включають майбутні витрати, пов’язані з ви-
веденням АЕС з експлуатації та утилізацією відходів. Змінність цих 
цифр не має істотного впливу на загальну вартість кВт-години.

Ядерна енергія має переваги також з точки зору навколишнього 
середовища. Якщо за викиди вуглекислого газу будуть застосо-
вувати штрафні санкції, ядерна енергетика буде конкуренто-
спроможною альтернативою. Атомна енергетика не продукує 
будь-яких шкідливих викидів чи парникових газів, що є основни-
ми джерелами забруднення повітря і глобальної зміни клімату 
загалом.

У березні 2006 року Євросоюз опублікував документ «Зелена 
книга: Європейські стратегії сталої, конкурентної та безпечної 
енергетики» (03.08.2006), розроблений Європейським співтова-
риством. Документ підкреслює, що Європа не може визначити 
жодного значного впливу на зниження викидів вуглекислого газу, 
не покладаючись при цьому на галузь ядерної енергії. Незважа-
ючи на переваги, зберігається невизначеність в питанні про те, 
чи ядерна енергія може відігравати важливу роль у вирішенні 
глобальних потреб в енергетичній сфері в найближчі десятиліття. 
Очевидно, що ядерна енергетика залишається спірним і вкрай 
політизованим бізнесом. Однією з головних проблем є регулю-
вання та утилізація використаного ядерного палива.

При переробці відпрацьованого палива та його повторного ви-
користання, ця цифра буде набагато меншою. Близько 4% від 
початкових продуктів ділення утилізуватимуть, а залишок – 96% 
урану і плутонію – перероблятиметься та використовуватиметь-
ся повторно.

Загальна кількість ядерного палива, яке виробляється щорічно у 
всьому світі складає приблизно 12 000 тонн. Таким чином, в по-
рівнянні з 25 млрд. тонн парникових газів (ПГ), що викидаються в 
атмосферу щорічно від використання викопного палива, кількість 
відходів від ядерного палива порівняно невелика. 

Загальновідомо, що поточні потреби європейських компаній за 
умов глобалізації ростимуть з кожним днем, зокрема це від-
носиться й до енергетичних потреб. У цьому контексті ядерна 
енергія є справжнім вирішенням проблеми для Європи. За про-
гнозами, до 2050 року населення планети зросте до 9 мільяр-
дів чоловік. Безсумнівно, глобальне споживання енергії значно 
збільшиться і, за прогнозами, стане подвійним в порівнянні з 
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теперішнім, досягнувши 20 Гіга тонн умовного палива в рік, а 
попит на електроенергію збільшиться в три рази. Зіткнувшись 
з цим, країни змушені будуть шукати нові ефективні технічні і 
економічні способи задоволення своїх потреб.

Вирішальними силами, що будуть визначати майбутнє викорис-
тання ядерної енергії є:

	 Економічна доцільність для підтримки розвитку атомної енер-
гетики в Європі;

		 Збереження навколишнього середовища: нижча кількість ви-
кидів парникових газів, менша кількість відходів в порівнянні зі 
звичайними ресурсами. 

Європа (не враховуючи Росії) на даний час імпортує 50% енер-
гії, яку використовує, і очікується, що ця цифра зросте до 70% 
у 2030 році. Як Європа готується до цього? Політики в Європі 
і в енергетичному секторі в даний час зіштовхуються з трьома 
основними проблемами:

		 гарантування безперебійного енергетичного постачання;

		 стабілізація або скорочення викидів парникових газів;

	 підтримка конкурентоспроможності економіки, утримуючи 
ціни на прийнятному рівні.

Й усім цим проблемам можна знайти вирішення на основі ши-
рокого використання ядерної енергії, зводячи до мінімуму ри-
зики як для людського суспільства, так і для всього природного 
середовища.

Промова Опозиції

Використання ядерної енергії завжди було спірною темою. 
Окрім страху через аварії, на кшталт Три Майл Айленду в США 
і українського Чорнобилю, з’явилось нове джерело неспокою: 
екологічні групи побоюються, що атомні станції можуть стати 
об'єктами терористичних атак. 

Це означає, що ягнят, вирощених на забруднених пасовищах, 
вивозили на чисті поля до того часу, поки концентрація радіоак-
тивного цезію в їхньому м’ясі не відповідала допустимим нормам. 
І це відбувалося у Великобританії через 19 років після аварії, на 
відстані від джерела катастрофи 2500 км! 

Як зазначив Кофі Аннан 
(сьомий Генеральний се-
кретар ООН), беручи 
до уваги чорнобильський 
вибух: «Щонайменше 3 
мільйони дітей в Білорусі, 
Україні та Росії в даний 
час потребують медичної 
допомоги». 

Лише у 2016 році, ми отримаємо найбільш достовірні дані щодо 
числа осіб, чиє здоров’я постраждало внаслідок вибуху на Чор-
нобильській ГЕС і це не враховуючи більш ніж 400 000 людей, 
які були вимушені залишити домівки. Чи багато хто знає, що у 
Великобританії у 2004 році в цілому 382 господарства з більш ніж  
226 000 овець і понад 80000 гектарів землі були обмежені у по-
стачанні своїх продуктів на ринок? 

Більше того, 4-й реактор на Чорнобильській станції виробляв 
електроенергію тільки протягом 2-х років, 4-х місяців і 4-х днів. 
Ось приклад лиха, яке відбувається за рахунок використання 
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ядерної енергії.

Ядерна енергетика є небезпечним джерелом енергії, оскільки 
радіоактивні відходи зберігаються протягом тривалого періоду 
часу, і завжди існує ризик радіаційного забруднення внаслідок 
аварій чи саботажу, а також розповсюдження ядерної зброї. 
Крім того, повільний темп, в якому атомні електростанції були 
побудовані в останні роки показують, що ядерні реактори не 
можуть розвиватися досить швидко, аби сповільнити темпи зміни 
клімату.

Приклад, як суттєво перевитрачаються кошти та час на будівництво 
АЕС, наводить «Грінпіс»:  у Олкілуото (Фінляндія) будується ядерний ре-
актор, а пов’язані з його будівництвом витрати досягли вже 5,5 млрд. 
євро, хоча на етапі проектування, передбачалося затратити набагато 
менше, а виконання було відкладене вже кілька разів (зараз термін 
виконання продовжений на два роки).

Атомна енергетика фактично є одним з найдорожчих видів енергії. 
В даний час на  будівництво атомних станцій було витрачено 5000-
8000 доларів США за кВт, у той час як енергія з вітрової електро-
станції, до прикладу, коштує всього 1500 доларів США/кВт. 

Ядерна енергія не захищає навколишнє середовище. Оче-
видною перевагою ядерної енергетики є те, що її використання 
не призводить до викидів CO2, як це відбувається з викопним 
паливом, яке наполегливо робить свій внесок в глобальне по-
тепління на планеті.

В той же час, ядерні елементи здійснюють радіоактивне бом-
бардування, забруднюючи воду, землю та їжу та спричинюють 
радіоактивне зараження різного ступеню важкості живих орга-
нізмів. Одним з основних джерел радіоактивного забруднення є 
ядерні вибухи в атмосферу. Недавні дослідження показали, що 
через радіоактивне забруднення, доза опромінення на душу на-
селення збільшилась за останні 20 років у 5-10 разів. Тривале 
опромінення, навіть в малих дозах, спричинює вроджені дефек-
ти, а високі дози опромінення призводять до збільшення таких 
хвороб як лейкемія, внутрішня кровотеча, випадання волосся, 
безпліддя і, у крайніх випадках призводить до смерті.

Ядерні відходи, що виникають в результаті експлуатації 
АЕС, не зберігаються в умовах максимальної безпеки. За 
50 років існування ядерної енергетики жодна країна в світі не 
знайшла вирішення, яким чином відносно безпечно зберігати 

Якщо брати до уваги продуктивність вироблення енергії, то ві-
трової енергії виробляється в три рази менше, аніж атомної 
(оскільки вітер не дме весь час) і зважаючи на це, отримуємо 
нижчі затрати на виробництво атомної енергії. Очевидно, ціна 
енергії включає затрати на будівництво атомних станцій, видо-
буток, переробку або купівлю атомного палива в інших країнах, 
зведення складських будівель для захоронення радіоактивних 
відходів, витрати на закриття та виведення з експлуатації АЕС 
через 20-30 років її роботи і т.д. При використанні поновлюва-
них джерел енергії всі ці витрати є не потрібними.
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ядерні відходи. Люди обирали різні способи зберігання таких 
відходів, проте всі вони виявилися неефективними. Це серйозна 
проблема, особливо враховуючи той факт, що уран дуже радіо- 
активний елемент, і необхідно загарантувати  його зберігання 
на тисячі років. Були спроби «вирішити» цю проблему, викида-
ючи відходи в океан, забруднюючи воду і заражуючи морських 
істот.

Ядерна енергія не може розглядатись як вирішення проблем 
енергопостачання для майбутньої Європи.

Цей вид енергії є дуже небезпечним і спричиняє дуже багато 
проблем для навколишнього середовища та здоров'я людей. 
Існує достатньо альтернативних способів отримання енергії: ві-
трова, сонячна, геотермальна, гідроенергія, енергія біомаси і 
т.д. В останні роки ці види енергії все частіше використовуються, 
бо не заподіюють негативного впливу на довкілля або здоров'я 
людини. Технології в цій галузі розвиваються дуже швидко а, 
отже, поновлювана енергія ставатиме дешевшою, ніж інші види, 
такі як, до прикладу, ядерна енергетика. Ще одна перевага 
енергії з поновлюваних джерел в тому, що ця енергія не по-
требує додаткових витрат на паливо, оскільки існує в природі в 
необмеженій кількості.

Атомна енергетика не є вирішенням проблеми глобального по-
тепління. Якщо до 2030 року виробничі потужності ядерної енергетики по-

двояться (треба було б побудувати ще понад 400 атомних реак-
торів), залежність від викопного палива буде скорочена лише на 
6%, а це дуже несуттєво для вирішення проблеми глобального 
потепління. Будівництво 400 реакторів в найближчі 20 років навряд 
чи відбудеться, з огляду на той факт, що за останні три роки не 
було введено в експлуатацію жодного нового ядерного реактора, 
а три таких реактори були закриті.

Припустимо таке, будівництво розпочнеться, - та що ми маємо 
робити з такою великою кількістю радіоактивних відходів? 

На європейському рівні та й у глобальному масштабі загалом 
також, існує низка глобальних політичних та економічних мірку-
вань щодо необхідності розвитку атомної енергетики і викорис-
тання атомної енергії.

На сьогодні атомна промисловість перебуває під загрозою за-
критя через ядерні катастрофи в Японії. Німеччина вирішила 
закрити всі атомні станції в найближчі роки. Японію підтискають 
відомі обставини, змушуючи перейти на «зелену енергію». Іта-
лія сказала «ні» розвитку енергетичного сектору. Американці 
мають проблеми з радіоактивними стоками, що забруднюють 
мінімум 60% всіх рослин країни.

Дослідження фокусуються на відкриттях нових альтернативних 
енергетичних ресурсів. Багато країн зацікавлені не тільки в 
в пошуку нових джерел енергії, але й в збереженні існуючих 
ресурсів. Список можливостей для збереження енергії можна 
продовжувати довго: теплоізоляція, використання невеликих ав-
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томобілів з більшою ефективністю та переробка металевих та 
інших  відходів.

На завершення своєї промови зроблю такий висновок: ядерна 
енергетика спричинить хаос на нашій планеті, це поставить під 
загрозу здоров'я і безпеку людського суспільства, а також збе-
реження природних екосистем. 

Наголошу лише на кількох, проте істотних причинах, за якими 
Європа повинна спиратись не лише на ядерну енергетику в 
майбутньому:

	це один із найдорожчих видів енергії;

	атомна енергетика не сприяє захисту навколишнього середо- 
вища, і не є вирішенням проблеми глобального потепління;

	ядерні відходи в результаті експлуатації АЕС не зберігаються 
в умовах максимальної безпеки.

Все ж існує чиста відновлювальна енергія: вітрова, сонячна, гео-
термальна, гідроенергетика, біомаса і т.д. Якщо ми бажаємо 
зберегти наявні енергетичні ресурси, ми маємо досягти стійкого 
їх розвитку без ризику забруднення навколишнього середовища 
від ядерної енергії та викопного палива.
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Володимир Сафонов

ЕНЕРГЕТИКА У СВІТІ СЬОГОДНІ Й ЗАВТРА

Впродовж останніх 100 років людство активно спалювало нафту, 
вугілля, газ, ядерне паливо та інші енергоносії, в результаті чого 
нагрівалась та запилювалась атмосфера, що призвело нині до по-
рушення сталого обігу атмосферних мас та небажаних теплових 
ефектів таких як парниковий ефект та інші. Внаслідком цього активно 
тануть льодовики, відбувається затоплення міст в Америці, Європі, 
Азії, руйнівна дія смерчів, тайфунів, буреломів, що докотилася й до 
України, різке підвищення і зниження температури в окремих регіо-
нах. Останнє може призвести до того, що на півдні України темпе-
ратура зросте в найближчі 50 років на 5-7° С і її територія перетво-
риться в пустелю. Аналогічні зміни можуть відбутися і в інших країнах. 
Тому в усьому світі активно розвивається відновлювана енергетика і 
особливий акцент ставиться на енергозбереженні.  

З моменту першого в світі розщеплення атомного ядра в Харкові на 
початку 30-х років минулого століття пройшло небагато часу, але 
світ далеко просунувся у використанні атомної енергії, створивши 
потужні атомні електростанції в 1000 МВт і більше на повільних ней-
тронах. Водночас використання найпотужніших атомних блоків 
несе і загрозу світу: 

В подальшому безпека АЕС буде підвищуватись і згаданий пе-
ріод збільшиться, та кожна аварія змінює наш світ на гірше, 
виводить з використання придатні до життя території. Зрештою, 
країни з обмеженим життєвим простором відмовляються від по-
дальшого використання атомних блоків, до прикладу Німеччина, 
Японія та ін. Обнадійливим джерелом енергії стало використан-
ня енергії сонця, вітру, геотермальної енергії, біоенергетики та 
інших відновлюваних джерел енергії. 

Цьому сприяє і підвищення коефіцієнту перетворення сонячної енер-
гії в електричну в найближчі роки до 28 - 40% і вище та інші успіхи 
науки і техніки в цій галузі.

Володимир Сафонов наро-
дився 1940 року в Україні. 
Доктор технічних наук, про-
фесор, завідувач кафедрою 
«Енергозбереження й не-
традиційні джерела енер-
гії» Севастопольського на-
ціонального університету 
ядерної енергії  та промис-
ловості.

Зараз в світі налічують 440 атомних блоків і людство не зупиниться 
на використанні атомної енергетики в майбутньому. 

У 1957 році велика аварія сталась в Челябінську, у 1979 –Три-Майл-
Айленд у США, 1986 рік – Чорнобильська аварія в Україні, що врази-
ла частину Польщі, Росії, Білорусії та інших західних країн. У 2011 році 
аварія на Фукусімі – Японія – поставила світ перед вибором викорис-
тання атомної енергії. За 54 роки виникли 4 величезні аварії, в тому 
числі з 1979 по 2011 рік – за 32 роки – три аварії на АЕС, тобто, в 
середньому одна масштабна аварія на АЕС в 11 років.
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Що ж станеться з атомною енергетикою в майбутньому? Навряд 
чи вона зникне, але перетвориться - це точно. З’являться реакто-
ри на швидких нейтронах. Ведеться значна робота по підвищенню 
надійності атомних блоків. Значний резерв по енергозбереженню 
полягає у підвищенні ККД АЕС і ТЕС за рахунок зниження темпе-
ратури охолоджуючої води як шляхом інтенсифікації теплообміну, 
наприклад, в бризкальних басейнах та іншому устаткуванні по охо-
лодженню води, так і використання тепла після турбіни в низькотем-
пературокиплячих контурах на додаткових турбінах або поршневих 
машинах. Однак гарантій абсолютного виключення великих аварій 
на АЕС у світі немає. А вони мають згубний вплив на весь світ. Після 
аварії в Японії, радіоактивні речовини (йод – 131) з’явились в краї-
нах Західної Європи та в Україні. 

Країни ЄС планують мати в своєму енергобалансі 20% «зелених» видів 
енергії до 2020 року, 50% - до 2050 року і 90% до кінця століття.

Основною причиною великих аварій на АЕС, які стались за 
останні 50 років, є утворення водню у водяному контурі АЕС 
і подальший його вибух, який супроводжується просочуван-
ням радіоактивної води, пари, викидом ядерного палива та ін., 
тому видається перспективним виключення води з циклу АЕС, що 
працють на водяній парі та мають низький ККД, близько 30%.  
Це значно спростить конструкцію АЕС та підвищить безпеку експлуатації. 
Використовувати газоподібне робоче тіло можливе в двигунах зовніш-
нього згоряння, наприклад двигун Стірлінга, який має ККД до 50% 
проти 30% ККД АЕС, що працюють на вологопаровій турбіні. По-
тужність таких двигунів сягає 1,3 МВт. Це не багато, та небезпека при 
малій потужності також невелика, а відсутність в циклі води та водяної 
пари виключає утворення водню і його можливого вибуху.

Можливі й інші аспекти підвищення безпеки, наприклад розміщення 
атомних блоків у відпрацьованих шахтах, тут же можна робити і 
сховища для відпрацьованого палива. До речі, запаси палива мо-
жуть бути вичерпані при роботі реакторів на теплових (повільних) 
нейтронах через 50 років, тому необхідно переходити на поновлю-
ване паливо з використанням реакторів - размножувачів. Як одну 
із можливостей енергозбереження слід розглядати і транспортні ре-
актори, ефективність яких при використанні двигуна Стірлінга з ККД 
50% дозволить скоротити витрату палива на електростанціях для 
таких цілей вдвоє, тому що окрім більш високого ККД двигуна Стір-
лінга, тут виключаються втрати на трансформаторах, лініях передач, 
приводному електродвигуні електровоза, тощо. Тепло до двигуна 
із зовнішнім згорянням можливо підводити не тільки від ядерного 
пального, а й за рахунок спалювання вугілля, запаси якого в Україні 
досить значні.

Підводячи підсумок, можна констатувати, що світ в галузі викорис-
тання енергії знаходиться на перехідному етапі: зміни концепції 
ядерної енергетики з одного боку, бурхливе впровадження віднов-
люваної енергетики з іншого. Все це супроводжується процесом 
вдосконалення теплової енергетики, що має призводити до змен-
шення негативного впливу на навколишнє середовище.
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ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Закон № 14 від 3 лютого 1997 року про 
ратифікацію Договору до Енергетичної 
хартії та Протоколу до Енергетичної 
хартії з питань  енергоефективності та 
суміжних  екологічних аспектів, підписа-
ні в Лісабоні 17 грудня 1994 року. 

Протокол до Енергетичної хартії з питань  
енергоефективності та суміжних  екологіч-
них аспектів визначає принципи політики 
ЄС для просування енергоефективності та 
подальшого зниження негативного впливу 
енергетичних систем на довкілля. Він та-
кож  містить рекомендації щодо розробки 
програм підвищення енергоефективності, 
визначає сфери співробітництва і служить 
основою для розробки скоординованих 
дій та співпраці. Такі дії можуть включати в 
себе пошук, дослідження, виробництво, пе-
ретворення, зберігання, транспортування, 
розподіл та споживання енергії та відноси-
тись до будь-якої галузі економіки.

Основними цілями Протоколу є:
a)  заохочення   політики   та   сталого  

розвитку галузі енергоефективності;
б) розробка  рамкових  умов  з метою сти-

мулювання виробників та споживачів ви-
користовувати енергію якомога еконо-
мічніше, ефективніше та корисніше для 
навколишнього середовища;

в)  сприяння співпраці в галузі енергоефек-
тивності.

Закон про електроенергетику від 9 січня 
2007 року, № 13. 

Закон становить нормативно-правову базу 
для ведення діяльності в галузі виробни-

цтва та споживання  електричної і теплової 
енергії відповідно до норм безпеки, якості 
та охорони навколишнього середовища. 
Закон передбачає переваги для виробни-
цтва електроенергії, виробленої з віднов-
лювальних джерел.

Eнергетична дорожна мапа Румунії – рі-
шення Уряду Румунії № 890 від 29 липня 
2003 року

Дорожна мапа розроблена на основі 
енергетичної політики уряду Румунії з ви-
значенням конкретних цілей і завдань, про-
грам, термінів, методів реалізації та джерел 
фінансування. Мапа стосується виключно 
секторів електроенергії та природного газу.

Цілями прийняття Eнергетичної дорожної 
мапи є:

	визначення короткострокових, серед-
ньострокових та довгострокових потреб 
країни в електроенергії з акцентом на 
необхідності її економити;

	моделювання  та  структуризація  ринку,  
а також визначення реформ, що мають 
бути реалізовані для дотримання вимог 
ЄС;

	реформування     публічних    енергетичних 
компаній зокрема, завершення їх ре-
структуризації;

	 вдосконалення нормативно-правової 
бази з метою посилення безперебійного 
енергопостачання та  забезпечення від-
повідності ринковим механізмам;

	мінімізація   та   ліквідація   суперечностей 
між діючими ринковими механізмами та 
положеннями Директив ЄС, які, за їх не-
врегулювання, можуть призвести до зна-
чного дисбалансу внутрішнього ринку.

НА ДОПОМОГУ В ПІДГОТОВЦІ ПРОМОВ: ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ ТА 
РУМУНІЇ
ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА РУМУНІЇ 
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Стратегія енергоспоживання Румунії на 
2007-2020 роки (1069 від 5 вересня 2007 
року).

Основною метою Стратегії є задоволен-
ня поточного і довгострокового попиту на 
енергію за низькою ціною, що відповідає 
сучасній ринковій економіці та цивілізова-
ному рівню життя, в умовах якості, безпеки 
постачання, відповідно до принципів ста-
лого розвитку. Стратегічними цілями енер-
госпоживання визначаються енергетична 
безпека, сталий розвиток та конкуренто-
спроможність. 

Технологічна карта щодо реалізації за-
ходів з охорони навколишнього серед-
овища в Румунії  на 2008-2009 роки -  
від 4 грудня  2008 року, № 1568.

Метою документу є зміцнення співробіт-
ництва між науково-дослідницькими цен-
трами та промисловістю в сфері охорони 
навколишнього середовища, розвиток цен-
тралізованої бази даних про науково-до-
слідницькі проекти, що мають відношення 
до екологічно-технічної сфери, просування 
наукових досліджень, освіти та підготовки 
посібників з охорони навколишнього серед-
овища.

Відповідальним за координацію реалізації 
Технологічної карти є Міністерство навко-
лишнього середовища і стійкого розвитку 
Румунії.

ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ  
ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

Закон № 220 від 27 жовтня 2008 року 
визначає систему стимулювання вироб-
ництва енергії з поновлюваних дже-
рел, з поправками, внесеними Законом  
від 7 липня 2010 року, № 139.

Закон встановлює правові та нормативні 
засади розвитку відновлювальних джерел 
енергії (ВДЕ) в Румунії та впровадження 
зелених сертифікатів через систему їх обі-
гу. Відповідно до Закону  постачальники 
енергії повинні купувати щороку таку кіль-
кість зелених сертифікатів, яка визначаєть-

ся обов'язковою квотою, помноженою на 
кількість електроенергії, що поставляються 
щорічно кінцевим споживачам. 

Положення Закону поширюється на ви-
робників електроенергії на малих гідро-
електростанціях із встановленою потужніс-
тю не більше 10 МВт, виробників вітрової  
електроенергії, сонячної, геотермальної 
та пов'язаних з горючими газами енергії, 
енергії з  біомаси, біогазу і газів бродіння; 
виробників енергії з бродіння газу з мулу в 
очисних спорудах, тощо.

Стратегія валоризації відновлюваних дже-
рел енергії Румунії - постанова Уряду від 
18 грудня 2003 року, № 1535.

Загальні цілі Стратегії:

		 інтеграція відновлюваних джерел енергії  в 
структуру національної енергосистеми;

			зменшення техніко-експлуатаційних та пси-
хологічно-соціальних бар'єрів в процесі ва-
лоризації ВДЕ:

		стимулювання приватних інвестицій і ство-
рення умов для полегшення доступу іно-
земного капіталу на ринок ВДЕ.

Постанова № 443 від 10 квітня 2003 
року, що стосуються розвитку вироб-
ництва електроенергії з відновлюва-
них джерел енергії.

Постанова створює правові передумови 
для просування виробництва електроенергії  
з ВДЕ.

Постанова № 540 від 7 квітня 2004 
року про затвердження Положення 
про видачу ліцензій та дозволів у сфері 
енергетики.

Положення встановлює загальні умови та про-
цедуру надання дозволів і ліцензій в енергетич-
ному секторі, внесення змін до виданих дозво-
лів і ліцензій, підстави та порядок тимчасового 
скасування або припинення дії виданих дозво-
лів або ліцензій, розмір платежів за надання 
або зміну дозволів та ліцензій, а також розмір 
щорічних внесків від власників ліцензій та спо-
живачів.
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Постанова № 1429 від 2 вересня 
2004 року про затвердження Поло-
ження про сертифікацію походжен-
ня електроенергії з відновлюваних дже-
рел енергії.

Згідно з цим законом виробник електро-
енергії з поновлюваних джерел енергії, 
отримує сертифікат походження, що засвід-
чує виробництво енергії з відновлюваних 
джерел. Сертифікат походження може бути 
використаний при операціях імпорту чи екс-
порту електроенергії сторонами, які беруть 
участь в трансакціях.

Постанова № 1479 від 25 листопа-
да 2009 року в зв'язку з встановленням 
системи заохочення виробництва елек-
троенергії з поновлюваних дже-
рел енергії.

Документ запроваджує систему заохочення 
використання поновлюваних джерел енергії 
в Румунії для електроенергії, виробленої з 
вітру, сонця, біомаси, геотермальної енер-
гії, енергії хвиль, водню, а також для ви-
робництва енергії гідроелектростанціями з 
максимальною потужністю 10 МВт, які вве-

дені в експлуатацію або модернізовані, по-
чинаючи з 2004 року.

Відповідно до Постанови Уряду 1892/2004 
запроваджується система обов'язкових квот 
та зелених сертифікатів, що зобов’язує по-
стачальників електроенергії придбати певну 
кількість електроенергії, виробленої з ВДЕ.

Національний план дій з відновлюваної 
енергії на 2010-2020 роки.

Розроблений Генеральною дирекцією  з 
енергетики, нафти і газу Міністерства еко-
номіки, торгівлі і бізнесу відповідно до Ди-
рективи 2009/28/EC, червень 2010 року.

Відповідно до Національного плану дій, 
енергетичний потенціал відновлюваних 
джерел енергії в Румунії оцінюється в  
14718 тис. тонн (при цьому не беруться 
до уваги економічні, екологічні та ринко-
ві обмеження. Для того щоб досягти мети, 
поставленої Директивою 2009/28/EC на 
2020 рік, Румунія повинна використовува-
ти 50% цього потенціалу, що матиме на-
слідком послідовне збільшення інвестицій у 
цьому секторі.
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ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

Закон України «Про енергозбережен-
ня»  №74/94-ВР від 1 липня 1994 року.

Закон визначає правові, економічні, со-
ціальні та екологічні основи енергозбере-
ження для всіх підприємств, об’єднань та 
організацій, розташованих на території 
України, а також для громадян.

Основними принципами державної політики 
у сфері енергозбереження Закон визначає, 
зокрема, створення державою економічних 
і правових умов заінтересованості в енер-
гозбереженні юридичних та фізичних осіб, 
здійснення державного регулювання діяль-
ності у сфері енергозбереження на осно-
ві застосування економічних, нормативно-
технічних заходів управління, пріоритетність 
вимог енергозбереження при здійсненні 
господарської, управлінської або іншої ді-
яльності, пов’язаної з видобуванням, пере-
робкою, транспортуванням, зберіганням, 
виробленням та використанням паливно-
енергетичних ресурсів, створення енергоз-
берігаючої структури матеріального вироб-
ництва на основі комплексного вирішення 
питань економії та енергозбереження з 
урахуванням екологічних вимог, широкого 
впровадження новітніх енергозберігаючих 
технологій.

Закон України «Про електроенер-
гетику» №575/97-ВР  від 16 жовтня  
1997 року.

Закон визначає правові, економічні та 
організаційні засади діяльності в електро-
енергетиці і регулює відносини, пов’язані 
з виробництвом, передачею, постачанням 
і використанням енергії, забезпеченням 
енергетичної безпеки України, конкуренці-
єю та захистом прав споживачів і праців-
ників галузі.

Згідно із Законом, державна політика в 
електроенергетиці базується на принципах 
державного регулювання діяльності в елек-
троенергетиці, створення умов безпечної 
експлуатації об’єктів електроенергетики, 
забезпечення раціонального споживання 
палива і енергії, додержання єдиних дер-
жавних норм, правил і стандартів усіма 
суб’єктами відносин, пов’язаних з виробни-
цтвом, передачею, постачанням і викорис-
танням енергії, а також сприяння розвитку 
альтернативної енергетики як екологічно 
чистої і безпаливної підгалузі енергетики 
шляхом встановлення «зеленого» тарифу 
та оплати електростанціям, які виробляють 
електричну енергію з використанням аль-
тернативних джерел енергії (крім доменно-
го та коксівного газів, а з використанням 
гідроенергії - вироблену лише малими гід-
роелектростанціями), всієї виробленої ними 
електричної енергії в повному обсязі у гро-
шовій формі, без застосування будь-яких 
видів заліків погашення заборгованості із 
розрахунків за електроенергію. 

Законом № 1220-VI від 1 квітня 2009 року 
до Закону «Про електроенергетику» були 
внесені зміни щодо запровадження «зеле-
ного» тарифу, тобто спеціального тарифу, 
за яким закуповується електрична енергія, 
вироблена на об’єктах електроенергетики, 
що використовують альтернативні джерела 
енергії (крім доменного та коксівного газів, 
а з використанням гідроенергії - вироблена 
лише малими гідроелектростанціями, тобто 
систем з потужністю до 10 МВт). Такий та-
риф затверджується Національною комісі-
єю регулювання електроенергетики (НКРЕ) 
України  на електричну енергію, виробле-
ну суб’єктами господарювання на об’єктах 
електроенергетики, що використовують 
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альтернативні джерела енергії (крім домен-
ного та коксівного газів, а з використанням 
гідроенергії - вироблену лише малими гід-
роелектростанціями).

Для суб’єктів господарювання, які виробля-
ють електричну енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії, «зелений» 
тариф буде встановлено до 1 січня 2030 
року (за умови, що з 1 січня 2012 р. питома 
вага матеріалів, робіт, послуг та обладнан-
ня українського походження, що використо-
вуються для будівництва об’єктів виробни-
цтва електричної енергії з альтернативних 
джерел, становитиме не менше 30% від 
його загальної вартості і з 1 січня 2014 р. 
- не менше 50%).

Закон України «Про альтернативні  
види  палива»  №1391-XIV від 14 січня  
2000 року.

Закон визначає правові, соціальні, еконо-
мічні, екологічні та організаційні засади 
виробництва (видобутку) і використання 
альтернативних видів палива, а також сти-
мулювання збільшення частки їх викорис-
тання до 20% від загального обсягу спожи-
вання палива в Україні до 2020 року.

Основними принципами державної по-
літики у сфері альтернативних видів па-
лива Закон визначає сприяння розробці 
та раціональному використанню нетра-
диційних джерел та видів енергетичної 
сировини для виробництва (видобутку) 
альтернативних видів палива з метою 
економії паливно-енергетичних ресурсів 
та зменшення залежності України від їх 
імпорту, поетапне збільшення норма-
тивно визначеної частки виробництва та 
застосування біопалива та сумішевого 
палива моторного, зменшення негатив-
ного впливу на стан довкілля за рахунок 
використання як сировини для виробни-
цтва альтернативних видів палива відхо-
дів різного роду діяльності, додержання 
екологічної безпеки виробництва (видо-
бутку), транспортування, зберігання та 
споживання альтернативних видів палива.

Згідно із Законом до альтернативних ви-
дів рідкого палива належать горючі рі-

дини, одержані під час переробки твер-
дих видів палива (вугілля, торфу, сланців), 
спирти (біоетанол, біобутанол) та отри-
мані на їх основі синтетичні продукти, що 
можуть використовуватись як паливо або 
компоненти палива (добавки на осно-
ві біоетанолу та біобутанолу); олії, інші 
види рідкого палива з біомаси (у тому 
числі біодизель); горючі рідини, одержані 
з промислових відходів, у тому числі га-
зових викидів, стічних вод, виливів та ін-
ших відходів промислового виробництва; 
паливо, одержане з нафти і газового 
конденсату нафтових, газових та газо-
конденсатних родовищ непромислового 
значення та вичерпаних родовищ, з важ-
ких сортів нафти та природних бітумів, 
якщо це паливо не належить до тради-
ційного виду.

Закон України «Про альтернативні дже-
рела енергії» №555-IV від 20 лютого 
2003 року.

Закон визначає правові, економічні, еколо-
гічні та організаційні засади використання 
альтернативних джерел енергії та сприяння 
розширенню їх використання у паливно-
енергетичному комплексі.

Як передбачено Законом, основними за-
садами державної політики у сфері аль-
тернативних джерел енергії є нарощуван-
ня обсягів виробництва та споживання 
енергії, виробленої з альтернативних 
джерел, з метою економного витрачання 
традиційних паливно-енергетичних ресур-
сів та зменшення залежності України від їх 
імпорту шляхом реструктуризації вироб-
ництва і раціонального споживання енер-
гії за рахунок збільшення частки енергії, 
виробленої з альтернативних джерел, до-
держання екологічної безпеки за рахунок 
зменшення негативного впливу на стан 
довкілля при створенні та експлуатації 
об’єктів альтернативної енергетики, а та-
кож при передачі, транспортуванні, по-
стачанні, зберіганні та споживанні енер-
гії, виробленої з альтернативних джерел, 
додержання безпеки для здоров’я людини 
на об’єктах альтернативної енергетики 
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на всіх етапах виробництва, а також при 
передачі, транспортуванні, постачанні, 
зберіганні та споживанні енергії, виро-
бленої з альтернативних джерел.

Закон України «Про комбіноване ви-
робництво теплової та електричної 
енергії (когенерацію) та використання 
скидного енергопотенціалу» №2509-IV 
від 5 квітня 2005 року.

Метою Закону є створення правових засад 
для підвищення ефективності використання 
палива в процесах виробництва енергії або 
інших технологічних процесах, розвитку та 
застосування технологій комбінованого ви-
робництва електричної і теплової енергії, 
підвищення надійності та безпеки енерго-
постачання на регіональному рівні, залу-
чення інвестицій на створення когенерацій-
них установок. Закон регулює відносини, 
що виникають у сфері енергозбереження 
між власниками когенераційних установок 
і енергопостачальними організаціями, які 
здійснюють діяльність з передачі або поста-
чання електричної енергії, незалежно від 
форми власності. 

Відповідно до Закону власникам когенера-
ційних установок незалежно від встановле-
ної електричної потужності надається пра-
во безперешкодного доступу до місцевих 
(локальних) електричних мереж та продажу 
виробленої електричної енергії окремим 
споживачам. До тарифів на електричну і те-
плову енергію, вироблену кваліфікованими 
когенераційними установками, на період до 
2015 року не включається цільова надбавка.

Закон України «Про теплопостачання» 
№2633-ІV від 2 червня 2005 року.

Закон визначає основні правові, еконо-
мічні та організаційні засади діяльності на 
об’єктах сфери теплопостачання та регулює 
відносини, пов’язані з виробництвом, тран-
спортуванням, постачанням та використан-
ням теплової енергії з метою забезпечення 
енергетичної безпеки України, підвищення 
енергоефективності функціонування систем 
теплопостачання, створення і удосконален-
ня ринку теплової енергії та захисту прав 

споживачів та працівників сфери теплопос-
тачання.

Основними напрямами розвитку систем 
теплопостачання згідно із Законом є пла-
нування теплопостачання, розроблення та 
реалізація схем теплопостачання міст та 
інших населених пунктів України, строк дії 
яких має бути не менше 5-7 років на основі 
оптимального поєднання централізованих 
та автономних систем теплопостачання, 
впровадження когенераційних установок, 
у тому числі на базі діючих опалювальних 
котелень, використання нетрадиційних і по-
новлюваних джерел енергії, у тому числі 
енергії сонця, вітру, біогазу, геотермальних 
вод, відходів виробництва; зниження втрат 
під час транспортування теплової енергії 
в магістральних та місцевих (розподільчих) 
теплових мережах шляхом впровадження 
сучасних видів теплоізоляції.

Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо сприяння 
виробництву та використанню біоло-
гічних видів палива» №1391-VI від 21 
травня 2009 року.

Закон передбачає звільнення від сплати 
ввізного мита (у період з 1 січня 2010 року 
до 1 січня 2019 року) на техніку, обладнан-
ня, устаткування, що використовуються для 
реконструкції існуючих і будівництва нових 
підприємств з виробництва біопалива і для 
виготовлення та реконструкції технічних і 
транспортних засобів з метою споживання 
біопалива, якщо такі товари не виробля-
ються та не мають аналогів в Україні. Від-
повідно до Закону від сплати мита також 
звільняються технічні та транспортні засоби, 
у тому числі самохідні сільськогосподарські 
машини, що працюють на біопаливі, якщо 
такі товари не виробляються в Україні.

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про Комплексну державну програму 
енергозбереження України» №148 від 
5 лютого 1997 року 

Комплексна державна програма енергоз-
береження України має метою на основі 
аналізу існуючого стану та прогнозів розви-
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тку економіки розробити основні напрямки 
державної політики енергозбереження, що 
передбачає створення нормативно-право-
вої бази енергозбереження, формування 
сприятливого економічного середовища, 
створення цілісної та ефективної системи 
державного управління енергозбережен-
ням. Стратегічною метою державної по-
літики енергозбереження визначено вихід 
України в перспективі на рівень передо-
вих держав з ринковою економікою щодо 
енергоємності як валового внутрішнього 
продукту, так і окремих видів продукції, ро-
біт та послуг. Програма передбачає шир-
ше застосування альтернативних джерел 
енергії та альтернативних видів палива. 

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про Програму державної підтримки 
розвитку нетрадиційних та відновлю-
ваних джерел енергії та малої гідро- і 
теплоенергетики» №1505 від 31 грудня 
1997 року.

Програма стала першим документом ви-
щого органу державної влади, що задекла-
рував підтримку розвитку ВДЕ. Програма 
державної підтримки розвитку нетрадицій-
них та відновлюваних джерел енергії та ма-
лої гідро- і теплоенергетики стала складо-
вою у Національної енергетичної програми 
України.

Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про особливості приєднання до 
електричних мереж об’єктів електро-
енергетики, що виробляють електрич-
ну енергію з використанням альтерна-
тивних джерел» №126 від 19 лютого  
2009 року.

Постанова передбачає, що організацій-
но-технічні заходи із створення умов для 

передачі електричної енергії в місцеві (ло-
кальні) електричні мережі від точки приєд-
нання установки, що виробляє електричну 
енергію з використанням альтернативних 
джерел, з установленою потужністю до 10 
МВт здійснюються відповідно до договору 
про приєднання. Ліцензіат, який провадить 
діяльність з передачі електричної енергії 
місцевими (локальними) електричними ме-
режами з використанням власних мереж, 
у своїх інвестиційних програмах враховує 
витрати, пов’язані з приєднанням устано-
вок з виробництва електричної енергії.

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Державної цільо-
вої економічної програми енергоефек-
тивності і розвитку сфери виробництва 
енергоносіїв з відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива 
на 2010-2015 роки» №243 від 1 берез-
ня 2010 року.
Метою Програми є створення умов для 
наближення енергоємності валового вну-
трішнього продукту України до рівня роз-
винутих країн та стандартів ЄС, зниження 
рівня енергоємності валового внутрішньо-
го продукту протягом строку дії Програми 
на 20 % порівняно з 2008 роком (щороку 
на 3,3%), підвищення ефективності вико-
ристання паливно-енергетичних ресурсів і 
посилення конкурентоспроможності наці-
ональної економіки, оптимізація структури 
енергетичного балансу держави, у якому 
частка енергоносіїв, отриманих з віднов-
люваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива, становитиме у 2015 році не 
менш як 10 %, шляхом зменшення частки 
імпортованих викопних органічних видів 
енергоресурсів, зокрема природного газу, 
та заміщення їх альтернативними видами 
енергоресурсів, у тому числі вторинними.
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Кирило КОЖЕМЯКІН

ДЕБАТИ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВПРАВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ДЕБАТЕРІВ 

1. Дебатні основи

Коли починаєш дебатувати, важливо зрозу-
міти, що дебати – це гра, і як і в інших іграх 
чи  змаганнях, тут існують свої правила 
та особливості. Але, на відміну від правил 
спортивних ігор, ці правила та особливос-
ті не захищають тебе від домінування твоїх 
суперників/опонентів, а просто гарантують 
якісну гру, яка буде цікава судді та глядачам 
і, в кінцевому рахунку, розвиватиме кожно-
го учасника дебатів.

Часто дебатери не можуть сформувати пло-
щину дебатування і гра зводиться до побу-
тової суперечки без стратегії та цілей. Тож, 
якщо ви хочете отримувати задоволення від 
гри та використовувати її для власного роз-
витку, можемо дати кілька порад, які до-
поможуть вам зіграти цікаво і захоплююче. 
Приклади та вправи, подані у цьому розді-
лі, можна застосовувати для підготовки до 
гри за популярним серед студентів у всьо-
му світі форматом Парламентських дебатів  
Британського формату.

1.1. Дефініції
Існує хибна думка, що Парламентські деба-
ти не вимагають пояснення термінів. Мов-
ляв, це справа початківців, - давати дефініції 
перед тим, як окреслити лінію аргументації. 
Однак, досвід підказує, що без пояснення 
ключових понять раунду, змістовного й піз-
навального дебатування може не відбутися. 

Надання дефініцій (визначень, пояснень) є 
завданням лише двох перших гравців: їх мо-
жуть вносити Прем’єр-міністр Уряду та Лі-
дер Опозиції. Інші гравці мають право на-
дати дефініції лише у випадку, якщо вони не 
надані Прем’єр-міністром, або надані не 

коректно. Для того, щоб гра була цікавою, 
суперечка по дефініціях має скінчитись на 
другій промові  гри. Найчастіше у випадку, 
коли опозиція не згодна з дефініцією уряду, 
найкращим вибором команди буде просто 
звернути увагу судді на це і грати далі, ніж 
переводити дебати в етимологічні баталії. 
Було б найкраще, щоб і 1-й уряд і 1-ша 
опозиція підготували дефініції завчасно – в 
ході підготовки до раунду. 

Чому це важливо:

для Уряду:

		Виконання  своїх безпосередніх функцій;

		Звуження гри до єдиної чітко окресленої  
площини дебатування;

		Захист від підміни понять з боку опозиції;

		Можливість зробити своє поле для дебату-
вання більш комфортним.

для Опозиції:

			Можливість надати власні дефініції, якщо уряд 
їх не надав взагалі, або надав не повністю;

			Необхідність порівняти дефініції на початку 
гри, щоб упевнитись, що всі розуміють тему 
однаково;

	Формування   площини   контраргументів   та сфер 
до яких належать дефініції.

Важливо розуміти, що дефініція не має на 
меті сформувати чітке визначення, яке буде 
на 100% відповідати значенню цього слова 
у тлумачному словнику, адже коли ми гра-
ємо за темою:

«Ця Палата буде застосовувати насильство 
проти несанкціонованих мирних демонстра-
цій».

Ми можемо дати такі визначення зі слов-
ників:
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1) Насильство – застосування тим чи ін-
шим класом (соціальною групою) різних, 
аж до збройного впливу, форм примусу 
щодо інших класів (соціальних груп) з ме-
тою отримання або збереження еконо-
мічного і політичного панування, завою-
вання тих чи інших прав  або привілеїв 
(Велика радянська енциклопедія);

2) Насильство – застосування фізичної 
сили до кого-небудь (Тлумачний словник 
Ожогова);

3) У всьому світі насильство використову-
ється як інструмент маніпуляції, а також є 
проблемною областю для правоохорон-
них органів та сфери громадської культу-
ри, які роблять спроби придушити і зупи-
нити його. Слово «насильство» охоплює 
широкий спектр – від фізичного прояву: 
сварка між двома істотами, до війни й 
геноциду, наслідками чого можуть стати 
смерті мільйонів людей (Вільна інтернет-
енциклопедія «Вікіпедія»).

Але жодна з поданих дефініцій не сформує 
нам зрозуміле поле для дебатування, адже 
ми можемо під цими визначеннями розуміти 
будь-які види насильства включаючи торту-
ри, що не зовсім коректно по відношенню 
до Уряду. 

В такому випадку, гравцям першого Уряду 
важливо згадати, які саме види насильства 
може зараз використовувати репресивний 
апарат держави по відношенню до особи, 
а саме:

		Сльозогінний газ

		Водомети

		Гумові кулі

		Побиття гумовими палицями

		Вплив звуком та світлом, тощо.

У цьому випадку уряд, наклавши необхідні 
обмеження на поняття «насильство», може 
значно вужче подати дефініцію, і таким чи-
ном звузити гру до зрозумілої тематики й 
надати можливість будувати аргументи, як 
для уряду, так і для опозиції.

Отже важливо зрозуміти, що дефініціями 
гравці визначають для себе про що вони 
будуть дебатувати, і дефініції в дебатах не 

є калькою тлумачного значення цих слів, 
вони лише є звуженням поняття, яке є надто 
широким для дебатування (насильство, за-
борона, покарання, підтримка, легалізація, 
наркотики) до більш зрозумілих прикладів, 
які логічно пов’язані з першоджерелом та є 
дебатабельними.

Вправа для вироблення дефініцій

Тема дебатів: Ця Палата14 вважає, що дер-
жава має підтримати розвиток «зеленої» 
енергетики.
Вправа проводиться у два етапи. 

1) Учасники об’єднуються в 2 групи. Кож-
на група отримує одне з двох ключових 
словосполучень: «підтримати розвиток» і 
«зелена енергетика». На першому ета-
пі групам слід визначити всі поняття, які 
підходять під цю дефініцію. Наприклад,

«підтримати розвиток»:

		 Надати податкові пільги;

		 Держава бере  обов’язок викуповувати ви-
роблену енергію вище собівартості;

		 Перевести певну сферу промисловості на 
цей вид енергії;

		 Вкласти гроші в наукові розробки;

		 Зобов’язати всіх перейти на певний вид 
енергії.

«зелена енергетика»:

		 Вітрова;

		 Гідроелектрична (до10 чи 20 МВт потужності);

		Сонячна;

		 Енергія, приливів та відливів;

		 Геотермальна;

		 Енергія  отримана  від побутових відходів;

		 Види енергії, отримані в результаті експери-

менту.

2) На другому етапі групи мають вибрати, 
які саме дефініції вони вважають опти-
мальними для того, щоб застосувати їх 
для звуження раунду. Це краще робити 

14 Палатою називається команда Уряду в Парла-
ментських дебатах (за аналогією до Структури 
парламенту в Об’єднаного Королівства та 
Північної Ірландії, де Палата Лордів та Палата 
Громад зазвичай протистоять одна одній у 
процесі прийняття рішень)
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методом групового обговорення, важ-
ливо, щоб тренер аналізував пропози-
ції з точки зору «комфортності» гри за 
опозицію, враховував чіткість та зрозу-
мілість дефініцій, наскільки кожна з об-
раних дефініцій підходить одна до одної.

1.2. Сратегії переконання
Будь-які дії в дебатах зводяться до переко-
нання судді у правильності вашої позиції, і 
наші поради нижче стосуватимуться саме 
ефективних способів переконувати.

Status quo

Статус-кво – це стан речей, який зараз іс-
нує у сфері, що є предметом дебатування. 
Аналіз Статусу-Кво можна розділити на 2 
етапи:

Перший етап: визначення статусу-кво, 
який ви аналізуєте протягом підготовки до 
дебатів. Необхідно, щоб команда, ретель-
но проаналізувала, які є позитивні й нега-
тивні сторони в існуючій ситуації. Важливо 
зрозуміти, що це мають бути не аргументи, 
«притягнуті за вуха», а «тверезий» погляд 
на існуючі речі. Давайте проаналізуємо 
на предмет позитивних і негативних сторін 
таке явище як обов’язковий призов до ар-
мії. 

Позитивні сторони:

	Держава має постійний кадровий резерв, 
військовозобов’язаних на випадок конфлік-
ту чи війни;

   Велика кількість солдатів, дозволяє їх вико-
ристовувати у випадках надзвичайних си-
туацій, такі як повені (Західна Україна) та 
лісові пожежі (Крим);

  Створює  додаткову мотивацію для отри-
мання вищої освіти, створення сім’ї та на-
родження дитини;

  Психологічна, фізіологічна та дисциплінар-
на підготовка певної частини населення.

Негативні сторони:

	 Формування   негативного  іміджу   армії 
через ситуації примусу та втечі від призову;

		 Відсутність постійного  високопрофесійно-
го військового молодшого офіцерського 
складу;

		 Мілітаризація  певної  частини  населення, 

у мирний час;

			 Породження негативних явищ («дідівщина», 
дизертирство).

Головне, що відрізняє цей аналіз від по-
будови аргументів, це погляд на реальний 
стан речей, без прикрас і вигадувань. 

Відштовхуючись від реальної ситуації, Ви 
зможете правильно сформувати аргументи. 
Скажімо, граючи з позиції Уряду за відмі-
ну обов’язкового призову, вам буде легше 
«прибрати» негативні явища, які зараз іс-
нують в армії та подумати над тим, чим за-
мінити або, яким чином зберегти існуючий 
позитив.

Другим етапом аналізу є презентація 
статусу-кво у промові Прем’єр-міністра 
Уряду. Прем’єр-міністр виділяє на це 1-1,5 
хвилини. За цей час він має окреслити стан 
речей у тій сфері, яку пропонує змінювати 
і звернути увагу на проблеми, які зараз іс-
нують, адже найчастіше саме вони є справ-
жнім приводом для дебатування.

Вправа для підготовки статус-кво

Опишіть статус-кво у використанні атомних 
електростанцій у світі та Україні, спочатку з 
точки зору Уряду, який хоче їх заборонити, 
а потім з точки зору Опозиції, ціль якої їх 
залишити. Важливо використовувати тільки 
факти та відомі вам цифри. По закінченню 
порівняйте описані ситуації. 

Чому слід приділити увагу:
a) Поширеність  використання атомних станцій;
b) Відомі випадки аварій;
c) Відношення до цього явища громадськості;
d) Економічна доцільність;
e) Екологічна безпека;
f) Альтернативи.

Результатом такого ретельного аналізу 
стануть практично готові вступні промови 
Прем’єр-міністра Уряду та Лідера Опозиції.

План дій

На щастя, зараз пройшли ті часи в  укра-
їнських дебатах, коли дебатери могли 8 
промов по 7 хвилин обговорювати план дій 
та ефективність державної виконавчої сис-
теми. Коли ви готуєте план дій, вам варто 
забути про такі деталі як а) скільки це буде 
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коштувати і те, яку кількість дитячих будин-
ків можна було б побудувати за ці гроші; 
б) про тотальну корупцію, яка охопила всі 
сфери нашого суспільства; в) неефектив-
ність парламенту та постійні політичні про-
тистояння; г) які саме закони будуть змінені 
і яким саме чином. 

При такому підході існує загроза звести де-
бати до банального і нудного обговорення 
того, як все погано, і висунення майже без-
підставних тверджень, що все буде добре, 
і саме ваш закон буде працювати і не зу-
стріне жодних перепон. Такий доволі нуд-
ний підхід до політичних дебатів проіснував 
до 2006 року. З 2006 року представники 
дебатної спільноти України вирішили біль-
ше так не грати і сформували рекоменда-
ції, які остаточно змінили українські дебати:

1) У класичному Британському парламент-
ському форматі таке нудне дебатування 
недопустиме, і нам варто орієнтуватись 
на світові традиції;

2) Слід відмовитися від звичного сценарію 
українських політичних дебатів: Уряд: 
«Ми зробимо…..», опозиція – «Де ві-
зьмете гроші? Все розкрадуть! Депутати 
не проголосують!». Оскільки, це зводить 
освітню функцію дебатування на нуль. 

Тоді у 2006 році українські дебатери по-
вернули гру до реальності, що дозволило 
зробити підбір аргументів більш гнучким, а 
роботу опозиції – більш конструктивною та 
змістовною. 

Тож яким має бути план дій. 

Його презентація має бути короткою (не 
більше 1 хвилини). План дій повинен пояс-
нити, яким саме чином буде реалізовува-
тись ваша ідея і що вона змінить в існуючій 
ситуації (статус-кво). Можна подати також 
припущення або ілюстрації з досвіду успіш-
ного впровадження такого плану іншими 
країнами, щоб продемонструвати його 
переваги, а також очікувані результати від 
впровадження.

Для прикладу розглянемо тему «Цей Парла-
мент зробить дактилоскопію обов’язковою 
для всього населення».

План дій являтиме собою чітке окреслення 

пропозиції Уряду: 

«Кожна особа, яка досягає 16 років при 
отриманні паспорту буде здавати відбитки 
пальців. Особи, старші 16 років, матимуть 
змогу здати відбитки пальців впродовж 1 
року. На дітей до 16 років цей закон не 
розповсюджується».

План дій повинен дати відповіді на клю-
чові питання:

Коли? (Час: скільки часу триває дія, коли 
будуть завершені зміни (важливо пам’ятати, 
що не можна вести дебати про майбут-
нє, тобто ваші дії/аргументи мають бути 
прив’язані до сьогодення).

Що? (Суть дії, яка буде робитись)

Як? (Яким чином ця дія буде здійснюватися)

Де? (У яких умовах план буде працювати)

Як ефективно спростувати план дій

Одна з успішних стратегій, яку може вико-
ристовувати опозиція, це атака плану дій. 
Під час атаки головна задача опозиції до-
вести, що наведений план дій не буде ви-
рішувати зазначені проблеми.

Доводити, що план вирішення проблеми 
дуже дорогий, немає сенсу. Але іноді ре-
зультативною є стратегія доведення, що іс-
нують більш ефективні способи вирішення 
цієї проблеми. Проте, у цьому випадку тре-
ба довести і ефективність вашої стратегії, і 
зруйнувати план уряду, тобто опозиція ви-
конує подвійну функцію. 

Важливо зазначити, що використання тільки 
стратегії розбиття плану не є ефективним 
засобом перемоги у раунді, адже якщо 
Уряду вдасться довести, що їх план хоча б 
частково вирішує проблему (а це зробити 
досить просто), то стратегія Опозиції про-
валиться.

Спростовувати план дій можна знаходя-
чи невідповідність у причинно-наслідкових 
зв’язках. Так, наприклад, якщо ми скасо-
вуємо обов’язковий призов до армії задля 
боротьби з «дідівщиною», то, вочевидь, це 
проблему не вирішить, адже у контрактній 
армії так само будуть досвідчені солдати, 
що відслужили 2-3 роки і новачки. Останні і 
далі можуть потерпати від свавілля перших.
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Саме тому опозиція також має аналізува-
ти статус-кво під час підготовки до дебатів, 
адже такі проблеми виявляються під час 
аналізу існуючого стану речей. Такий ана-
ліз допоможе опозиції зрозуміти причини 
явищ, що їх породжують, для ефективного 
вирішення.

Розуміти те, що треба довести

При визначенні суті суперечки кожна ко-
манда повинна сформувати простий імпе-
ратив (твердження, яке потрібно довести), 
виходячи з нього будувати свою базу ар-
гументації.

Класичною помилкою є нерозуміння за-
вдання, поставленого перед командою Уря-
ду. Найчастіше в таких випадках гра розви-
вається за двома сценаріями:

1) Опозиція з легкістю перемагає, бо грає 
в «правильній площині».

2)  Обидві команди не розуміють суті гри, 
і суддя приймає рішення за непрямими 
аспектами, зрештою задоволення від 
гри не отримує ніхто.

Ще на етапі ознайомлення з резолюцією 
Уряду слід визначити, яку ідею необхідно до-
нести до судді. Найкраще сформувати її у 
вигляді простого імперативу, але це тільки 
для «внутрішнього» використання командою. 
На зовні ця ідея транслюється судді у вигляді 
аргументів, доказів та плану/контр плану. До 
прикладу, на дебати виноситься резолюція: 
«Ця палата введе тільки економічну відпо-
відальність за хабарі».

Неправильна ідея: хабар це погано, ха-
барник має сидіти в тюрмі.

Правильна ідея: мотив отримання люди-
ною хабара, ефективність видів боротьби.

Імперативом уряду в даному випадку може 
стати твердження: Оскільки хабар є цін-
ністю, отриманою хай у незаконний спосіб, 
найбільшою загрозою для хабарника буде 
віднімання у нього цієї цінності.

Вправа на вироблення імперативу

Методом мозкового штурму обговоріть з 
групою, яким може бути імператив та  що 
слід доводити у темі «Ця палата заборонить 
рекламу сигарет у ЗМІ».

Тренер може ставити питання, якщо група 
не активна про те, чи потрібно доводити: 

Шкоду для здоров'я людей і дітей (Ні)

Вплив ЗМІ на суспільство (Ні)

Вплив ЗМІ на бажання споживачів придба-
ти нові сигарети (Так)

Альтернативні методи реклами (Так)

Відповідно до обраних тез доведення учас-
ники отримують завдання сформулювати 
імператив.

1.3. Аргументація
Аргумент – це твердження, за допомогою 
якого людина обґрунтовує певне положення 
з метою переконання іншого в його істин-
ності. 

Кожен аргумент має певну структуру. 
Обов’язковими елементами структури ар-
гументу є теза, докази, обґрунтування. 

Теза – це положення, яке треба обґрунту-
вати і довести. Воно є причиною тієї точ-
ки зору, яку захищає дебатер. Наприклад, 
дебатер каже: “Я вважаю, що... і запитує 
себе: чому я так вважаю?” Відповідь на це 
питання і буде тезою, яку він далі буде до-
водити та обґрунтовувати. Особливо хочу 
зазначити, що тези не переконують суддю, 
якими б істинними вони не були, для при-
кладу, якщо порівняти дві тези:

	Людина вміє літати без сторонньої допомоги.

	Жодна людина не може полетіти без допомоги.

Вони є абсолютно однаковими для судді, 
не дивлячись на абсурдність першої. Кожен 
дебатер має запам’ятати, що теза без до-
казу це лише гаяння часу і не лише в деба-
тах, а й у реальному житті також.

Вправа на фіксування тез

В кімнаті, де проходить заняття оберіть 
сектори «Згоден» та «Не згоден», вони ма-
ють бути з протилежних сторін. Після цього 
тренер проголошує тези, а учасники мають 
обирати згодні вони з тезою, чи ні, обрав-
ши відповідний сектор. Після чого групи 
учасників у кожному з секторів кімнати оби-
рають по одному спікеру, який обґрунтовує, 
чому він обрав саме цей сектор. Тези для 
прикладу:
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	Жінка - гірший політик, ніж чоловік;

	 «Зелена» енергетика ніколи не зможе за-
мінити викопні джерела енергії;

	Реклама на телебаченні шкідлива;

	«Зелена» енергетика може бути шкідливою;

	Гідроелектростанції кращі за атомні.

Після цього тренеру слід звернути увагу 
учасників на те, що коли тези проголо-
шувалися, вони не мали жодної ваги для 
дебатного раунду, і тільки після обґрунту-
вання учасниками, вони починали бути ар-
гументами.

Докази – це приклади, факти, посилання, 
за допомогою яких доводиться істинність 
тези. 

Доказами можуть бути статистика, цікаві 
факти, приклади в інших країнах і наслідки 
для них, висловлювання авторитетних полі-
тиків, сюжети з новин та історичні випадки 
тощо. 

Вправа на формування доказів

Впродовж 15 хвилин спробуйте з вашим ко-
легою методом мозкового штурму згадати 
всі факти, які вам відомі про певну тему. 
Важливо знайти всі можливі факти, навіть 
якщо вони, на перший погляд, не пов’язані 
з вашою позицією. Потім слід критично 
осмислити їх і згрупувати, виходячи з тема-
тики аргументів, та вирішити, на яких фак-
тах можна будувати аргументи, а які можна 
використати для відбиття. Згрупувавши та-
ким чином факти, надалі ви зможете віднос-
но легко сформувати повноцінні аргументи.

Обґрунтуванням є пояснення суттєвого 
зв’язку між тезою та доказами. 

Саме обґрунтування допоможе судді зро-
бити висновки щодо наведеного вами ар-
гументу. То ж ви, як досвідчена команда, 
повинні допомогти йому це зробити. Пра-
вильно побудоване пояснення логічного 
зв’язку вашої тези і доказу посилить будь-
який навіть найслабший аргумент.

Приклад, як можна структурувати аргумент, 
подано нижче:

Атомна енергетика є дуже небезпечним ме-
тодом отримання енергії (імператив), адже 
дуже часто трапляються аварії на атомних 

електростанціях (теза). Як свідчить вісник 
TCRE від 14 червня 1990р. «Аварії тра-
плялися на кожній атомній електростан-
ції в Сполучених Штатах. Ці аварії рідко 
бувають великими, але потенційна загроза 
справжньої катастрофи завжди присутня, 
навіть при,  на перший погляд, несуттєвих 
випадках» (доказ). Таким чином, можна ба-
чити, що потенційна загроза катастрофи 
існує, що робить вибір атомної енергії,  як 
палива,  вкрай небезпечним.

Вправа на формування аргументів

За допомогою цієї вправи учасники дебатів 
мають співвіднести тему дебатів до підібра-
них фактів і спробувати шляхом логічних 
висновків визначити, які приклади підходять 
до теми, а які ні (не важливо з т.з. Уряду чи 
Опозиції). Потім слід зробити обґрунтуван-
ня, чому ці факти доводять тезу. Завдання 
тренера уважно слідкувати, щоб не вико-
ристовували ті факти, які з першого погляду 
підходять для доказу, але мають опосеред-
коване значення в темі. 

Теми:

		Обов’язковий перехід на лампи енергозбе-
реження

		Заборона АЕС

		Перехід на сонячну енергію

		Перехід на вітрову енергію

		Використання ГЕС

Докази

	Ультрафіолетовий промінь енергозберігаю-
чих (ЕЗ) ламп шкідливий на відстані, почина-
ючи від 30 сантиметрів до лампи

		ЕЗ   лампи   не  пристосовані  до  роботи  
при   низьких температурах

	Утилізація  ртуті  потребує  великих  капіта-
ловкладень

	Люди з порушеннями психіки чутливі до не-
типових світлових діапазонів, що може ви-
кликати в них загострення хвороби

		Сонце випромінює радіацію

		Земля та природа потребує постійного кон-
такту з сонцем для підтримки природніх про-
цесів, таких як фотосинтез

		Кількість  струму від сонячних електростацій 
пропорційна площі сонячних батарей 

		Вітер забезпечує потік кисню до рослин та 
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тварин

		У Данії найбільша кількість вітрових елек-
тростанцій, і вони виробляють 20% всієї 
енергії

		Через аварію на ГЕС в провінції Хенань (Ки-
тай) загинуло 170 тис. чол., а зазнало шкоди 
– 11 млн. 

		20% всієї енергії у світі виробляється ГЕС

			При побудові  ГЕС затоплюються значні 
території сільсько-господарських земель та 
осушуються місця нересту риб

		При проходженні струму дротами на від-
стань понад 100 км втрачається біля 7% 
енергії

		Україна втрачає 17% енергії на шляху від 
постачальника до користувача

		З кожним роком потреби у питній воді збільшу-
ються

		З 1960-х років Сирія, Йорданія та Ізраїль 
мали ряд конфліктів, в тому числі і воєнних, 
через побудову водозбірних споруд, що 
призводило до осушення рік

Контраргументація
Запитайте у групи, якою є мета контраргу-
ментації, вислухайте думки учасників групи, 
поступово підводячи їх до того, що кожне 
слово, сказане Опозицією в раунді, має 
спонукати суддю проголосувати проти при-
йняття резолюції. 

Вправи на побудову контраргументації

Вправа 1
Вправа допоможе «розігріти» учасників, 
повправлятися у спростуванні тих чи ін-
ших явищ та процесів. Розділіть учасників 
на кілька груп та запропонуйте за 5-7 хви-
лин назвати усі можливі негативні сторони 
різноманітних явищ (в залежності від рівня 
підготовки учасників): Інтернет, запозичення 
іноземного досвіду, благодійність, безвізо-
вий режим між країнами, дешевий газ, роз-
ширення повноважень правоохоронних ор-
ганів, глобалізація, лобіювання виборності 
громадою суддів.

Вправа 2
Вправа допомагає визначити, до чого у ар-
гументації Уряду варто апелювати, та вчить 
структурувати контраргументи.

Дайте учасникам групи 5 хвилин для проду-
мування та запису аргументів проти вини-
щення безпритульних тварин. Потім швидко 
зачитайте групі наступний текст та попро-
сіть ідентифікувати положення до яких вони 
мають апелювати:

«Уряд наполягає на прийнятті законопро-
екту про очистку міст від безпритульних 
тварин. На даний момент у містах на-
копичується величезна кількість безпри-
тульних тварин, що спричинює серйозну 
небезпеку для мешканців. Безпритульні 
тварини об’єднуються в зграї,  поводяться 
агресивно, а часто масово нападають на 
людей. Цей процес має безконтрольний 
характер. Наслідки цих нападів є найріз-
номанітнішими за ступенем тяжкості. По-
чинається все з того, що гавкання, ричання 
та агресивна поведінка безпритульні тва-
рин можуть дуже сильно налякати людину, 
вона може почти заїкатися, а для маленької 
дитини, наприклад, це взагалі може стати 
психологічною травмою на все життя. Але 
якби цим все обмежувалося! Безпритульні 
тварини можуть покусати людину, скалі-
чити її,  заразити тяжкими хворобами та 
й навіть загризти до смерті. Таким чином 
зграї бездомних тварин становлять сер-
йозну загрозу для нашого суспільства, яку 
Уряд пропонує попередити шляхом при-
йняття запропонованого законопроекту. 
Винищення безпритульних тварин дозво-
лить нам очистити наші міста, попередити 
сотні смертей від таких страшних хвороб, 
як, наприклад, сказ; ми нарешті зможемо 
відпускати наших маленьких дітей самих, 
без супроводу дорослих, спокійно гратися 
на вулиці, не боячись, що їх можуть загризти 
безпритульні тварюки».

Спочатку ідентифікуйте разом із групою, 
аспекти, до яких необхідно контраргумен-
тувати. Після ідентифікації кожного пункту, 
давши висловитися кільком учасникам, про-
думайте контраргументацію:

На даний момент у містах накопичується вели-
чезна кількість безпритульних тварин.

По-перше, де конкретна статистика, скіль-
ки саме бездомних тварин знаходяться у 
містах? На думку Опозиції кількість без-
притульних тварин є нормальною, вона є 
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фактично стабільною і не збільшується з 
часом, адже частина цих тварин вимирає 
від голоду та холоду. Тобто, з приблизно 
однаковою кількістю безпритульних тварин 
люди спокійно співіснували десятиліття.

Безпритульні тварини об’єднуються в зграї.

В зграї об’єднуються лише собаки, кішки 
більш схильні до самостійного проживання, 
а знищувати ви пропонуєте і тих, і інших. 
По-друге, давайте задумаємося що саме 
спонукає тварин об’єднуватися в зграї? Чи 
не необхідність захисту від людей?

Бездомні тварини поводяться агресивно,  ма-
сово нападають на людей. Наслідки цих на-
падів є найрізноманітнішими за ступенем тяж-
кості. 

А скільки було нападів? Скільки було скарг 
від населення? Насправді випадки нападу 
безпритульних тварин на людей є поодино-
кими і більшою мірою були спровоковані 
агресивним поводженням самої людини. До 
того ж, найчастіше нападають саме домаш-
ні собаки, а залякані безпритульні взагалі 
намагаються триматися осторонь від людей. 
Найжахливіші наслідки, коли справді гинуть 
діти, бувають не від дрібних вуличних псів, 
а від породистих, спеціально виведених та 
натренованих домашніх псів, особливо тих, 
з якими жорстоко поводяться господарі. І 
взагалі, давайте порівняємо скільки людей 
постраждало від безпритульних тварин, а 
скільки від нападу інших людей, скільки за-
гинуло у війнах чи постраждало у автока-
тастрофах. Порівняно з іншими загрозами, 
загроза від бездомних тварин є мізерною 
та штучно роздутою, та ще й відволікає від 
вирішення реальних проблем суспільства.

Людина  може почати заїкатися, а для малень-
кої дитини, наприклад, це взагалі може стати 
психологічною травмою на все життя.

Якщо маленька дитина побачить, як від-
ловлюють безпритульних тварин з метою їх 
подальшого вбивства, психологічна травма 
буде набагато сильнішою, ніж від того, що 
на неї колись погавкав пес.

Треба попередити сотні смертей від таких 
страшних хвороб, як сказ.

Навіть якщо людину покусала хвора на 
сказ тварина, людина не захворіє, якщо 

вчасно зробить щеплення.

Ми нарешті зможемо відпускати наших малень-
ких дітей самих спокійно гратися на вулиці без 
остраху.

Ні не зможемо, бо окрім абсолютно наду-
маної небезпеки від безпритульних тварин, 
на дитину на вулиці чекають наркомани, 
маніяки-педофіли, п’яні водії, відкриті кана-
лізаційні люки, розбите скло і безліч інших 
набагато страшніших загроз, які породжу-
ють люди, а не тварини.

Якщо аудиторія учасників матиме певний 
досвід в дебатах, тренер може не читати 
заготовлений текст, а запропонувати текст 
тим, хто виступатиме в ролі Уряду підготу-
вати власний кейс і після кількахвилинної 
підготовки, виступити комусь з учасників. 
Після розбору «цілей» для розбиття та фор-
мування контраргументації, знайдіть у групі 
волонтера, який узагальнить усю наведену 
вище контраргументацію в одній промові 
та детально презентує точку зору Опозиції 
(включаючи розроблені під час підготовки 
аргументи від Опозиції). Розподіліть ра-
зом з групою аргументацію та контраргу-
ментацію наступним чином: спростування 
конкретних аргументів Уряду є контраргу-
ментом, а те, що розроблено Опозицією 
на посилення власної позиції та стосується 
теми загалом, є власною конструктивною 
аргументацією Опозиції. Порадьте учас-
никам тренінгу, якісь незначні моменти та 
факти відносити у контраргументацію, а те, 
що вони можуть вдало розкрити – презен-
тувати як власні конструктивні аргументи. 
Підкресліть, що власну конструктивну аргу-
ментацію Опозиції важливо вдало презен-
тувати судді.

Поясніть також учасникам наскільки важ-
ливо показувати судді, до якого аргументу 
(конкретно) ви саме наводите контраргу-
мент, за допомогою фраз на зразок:

  відразу   хотілося   б  прокоментува-
ти  перший  аргумент наведений Урядом/ 
Опозицією;

 щодо економічного аргументу наших опо-
нентів хотілося б зазначити, що…

 нам невідомо звідки взяті дані наведені по-
переднім промовцем, але згідно з офіцій-
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ною статистикою…

 історія нашої країни знає багато прикладів, 
що прямо суперечать логіці запропонованій 
Урядом щодо… Ось тільки деякі з них…

 не можу не відреагувати на…

Попросіть групу продовжити цей перелік 
ще мінімум десятком подібних фраз.

Донесіть до групи наступне: Дебати – це 
конфлікт цінностей. Створити конфлікт 
цінностей – це пряма та першочергова 
задача Опозиції. Ви маєте ідентифікувати 
цінності, які захищатиме ваша позиція та 
довести чому вони важливіші за ті, які за-
хищають ваші опоненти. Наприклад, тому 
що ваша цінність є пріоритетною з точки 
зору Конституції України, міжнародних до-
говорів, організацій та світової спільноти, 
моралі/релігії, виживання людства, забез-
печує інтереси та приносить позитиви для 
більшості.

Вправа 3
Розподіліть між учасниками (або парами 
учасників) базові права, закріплені в Кон-
ституції України («Право на житло» (стаття 
47), «Право на достатній життєвий рівень 
для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло» (стаття 48), «право 
на охорону здоров’я, медичну допомогу та 
медичне страхування» (стаття 49), «право 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля 
та на відшкодування завданої порушен-
ням цього права шкоди» (стаття 50), пра-
во кожного працюючого «на відпочинок» 
(стаття 45) право на приватну власність та 
підприємницьку діяльність (статті 41 та 42), 
та надавши їм 5-10 хвилин на підготовку, 
попросіть зробити промову на 3-5 хвилин, 
доводячи, що саме їхнє право є найбільш 
важливішим та пріоритетним. 

Розкажіть учасникам, що двома основними 
прийомами контраргументації є:

1) Заперечення факту. Наприклад, Уряд 
каже, що в результаті підвищення по-
датків збільшаться надходження до бю-
джету. Опозиція каже, що надходження 
до бюджету не збільшаться адже біль-
шість підприємств не погодяться платити 
такі високі податки та будуть шукати усі 

можливості для ухилення від них)

2) Заперечення      позитивності         факту    
Так, надходження до бюджету підвищаться, 
але це призведе до надмірного вилучен-
ня обігових коштів з реальної економіки 
та переміщення їх у бюджетну сферу, де 
корумповані чиновники всіх рівнів роз-
крадуть більшу частину цих коштів, де 
вони б справді працювали на розвиток.

Підкресліть, що якщо вони хочуть поєднати 
перший та другий варіант стосовно одного 
факту, то це треба робити дуже обережно! 
Перед початком другої частини необхідно 
вставити фразу на зразок: «Але навіть, якщо 
ми уявимо, що уряду вдалося досягнути під-
вищення надходжень таким чином,  то це 
все одно призведе до негативних наслідків, 
адже…»

Вправа 4
Розділіть учасників на пари та запропонуй-
те їм, щоб один з учасників в кожній парі 
спробував протягом кільком хвилин довести 
своєму напарнику, що підвищення фінан-
сування силових структур не призведе до 
їхнього посилення. Потім попросіть другого 
учасника в кожній парі розповісти, чому не 
можна вважати їхнє посилення позитивним 
фактом.

Ще одним вдалим прийомом контраргумен-
тації є заперечення причинно-наслідко-
вих зв’язків. Заборона реклами сигарет не 
призведе до різкого зниження паління адже 
до паління людей стимулює не реклама, а 
те, що більшість їхніх друзів (колег) палять, це 
приносить задоволення, знімає стрес. Ре-
клама ж  сигарет адресована до активних 
курців і,  всього лише стимулює їх до вибору 
конкретної марки сигарет.

Вправа 5

Розділіть учасників на парну кількість груп 
та, з огляду на кількість учасників і рівень 
їхньої підготовки, запропонуйте одній час-
тині довести, а іншій навпаки спростувати 
наявність причинно-наслідкових зв’язків між:

 Дозволом на носіння зброї та підвищенням 
рівня злочинності.

 Рівнем життя населення у країні та кількістю 
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самогубств.

 Зростанням ціни на нафту та на сільськогос-
подарську землю.

 Економічною ситуацією та рівнем споживан-
ня алкоголю.

 Дотриманням прав людини в суспільстві та 
ступенем релігійності суспільства тощо.

Розкажіть учасникам про інші прийоми 
контраргументації:

  Наведення статистики, цитат, історич-
них прикладів, що прямо суперечать 
наведеним опонентами.

  Демонстрація негативних наслідків.
  Погляд з точки зору іншої соціальної 
групи, інтереси якої порушуються, або 
сфери, якій чиняться перепони. 
	Зведення аргументів опонентів до аб-
сурду.

  Занадто (дорого, складно, довго, нере-
ально, небезпечно).

  Заперечення реального існування про-
блеми (тільки якщо ви справді можете 
це довести). Ще можна показати дис-
пропорцію між проблемою/загрозою 
та необхідними для її усунення зусилля-
ми/фінансами.

  Пропозиція альтернатив (потребує або 
завчасної підготовки таких альтерна-
тив, або дуже добрих, часто спеціаль-
них, знань щодо теми, для того, щоб 
швидко запропонувати оптимальніше 
рішення замість пропозиції опонентів).

 Апеляція до порушення базових цін-
ностей (такими цінностями є мир, без-
пека, здорове довкілля, права людини, 
демократія, рівність, справедливість, 
верховенство права, вільна конкурен-
ція в ринковій економіці тощо). Цей 
прийом де в чому нагадує демонстра-
цію негативних наслідків.

  Апеляція до того, що в суспільстві є 
більш серйозні проблеми, на які варто 
спрямувати ресурси (не зовсім етич-
но, адже уряд поставлений в рамки 
визначеної теми, яка спонукає до об-
говорення заданої темою проблеми/
цінності).

Вправа 6
Викличте з групи одного добровольця та 
запропонуйте йому створити контраргу-
мент до уявної позиції уряду за темою «Не-
обхідно запровадити пільги для підприємців, 
що надають робочі місця молоді» шляхом 
«Погляд з точки зору іншої соціальної гру-
пи або сфери» та попросіть групу вгадати, 
яким прийомом контраргументації скорис-
тався доброволець. Потім викличте учасни-
ка, який першим дав правильну відповідь, 
та попросіть його припустити, що суддя 
надав перевагу Уряду. Після цього запро-
понуйте цьому учаснику виступити проти 
вибору судді прийомом «Зведення до аб-
сурду» і знову попросіть групу вгадати який 
прийом було використано і т.д.

Нижче подано можливі теми для побудови 
контраргументації: 

	наповнення бюджету шляхом 
підвищення податків – пропозиція альтер-
натив;

	розвиток   рекламного    бізнесу   в   Україні –  
заперечення реального існування проблеми;

	надання   права   на   безстрокове проживання  
на території Євросоюзу біженцям з гаря-
чих точок планети – апеляція до порушен-
ня базових цінностей;

	заміна президентсько-парламентської 
форми правління на парламентсько-пре-
зидентську – демонстрація негативних на-
слідків;

 лібералізація економіки – наведення 
статистики, цитат, історичних прикладів, що 
прямо суперечать наведеним опонентами;

	розвиток 3-D технологій – занадто.

(Гру можна продовжувати до безкінечності. 
Для того, щоб додати азарту можна розді-
лити учасників на дві групи: одна група буде 
викликати учасника з іншої, загадувати йому 
тему та прийом контраргументації, а його 
команда має вгадати (як у грі «Крокодил», 
де мімічними та тілесними прийомами по-
сланець групи зображає поняття/явище/
предмет, а представники протилежного та-
бору – вгадують і т.д.). Аналітична функція 
зазвичай належить тим гравцям, що підво-
дять підсумки гри.
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1.4. Аналіз
Аналіз є складним завданням, проте сфор-
мувавши певні навички, ви значно легше 
зможете коментувати гру і посилювати по-
зицію своєї команди. Слід зрозуміти, що 
найкраще подавати аналіз гри таким чи-
ном, наче аналітик зовсім не брав участі 
у грі. Нехай цей аналітик уявить себе тайм-
кіпером/другим суддею/просто стороннім 
спостерігачем, який з якихось причин не вий-
шов з кімнати, де суддя обдумує рішення, чи 
вже прийняв для себе рішення, хто виграв. 
Та раптом суддя, сумніваючись у своєму ви-
борі, питає в аналітика поради (чого, безу- 
мовно, не має відбуватися під час гри). Якіс-
ну участь аналітика у грі можуть видавати 
тільки фрази “наша команда”, “наша по-
зиція”, “наші опоненти”.

Запитайте в учасників групи, яким чином 
можна побудувати аналіз гри. Коли вони 
висловлять свою думку, розкажіть їм про 
три основні схеми аналізу:

1) Демонстрація  точки  (області) зіткнення 
(сlash) та фіксування уваги судді на тому, 
чому ми виграли це зіткнення;

2) Ідентифікація  питань, які постали впро-
довж гри, та надання відповідей на них;

3) Розгляд проблеми з точки зору всіх за-
цікавлених сторін або розгляд усіх пози-
тивних/негативних наслідків підтримки/
відхилення резолюції;

4) Стислий переказ того, що відбувалося 
під час гри – взагалі-то це найслабший 
підхід до аналітичної промови, але якщо 
ви граєте вперше і нічого іншого при-
думати не можете, то це вже хоч щось.

Вправи на побудову аналізу гри

Вправа 1

1) Запропонуйте групі визначити можливі 
точки зіткнення для умовних раундів за 
наступними темами: 

 розширення  повноважень  спецслужб  за-
ради запобігання тероризму;

 заборона абортів;

 запровадження   максимальних   лімітів  тор-
гівельної націнки;

 введення фінансування політичних сил за 
рахунок державного бюджету;

 подовження мораторію на продаж сільсько-
господарських угідь. 

Щоразу по закінченні обговорення тієї чи 
іншої теми виділяйте разом з групою цін-
ності, що вступають у конфлікт.

Запропонуйте кільком волонтерам взяти 
одну з вже обговорених тем або якусь іншу 
на їхній вибір та презентувати міні-аналіз 
у формі відповідей на всі можливі питання, 
що постали впродовж гри.

2)  Розкажіть групі про те, що будь-яку тему 
можна розглядати з позиції різних заці-
кавлених сторін, або тих, кого пробле-
ма, піднята у дебатах будь-яким чином 
стосується: стейкхолдерів або зацікавле-

них сторін. Зокрема, до таких належать:

	територіальна громада;

	держава/ уряд;

	регіональна влада/ місцеве самоврядування;

	власники  великого/  середнього/ малого 
бізнесу;

	працівники бюджетної сфери;

	працівники приватного сектору;

	діти/ молодь/ студенти/ дорослі/ люди  
похилого віку;

	малозабезпечені або вразливі верстви на-
селення;

	роботодавці/ наймані працівники;

	усі види національних меншин;

	представники неурядових організацій/при-
хильники різних партій/ віруючі різних кон-
фесій/ профспілки;

	ЗМІ, тощо.

Нагадайте учасникам, що в суспільстві за-
вжди борються суперечливі інтереси різних 
соціальних груп. Все що потрібно дебате-
рам – правильно ідентифікувати групи, які 
стоять (або мають стояти) на вашій позиції 
та аргументувати, чому треба захищати 
саме їхні інтереси, враховуючи чисельність, 
соціальну важливість, незахищеність на 
даний момент, незворотній характер не-
гативних наслідків для них. Дебатер може 
в лекційній формі наголосити на недопусти-
мості дискримінації та ігнорування інтересів 
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малих соціальних груп, на тому що суспіль-
ство має розвиватися гармонійно, шляхом 
консенсусу та максимально можливого од-
ночасного врахування усіх інтересів. В кінці 
такого аналізу має прозвучати висновок 
на зразок «Таким чином прийняття цього 
рішення принесе користь для більшості за-
цікавлених сторін» (або навпаки, якщо ви в 
опозиції).

Вправа 2
Запропонуйте учасникам, до прикладу, 
розглянути з точки зору різних зацікавлених 
сторін пенсійну та податкову реформи в 
Україні. Надзвичайно важливим для прове-
дення аналізу є вміння показувати позитив-
ні/ негативні наслідки прийняття/відхилення 
резолюції. 

Вправа 3
Розділіть учасників на дві групи та попросіть 
одних презентувати утопічну картинку, яка 
показує прекрасне життя в країні, а інших 
– навпаки. Приклад: 

«У країни чудові стосунки з усіма її су-
сідами, вона входить до низки міжна-
родних організацій та має високий між-
народний авторитет. Економіка країни  
демонтструє зростання, зростає якість 
життя її населення. В країні розвине-
ні найрізноманітніші галузі економіки, 
більшість з яких є інноваційними, на 
останніх досягненнях науки і техніки, 
виробництво забезпечує мінімальний 
розхід ресурсів, практично не створює 
відходів, максимально застосовує вто-
ринну переробку. Діють великі впливо-
ві корпорації, але в той же час, забез-
печені всі умови для розвитку малого 
та середнього бізнесу, який становить 
основу економіки. Між різними підпри-
ємствами існує чесна конкуренція. Ціни 
майже не зростають, валюта стабіль-
на, люди отримають високу та спра-
ведливу зарплату, усі чесно платять 
податки. Освіта, медицина, наука і вся 
інша соціальна сфера на дуже висо-
кому рівні розвитку. Злочинність прак-
тично викоренена. В країні демократія, 
абсолютно чесні вибори, абсолютне 
дотримання прав та свобод громадян. 

Політики працюють на благо нації, при 
чому уряд і опозиція пліч опліч. Грома-
дяни активні, громадянське суспільство 
високорозвинене. У суспільстві панує 
мир та злагода адже інтереси всіх со-
ціальних груп максимально враховані. 
Всі добрі та чемні один до одного, всі 
вірять в Бога, але кожен у свого. За-
кони чіткі та абсолютно справедливі, 
всі їх повністю дотримуються. Екологія 
в чудовому стані: повітря, вода, ґрунти 
чисті, жодному виду не загрожує вими-
рання. Людина розвивається у повній 
гармоній з природою. У світі більше 
не має воєн, голоду, епідемій. Всі нації 
активно співпрацюють, товаришують, 
мандрують світом без перешкод. Біль-
ше того – всі мешканці країни злилося 
в одну величезну та велику націю!»

Тренер мав би наголосити групі, що кож-
не суспільство прагне (або принаймні має 
прагнути) до ідеального, утопічного стану. 
Насправді, все що треба зробити - це по-
казати судді, що прийняття резолюції спри-
ятиме наближенню суспільства до цього 
стану (якщо тема передбачає комплекс пев-
них дій). А якщо ви в опозиції – то навпаки. 

Не варто бути надмірно скромними у роз-
критті наслідків. Якщо ви здатні чітко і ло-
гічно довести, що підтримка цієї теми при-
зведе до миру в усьому світі, перемоги над 
бідністю, хворобами, тощо – робіть це! Але 
є одне правило: спочатку розкрийте най-
більш безпосередні наслідки, а вже потім, 
якщо є час, можете розвивати їх. 

Щодо подальших наслідків – очікуваного 
впливу, то необхідно чітко показати судді, 
як прийняття/відхилення резолюції призве-
де до цього. До речі, уряд може не тільки 
розкривати позитивний вплив від прийняття 
резолюції але й негативні наслідки від її не-
прийняття.

В кінці бажаний висновок накшталт того, 
що позитивні наслідки прийняття резолюції 
набагато переважають дрібні (ефемерні, уяв-
ні, незначні, сумнівні) негативні, представлені 
опонентами. Або, навпаки, переважають не-
гативні (катастрофічні, апокаліптичні, деструк-
тивні) наслідки.
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Вправа 4
Попросіть групу запропонувати протилежні  

наслідки тим, що ви наводите (хаотично беручи 
їх то з правого, то з лівого боку таблиці.

Позитивні наслідки Негативні наслідки

Призведе до консолідації суспільства (світової спільноти) Призведе до розколу суспільства (світової спільноти)

Знімить Соціальну напругу Підвищить соціальну напругу

Поліпшить матеріальний стан більшості населення Погіршить матеріальний стан більшості населення

Сприятиме детінізації економіки Призведе до переходу економіки в тіньовий сектор

Підвищить надходження в бюджет Знизить надходження в бюджет

Покращить міжнародний імідж країни Погіршить міжнародний імідж країни

Підвищить конкурентоспроможність економіки Понизить конкурентоспроможність економіки

Знизить кількість правопорушень Збільшить кількість правопорушень

Призведе до впровадження передового світового 
досвіду

Віддалить від міжнародних стандартів у цій сфері (по 
цьому питанню)

Сприятиме кращому захищенню прав людини Порушує права людини

Сприятиме розвитку громадянського суспільства (де-
мократії)

Посилить тоталітаризм

Сприятиме міжнаціональному (регіональному, конфе-
сійному) порозумінню

Поставить під загрозу міжнаціональне (регіональне,  
конфесійне) порозуміння

Поліпшить екологічний стан Погіршить екологічний стан

Підвищить ефективність правового регулювання Погіршить ефективність правового регулювання

Поліпшить стан (певної групи населення, галузі еко-
номіки)

Погіршить стан (певної групи населення, галузі еко-
номіки)

Сприятиме об’єднанню політичних сил Призведе до ескалації політичного конфлікту

Призведе до виходу з політичної економічної, еколо-
гічної, міжнародної кризи

Спричинить (призведе до поглиблення) політично 
(економічної екологічної міжнародної) кризи

Дасть людству шанс на виживання Позбавить людство останнього шансу на виживання

Призведе до стабілізації ситуації Призведе до дестабілізації ситуації

Сприятиме гармонізації (систематизації, усуненню 
протиріч) законодавства

Посилить протиріччя, безсистемний характер зако-
нодавства

Усуне дискримінацію Носить дискримінаційний характер

Призведе до збереження та більш раціонального ви-
користання певних ресурсів

Призведе до абсолютно нераціонального викорис-
тання цінних ресурсів, які могли б бути використані 
для вирішення набагато важливіших соціальних про-
блем

Захищає національні інтереси Суперечить та порушує національні інтереси

С
пр

ия
є: 	залученню іноземних інвестицій

	розвитку малого та середнього бізнесу
	 технологічному оновленню виробництва та	
впровадженню інновацій
	підвищенню якості продукції
	розвитку нових галузей
	розвитку туризму
	зниженню кількості викидів в атмосферу
	підвищенню ефективності управління економікою
	збільшенню темпів економічного розвитку

С
пр

ич
ин

ит
ь: 	відтік іноземних інвестицій

	кризу малого та середнього бізнесу
	фінансову дестабілізацію
	падіння ВВП
	зростання інфляції
	перетворення країни на сировинний придаток
	втрату контролю над стратегічними  
  галузями економіки
	ухилення від податків
	збільшення шкідливих викидів в атмосферу

Підніме рівень та якість життя населення Погіршить рівень та якість життя населення

Усуне можливості для корупції/ ухилення від податків/ 
зловживань владою

Створить нові можливості для корупції/ ухилення від 
податків/ зловживань владою
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Вправа 5
Учасників необхідно поділити на 2 коман-
ди та оголосити тему дебатів. Студенти в 
режимі мозкового штурму добирають аргу-
менти, потім по черзі усі гравці кожної ко-
манди презентують по одному аргументу, 
останній гравець – робить аналіз. 

Теми дебатів: 

	Ця палата запровадить фінансову підтримку 
церкви

	Ця палата закриє кордони для трудових мі-
грантів

	Ця палата вважає, що позбавленням волі 
не можна карати за нетяжкі злочини

	Ця палата схвалює захоронення в Чорно-
билі ядерних відходів з Європи

	Ця палата вважає, що людство не вчиться 
на помилках

2. Розвиток дебатера

2.1. Власний бренд
Незаперечно, що одною з цілей дебатера 
є самовдосконалення, що відбувається під 
час ігор. Немає кінцевої межі досягнення 
найвищого рівня дебатної майстерності чи 
критичного мислення. Тим більше такою ме-
жею не може стати перемога у турнірі – це 
лише тактична ціль. А стратегічним планом 
є сталий розвиток своїх особистих якостей 
шляхом дебатування. Яких би висот не до-
сяг дебатер, він не має зупинятись у своєму 
інтелектуальному та творчому зростанні. 

Одною з визначальних ознак успішного 
дебатера є кількість людей, з якими він по-
ділився своїми знаннями, яких залучив до 
дебатів, або кількість турнірів, які він ор-
ганізував. Тільки такими вчинками дебатер 
може виявити свою відданість дебатному 
руху та підтримати дебатну спільноту. 

Варто зазначити, що захоплення дебата-
ми дуже швидко переростає у стиль життя. 
Але це відбувається в тому випадку, коли 
гравець не розчаровується у власних мож-
ливостях, не лінується досліджувати і не бо-
їться програвати, ще і ще раз долаючи свої 
власні страхи та комплекси у тренувальних 
турнірах. Правильно показати себе – це 
теж одна із складових успіху. Важливо ви-

робити свій власний дебатний бренд. У 
кожного дебатера є дві стратегії побудови 
дебатної кар’єри: 1) створити і розвивати 
команду з одним і тим же гравцем (напар-
ником); 2) мандрувати на кожен турнір з 
новим партнером.

Якщо ваша стратегія перша, то не пога-
но було б придумати сталу назву, створити 
певний стиль та талісман команди. Команд-
ний стиль допомагає суддям, організаторам 
та іншим учасникам запам’ятати вас та ви-
ділити з-поміж інших гравців, адже прізвищ 
багато, а бренд один. Популярна назва 
прискорить для вас процес відбору на тур-
ніри. Можливо, назва вашої команди буде 
нести здорову загрозу для молодих і мало-
досвідчених команд.

2.2. Взаємодія
Взаємодія – це те, що відрізняє дебати від 
лекцій та наукових диспутів. Не можна на-
звати дебатами те, коли вісім спікерів на-
пишуть собі промови за відведені їм 15 
хвилин на підготовку до раунду, і просто 
вийдуть та прочитають ці промови по черзі. 

Завчасно підготовленими може бути 
близько 70% першої промови та близько 
50% другої промови раунду. Адже тільки 
Прем’єр-міністр може собі дозволити за-
здалегідь підготовлену промову, яку іноді 
будуть коректувати питаннями гравці Опо-
зиції, і тільки Лідер опозиції має змогу про-
голосити завчасно підготовлену конструк-
тивну аргументацію Опозиції, та й то лише 
після того, коли відреагує на аргументацію 
Уряду.

Наступні промови мають коректуватись 
впродовж всієї гри. Дебатер має звернути 
увагу на щось нове – це може бути по-
гляд на проблему, неспростовані аргумен-
ти, свіжий приклад, або відсутність логічних 
зв’язків у промові опонентів. Тому дебати 
це імпровізаційна гра, в який від реакції 
гравця залежить успіх всієї команди. 

Найбільш сумними для судді стають ігри на 
яких дебатери «не чують» один-одного.  Для 
того, щоб уникнути цього слід уважно но-
тувати основні ідеї промовців, і виходячи з 
нотаток, будувати свою промову. 
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Вправа для навичок активного слухання

Для виконання цієї вправи необхідно об-
рати чотирьох гравців, яким потрібно про-
слухати промову (можете використати 
будь-яку, але важливо, що б вона містила 
максимально багато фактів). Два гравці ма-
ють запам’ятовувати на слух, а інших два 
нотувати те, що вони почули. Після закін-
чення промови учасникам дається завдання 
підготувати 4 промови по 3 хвилини: 

1) Повторює  промову перший гравець, 
що не робив записів;

2) Повторює промову  другий гравець, 
що робив записи;

3) Промова спростування за опозицію 
без попередніх записів;

4) Промова спростування за опозицію 
на основі попередніх записів.

Після цього інші учасники тренінгу мають 
проаналізувати, хто мав більш докладну, 
структуровану та чітку інформацію у своїх 
виступах, хто щось забув, що важливе було 
упущено. Усім учасникам тренінгу слід об-
говорити сильні та слабкі сторони промов 
тощо. Як показує практика, найкращі про-
мови виходять у тих, хто записує докладно 
інформацію.

Приклад промови: Сонце, вітер і вода

Загальнопоширений міф – сонце, вітер 
і т.д. дають екологічно чисту енергію. 
Але це не так. Будь-яке виробництво 
струму, тобто перетворення одного 
виду енергії в інший, неминуче супро-
воджує втрату, а через великі обся-
ги виробництва породжує екологічні 
проблеми. До прикладу, електротран-
спорт: нібито чистий, без викидів. Але 
якось забувається або спеціально за-
мовчується, що перехід до нього вима-
гає збільшення виробництва струму в 
кілька разів. Або на ТЕС, або на АЕС. 
Ми просто переносимо екологічні 
труднощі з конкретного автомобіля на 
електростанції.

Інший приклад, сонячна енергетика. 
Коли вам потрібно забезпечити стру-
мом один будинок, особливо у віддале-

ній місцевості, сонячні елементи дуже 
ефективні. Але якщо мова йде про 
реальну заміну ТЕС, перспектива є не 
такою оптимістичною. Для перетворен-
ня потрібна високопотенційна соняч-
на енергія, тому її слід концентрувати 
спеціальними пристроями. Крім того, 
величина виробленої енергії пропо-
рційна площі фотоелементів. Звідси і 
проблеми.

Сонячні концентратори займають ве-
ликі площі і затінюють великі ділянки 
землі, що призводить до істотних змін 
ґрунтових умов, рослинності, тварин-
ного світу. Небажану екологічну дію 
в районі станції викликає нагрівання 
повітря сонячною радіацією, яку кон-
центрують дзеркальні відбивачі. Разом 
з тим частина енергії втрачається і пе-
реходить в теплову. Наслідок – таке ж 
термальне забруднення навколишньо-
го середовища, яке спричинюють ве-
ликі електростанції. Для охолодження 
концентраторів застосовують рідини, 
що киплять при низьких температурах. 
Вони містять високотоксичні хромати і 
нітрити. Підвищення коефіцієнта корис-
ної дії фотоелементів при подоланні 
труднощів квантомеханічного характе-
ру дозволить зробити ці проблеми не 
такими нагальними, але не усуне їх по-
вністю.

Аналогічною є ситуація з вітровою 
енергетикою. У Нідерландах вітряки ви-
користовують століттями. Але в цій кра-
їні будують вітроелектростанції лише 
малої потужності. Спроби збільшити 
виробництво такої енергії призвели до 
негативних екологічних наслідків там, 
де їх ніхто не очікував. Через осла-
блення вітрів у океані вздовж берега 
Нідерландів, Бельгії, Великобританії 
та Франції сталася масова загибель 
риби. Зменшення вітрового напору 
призвело до зниження кількості кисню 
у верхніх шарах моря - водна фауна 
почала задихатися.

Частка альтернативної енергетики 
зростає, проте повноцінною заміною 
енергетиці традиційній у близькій пер-
спективі вона не стане.
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Примітка: З першого погляду на подібні 
теми важко дебатувати Опозиції, оскільки 
такі теми суперечать суспільно усталеній 
думці. Проте саме підготовка, дослідження 
теми дозволяє пересвідчитися, що громад-
ська думка не завжди відображає реальний 
стан речей.

2.3. Командна гра
Особливого колориту дебатам додає те, 
що ця гра у більшості випадків є командною 
(за винятком лише деяких видів дебатів, на-
приклад, Лінкольна Дугласа). Тому від якос-
ті взаємодії гравців один з одним залежить 
спільний результат. Він залежить і від рівня 
спільної позиції обох гравців, і від гнучкості 
в «делегуванні» аргументів та поновленні 
спільної позиції. Адже якщо два гравці не 
можуть узгодити єдине бачення теми, то як 
вони зможуть переконати у цьому суддю? 

Ознакою хорошого тону є делегування 
певних аргументів другому гравцю своєї 
команди після короткого анонсування їх у 
своїй промові. У такий спосіб можна зро-
бити  позицію вашої команди гармонійною 
та цілісною.

Для того, що б уникнути серйозних конфлік-
тів всередині команди краще сформувати 
сталу команду з людиною, з якою ви до-
бре ладнаєте і в повсякденному житті. Про-
цес підготовки краще розділяти на двох 
рівномірно, аби кожен гравець відповідав 
за окремий блок теми і міг поділитись цим 
знанням з напарником. Перед турніром 
слід окреслити цілі вашої команди, щоб не 
вийшло так, що один з гравців так захопив-
ся вечіркою, що не може прокинутись на 
плей-офф раунди.

Коли гравці стикаються з проблемами під 
час ігор, важливо командою знайти відпо-
відь, у чому причина цих проблем. Тоді стає 
зрозумілим, чи обидва гравці однаково ро-
зуміють цю причину.

Вправа для згуртування команди

Кожному з гравців пропонується заповнити 
таблицю, подану нижче.

Після цього необхідно вдумливо, відкинувши 
зайву емоційність та упередження, прочи-
тати текст заповненої таблиці й визначити 
разом, що слід виправити, щоб досягнути 
спільної мети. 

Навіщо я граю в дебати?

Що заважає нам перемагати?

Недоліки нашої команди

Переваги нашої команди

Мої недоліки  як дебатера

Твої недоліки  як дебатера

Що я можу зробити, що б грати краще?

Що ти можеш зробити, що б грати краще?

3. Дебати – школа дієвого  
самоврядування 

3.1. Організаційні навички
Дебати - це не тільки раунди та призові міс-
ця, це також кропітка робота багатьох лідерів 
клубів, тренерів, суддів та методистів. Опорою 
дебатного руху є молоді, талановиті та ам-
бітні люди, які завдяки дебатам розвинули 
свої особистісні навички. 

Проте, окрім власного розвитку як гравця, 

кожен дебатер може отримати безцінний 
організаційний досвід у проведенні корис-
них і багатолюдних заходів. 

Кожен дебатер може обрати те, що йому 
до вподоби: стати лідером клубу, який він 
започаткує у себе в університеті, проводити 
дебатні презентації в нових містах, увійти 
в організаційний комітет турніру будь-якого 
рівня і працювати в команді однодумців, 
або популяризувати дебатний рух у ЗМІ. У 
будь-якому випадку ця діяльність приносить 
великий досвід, який в майбутньому стане 
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корисним у працевлаштуванні, започатку-
ванні власної справи і просто в повсякден-
ному житті. Будь-яка волонтерська праця 
є неоціненним досвідом, що здобувається 
безкоштовно. Так само і в дебатах: з кож-
ним роком кількість дебатерів зростає, а з 
ними з’являється більша кількість турнірів, 
дебатних тренінгів – цікавих приводів для 
спілкування, нових знайомств та дружби. 
Турнір – це масовий захід, що має чітку 
структуру. Організовуючи турнір за турні-
ром, дебатери вправляються в менеджер-
ських вміннях та вдосконалюють свої лідер-
ські якості. 

Для того, що б отримувати нову інформа-
цію щодо дебатів, варто систематично від-
відувати сайти, які містять тренінги та іншу 
корисну інформацію для дебатерів:

Англомовні ресурси:

http://worlddebating.blogspot.com/ -
світовий дебатний форум, що містить анонси заходів;

http://globaldebateblog.blogspot.com/ - 
Global Website новини про заходи та зміни у 
правилах;

http://debatevideoblog.blogspot.com/ - 
велика колекція відео та кейсів;

http://www.debating.net - 
відмінний ресурс для навчання британським парла-
ментським дебатам:;

http://www.debating.net/eucouncil - 
сторінка Европейського Чемпіонату;

http://www.debating.net
http://www.idebate.org -
вебсайт міжнародної Асоціації освітніх дебатів. 
Сайт містить багато посилань на заходи цієї ор-
ганізації, велику кількість кейсів та інформації для 
підготовки;

http://www.kuworlds2010.com/ - 
сайт світового дебатного чемпіонату;

http://debate.uvm.edu - 
багато американських програм з навчання деба-
там та відео;

http://debate.uvm.edu/wdi.html - 
сайт Світової дебатної інституції.

Російськомовні ресурси:

http://expert.ru/tv/gra-federalnaya-liga-
debatov/ 
http://parldebates.ru/
http://deb8s.ru/

3.2. Партнерське наставництво, а не 
менторство.

Коли дебатери вирішують створювати клу-
би у себе в університетах вони зустріча-
ються з безліччю дрібних проблем, однією 
з яких є відсутність досвідченого тренера, 
готового стабільно працювати для клубу. 
На щастя, зараз щоразу легше розпочи-
нати роботу зі створення клубу, адже іс-
нує достатньо ресурсів (друкованих та ві-
деоматеріалів), що допоможуть навчати на 
реальних прикладах. У таких умовах лідер 
клубу має змогу одночасно навчатися ра-
зом з колегами. Більше того, одні з кращих 
клубів в Україні створювались молодими 
людьми без особистого досвіду дебату-
вання, і лише жага до нового знання лі-
дерів цих клубів призводила до успіху в їх 
діяльності. Дебатний клуб – це об’єднання, 
що готує молодих фахівців дебатної май-
стерності, де учасники і грають в дебати, і 
виконують функції суддів почергово. Лідер 
клубу має трохи більше адміністративного 
навантаження. 

Під час діяльності клубу важливо запрошу-
вати до себе на засідання інших дебате-
рів, або організовувати міські чи міжклубні 
змагання, щоб додати динаміки іграм і не 
«варитись у власному казані». 

Тож запрошуємо у світ дебатів. Ми не 
сумніваємося, вони стануть Вашим сти-
лем життя!



93

КОРОТКО ПРО ПРОЕКТ
Проект «Зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє» впрова-
джувався з грудня 2010 до грудня 2011 року в Івано-Франків-
ській області України та повіті Марамуреш Румунії громадською 
організацією «Агентство з розвитку приватної ініціативи» (Івано-
Франківська область) та Асоціацією «Еколоджік» (повіт Мараму-
реш) за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках 
Програми прикордонного співробітництва Угорщина-Словаччи-
на-Румунія-Україна 2007-2013. 

Проект став відповіддю на виклики, пов’язані з втратами при-
родних ресурсів та потребою застосовувати відновлювані дже-
рела енергії в ЄС та сусідніх країнах. Його метою було спри-
яння розвитку енергоефективних технологій та транскордонній 
співпраці в цій сфері між молоддю, владою і бізнес-сектором та 
побудові міцного партнерства для майбутньої транскордонної 
співпраці у цьому напрямку. 

В результаті проекту створено міжнародний дебатний клуб і 
його першими учасниками стали студенти Івано-Франківської 
області та повіту Марамуреш, промовці дебатних турнірів 
«Бізнес та енергозбереження» в м.Івано-Франківську (травень 
2011року) та м.Бая-Маре (червень 2011 року). Турніри охо-
плювали теми 1) «Чи є біопаливо кращою альтернативою, ніж 
викопне паливо? Чи повинно використання біопалива заохочу-
ватися урядовими регулюваннями?»; 2) «Ринкові підходи мають 
більший потенціал для скорочення викидів вуглецю, ніж підходи 
регуляторні»; 3) «Вода повинна розглядатися як товар, на який 
може бути встановлена ціна та бути предметом міжнародної 
торгівлі, або ж це унікальне загальне благо, що повинно бути 
предметом міжнародного співробітництва»; 4) «Європа повинна 
більшою мірою спиратися на атомну енергетику»; 5) «Уряд по-
винен тільки фінансово заохочувати інновації для збереження 
невідновлюваних видів енергії та ресурсів»; 6) «Ощадливість – 
шлях до зменшення шкоди». 

Суддями та глядачами дебатних турнірів були представники міс-
цевих громад Івано-Франківщини та Марамурешу, зацікавлені 
в отриманні інноваційних пропозицій щодо впровадження енер-
гозберігаючих технологій у виробництво, комунальну та буді-
вельну сферу (представники органів влади, місцевих виробників, 
енергетичних компаній, підприємці та науковці). Турніри завер-
шилися півфінальними раундами, а фінал дебатів було заплано-
вано провести у кінці проекту.
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З навчальною метою Івано-Франківські фіналісти дебатного тур-
ніру разом зі своїми активними вболівальниками (представника-
ми органів влади, бізнес-сектора, науковцями) у вересні 2011 
року брали участь в ознайомчому турі з практиками енергоз-
береження у повіті Марамуреш. Вони відвідали електростанції, 
заводи та фабрики повіту, об’єкти комунальної інфраструктури, 
туристичного та готельного бізнесу, що впроваджують енергоз-
берігаючі технології. Учасники туру зустрілися з представниками 
органів місцевого самоврядування та організацій, що дозволя-
ють заощаджувати енергію та ефективно використовувати ре-
сурси у своїх громадах. Практичною користю туру стали зна-
йомства, ідеї для нових транскордонних ініціатив у сфері бізнесу 
та науково-дослідної діяльності, а також наочний ілюстративний 
матеріал для студентських промов до дебатів.

Фінальний раунд дебатних турнірів відбувся у м. Івано-Фран-
ківську в листопаді 2011 року під час Українсько-румунського 
ярмарку ідей у сфері енергозбереження. Дебатувалася тема 
«Держава повинна стимулювати інновації для збереження не-
відновлюваних видів енергії та ресурсів». Студенти запропону-
вали дві альтернативні тези для обговорення: можливості, які 
дає Європейський Союз країнам Співтовариства для розвитку 
енергозберігаючих технологій – з одного боку, та можливості 
ринку енергозберігаючих технологій, що не має потреби у ре-
гулятивному державному втручанні у сферу енергозбереження 
– з іншого. Разом зі студентами дебатували глядачі турніру – 
представники громад Івано-Франківської області та повіту Ма-
рамуреш. У фіналі дебатів не було переможців та переможе-
них. Як підсумок, українськими та румунськими студентами було 
підписано декларацію про створення міжнародного дебатного 
клубу.

Проектом видано та широко розповсюджено мапу енергозбері-
гаючих об’єктів, на яку нанесено приклади впровадження енер-
гозберігаючих технологій, підприємства, виробники та надавачі 
послуг у сфері енергозбереження, науково-дослідні установи та 
університети, інші організації, що сприяють поширенню практик 
енергозбереження та впровадження енергозберігаючих техно-
логій у повіті Марамуреш та в Івано-Франківській області. Мапу 
було розповсюджено серед компаній, що впроваджують енер-
гозберігаючі інновації, представників університетів та неурядо-
вих організацій цільових регіонів. 

Діяльність та результати проекту стали основною тематикою 
фільму, створеного та озвученого українською та румунською 
мовами. Фільм доносить до глядача основну ідею проекту –   
молодь здатна пропонувати бізнесу та владі гідні пропозиції 
вирішення важливих питань громад, зокрема проблем втрати 
енергетичних ресурсів та просування енергозберігаючих інно-
вацій.
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ДОДАТОК 1

Парламентські дебати 
Британський формат

Регламент

Парламентські дебати в Британському фор-
маті представляють собою модель Британ-
ського парламенту (звідки й прийшов цей 
різновид дебатів). У раунді одночасно бе-
руть участь 4 команди по 2 особи в кожній. 
Команди представляють позиції двох сторін 
- Уряду та Опозиції. Перша команда, яка 
висуває своє бачення теми, називається  

Першим Урядом, друга – Другим Урядом, 
відповідно, перша команда, що критикує 
позицію Уряду, - це Перша Опозиція, дру-
га  називається Другою Опозицією. Кожний 
гравець виголошує по одній промові, три-
валістю 7 хвилин. Нові аргументи дозволені 
в усіх промовах, крім останньої. У раунді 
присутній(я) Спікер Палати – суддя, що оці-
нює Дебати.

Особливого динамізму цим Дебатам на-
дають так звані “Пункти інформації” (‘Рoint 

1 УРЯД

Прем’єр-міністр 
Першого Уряду

Член Першого Уряду

СПІКЕР ПАЛАТИ
(суддя)

1 ОПОЗИЦІЯ

Лідер Першої 
Опозиції
Член Першої Опозиції

2 УРЯД

Прем’єр-міністр 
Другого Уряду

Член Другого Уряду

2 ОПОЗИЦІЯ

Лідер Другої 
Опозиції
Член Другої Опозиції

Схема розташування команд

of Іnformation’). Між першою та останньою 
хвилиною кожної з 8 промов представни-
ки протилежної сторони можуть ставити 
питання, тому, хто виступає, або робити 
коментарі, ремарки (не більше 15 секунд), 
спитавши про це дозволу у виступаючого 
(потрібно встати, зробити відповідний жест і 
висловити бажання поставити Пункт інфор-

мації). Перша й останні хвилини промови є 
“захищеними” – пункти ставити не можна. 
Промовець вправі не прийняти (відхилити) 
Пункт інформації. Відповідь на питання має 
бути гармонійно інтегрована в промову. 
Рекомендується приймати 2-3 пункти за 
промову.
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Промови Спікери Команда Час промови

1 Прем’єр-міністр (1-ий промовець) 1 Уряд 7 хвилин

2 Лідер Опозиції (1-ий промовець) 1 Опозиція 7 хвилин

3 Член  Уряду (2-ий промовець) 1 Уряд 7 хвилин

4 Член Опозиції (2-ий промовець) 1 Опозиція 7 хвилин

5 Прем’єр-міністр (3-ій промовець) 1 Уряд 7 хвилин

6 Лідер Опозиції (3-ій промовець) 1 Опозиція 7 хвилин

7 Член Уряду (4-ий промовець) 1 Уряд 7 хвилин

8 Член Опозиції (4-ий промовець) 1 Опозиція 7 хвилин

Загальна схема промов

Специфіка формату
Команда 1-го Уряду задає тон Дебатам. 
1-ий Уряд має представити тему раунду та 
надати інтерпретацію. Під інтерпретацією 
розуміється специфічний спосіб конкретиза-
ції теми раунду, звуження Дебатів до кон-
кретної сфери. Інтерпретація фактично яв-
ляє собою прив’язку метафори, афоризму, 
гіперболи, що надається в темі раунду до 
економічних, політичних, правових проблем 
сучасності. Інтерпретація має бути логічно 
обгрунтована. Мають бути представлені 
т.з. “зв’язки” (’links’) між темою та інтерпре-
тацією. Наведемо приклад інтерпретації: 
“Цей Уряд підтримає позитивну дискримі-
націю” (тема) “Необхідно запровадити ліміт 
на іноземних футболістів в Україні” (інтер-
претація). 

N.B. Специфічні вимоги до інтерпретації!!! 
Вона не повинна бути труїзмом, по-
винна бути дебатабельною, повинна 
відповідати темі. В Британському фор-
маті не використовують просторово-
часові звуження (обмеження) Теми, 
тобто не можна переносити Дебати в 
інші історичні чи територіальні рамки 
(e.g. “Ця Палата вважає, що нам не 
треба скидати бомбу на Хіросиму та 
Нагасакі в 1945 році”).

Далі 1-ий Уряд пропонує свою позицію (так 
званий “кейс” - дебатний термін від англ. 
‘case’ - випадок), в якому особливе місце 
займає План дій, підтриманий аргументами, 
доказами та фактами. Треба зауважити, що 

в класичній теорії Британського формату 
План дій не виступає обов’язковим елемен-
том кейсу, чи то його взагалі немає, але в 
українській практиці дебатування без нього 
не грають. Прем’єр-міністр 2-го Уряду має 
право на зміну першочергового кейсу Уря-
ду – в цьому і полягає особливість форма-
ту. Це називається загальним терміном “по-
зитивне розширення” (‘positive extension’). 
Різних варіантів зміни кейсу доволі багато, 
але в цілому майже всі вони можуть бути 
зведені до наступних:

 розширення кейсу;

 звуження кейсу;

 структуризація кейсу;

 введення нових аргументів,  аспектів;

 модифікація кейсу з урахуванням критики; 

 зміна аргументації з урахуванням критики;

Отже, формат не обмежує вас в творчості: 
головна вимога – щоб позиція 2-го Уря-
ду не суперечила позиції 1-го Уряду. Од-
нак остаточної відповіді щодо “зарізання” 
2-им Урядом своїх “колег” з 1-го (від англ. 
’knifing’ – коли 2-й Уряд висуває кейс, що 
кардинально суперечить 1-му) в українських 
Дебатах немає, тому традиційно більш по-
зитивно сприймається наступність в пози-
ціях урядів. Тим не менш існують випадки, 
пов’язані з порушенням 1-им Урядом вимог 
формату до кейсу, коли 2-ий Уряд не по-
винен повторювати ці помилки. Крім того, 
2-ий Уряд може взагалі не змінювати кейс, 
однак,  як правило, така тактика є ефек-
тивною, якщо 1-ий Уряд не справляється з 
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обов’язком доведення свого кейсу. Практи-
ка свідчить, що 2-му Урядові складно вигра-
ти раунд, якщо він не вносить конструктив-
них доповнень в позицію Уряду.

Тепер про лінію Опозиції. 

1-ша Опозиція має прямий обов’язок 
створити суперечку, конкрет-
не зіткнення в Дебатах. Основне  
завдання це опонувати Уряду. Перш за все 
необхідно відреагувати на інтерпретацію 
теми, запропоновану 1-им Урядом. З нею 
треба погоджуватись, якщо вона відповідає 
переліченим вище критеріям, або довести 
зворотнє і запропонувати свою інтерпрета-
цію. Далі йде атака на кейс, відбиття аргу-
ментів Уряду та Плану дій. Вводяться контр-
аргументи, що підкріплюються фактами та 
доказами. Опозиція може висунути Контр-
план, тобто – своє вирішення проблеми, 
визначеної Урядом. У 2-ої Опозиції також 
є свої специфічні стратегії. В першу чергу, 
2-га Опозиція повинна виконати свою за-
дачу по критиці позиції 2-го Уряду. Однак 
іноді 2-га Опозиція може переходити до 
відбиття позиції уряду в цілому, що, усклад-
нює її завдання, але може бути доволі 
ефективним ходом. Ще однією стратегією, є 
критика наступності позиції 2-го Уряду. При 
цьому якщо у 2-ої Опозиції нема запере-
чень по суті, то лише одного наголошен-
ня на суперечностях між командами уряду 
очевидно не буде достатньо для того, щоб 
зайняти високе місце. Обидві опозиції при 
використанні контр-кейсів мають пам’ятати, 
що стосовно них, як і до позиції опозиції в 
цілому, застосовуються ті самі обмеження, 
що й до уряду. Себто, позиції  команд опо-
зиції також не повинні прямо суперечити 

одна одній. З іншого боку, кожна команда 
залишає за собою право не погоджуватись 
з інтерпретацією, якщо вважає, що вона 
була висунута з порушенням вимог.

Загальні зауваження

Увага! Основне поле гри, звичайно, лежить 
між відповідно 1-ими та 2-гими Урядами та 
Опозиціями, однак це не означає, що в 
цій суперчці не можуть брати участь інші 
команди. Рекомендується постійно слідку-
вати за ходом дискусії та використовувати 
можливість ставити питання не тільки своїм 
безпосереднім опонентам, але й іншій ко-
манді, яка представляє протилежну сторо-
ну; подібний вияв активності під час раунду 
належним чином оцінюється суддями. Пунк-
ти інформації не ставляться до гравців ко-
манди, що відстоює з вами одну лінію (1-ий 
Уряд до 2-го Уряду), однак це залежить від 
позиції організаторів конкретного турніру, 
які можуть дозволити це робити.

Приклади резолюцій в Британських 
Парламентських Дебатах:

1. Ця Палата вважає, що ми повинні го-
туватися до війни, якщо хочемо збе-
регти мир

2. Ця Палата вважає, що демократія – 
це ілюзія

3. Ця Палата вважає, що ми маємо при-
дбати квиток до Європи

4. Ця Палата вважає, що склянка запо-
внена наполовину

5. Ця Палата вважає, що Уряд повинен 
відбудувати Берлінську стіну
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ДОДАТОК 2

Дебати з метою політичних змін
Загальна структура теми або кейсу (позиції): 
“(хтось) повинен зробити (щось) (для чо-
гось)”

Що потрібно зробити Уряду:

1. Обгрунтувати необхідність змін

	в темі закладена проблема – показати 
і довести її присутність;

	довести,  що  ця проблема є серйоз-
ною і дії для її ліквідації виправдову-
ються необхідні витрати;

	довести, що проблема сама не може 
вирішитись і що на даний момент без 
якихось додаткових заходів негативний 
ефект цієї проблеми буде існувати доти, 
доки щось не буде змінено.

2. Надати план дій, необхідних для вирі-
шення проблеми.

	Які дії вживаються в рамках запропоно-
ваного плану? Якомога детальніше. Де-
талі плану можуть бути прояснені в на-
ступних промовах, але в першій промові 
повинні бути чітко визначені основні дії.

	Які часові рамки у запропонованого пла-
ну – коли починається його виконання.

	Яка організація / людина зреалізує за-
пропонований план дій, і чому.

	Які ресурси використовуються (фінансові, 
людські, інші) та їх джерело.

	Механізм впровадження запропонова-
ного плану дій – хто відповідає за його 
виконання. 

За допомогою чого можна довести 
успішність запропонованих дій:

	експертна думка;

	логічне обґрунтування;

	історичний прецедент;

	експериментальне підтвердження;

	аналогія;

	досвід інших країн.

3. Довести,  що   запропонований план 
призведе до позитивних результатів, 
показати значущість та важливість цих 
запропонованих результатів.

Показати, що позитивні результати повніс-
тю викуповують всі витрати. Дуже корисно 
порівняти позитивні результати зі “Стату-
сом кво” (тим, що було до реалізації запро-
понованого плану дій).

Уряду для доведення необхідно проробити 
кожний з вище перелічених кроків у вказа-
ній послідовності

Можливі стратегії Опозиції:

1. Довести, що проблеми в дійсності не 
існує (підтримувати “статус кво”), або що 
проблема не настільки серйозна і не тяг-
не за собою ті негативні ефекти, які були 
запропоновані Урядом. Навіщо витрачати 
ресурси на вирішення проблеми, яка не 
існує? Альтернативно можна довести, що 
проблема вже вирішена.

2. Довести, що проблема вирішується 
сама собою, або при внесенні незна-
чних змін (роз’яснити ці зміни) – але при 
цьому не змінюється сам принцип функ-
ціонування всієї системи: зміни менш ра-
дикальні, ніж дії, запропоновані Урядом. 

Атакувати запропонований план дій.

2.1. Довести,  що  запропонований  
план дій не має під собою підгрун-
тя і гарантій і його неможливо ви-

конати:

	Інституційна недостатність;

	Відсутність громадської підтримки;

	Відсутність політичної волі;
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	Недостатність економічних і людських 
ресурсів;

	Загальні несприятливі умови (місце, час, 
правова культура, традиції).

2.2. Довести  існування  проблем з виве-
деними командою твердженнями по-
зитивних результатів, зокрема:

	Позитивні результати не прив’язані тіль-
ки до запропонованого плану дій, вони 
можуть бути досягнуті іншим шляхом;

	Довести, що зв’язок між запропонова-
ними діями і позитивними результатами 
дуже слабкий;

	Довести, що запропонований план дій 
насправді веде до результатів, які аб-
солютно протилежні за користю заявле-
ним;

	Проаналізувати короткотермінові й дов-
готривалі ефекти від запропонованого 
плану дій і показати, що в останньому 
випадку ефект буде негативним;

	Показати, що позитивний ефект у пев-
ний момент перестає діяти і перетворю-
ється в негативний. 

Запропонувати альтернативний варіант 
вирішення існуючої проблеми і довести 
його перевагу над варіантом Уряду. Іс-
нують стандарти, які необхідно застосову-
вати до даного альтернативного плану дій 
– це необхідно для того, щоб забезпечити 
зіткнення плану Уряду й альтернативного 
плану: 

Взаємовиключення. План дій Уряду й аль-
тернативний план Опозиції не можуть бути 
реалізовані одночасно, вони не можуть іс-
нувати одночасно в рамках одної системи. 
Альтернативний план повинен логічно вза-
ємовиключати первинний план дій.

Чисті переваги. Сума позитивних ефек-
тів від плану дій і альтернативного плану  
повинна бути меншою, ніж позитивні ефек-
ти від одного альтернативного плану.

Ресурси – обидва запропонованих плани 
дій не можуть існувати одночасно через не-
достатність ресурсів, кожний з планів дій 
повинен довести свою спроможність для 
отримання доступу до ресурсів.

Приклади альтернативних варіантів ви-
рішення проблеми: 

	використовувати іншу процедуру вирі-
шення; 

	інший інститут вирішує проблему; 

	погодившись з наявністю проблеми, за-
пропонувати другий підхід до її вирішення; 

	запропонувати більш масштабне вирі-
шення проблеми, котре включає в себе 
запропонований командою ствердження 
план дій, і т. ін. 

3.  Довести,  що запропонований Уря-
дом план вирішення проблеми на-
справді поглибить, збільшить цю про-
блему і не вирішить її.

4.  Довести   існування   негативних 
ефектів, що виникають в результаті 
прийняття плану дій Уряду. Іноді варто 
порівняти негативні ефекти з позитивни-
ми, і завданням Опозиції є аргументація 
того, що негативні ефекти превалюють, 
вони можуть бути серйознішими, ніж 

сама проблема.

Існує два сценаріїї негативних ефектів: 

1) або негативний ефект з’являється, або ні, 

2) щось погане уже й так відбувається, і те, 
що пропонує Уряд поглиблює і загострює 
дану ситуацію.
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ДОДАТОК 3

БЛАНК СУДДІВСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

СУДДІВСЬКИЙ ПРОТОКОЛ

Дата_________ Раунд__________ Час____________ Кімната____________

Проставте бали кожному гравцю обох команд  
(макс. - 30 балів, мін. - 1 бал)

Прем’єр-міністр Лідер опозиції

Член уряду Член опозиції

Напишіть детальні коментарі по грі Уряду та Опозиції та причини вашого рішення

Ім’я:

Прем’єр-міністр

Ім’я:

Лідер опозиції

Ім’я:

Член уряду

Ім’я:

Член опозиції

У раунді перемогла команда: _________________
Суддя (прізвище, підпис):  _____________________
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Ця брошура підготовлена за підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї брошури є виключною 
відповідальністю ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи» і в жодному разі не може вважатись таким, 
що відображає позицію Європейського Союзу.

 Агентство з розвитку приватної 
ініціативи

вул. Дністровська, 26, 
Івано-Франківськ, 76018  Україна

тел.: +38 0342 504605 
e-mail: initiative@ukrpost.ua

 www.arpi.org.ua

EcoLogic Association
бульв. Унірії, 28, Бая Маре, 
430232, Румунія 
тел./факс: + 4 0262 - 224035
e-mail: ecologic@email.ro
www.ecologic.romm.ro
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