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П итання стійкості або sustainability давно вже 
усталилося в програмі розвитку бізнесу будь-
якого розміру. Стійкість (sustainability) — 

це набір ініціатив компанії, який ґрунтується на 
її цінностях, наприклад, ініціативи, пов’язані з 
виконанням 17 цілей сталого розвитку ООН, проєкти 
компанії щодо екологічної діяльності та корпоративна 
соціальна відповідальність. За загальним поняттям 
«цілей сталого розвитку» криється передовсім 
вектор, на який у розробці стратегії може 
орієнтуватися керівництво.

На противагу цьому ESG є складовою всього бізнес-
середовища та охоплює три фундаментальні основи 
стратегії: екологічну, соціальну та управлінську 
стійкість (environmental, social, governance). ESG – це 
завжди прихована частина, яка показує потенціал 
бізнесу як власне керівництву, так й інвесторам. 

Гарна новина в тому, що сьогодні дотримання 
принципів ESG стає не лише вимогою з боку 
регуляторів, міжнародних фінансових організацій, 
а і бажанням керівництва та власників бізнесу. 
Але чи є взаємозв`язок між програмами ESG та 

ESG — імператив або тренд?

Андрій Цимбал

Керуючий партнер KPMG в Україні

Здобув ступінь MBA в Waynesburg College, США, 
у 1996 році

У 1999 році отримав найвищий бал у світі за курс 
АССА «Фінансовий облік» та був запрошений на 
урочистий захід в офіс АССА в Лондоні

Став першим місцевим партнером KPMG 
в Україні у 2006 році, за дев’ять років пройшов 
шлях від асистента аудитора до партнера

Батько двох синів та двох доньок

Andriy Tsymbal

фінансовими результатами, які показує компанія? 
За результатами щорічного дослідження KPMG 
«Погляд керівників бізнесу в Україні 2021», майже 
половина лідерів українських компаній бачить 
зростання запиту з боку зацікавлених сторін щодо 
впровадження у бізнес-стратегії принципів ESG. 
Проте лише 14% керівників вважають, що їхні 
програми ESG покращують фінансові результати. У 
світі цей показник у чотири рази вищий – 52%.

Так чи інакше, тема ESG перевернула світ, 
мислення, підхід до ведення бізнесу. KPMG у цьому 
контексті не лишається осторонь. Для мережі фірм 
KPMG у всьому світі ESG стає невід`ємною частиною 
ДНК та стратегії компанії — від працівників, які 
стають агентами змін, до послуг, які ми надаємо 
нашім клієнтам. 

Одинадцятий випуск журналу KPMG Review 
Magazine ми присвятили темі ESG, аби дізнатися, 
чи готовий український бізнес до врахування ESG-
факторів у плануванні своєї стратегії, які практичні 
приклади є на ринку України та що в цьому напрямку 
робить держава.

ПРО ГОЛОВНЕ
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З моменту призначення на посаду керуючого 
партнера KPMG в Україні у 2014 році  
дохід компанії зріс більш ніж утричі

Член Ради Директорів Американської 
Торгівельної Палати в Україні в 2022 році
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Погляд керівників  
бізнесу в Україні 2021

Чи очікують зростання бізнесу керівники 
українських та світових компаній? 

У що вони готові інвестувати? 

З яким ключовим викликом генеральні  
директори намагаються впоратися сьогодні?

Результати щорічного масштабного  
опитування KPMG у світі та в Україні  
вже відомі.

Завантажити звіт

https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2021/11/ukrainian-business-leaders-outlook-2021.html


Ірина Ставчук: 
«Зелена» політика 
в Україні: бізнес має 
розуміти свої вразливі 
місця і як йому 
адаптуватися»
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пакетів. Наразі також тривають гарячі дискусії щодо 
кліматичної політики України і схвалення нових цілей у 
рамках Паризької угоди. Ми також готуємо створення 
Українського кліматичного фонду, який допоможе 
спрямувати міжнародні та державні інвестиції на «зелені 
проєкти» у різних секторах.

Як загалом структуровані напрямки Міністерства 
захисту довкілля та природних ресурсів? 

Ми сформували п’ять стратегічних пріоритетів. 
Перший — це зменшення промислового забруднення, яке 
безпосередньо впливає на здоров’я сотень тисяч людей в 
усій Україні. Другий — це управління відходами і відповідна 
реформа, що передбачає розробку низки нормативно-
правових актів. Ми прагнемо створити таку модель 
взаємовідносин у суспільстві, де екологічний ризик буде 

БІЗНЕС-ІСТОРІЯ

Кліматичні та екологічні зміни вже кілька років 
поспіль входять до п`ятірки ризиків глобального 
опитування KPMG серед керівників світових 
компаній. За даними Всесвітнього економічного 
форуму, ці питання залишатимуться головною 
загрозою для світу у найближчі 10 років. Ми 
зустрілися з Іриною Ставчук, заступницею 
міністра захисту довкілля та природних ресурсів 
України з питань європейської інтеграції, 
щоб поговорити про те, які зміни впроваджує 
Україна у «зеленому питанні» та чи реально 
скоротити викиди парникових газів в Україні на 
65% до 2030 року від рівня 1990 року. 

Розмову вів Дмитро Романович, заступник 
директора, консультування, урядові проєкти та 
міжнародні проєкти розвитку, KPMG в Україні.

Міністерство довкілля ніколи не було першим у 
структурі уряду. Але сьогодні в Україні відбувається 
дуже активний публічний дискурс щодо «зеленої 
економіки», захисту довкілля, Паризької угоди. Це 
висуває діяльність Міністерства на перший план. Як 
це впливає на вашу роботу? 

Це тенденції не суто українські, вони відображають 
загальносвітовий тренд. У рамках Угоди про 
Асоціацію між Україною та ЄС ми як країна маємо бути 
спроможними застосовувати практики та підходи, які 
впроваджує Єврозона. У цих державах уся політична 
програма сфокусована саме на вирішенні проблеми 
зміни клімату, захисті довкілля. 

Крім того, кліматичні та екологічні питання наразі 
стають важливим аспектом у фінансовому світі. Якщо 
раніше головним чинником рішень про інвестиції була 
фінансова рентабельність проєкту, швидке повернення 
інвестицій, то тепер це також питання екологічних і 
кліматичних ризиків. Усе більше банків у світі змінюють 
політики своїх інвестицій. Усе більше відмов фінансувати 
проєкти в сфері викопного палива. Можу навести 

конкретний приклад – інвестиції у вугільну енергетику. 
Більшість країн, які планували побудову нових вугільних 
станцій, очікували отримувати фінансування від Китаю. 
Але напередодні цьогорічних кліматичних переговорів у 
Глазго Китай оголосив, що надалі не підтримуватиме нові 
вугільні проєкти за кордоном. Загалом усе більше переваг 
отримують «зелені проєкти», в які можна безпечно 
вкладати кошти. 

Міністерство довкілля враховує ці тенденції. Наразі 
ми перебуваємо у процесі ухвалення низки важливих 
реформ. Зокрема, це дозвільна система на підприємствах, 
яка передбачає отримання підприємствами дозволів на 
промислові викиди відповідно до найкращих доступних 
технологій. У підсумку це стимулюватиме модернізацію. 
Це реформа управління відходами. У першому читанні 
ухвалено законопроєкт про заборону пластикових 
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Український бізнес сьогодні 
намагається, перш за все, 
«втримати» всі операційні 
процеси. Іншими словами, 
гасити пожежі

нівельовано, і разом з тим вирішення проблеми з відходами 
стимулюватиме створення нових робочих місць. Третій 
пріоритет — раціональне використання природних ресурсів, 
що передбачає політики щодо водних ресурсів, моніторинг 
ситуації, їхнє очищення та належну якість. Також сюди 
належить низка реформ у сфері лісового господарства, 
надрокористування. Покращення бізнес-клімату, прозорості 
та ефективності. Четвертий — природно-заповідний фонд 
(збереження та розширення цих територій), питання 
біорізноманіття, збереження тих видів, які зникають. 
П’ятий — зменшення кліматичних ризиків і адаптація 
до глобальної зміни клімату. За усіма цими напрямками 
ми постійно працюємо з іншими міністерствами, щоб 
скоординувати нашу роботу і щоб екологічні та кліматичні 
питання поступово ставали невід’ємною частиною 
державних політик у всіх сферах життя українців.

Нещодавно компанія KPMG презентувала результати 
глобального щорічного дослідження «Погляд керівників 
бізнесу 2021». Аналогічний звіт підготував український 
офіс KPMG, опитавши керівників українського бізнесу. 
Ми бачимо цікавий тренд. В Україні ризик кліматичних 

змін та екологічні питання посідають лише п’яте місце 
серед найбільших викликів. У той час, як відповідно до 
глобального опитування, кліматичний ризик є першою 
загрозою для світових компаній разом із кібербезпекою 
та ризиками ланцюжка поставок. Чому, на вашу думку, 
так відрізняються позиції керівників бізнесу в Україні та 
світі? 

Український бізнес сьогодні намагається, перш за все, 
«втримати» всі операційні процеси. Іншими словами, гасити 
пожежі. Через це він немає можливості зосередитися на 
довгострокових глобальних тенденціях. Але це може стати 
проблемою для зростання українських компаній. Якщо не 
буде враховуватися світовий контекст, компанії не зможуть 
пристосуватись до тих змін, які неминуче відбудуться 
в майбутньому. Як приклад можна навести концепцію 
CBAM. Це механізм вуглецевого коригування імпорту, який 
незабаром впровадить Євросоюз. Він встановлюватиме 
ціну на імпорт обмеженої кількості товарів, що забруднюють 
довкілля, виходячи з викидів вуглецю під час їхнього 
виробництва. Із запровадженням CBAM-у український бізнес 
може втратити ринок через те, що продукція перестане 
бути екологічно прийнятною для європейських компаній–
партнерів. Україна може втратити на тому, що не встигне 
розробити та впровадити певні технологічні рішення, 
зробити необхідні інвестиції. Інший, перспективніший 
шлях, — планувати, як бізнес може використати глобальні 
тенденції для свого розвитку, і почати зміни якомога 
скоріше. 

В Україні бізнес завжди з певною обережністю ставився 
до ініціатив Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів, бо сприймає їх як додаткове регулювання чи 
нові витрати, або обмеження. Чи змінюється, на вашу 
думку, така позиція компаній сьогодні? 

Якщо подивитись на дуже складні переговори за 
кліматичними цілями, то ми можемо бачити, що компанії 
не прагнуть брати на себе додаткові зобов’язання та 
ризики, окрім тих, з якими вони працюють в Україні. Коли 
ми говоримо про посилення регуляції, бізнес хоче бачити 
певні компенсаційні інструменти. І тому ми як Міндовкілля 
вивчаємо досвід країн Європейського союзу. Намагаємося 
зрозуміти, як найкраще стимулювали декарбонізацію, 

реалізацію необхідної трансформації хоча б тих податків, 
які вже існують в Україні. 

Загалом Міністерство завжди виходить із суспільних 
інтересів, серед яких, наприклад, запровадження 
прозорих правил у сфері управління відходами. 
Створення економічних механізмів, які б дозволили ці 
відходи збирати, сортувати, переробляти. Розширена 
відповідальність виробника —- це загальносвітова 
тенденція. Але в Україні ми на цьому «спотикаємося», 
і поки що законопроєкт, який перебуває на другому 
читанні, ухвалити неможливо. У вирішенні екологічних 
питань українці стають все вимогливішими як до влади, 
так і до бізнесу. Тому попит на екологічно відповідальну 
продукцію зростатиме як в Україні, так і за її межами, адже 
забруднення довкілля нікому не може подобатися.

Так само, якщо подивитися на результати голосування 
парламенту щодо модернізації промислових підприємств, 
відповідності до найкращих доступних технологій, 
законопроєкт провалили тричі. Тобто бізнес не готовий 
до тих дій, до яких держава його підштовхує. Один 
із аспектів, який гальмує цей процес, — це питання 
стимулів, високих кредитних ставок. Якби в Україні були 
такі ж ставки на кредити з модернізації, як, наприклад, в 
ЄС, було б набагато простіше отримати підтримку таких 
ініціатив. Тому бізнес готовий лише на певні незначні 
зміни у комфортних для нього рамках.
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У 2021 році вам вдалося домогтися ухвалення 
Україною амбітної цілі: було затверджено умови щодо 
скорочення до 2030 року викидів парникових газів на 
65% від рівня 1990 року. Цей перспективний показник 
навіть перевищує плани ЄС. А я знаю, що це були 
важкі перемовини з українським бізнесом. Можете 
розкрити деталі цих перемовин для наших читачів? 

По-перше, усі показники були змодельовані і прораховані 
із залученням для консультацій як бізнесу, так і бізнес-
асоціацій та інших міністерств. Ми були відкриті для 
зворотного зв’язку і провели корегування у низці 
секторів. Важливо, що ми знайшли золоту середину для 
усіх зацікавлених сторін. 

Ми віримо, що якщо створити необхідні інструменти і 
правильні стимули для трансформації, то ми зможемо 
досягти значно більшого. Можу також сказати, що 
наразі спільно з віцепрем’єрміністром урядова команда 
активно працює над залученням коштів на рівні ЄС, США, 
міжнародних інструментів і можливостей. Ми шукаємо 
можливості для того, щоб створити необхідні умови для 
реалізації усіх запланованих змін. 

Нещодавно Верховна Рада ухвалила довгоочікувані 
закони «Про енергетичну ефективність» і про 
розвиток біометану. Схвалено нову стратегію для 
досягнення Україною кліматичної стійкості до 
2030 року. Чи можете прокоментувати ці рішення з 
огляду на перспективи майбутнього? 

Ми як міністерство маємо створити умови для 
зменшення викидів задля зниження негативних наслідків 
у майбутньому. З іншого боку, ми маємо запровадити 
механізми для адаптації до тих наслідків, які вже неминучі. 
Навіть якщо зараз зупинити всі викиди парникових газів, 
залишатиметься певна інертність вже існуючої проблеми, 
і ситуація погіршуватиметься. В Україні в цьому разі 
йдеться передовсім про зменшення водних ресурсів, 
збільшення теплових хвиль, засухи, зростання аномальних 
погодних явищ. Галузі економіки мають розуміти, де їхні 
вразливі місця, як їм адаптуватися. Ухвалені рішення 
є частиною стратегії з екобезпеки, адаптації до зміни 
клімату, у рамках якої країна має посилити свої розуміння, 

знання, впроваджувати відповідні плани. І звісно ж, один 
із ключових інструментів, завдяки якому ми зможемо 
досягти нашої кліматичної мети до 2030 року, — 
енергоефективність, тому ухвалення відповідного закону є 
справді важливим кроком вперед.

Чи є вже конкретний план зі зменшення викидів? 

Багато чого для реалізації кліматичних цілей вже 
окреслено у національно визначеному внеску України 
до Паризької угоди та є в програмі дій уряду. Наше 
завдання – систематизувати це бачення, зробити аналіз 
прогалин, запланувати додаткові заходи, які дозволять 
запровадити необхідні зміни. Друга частина плану — це 
фінансова стратегія про роботу із UNDP, експертами, 
аби сформувати загальну рамку фінансової стратегії 
для реалізації визначення національного і міжнародного 
внеску як в контексті форматування українського 
бюджету, так і в контексті міжнародних стратегій. Я маю 
на увазі відносини з МФО, можливості міжнародних 
проєктів, програм, механізмів за Паризькою угодою, 
зелені облігації, вуглецеві добровільні ринки. Третя 
частина — це загальна система координації на рівні влади, 
щоб чітко встановити і зобов’язання, і звітність. Загалом 
для виконання наших зобов’язань у рамках оновлених 

Ми віримо, що якщо створити необхідні інструменти і 
правильні стимули для трансформації, то ми зможемо досягти 
значно більшого. Можу також сказати, що наразі спільно з 
віцепрем’єрміністром урядова команда активно працює над 
залученням коштів на рівні ЄС, США, міжнародних інструментів 
і можливостей. Ми шукаємо можливості для того, щоб створити 
необхідні умови для реалізації усіх запланованих змін

кліматичних цілей необхідно залучити сто мільярдів 
євро для капітальних інвестицій до 2030 року. Один із 
варіантів фінансування, який ми розглядаємо, це якщо 
МФО надаватиме свою частину кредиту, а ми — кошти 
на грантовій основі, таким чином або зменшуючи 
відсоткові ставки, або покриваючи частину цього 
кредиту. 

Чи створили вже відповідний кліматичний фонд 
для фінансування цих ініціатив, створення якого 
анонсувалося раніше? 

Наразі ми ведемо переговори із європейською 
делегацією, світовим банком, ЄБРР, АФС із метою 
обговорення запропонованої нами концепції такого 
фонду та залучення цих організацій як партнерів і 
донорів. Основна ідея полягає в тому, щоб створити 
окрему інституцію — як фонд енергоефективності, — 
яка матиме незалежну наглядову раду за участю 
представника МФО, українського уряду, незалежних 
експертів. Компетенції міністерства у фонді будуть 
зосереджені на екологічних податках державного рівня, 
а також ймовірно, залученні певних бюджетних коштів. 
Спільно з МФО ми також будемо формувати програми 
в найбільш інтегрованих у кліматичні питання секторах. 

БІЗНЕС-ІСТОРІЯ
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Ірина Ставчук 

Заступниця міністра захисту 
довкілля та природних ресурсів 
України з питань європейської 
інтеграції 

Засновниця асоціації велосипедистів Києва

Спостерігач від громадськості в раді директорів 
кліматичних інвестиційних фондів світового банку

БІЗНЕС-ІСТОРІЯ

Зараз триває чимало дискусій щодо теми 
циркулярної економіки. Чи є серед ваших 
пріоритетів такий напрям розвитку для України? 

Можу сказати, що нам дуже складно зрушити 
з місця базову реформу управління відходами. 
Законопроєкт перебуває у Верховній Раді. Потрібно 
ухвалити низку секторальних проєктів, які ми 
вже напрацьовуємо. Але справжня циркулярна 
економіка — це ще на крок вперед, адже вона 
потребує переосмислення всіх економічних 
ланцюгів: від надр до звалища. Разом із партнерами 
з Європейського Союзу ми розробляємо 
документ, покликаний визначити, якими мають 
бути пріоритети для України на цьому етапі у 
цьому напрямі. Сподіваємося реалізувати низку 
пілотних проєктів, щоб за їхніми результатами 
зрозуміти, яким шляхом саме нашій країні краще 
рухатися. Але оскільки в Міністерстві наразі ще 
немає відділу, який займається конкретно цими 
питаннями, то цей напрямок діяльності рухається 
не так швидко, як нам би цього хотілося. 

Які галузі економіки, на вашу думку, мають 
потенціал стати найбільш прогресивними у 
кліматичних питаннях?

Якщо говорити про те, які сектори модернізувати 
найвигідніше, — це сектор енергетики. За 
нашим моделюванням, саме його трансформація 
обійдеться найдешевше, бо практично всі 
потужності застарілі, там конче необхідно навести 
лад і створити умови для приватних інвестицій і 
розбудови нових потужностей. 

Загалом найбільше викидів парникових газів у 
цементному виробництві та металургії, де необхідно 
повністю перебудовувати виробництво. Політика 
«маленьких кроків» та поступового скорочення 
викидів парникових газів на таких підприємствах 
неможлива. Потрібно планувати масштабну 
цілковиту модернізацію, і це вже залежить від 
стратегії бізнесів.

Наразі ми перебуваємо у процесі 
ухвалення низки важливих 
реформ. Зокрема, це дозвільна 
система на підприємствах, 
яка передбачає отримання 
підприємствами дозволів на 
промислові викиди відповідно до 
найкращих доступних технологій. 
У підсумку це стимулюватиме 
модернізацію
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урядові проєкти та міжнародні 
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KPMG в Україні 
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Андрій Здесенко: 
«Переробка — це  
майбутня «нафта» 
економіки»
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В Україні корпорація «Біосфера» є 
першовідкривачем трендів рециклінгу. Восени 
2021 року у рамках тижня моди в Києві «Біосфера» 
у колаборації з брендом Roussin презентувала сумки 
із переробленого поліетилену. Компанія продовжує 
впроваджувати екологічні підходи, незважаючи на 
кризу. Ми зустрілися із Андрієм Здесенко, СЕО та 
засновником корпорації «Біосфера», аби поговорити 
про майбутнє рециклінгу в Україні та інноваційні 
підходи компанії у сфері ESG. 

Бесіду вела Олена Макаренко, партнерка, керівниця 
групи форензік та напрямку сталий розвиток та ESG, 
KPMG в Україні.

Згідно з щорічним дослідженням KPMG «Погляд 
керівників бізнесу в Україні 2021» вже кілька років 
поспіль перше місце серед ризиків для бізнесу займають 
операційний та регуляторний ризики. У світі на 
першому місці – екологічний ризик. На вашу думку, чому 
українські керівники недооцінюють цю загрозу? 

Європа та Америка досить конкурентні, але стійкі 
ринки. Вони мають невеликий рівень інфляції, доступ 

до сировини, великі внутрішні ринки споживання. 
Натомість для українського бізнесу ключовий 
виклик зараз – це виживання, збереження 
операційної ефективності та ключових показників. 

Цьогоріч я бачу найбільший збіг негативних 
факторів за всю мою бізнес-діяльність: різке 
зростання вартості доставки з Китаю, стрибок 
тарифів на електроенергію і газ, галопуюче 
зростання цін на сировину, особливо на метали та 
будівельні матеріали. І все це на тлі попиту, який 
знижується. Локальні мережі-лідери практично не 
дають змоги національним виробникам піднімати 
ціни та компенсувати такі тенденції. При цьому 
конкуренція посилюється, а не послаблюється. 

БІЗНЕС-ІСТОРІЯ

Звісно, коли бізнес знаходиться у таких умовах, то думати 
про екологічність, вплив на навколишнє середовище, 
використання зеленої енергетики дуже складно. Проте, 
не дивлячись на це, компанії мають реінвестувати у нове 
виробництво, підходи, ланцюжки поставок, R&D офіси. 

Проте ваша компанія навіть за таких умов залишається 
драйвером вторинної переробки та екомодернізації 
в Україні. Що вас мотивує продовжувати такі проєкти 
навіть в поточних економічних умовах? 

Насамперед, це бажання надавати споживачеві 
найсучасніший продукт. По-друге, як соціально відповідальна 
компанія, ми усвідомлено підходимо до того, як наші 
рішення впливають на довкілля. Щомісяця ми продаємо 
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БІЗНЕС-ІСТОРІЯ

40 мільйонів одиниць продукції. Аби конкурувати на 
глобальному рівні, наш продукт повинен відповідати 
вимогам екологічності. Наприклад, «Біосфера» 
розвиває лінійку товарів Go Green, в якій пакети 
для сміття зроблені ні зі звичайного поліетилену, 
а з крохмалю і придатні до біорозкладання і 
компостування, в губках для миття посуду замість 
поліуретанової піни використовується целюлоза, 
а фібра зроблена з переробленого кокосу. 
Поліпропіленова упаковка замінена на пакування з 
макулатурного картону, або придатна для повторної 
переробки. Звісно усе це вимагає великих інвестицій, 
які наразі під силу лише лідерам ринку. 

У країнах ЄС здійснюється переробка близько 25-
30% пластику. В Україні точна статистика відсутня, 
але ця цифра точно нижча. Що, на вашу думку, є 
головним стримуючим фактором для впровадження 
екологічних підходів в українських компаніях?

Українські компанії не мають такого широкого 
доступу до новітніх технологій, міжнародного 
фінансування та останніх розробок технологічних 
чи дослідних інститутів, як західні колеги. Компанії 
зі світовими іменами можуть тестувати будь-які 
інновації у світовому масштабі. Тому навіть мільярдні 

інвестиції окупаються та приносять їм лояльність 
споживачів. В Україні це складно зробити через 
маленький ринок та відсутність єдності бізнесу з 
дослідницькими інститутами та вченими.

Друге обмеження, яке я бачу – це відтік кадрів. 
Будь-яке сучасне виробництво, чи то підгузки, чи 
то паперові стіки або біополімери, які ми наразі 
розробляємо, вимагає фахівців найвищого рівня. Щоб 
їх утримати, треба платити зарплату на європейському 
рівні. Але тоді й продукт буде коштувати як у Європі, 
а цього, на жаль, ми не можемо собі дозволити через 
низьку купівельну спроможність населення. 

Ще одна проблема – це більш висока вартість 
обладнання для виробництва сучасної екологічної 
продукції: воно коштує у 2-3 рази дорожче. На відміну 
від Польщі, де ЄС покриває до 50%, а іноді й 100% 
інвестицій на закупівлю ліній із застосуванням технології 
ресайклінгу, ми не маємо доступу до таких програм.

Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід співпраці із 
McDonald's в рамках вторинної переробки відходів.

Це дуже значущий для нас проєкт, я сподіваюся 
це тільки перша ластівка, за якою будуть й інші. 
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Сьогодні великі компанії продають пластикові відходи 
для переробки невеликим фірмам. Ті, у свою чергу, 
займаються перепродажем більшим. І так по ланцюжку. 
Якщо ціна сміття на виході з McDonald's, наприклад, може 
бути близько 1 грн, то ми купуємо його вже по 2 грн. Нам 
потрібні великі обсяги, близько 1 000 тон споживчих або 
технологічних відходів на місяць. Тому ми запропонували 
McDonald's купувати їх поліетилен. З нього ми виготовляємо 
гранули. А з гранул – поліетиленові пакети великого розміру, 
які можна повторно використовувати у ресторанах мережі.

Наша мета – створити конгломерат із передових компаній 
України. Я сподіваюся, наша співпраця з McDonald's 
стимулює інші бізнеси брати участь у спільних проєктах 
з ресайклінгу. Зрештою, це можливість неодноразово 
отримувати цінність з відходів. Переробка – це майбутня 
«нафта» економіки. 

Що є умовами для успішного запуску проєктів із 
переробки відходів в Україні?

Якщо між двома компаніями є довіра та щире бажання 
зробити хороший кейс щодо збереження навколишнього 
середовища, то все можна реалізувати. Якщо говорити 
про створення стійкої системи поводження з відходами в 
масштабах країни, то навіть якщо завтра законодавчо буде 
прийняте рішення обов’язково сортувати сміття, це не 
спрацює. На жаль, відсутня інфраструктура.

Сьогодні багато людей охоче сортують сміття. Але що 
відбувається потім? Його разом із іншим невідсортованим 
сміттям забирає машина та вивозить на полігон. Немає 
системи та інфраструктури waste management. Немає 
моделі, яку сировину та куди відправляти на переробку. 

У нас вже є співпраця із McDonald's, як з представниками 
бізнесу, і такий само проєкт ми хочемо і плануємо запустити 
в наступному році разом із муніципалітетом Львова. 
Мені також хотілося б започаткувати таку ініціативу і з 
дніпровським регіоном, який ми підтримуємо інвестиціями.

Але в рамках країни це має бути комплексна програма. 
Якщо сьогодні заборонити пластикові стіки для ватних 

Андрій Здесенко

СЕО та засновник корпорації «Біосфера»

У 1997 році заснував корпорацію «Біосфера», 
яка зараз складається із трьох заводів в 
Україні та одного в Естонії, випускає товари 
для дому та гігієни під 13 торговими марками, 
найпопулярніші – Smile та ФрекенБок 

Займає 62 місце рейтингу Forbes 
«100 найбагатших українців 2021»
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Засновник бізнес-клубу Inspira, який об’єднує 
прогресивних бізнесменів м. Дніпро

Є меценатом багатьох освітніх і культурних проєктів

Одружений, має двох дітей

Грає на гітарі

паличок, то завтра їх просто не буде. Тому що обладнання 
для паперового стику коштує у Європі величезні 
гроші. З боку держорганів має бути діалог із бізнесом, 
аналіз готовності інфраструктури, стратегія. І лише 
наприкінці, якісь обмеження, штрафи, а не навпаки. Щось 
забороняти можна лише після того, як буде продумана 
інфраструктура.

Які ще проєкти із використанням нових екотехнологій 
ви плануєте реалізувати в Україні?

У планах – сучасне виробництво біогранул, які 
виробляються із кукурудзяного крохмалю та добавок. 
Саме така комбінація дозволяє матеріалу розкладатися. 
Ми бачимо можливість зробити цей матеріал доступнішим 
в Україні, порівняно з європейськими аналогами.

У планах також використовувати нові матеріали на 
бавовняній основі у виробництві вологих серветок та 
підгузків. Ми вже випустили лінійку Go green – новий 
асортимент миючих засобів, у яких не використовуються 
жорсткі інгредієнти, що негативно впливають на довкілля. 
Цей екологічний продукт ми активно просуватимемо 
безпосередньо через наш маркетплейс, розповідаючи 
споживачам про його переваги.

Як ви думаєте, як має будуватися робота українських 
компаній, аби споживачі знали про їхні екологічно-
орієнтовані продукти?

Про це, в першу чергу, потрібно говорити самим 
власникам, бо вони є головними промоутерами 
свого бізнесу. Не всі компанії мають професійний PR-
департамент або працюють із PR-агенціями, але всі 
можуть використовувати соціальні мережі та інші доступні 
способи спілкування зі споживачем, щоб створювати 
попит на такі речі. Я впевнений, що якщо продукт сьогодні 
не відповідає вимогам екологічності, то завтра він не 
витримає конкуренції та піде з ринку. Будь-які бізнес-
плани, маркетингові програми, стратегії розвитку бренду 
мають будуватися на основі щирого бажання допомогти 
довкіллю, планеті. Тоді з'явиться час, ресурси, і бажання 
донести цю інформацію до кінцевого споживача.
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Володимир Кудрицький: 
«Наступне десятиліття — 
це час трансформації 
української 
енергосистеми»
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У 2023 році очікується синхронізація 
української енергосистеми з європейською. 
Це має стати імпульсом для розвитку 
відновлювальних джерел енергії та 
декарбонізації української енергосистеми. 
В інтерв’ю із головою правління НЕК 
«Укренерго» Володимиром Кудрицьким – про 
те, яких змін варто очікувати найближчими 
роками в енергетиці та про практики 
компанії щодо декарбонізації. 

Розмову вів Андрій Тимошенко, директор, 
керівник практики стратегії та операційних 
покращень, KPMG в Україні.

За результатами дослідження KPMG в Україні 
«Погляд керівників бізнесу в Україні 2021», 
проблеми довкілля та кліматичні зміни займають 
лише п`яте місце серед найбільших загроз для 
бізнесу. У той час як керівники глобальних 
компаній ці виклики вважають ключовими. 
Чому, на вашу думку, погляди топменеджерів 

українського бізнесу та західних колег так 
відрізняються?

Я б не обмежував цю проблематику питаннями 
ESG. Сьогодні йдеться про тектонічні економічні 
зсуви, трансформацію глобальної економіки. 
Енергетичні кризи, які є характерними для 
осінньо-зимового періоду в Україні, мають стати 
поштовхом для переосмислення ролі кліматичних 
змін в стратегіях українських компаній. 
Адже це безпосередньо впливає на вартість 
енергоресурсів, які необхідні для виробництва. 
Серед інших факторів впливу — волатильність 
цін на ринку газу, електроенергії та вугілля. 
Бізнес буде вимушений адаптуватись до нових 

умов, враховуючи безпосередній вплив змін клімату 
на прибутковість активів. Крім того, українські 
компанії все більше інтегруються в глобальну 
енергетичну та економічну системи. Тому мають 
використовувати світові практики. 

Якщо говорити про «Укренерго», який внесок в 
декарбонізацію та зменшення антропогенного 
впливу на екологію робить компанія?

«Укренерго» є оператором української системи передачі 
електроенергії і безпосередньо забезпечує інтеграцію 
відновлювальних джерел енергії в енергосистему 
країни. Ми плануємо розвиток енергосистеми на 

БІЗНЕС-ІСТОРІЯ

16© 2021 KPMG. Усі права застережені.         2021 KPMG Review Magazine #11



БІЗНЕС-ІСТОРІЯ

10-20 років вперед, визначаємо, як має змінюватися 
структура виробництва електроенергії в майбутньому. 
Тобто ми, до певної міри, є архітекторами майбутньої 
української енергосистеми. З іншого боку, ми 
здійснюємо амбіційний геополітичний проєкт — 
інтеграцію української енергосистеми до об’єднання 
ENTSO-E. Він передбачає синхронізацію енергосистеми 
України з енергосистемою континентальної Європи. 
Це безпосередньо впливає на декарбонізацію, 
адже без синхронізації з європейською мережею 
неможливий подальший розвиток відновлювальних 
джерел енергії, їх балансування, а також зменшення 
долі вугільних теплових блоків у структурі виробництва 
електроенергії.

Сьогодні будь-яка країна, у тому числі держави 
Європи, використовують свої інтерконектори з 

сусідами, щоб інтегрувати більше відновлювальних 
джерел і поступово відмовлятись від економічно і 
кліматично неефективної генерації. Дуже гарний 
приклад — Німеччина, яка глибоко інтегрована в 
європейський енергетичний ринок і є лідером у 
сфері декарбонізації і «зеленого переходу». Коли 
Україна стане частиною європейського енергетичного 
простору, нам відкриються нові можливості для 
розвитку не тільки відновлювальних джерел енергії, 
але й для атомної енергетики, яка не продукує 
викид СО2 та інших шкідливих речовин. Іншими 
словами, об’єднуючи українську енергосистему 
з європейською, ми декарбонізуємо українську 
енергетику та економіку. 

Також «Укренерго» забезпечує приєднання нових 
генеруючих потужностей до енергомереж. І в цьому 

Україна у таких 
питання, як екологія, 
є лідером. Завдяки 
досить потужній атомній 
генерації в українському 
енергетичному міксі на одну 
кіловат годину виробленої 
електроенергії припадає 
200 грамів викидів CO2 

напрямі ми також сприяємо появі нових «чистих» 
джерел енергії в українській енергосистемі. 

Як, на Вашу думку, буде виглядати енергетична 
система України в майбутньому? 

Наступне десятиліття стане періодом трансформації 
української енергосистеми. Основні зміни 
полягатимуть у відмові від вугільної генерації. На 
зміну їй прийдуть інші джерела енергії. Додаткові 
атомні потужності – це базова генерація. Також 
планується збільшення потужності вітрових 
та сонячних електростанцій, з’явиться нова 
високоманеврова генерація, якої поки що в нашій 
енергосистемі немає. Найближчими роками ми також 
очікуємо стрімкий розвиток систем накопичення 
електричної енергії (energy storages), адже 
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нещодавно в першому читанні був прийнятий 
законопроєкт, який має цьому сприяти. Тому, гадаю, 
вже зовсім скоро настане час розквіту цього сектору 
в Україні. 

Такі технології нададуть українській енергосистемі 
додаткові резерви і нові можливості для 
балансування. Це підвищить гнучкість енергосистеми 
і дозволить інтегрувати в неї більшу кількість 
відновлювальних джерел, роботу яких складно 
прогнозувати. Вони певною мірою залежать від 
погоди, але є екологічно чистими і дешевими.

Загалом можу сказати, що Україна у таких питання, 
як екологія, є лідером. Завдяки досить потужній 
атомній генерації в українському енергетичному міксі 
на одну кіловат годину виробленої електроенергії 
припадає 200 грамів викидів CO2. Для порівняння 
у Європі цей показник складає 300 грамів. Тобто у 
нас в середньому енергетичний мікс є екологічно 
чистішим, ніж середньоєвропейський. Вже сьогодні 
на 70% він складається з «чистих» джерел енергії. 
Українська інтеграція в європейську енергомережу 
зробить середньоєвропейський мікс чистішим. 
Додамо до цього плани України на найближчу декаду 
щодо скорочення викидів відносно 1990 року на 

«Укренерго» є оператором української системи передачі електроенергії 
і безпосередньо забезпечує інтеграцію відновлювальних джерел 
енергії в енергосистему країни. Ми плануємо розвиток енергосистеми 
на 10-20 років вперед, визначаємо, як має змінюватися структура 
виробництва електроенергії в майбутньому. Тобто ми, до певної міри, 
є архітекторами майбутньої української енергосистеми

65%. Зазначу, що такі амбітні екологічні цілі в Європі 
мають лише дві країни – Україна та Німеччина. На 
90-95% реалізацію цих планів забезпечуватиме саме 
український енергетичний сектор. Така позиція країни 
відкриває перспективи для залучення інвестицій, що 
важливо для здійснення цієї трансформації.

Для таких масштабних перетворень необхідно 
аби всі зацікавлені сторони, які залучені в 
економіку, були обізнані щодо питань зменшення 
антропогенного впливу на екологію і навколишнє 
середовище. Яким чином це має відбуватися? 
Які кроки робить компанія «Укренерго» для 
забезпечення прогресу у цьому напрямі? 

Перш за все ми робимо доступною для українського 
суспільства інформацію про те, що декарбонізація 
енергетики не є даниною модному тренду, а є 
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важливим кроком до здешевлення електроенергії 
для українського споживача. За трансформацію 
української енергетики не потрібно платити 
додатково. Це прагматична вигода як для країни 
в цілому, так і для кожного окремого бізнесу, 
громадянина. 

З іншого боку, ми є великою національною 
компанією, одним з лідерів в енергетичній сфері. Ми 
розуміємо, яку відповідальність це на нас накладає, 
і тому намагаємося пропагувати певні підходи та 
практики щодо впровадження елементів циркулярної 
економіки. Ми втілюємо це безпосередньо в нашій 
компанії, а також прагнемо заохочувати інші бізнеси 
для того, щоб поступово елементи ESG стали 
частиною щоденної роботи бізнесу, операційної 
діяльності. 

Зменшення впливу на навколишнє середовище – 
мета, яка передбачена стратегією «Укренерго». В 
Компанії вже декілька років поспіль реалізується 
програма «зелений офіс», яка спрямована на 
зменшення споживання енергоресурсів, паперу, також 
впроваджено сортування відходів, співробітники для 
робочих потреб використовують електромобілі. Наші 
«зелені» ініціативи наприкінці 2019 року здобули 
позитивні висновки аудиторів, які перевіряли компанію 
на відповідність вимогам екологічного стандарту ISО. 
Окрім цього, в «Укренерго» впроваджені та успішно 
втілені декілька бізнес-процесів, які дозволяють 
певним підрозділам слідкувати за дотриманням 
екологічних стандартів на наших інфраструктурних 
об’єктах. Наприклад, це стосується як обслуговування 
трансформаторного обладнання, так і поводження 
з крупногабаритними відходами при будівництві або 
реконструкції високовольтних ліній та підстанцій.

Україна має досить обмежений ресурс щодо 
залучення необхідних інвестицій для вирішення 
екологічних і кліматичних питань. Тема зелених 
облігацій, зеленого фінансування є однією з тих, 
що найчастіше обговорюються. Який шлях є 

Володимир Кудрицький

Голова правління НЕК «Укренерго»
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З 2 серпня 2020 року є головою правління 
НЕК «Укренерго»

Представляє інтереси Укренерго в органах 
державної влади, НКРЕКП, органах місцевого 
самоврядування

Представляє компанію на міжнародному рівні, 
зокрема у відносинах з іноземними операторами 
системи передачі та іншими стейкхолдерами 
«Укренерго»

До призначення в «Укренерго» працював 
директором з розвитку ПАТ «Укртранснафта»

оптимальним для досягнення цілей «екологічного 
перезапуску» економіки? 

Ви напевно знаєте, що «Укренерго» здійснила найбільший 
в історії України випуск корпоративних облігацій і перший 
в історії України випуск так званих ESG-облігацій. Обсяг 
розміщення склав рекордні 825 мільйонів доларів. Попит 
інвесторів щодо цих облігацій є показовим, адже під час 
розміщення бондів він в декілька разів перевищував 
пропозицію. Це є позитивним свідченням того, що на 
глобальних фінансових ринках є величезний попит 
на подібні інструменти. Грошові ресурси глобальних 
фінансових ринків можна залучити, якщо правильно 
структурувати проєкт. У нашому випадку, звичайно, 
ми залучили ці кошти, в основному для покриття 
заборгованості, яка утворилася в 2020 році через кризові 
явища на ринку електроенергії.

Будь-яка українська компанія, яка зможе продемонструвати, 
що кошти залучаються для виконання певних цілей, 
пов’язаних з ESG, буде здатна отримати фінансування. 
Звичайно, мають значення і репутація, і професійність 
команди, яка буде працювати над такою транзакцією. Але в 
цілому, щоб залучити більший обсяг фінансування, важливо 
продемонструвати інвесторам, яким чином кошти будуть 
пов’язані з цілями сталого розвитку. 
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Джейсон Пеллмар:  
«Дотримання всесвітньо 
визнаних належних 
екологічних та соціальних 
стандартів допомагає 
компаніям покращити бізнес 
результати та досягти 
сталого розвитку»
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У квітні цього року Міжнародна Фінансова 
Корпорація (IFC) анонсувала про початок 
співпраці з Національним Банком України 
у сфері розвитку сталого фінансування. За 
словами Джейсона Пеллмара, регіонального 
менеджера IFC в Україні, Білорусі та Молдові, 
ця співпраця стане початком позитивних 
зрушень для всіх учасників сектора. На його 
думку, банки та інші фінансові інститути 
матимуть реальну можливість розширити свій 
бізнес шляхом впровадження нових «зелених» 
та кліматично-орієнтованих продуктів 
і дотримання міжнародних стандартів 
соціального, екологічного та корпоративного 
управління (ESG). Ми зустрілись з паном 
Пеллмаром аби поговорити на тему ESG, яка 
наразі в топі світового порядку денного та 
стає все більш актуальною для України.  

Розмову вів Андрій Цимбал, керуючий 
партнер KPMG в Україні. 

Пандемія COVID-19 вплинула на всі галузі економіки. 
Яких змін зазнали проєкти, які ви реалізуєте? 

Пандемія спричинила багато макроекономічних потрясінь. 
Але наш портфель проєктів залишається стабільним. Ми 
маємо низку клієнтів, які вже накопичили досвід подолання 
економічних криз, а тепер і наслідків пандемії. IFC, у свою 
чергу, реалізує програму оперативного реагування на 
наслідки COVID-19, у рамках якої виділено 8 млрд дол. для 
підтримки діяльності наших існуючих клієнтів та збереження 
робочих місць. Програма ефективно реалізується і в Україні. 
На жаль, через карантинні обмеження, ви сьогодні не 
бачите в офісі всю нашу команду, але я вас запевняю, що 
навіть у віддаленому режимі, ми продовжуємо виконувати 
свої завдання, а рівень інновацій та креативності моїх колег 
в деяких випадках навіть підвищився.

Чи приймали ви нові інвестиційні рішення протягом 
останніх двох років? Які напрямки зросли під час 
пандемії, а які, навпаки, скоротилися?

Оцінюючи останні два роки, я вважаю, що однією з 
ключових тем, про яку варто поговорити в рамках 
нашої дискусії, є напрям ESG. Сьогодні ми бачимо, що 
міжнародні організації, уряди, представники приватного 
та державного секторів усвідомлюють гостру необхідність 
бути готовими до управління кризою. Питаннями 
клімату також широко опікуються як уряди, так і бізнес. 
Ми отримуємо значно більше запитів про підтримку 
кліматичних проєктів від клієнтів з обох секторів.

Щодо інших напрямів, ми активно працюємо у секторах 
інфраструктури, промисловості, сільського господарства, 
фінансів та секторі послуг. Також є проєкти з фокусом 
на ринках капіталів. Оцінюючи кожен із цих напрямків, 
я би відзначив успіхи у розбудові інфраструктури на 
національному та міському рівнях. Ми допомагаємо 
Маріуполю, Запоріжжю та Кривому Рогу покращувати 
громадський транспорт, а також реалізуємо концепцію 
«зелених» міст.

Інший важливий напрямок – це сільськогосподарський 
сектор, з яким ми працюємо як у консультативному 
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форматі, так і надаємо пряме фінансування. Після запуску 
ринку землі та з підвищенням загрози посухи велика 
увага приділяється впровадженню технологій зрошення. 
Минулий сезон був не найкращим в Україні саме через 
посуху. Наша команда розробляє проєкти, які допомагають 
компаніям отримати кращий доступ до кліматичного 
фінансування. І ми вдячні нашим партнерам з НБУ та 
НКЦПФР за активне сприяння таким проєктам. Разом 
ми працюємо над нормативною базою для просування 
«зелених» облігацій та впровадження ESG-звітності.

Ми пишаємося нашою співпрацею з Укргазбанком. 
П’ять років тому ми стали на шлях його трансформації в 
екобанк. І сьогодні ця установа є провідним екологічним 
банком в Україні і, можливо, навіть у регіоні. Рівень 
інвестицій у «зелений» бізнес сягнув понад мільярд 
доларів. Зараз ми виводимо Укргазбанк на новий рівень, 
надаючи йому підтримку на шляху до приватизації. Я 
впевнений, що Укргазбанк стане прикладом першої 
масштабної приватизації державного банку в Україні за 
останні два десятиліття.

У яких сферах, на ваш погляд, український уряд має 
найбільший «зелений» прогрес з точки зору ESG?

Я би відзначив активність уряду у просуванні трьох 
питань. Перше – це національно визначені кліматичні 
внески. Україна взяла на себе дуже амбіційні 
зобов’язання щодо скорочення викидів парникових 
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газів. Для фінансування цього проєкту до 2030 року 
знадобиться близько 10 млрд дол. інвестицій.

Друге і, можливо, ще більш амбітне зобов’язання, – це 
досягти чистого нуля викидів до 2060 року. І тут необхідні 
значно більші інвестиції. І третій фактор – це Зелений 
пакт для Європи (EU Green Deal), який буде впливати на 
структуру всього українського експорту. Уряду України 
вже сьогодні бажано розробити екологічну політику та 
процедури, щоб зберегти доступ вітчизняних виробників 
до ринків ЄС у майбутньому. Це стосується і приєднання 
України до європейської електричної мережі.

Про питання екології та зниження шкідливих 
викидів говорять вже давно. Але саме в останні два 
роки ми бачимо активізацію ESG питань, зокрема 
кліматичного порядку денного. Чому це відбувається?  

Актуалізація ESG пов'язана з тим, що ефективність 
екологічної, соціальної практики та практики управління 
можна кількісно оцінити. Згідно з аналізом портфелю 
проєктів IFC, який налічує понад 650 компаній, 
які дотримуються ESG стандартів, наші клієнти 
перевершують конкурентів у бізнес-результатах та 
демонструють значний прогрес. Якщо порівнювати 
з 2010 роком, сьогодні вони перевищують показники 
рентабельності на 2,1%, що суттєво. Це відповідь на 
питання, чому компанії повинні піклуватися про ESG.

По-друге, якщо клієнти компанії та її акціонери будуть бачити, 
що належні екологічні та соціальні практики мають прямий 
вплив на досягнення сталого розвитку та попередження 
ризиків, це буде стимулювати бізнес активніше брати участь 
у екологічно важливих проєктах, включатися у вирішення 
соціальних проблем, удосконалювати корпоративне 
управління, а це якраз і є сфера ESG.

Якою ви бачите роль державних інституцій та органів 
в Україні у просуванні ESG? 

Наразі я спостерігаю дуже позитивну тенденцію у 
роботі фінансових регуляторів. Нацбанк, Нацкомісія 

з цінних паперів та фондових ринків визнають 
свою провідну роль у забезпеченні доступу до 
стійкого фінансування і впровадженні принципів 
сталого розвитку через ESG-звітність компаній. 
І ми сподіваємося, що екологічна тематика не 
обмежиться лише публічними заявами компаній про 
свої досягнення у цій сфері, а дозволить побудувати 
конкурентний і прозорий ринок. Ми прагнемо, аби 
демонстрація успіхів у ESG-звітності сприяла появі 
нових факторів для оцінки стійкості бізнесу, а разом з 
ними – і нових принципів розкриття інформації. Тому 
ідея введення обов’язкової ESG-звітності, на мою 
думку, є дуже важливою. Це сприятиме масштабній 
трансформації учасників ринку.

Як ви вважаєте, питання «зеленої» енергетики в 
Україні є довгостроковим трендом? 

Ми вже торкалися раніше в розмові питань зобов'язань 
України щодо глобального енергетичного переходу. 
Очевидно, що для цього Україна має використати 
свій потенціал відновлюваної енергетики. Коли країна 
багата і на вітряну, і на сонячну енергію, потрібно 
максимально використовувати цей потенціал.

Нещодавно сфера відновлювальної енергетики 
була лідером з притоку інвестицій, у тому числі 
іноземних. Але, на жаль, країна стикнулася з певними 
перешкодами. З часом, я думаю, ми зможемо побачити 
набагато більші інвестицій в сонячну енергію, вітер, 
біомасу, біогаз. 

Однією з ключових перешкод стала система тарифів 
на відновлювану енергетику та необхідність переходу 
на аукціони для виробників. Інша проблема полягає в 
тому, що коли відбувається збільшення об’ємів вітряної 
та сонячної енергетики в мережі, виникає потреба в 
балансуючих потужностях, ринок яких наразі майже 
відсутній в Україні. Саме тому IFC працює разом з 
Укренерго і Міністерством енергетики України над 
залученням приватного сектору до побудови систем 
зберігання енергії.

Джейсон Пеллмар

Регіональний менеджер IFC в Україні, 
Білорусі та Молдові

Має понад 20 років досвіду в сфері інвестицій 
та розвитку бізнесу в Європі та Східній Азії

Є справжнім агентом змін та любить мотивувати 
свою команду

Хобі: триатлон, подорожі, захоплюється джазом

Щасливий у шлюбі, виховує двох дочок

Jason Pellmar
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Тарас Вервега: 
«Інвестиції у сталі 
екологічні рішення є 
одним з напрямків 
трансформації 
сучасного бізнесу»
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Хвиля змін щодо відповідального ведення 
бізнесу тримається вже кілька років поспіль. 
Проте пандемія COVID-19 та зміна курсу 
США, як то повернення до Паризької угоди, 
посилила градус активності в цьому напряму 
та збільшила кількість дій та дискусій щодо 
стійкого розвитку та стійкого інвестування. Ми 
зустрілися з Тарасом Вервегою, співзасновником 
та членом Ради директорів компанії SoftServe, 
щоб поговорити про те, чи готовий український 
бізнес враховувати проблеми довкілля, та якими 
екологічними проєктами пишається компанія. 

Розмову вів Олексій Янковський, партнер, 
керівник практики з надання консультаційних 
послуг у сфері інформаційних технологій і 
кібербезпеки, KPMG в Україні.

БІЗНЕС-ІСТОРІЯ

Згідно з результатами щорічного дослідження KPMG 
«Погляд керівників бізнесу 2021», ризик кліматичних 
змін займає лише 5 місце. Як ви вважаєте, із чим 
пов'язана неготовність українського бізнесу не 
враховувати очевидні речі, такі як проблеми довкілля?

Україна має дуже серйозні екологічні загрози, пов’язані зі 
необхідністю збереження водного балансу, забрудненістю 
ґрунтів і повітря, поводженням з відходами, потребою 
суттєвої модернізації промислових підприємств тощо. 
Та все ж, питання довкілля сьогодні перебувають поза 
суспільним, бізнесовим і державним фокусом в Україні і 
мають значно меншу вагу, аніж політична нестабільність 
та економічний добробут. 

Водночас для розвиненого світу протидія зміні клімату 
є одним з ключових пріоритетів. Представники влади, 
бізнесу і громадянського суспільства розвинених 
країн ведуть тривалий діалог на рівні міжнародних 
дипломатичних подій, економічних форумів, медіа і до 2050 
року планують прийти до нульових викидів СО2. В країнах 
ЄС ця ініціатива наскрізно супроводжується законодавчими 
ініціативами, програмами модернізації бізнесу і підприємств 
комунальної сфери. Це стимулює бізнес інвестувати у 
модернізацію промисловості та прямувати до екологічної 
нейтральності, а державні програми фінансової підтримки 
лише прискорюють цей процес. 

Такий наскрізний екологічний наратив, що на усіх рівнях 
ведеться у розвиненому суспільстві, на жаль, практично 
не помітний в Україні. І хоча соціологія каже, що екологічні 
проблеми поступово стають важливішими для українців, 
багатьом все ще здається, що ці проблеми десь далеко і не 
пов’язані безпосередньо з якістю нашого повсякденного 
життя. Для великого українського бізнесу турбота про 
довкілля настільки ж важлива, настільки ж дороговартісна. 
Попри те, що енергоефективні технології, відновлювані 
джерела енергії та загалом сталі рішення є окупними у 
перспективі 10-15 років, український бізнес настільки звик 
до нестабільної політичної та економічної ситуації, що не 
ризикує вкладати гроші у такі довгострокові проєкти. Окрім 
того, важливу роль відіграє культура та загальне ставлення 
до природи, як до чогось, що буде завжди. На мою думку, 
для початку системних перетворень у питанні захисту 

довкілля, в Україні на законодавчому і виконавчому рівнях 
мають з’явитися дієві механізми для стимулу бізнесу до 
сталих трансформацій у сфері екології. 

В той же час ми спостерігаємо, що популярність 
теми екології, декарбонізації, циркулярної 
економіки, зниження викидів парникових газів, 
енергоефективності серед українських компаній 
особливо зросла у період коронакризи. На вашу 
думку, з чим пов'язано, що інтерес з боку бізнесу 
виріс саме зараз?

Пандемія і глобальний локдаун стали точкою 
неповернення: опинившись вдома всі зрозуміли, що бізнес 
вже ніколи не стане таким, як був раніше. Такі глобальні 
кризи є завжди поштовхом до численних трансформацій 
на глобальному і локальному рівнях. Вочевидь, більшість 
компаній – і ми бачимо це як серед наших глобальних 
клієнтів, так і серед партнерів і постачальників в Україні, 
стартували численні трансформації, зумовлені пандемією, 
локдауном тощо. Вони винесли на поверхню потреби 
в автоматизації, оптимізації, скороченні видатків або 
нарощенні ефективності. Інвестиції у сталі екологічні 
рішення є одним з цих напрямків.

З якою складовою ESG працює компанія SoftServe?

Якщо продовжувати тему захисту довкілля, то ми в 
SoftServe ще кілька років тому запровадили роздільне 
збирання відходів та елементи циркулярної економіки. 

БІЗНЕС-ІСТОРІЯ
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Внутрішні і зовнішні екологічні ініціативи були у 
пріоритетах, як самої компанії, так і наших працівників. 
Проте, їм бракувало системності та широкої інтеграції. 
Отож, цього року в компанії запровадили новий напрям, 
який відповідає за екологічну сталість усіх наших 
внутрішніх процесів. Ми прагнемо не лише мінімізувати 
наш негативний вплив на природу, але змінити підхід до 
бізнесу, щоб він був рушійною силою, яка може приносити 
користь і людям, і економіці, і планеті. 

Окрім того, SoftServe системно працює також над іншими 
напрямками, які мають важливе суспільне значення. 
Зокрема, ми приділяємо велику увагу трансформації 
ІТ-освіти, і будуємо системну співпрацю з освітніми 
установами, а також громадськими організаціями, що 
працюють у цьому напрямку. Наразі в нашій мережі 
вже понад 35 партнерських ВНЗ в Україні, Болгарії та 
Польщі, де ми втілюємо оновлені навчальні ІТ-програми, 
запускаємо дуальну освіту, допомагаємо з комп’ютерним 
оснащенням, відкриваємо технологічні лабораторії в 
університетах тощо. У SoftServe є власна IT Academy, 
де студенти та випускники мають можливість здобути 
практичний досвід та зробити свій кар’єрний старт в 

компанії. Від початку 2021 року вже більше 1000 студентів 
приєднались до компанії завдяки академії і ми очікуємо, 
що до кінця року ця цифра буде ще більшою.

Іншим важливим напрямком нашої роботи є підтримка 
та розвиток спільнот, у яких ми живемо і працюємо. Для 
цього компанія також робить багато, однак я б зупинився 
на двох наших ініціативах – роботі корпоративного 
благодійного фонду «Відкриті Очі» та краудсорсинговій 
програмі Open Tech. У SoftServe працює вже понад 
12 000 людей і це величезна спільнота небайдужих 
людей, для яких важливо не лише розвиватися 
професійно, але й змінювати середовище довкола 
на краще. І згадані вище ініціативи допомагають 
нам будувати і розвивати культуру волонтерства 
та благодійності в компанії. Наш фонд з 2014 року 
реалізовує благодійні проєкти для допомоги лікарням, 
воїнам та ветеранам АТО і у сфері освіти. Більшість 
реалізованих проєктів фонду – це ініціатива працівників, 
яку співфінансують наші співробітники і компанія, а 
команда фонду підтримує операційно. До роботи над 
втіленням проєктів також долучаються працівники 
компанії на волонтерських засадах. На сьогодні фонд 

став потужним майданчиком для реалізації цілої низки 
проєктів в Україні та за її межами.

Торік наші колеги згуртувалися довкола ще однієї ініціативи 
і стартували програму Open Tech – це корпоративна 
програма, завдяки якій ми залучаємо волонтерів компанії 
для розробки цифрових рішень для допомоги у вирішенні 
гострих соціальних проблем у наших спільнотах. Тут ми 
взаємодіємо з великою кількістю локальних і глобальних 
громадських організацій та допомагаємо їм досягти 
кращих результатів з допомогою технологічних рішень. Від 
старту програми Open Tech минуло менше року, водночас 
ми маємо вже 14 реалізованих проєктів і понад 220 
волонтерів, які у цьому допомогли.

Подібні ініціативи допомагають SoftServe примножувати 
той позитивний вплив на суспільство, залучаючи до цієї 
справи найпотужніший наш інструмент – команду.

Якими екологічними проєктами SoftServe ви пишаєтесь? 

Одним з найбільших здобутків у цьому напрямку, 
безумовно, є запровадження системного підходу до 

Ми в SoftServe ще кілька років тому запровадили роздільне 
збирання відходів та елементи циркулярної економіки. Внутрішні і 
зовнішні екологічні ініціативи були у пріоритетах, як самої компанії, 
так і наших працівників. Цього року в компанії запровадили новий 
напрям, який відповідає за екологічну сталість усіх наших внутрішніх 
процесів. Ми прагнемо не лише мінімізувати наш негативний вплив 
на природу, але змінити підхід до бізнесу, щоб він був рушійною 
силою, яка може приносити користь і людям, і економіці, і планеті
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Тарас Вервега

Співзасновник та член Ради 
директорів компанії SoftServe

Має диплом з відзнакою Магістра комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій НУ “Львівська 
Політехніка” та є випускником Аспен Інституту (Київ)

У 2014 році заснував та відтоді очолює корпоративний 
благодійний фонд SoftServe «Відкриті очі» 

Співзасновник і член ради директорів Спілки 
українських підприємців (СУП) 

Член YPO

екологічних питань у компанії. Тепер ми можемо з 
впевненістю сказати, що компанія працює в напрямку 
зменшення свого екологічного відбитку і в частині викидів 
вуглецю, і в зменшенні кількості відходів та розумного 
поводження з ними, і в частині сталого споживання 
загалом. 

Як підтримуєте рівень обізнаності серед працівників 
та громадськості про свої соціальні проєкти?

Соціальна відповідальність – це невід’ємна частина 
SoftServe, нашої культури. Відтак, це те, про що ми 
говоримо всередині і назовні компанії вже упродовж 
багатьох років. До того ж, більшість наших проєктів 
реалізуються спільними зусиллями команди, працівників 
і партнерів. Це також допомагає комунікувати і ширити 
знання про подібні речі в компанії і назовні. 

Важливим елементом тут є також навчання. До прикладу, 
зараз ми фіналізуємо навчальний курс, обов’язковий 
для усіх працівників, що вчитиме принципам екологічної 
поведінки на щоденному побутовому рівні та під час 
роботи. Інтеграції соціальних тем у комунікацію та 
навчання допомагає не лише піднімати рівень обізнаності, 
але й сприяти зміні певних поведінкових моделей.

На вашу думку, чи актуальне питання саме 
циркулярної економіки для України?

Циркулярна економіка – це наше глобальне майбутнє, рух 
до неї розпочало вже чимало розвинених країн світу. Я 
впевнений, що для України це лише питання часу. 

Для нашої компанії запровадження принципів reduce-
reuse-recycle є абсолютно логічним, ефективним та 
економічно обґрунтованим. З одного боку, перехід на 
нову модель – це завжди виклик, це потребує часу, 
ресурсів та підготовки. З іншого боку, практичний 
результат себе виправдовує, це заощаджені, або, навіть, 
додатково зароблені кошти, маркетингова привабливість, 
відповідність регуляторним політикам, та, насамперед, 
відповідність компанії засадам сталого розвитку. 

Як на вашу думку слід мотивувати бізнес та 
споживачів до змін — інформувати та заохочувати 
фінансово, чи забороняти та обмежувати на 
законодавчому рівні?

На мій погляд, усі ці заходи є потрібними. Проте, важливою 
є послідовність їх запровадження. Проінформований – 
значить озброєний. Навіть у часи інтернету важливою 
є цілеспрямована інформаційна політика: розповідати, 
пояснювати, наводити приклади потрібно. Це наріжний 
камінь, з якого мають починатися будь-які зміни. На 
наступному рівні критично стимулювати бізнес і людей 
фінансово, шляхом надання безвідсоткових кредитів, 
співфінансування, податкових знижок. І вже насамкінець 
варто думати про зобов’язання на законодавчому рівні. 
Таким чином, формуються три хвилі: першопрохідці, які 
ризикують змінитися через свою внутрішню мотивацію, 
підкріплені новими знаннями; вони і отримають згодом 
максимум переваг від переходу на нову модель економіки. 
Друга хвиля приєднається, коли вже видно перші 
результати і зрозуміло, як і в яку сторону слід рухатися. 
Останніх, в свою чергу, вже змушує трансформуватись 
законодавець та зовнішнє середовище, а також суспільний 
попит на ці зміни. Окрім того, ефективно працює метод 
залучення мережі постачання, коли бізнес стимулює своїх 
партнерів та підрядників до переходу на сталі принципи 
роботи чи до циркулярної економіки. 

Чи можемо ми використати перехід до систем 
закритого циклу як можливість відбудувати нову 
стійку економічну систему?

Циркулярна економіка – це чудова і практична ціль. З її 
допомогою можна досягти значного прогресу в усіх 
трьох напрямах сталого розвитку – екології, соціальній 
сфері та економіці. Тим не менше, слід підкреслити, 
що системність та співпраця між усіма соціальними 
інститутами, включаючи органи державної влади та 
місцевого самоврядування, є необхідними для побудови 
стійкої економічної системи. Всі ініціативи, зміни та 
прагнення бізнесу і громади можуть бути плідними 
лише на фоні політичної та економічної стабільності, яка 
забезпечуються державою. 

Taras Vervega 

Двічі обирався депутатом Львівської обласної ради, 
де очолював постійну комісію з питань євроінтеграції 

Виховує двох синів та доньку
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ESG-тренди: 
декарбонізація –  
новий імператив  
для бізнесу 

Дізнайтеся більше у звіті  
«Курс на декарбонізацію»
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На світовому ринку залучення інвестицій з’являється 
новий імператив – вимога до компаній врахувати 
ESG-фактори у своїй бізнес-стратегії та надавати 
публічну звітність щодо виконання зобов’язань. 
Якщо український бізнес не буде враховувати 
цей довгостроковий тренд, залучення капіталу 
обходитиметься значно дорожче або навіть стане 
неможливим.
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Пандемія через COVID-19, яка стала нагадуванням про 
вразливість людей щодо природного середовища, а також 
підвищення уваги до питань екології з боку США, ЄС та 
Китаю, надали новий поштовх для збільшення уваги до 
принципів ESG. Зокрема, мова йде про «зелений курс» 
та декарбонізацію для компаній в усьому світі. Це стає 
вимогою регуляторів та формує нові правила гри для 
бізнесу. Компанії у всьому світі вимушені модернізувати 
та переосмислювати свої бізнес-моделі із врахуванням 
кліматичних факторів. 

Міжнародні інвестори все більше зацікавлені інвестувати 
саме у компанії, які знають, як реагувати на виклики, 
з якими ми стикаємось у сучасному світі. За даними 
дослідження CFA Institute, 76% інституційних інвесторів та 
69% роздрібних інвесторів цікавляться ESG-інвестиціями. 
Згідно з Bloomberg, глобальні активи ESG можуть 
перевищити $53 трлн до 2025 року. Це становить понад 
третину із $140,5 трлн прогнозованих загальних активів 
під управлінням.

Особливо важливою складовою ESG-принципів стає 
декарбонізація, як умова сталого розвитку. Цьому сприяє 
й тенденція збільшення регуляторного тиску щодо 
виконання ESG-практик. Наприклад, восени цього року 
в Глазго відбулася Всесвітня кліматична конференція: 
країни візьмуть на себе зобов`язання щодо скорочення 
викидів парникових газів. Відповідно, можна очікувати й 
збільшення вимог для бізнесу на законодавчому рівні. 

Економічний спад, спричинений COVID-19, поставив уряди 
країн перед необхідністю створювати «пакети» стимулів 
для відновлення. За попередніми оцінками, сума для 
відновлення складе понад $10 трлн. Частина цих коштів 
буде направлена на вирішення кліматичних проблем. 
Наприклад, ЄС планує направити на ці цілі близько 
третини коштів.

Чимало компаній зі списку Fortune 500 вже вписали до 
переліку своїх цілей стратегії з декарбонізації. Мова 

йде про прискорення переходу до відновлюваних 
джерел енергії, розробку нових продуктів з урахуванням 
зменшення викидів парникових газів, переміщення 
виробничих потужностей, інвестиції у скорочення викидів 
вуглецю та оптимізацію використання податкових 
пільг. Але чи є це рішення лише кроком до підвищення 
соціальної відповідальності таких компаній? Відповідь – 
ні. Це також впливає на вартість компанії. У 2020 році на 
американському та азійському ринках була зафіксована 
цікава тенденція. Компанії, які мають вищий ESG-фактор 
та статус «зеленого» виробництва, підвищували вартість 
своїх акцій, тоді як бізнес із низьким ESG-показником або 
без цього статусу втрачав у ціні. 

Перехід до «чистого нуля» викидів вуглецю створює 
й новий бізнес-потенціал: нові ринки, товари та зміну 
ціни. Наприклад, чимало компаній світового автопрому 
зараз переходять від продуктів з високим рівнем викидів 
СО2 до електромобілів з низьким рівнем викидів або до 
беземісійних електромобілів. Зокрема, компанія Jaguar 
Land Rover до 2025 року переведе свій модельний ряд 
автомобілів Jaguar лише на електричні моделі. Volvo 
заявляє, що зробить це до 2030 року, а GM до 2035 року. 
Ці кроки переслідують подвійну мету – збільшення 
доходів та одночасне зменшення викидів вуглецю. 

Де Україна на карті світових 
екологічних змін? 

Ми певною мірою звикли вважати, шо коли мова йде про 
глобальні тенденції, то Україна завжди має лаг часу, аби 
підготуватися до майбутніх змін. Проте, коли ми говоримо 
про стандарти ESG та особливо декарбонізацію, це не 
зовсім так. Адже за останній рік урядом було ухвалено 
чимало стратегічних рішень, спрямованих саме на 
інтеграцію країни до світового «зеленого курсу». 

Ще на початку 2021 року набув чинності Закон «Про 
засади моніторингу, звітності та верифікації викидів 
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Перехід компанії на екологічну модель поведінки відбудеться швидше, якщо буде визначена 
конкретна відповідальна особа. Це працює також, як і в будь-якому бізнес-процесі. Чимало 
організацій з перших кроків практичного втілення принципів ESG з’ясували, що інвестиції в посади 
менеджера зі сталого розвитку та менеджера з питань енергетики окупилися в кілька разів. 
Безпосередні заощадження від оновлення світлодіодного освітлення, водозбереження, модернізації 
системи кондиціонування та вентиляції, програм гнучкого реагування на попит та кампанії з 
енергозбереження компенсували витрати на початкові заробітні плати. Це також надає інвесторам 
вагомі докази щодо реалізації принципів ESG та створює стимули для більших інвестицій. 

Як і будь-яка практика соціальної відповідальності бізнесу декарбонізація має бути частиною бізнес-
стратегії компанії, а не просто задекларованими етичними принципами, та підлягати публічній 
звітності для всіх зацікавлених сторін. Це має стати робочою практикою як на рівні керівників, так і 
всіх працівників. Наприклад, прив’язувати бонусні виплати керівникам до екологічних показників. 

парникових газів», який передбачає впровадження 
системи моніторингу, звітності та верифікації викидів 
парникових газів. В липні було прийняте рішення 
щодо внеску України в глобальне зменшення викидів 
парникових газів. Мета України – скоротити викиди до 
2030 року до 35% від показника 1990 року, тобто викиди 
CO2 мають скоротитися на 65%. 

Варто звернути увагу, що це рішення є амбітнішим за 
мету ЄС, який зобов`язався скоротити цей показник до 
55%. У рамках заходів з виконання Паризької кліматичної 
угоди уряд також готує новий план дій, виконання якого 
ймовірно вимагатиме істотних інвестицій та сприятиме 
залученню додаткових технологічних і фінансових ресурсів 
для модернізації та трансформації економіки. Чи обійдеться 
ця трансформація без збільшення регуляторних вимог до 
бізнесу, вважаю це питанням риторичним. Якщо брати за 
приклад країни ЄС, то навряд чи. 

Також ми спостерігаємо, що наразі ведуться активні 
перемовини щодо так званого Green Deal – курсу, 
націленого на введення додаткового «екологічного 
податку» на викиди вуглецю. І це додатково посилить тиск 
на експортерів та загалом бізнес, оскільки може зумовити 
необхідність вирівнювати умови ведення бізнесу. 
Першою ластівкою у березні 2020 року був новий Кодекс 
корпоративного управління, затверджений рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
який рекомендує українським компаніям звітувати про 
проєкти сталого розвитку. 

Можна очікувати в найближчі роки ухвалення законів, які 
підштовхнуть країну до «нульового рівня» викидів. Уже 
тільки з огляду на регуляторну політику компаніям, щоб 
відповідати законодавчим вимогам, доведеться рухатися 
в напрямку зменшення викидів. Усе це означає, що 
ігнорувати зобов'язання щодо декарбонізації та практик 
ESG в цілому стане неможливим. Фактично, це може 
призвести до того, що така компанія стане неспроможною 
бути гравцем на ринку. Тому варто трансформувати 
бізнес вже сьогодні, розуміючи, що ESG та питання 
декарбонізації зокрема є довгостроковим трендом, який 
буде все більше впливати на розвиток бізнесу. 

З чого почати? Шлях до декарбонізації у вашій компанії 

За даними нашого дослідження KPMG «Курс на декарбонізацію», бізнес має спиратися на кілька принципів, які вже 
використовують найбільш глобальні та успішні компанії у світі. 

Принцип 1. Декарбонізація і стратегічне передбачення

Принцип 2. Реалізація екологічної поведінки на практиці
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Дотримання екологічних стандартів та уважне відстеження потенційних законодавчих змін 
допоможе компаніям мати конкурентні переваги на ринку, що впроваджує принципи ESG. Ті, 
хто діють на випередження, а не лише реагують на зміни, можуть здешевити складні операції 
та ланцюги поставок і створити додаткові умови для інновацій. Саме така стратегія забезпечує 
довгострокову результативність на ринку, учасники якого все свідоміше ставляться до питань 
клімату. 

Принцип 3. Підвищення регулятивної гнучкості

Чимало провідних світових брендів прямують до втілення своїх планів щодо декарбонізації у 
партнерстві з колегами, промисловими групами, неурядовими організаціями і постачальниками, 
спроможними допомогти їм вдосконалити їхні стратегії. Ви можете почати з домовленостей з 
постачальниками. Наприклад, у 2017 році компанія Walmart оголосила про проєкт Gigaton, щоб 
у такий спосіб до 2030 року вилучити із глобального ланцюга створення вартості один мільярд 
метричних тон (гігатон) парникових газів. 

Принцип 4. Прискорене створення партнерств, орієнтованих 
на збереження клімату

Неможливо досягти помітного результату, якщо ви його не відстежуєте. Ми живемо в епоху 
диджиталізації, і цю перевагу теж варто використовувати. Сьогодні блокчейн є платформою для 
отримання необхідних підтверджень. Створений як незмінний реєстр, блокчейн стає механізмом 
довіри, який відповідає на запитання «скільки», «де» та «коли», підтверджуючи ваші результати 
у безпечний та доказовий спосіб. Внесення даних про викиди у відкриті звіти, в яких інформація 
простежується до першоджерела та які зберігаються на блокчейні, дозволить організаціям здобути 
розуміння, якого так прагнуть їхні акціонери. 

Принцип 5. Оцифрування даних та процесів для зміцнення довіри 
та підтвердження результатів
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Вирішення складних 
правових та податкових питань 
Широкий географічний масштаб мережі фірм KPMG дозволяє нам об’єднувати 
команди з міжнародним досвідом та локальною експертизою для вирішення 
найбільш складних правових та податкових бізнес-завдань наших клієнтів. 

 Передінвестиційне податкове дослідження бізнесу (Due Diligence)
 Податкове структурування угод M&A 
 Ліцензії та дозволи, участь в аукціонах
 Контракти: EPC, O&M, PEC, PSA, договори підряду, сервісні та ліцензійні договори
 Корпоративне управління та комплаєнс
 Реструктуризація бізнесу (unbundling та уникнення конфлікту інтересів)
 Консультування щодо регуляторних та антимонопольних вимог, вимог  

з охорони праці, екологічного та трудового законодавства 
 Енергетичні спори
 Податкове планування 
 Трансфертне ціноутворення
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Сьогодні інтеграція ESG принципів — це імператив 
бізнесу. Ключові зацікавлені сторони — від клієнтів 
до інституційних інвесторів — очікують, що 
компанії позитивно впливатимуть на цілу низку 
сфер діяльності: від заохочення різноманітності до 
сприяння у вирішенні питань захисту планети. 

Погляд керівників 
бізнесу 2021. 
ESG-тренди.

Дізнайтеся більше та  
завантажуйте звіт
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Актуалізація соціальних питань 

За останні 18 місяців завдяки прискоренню 
цифровізації світ не тільки став більш динамічним, 
але й більш суперечливим і розрізненим. В 
економічно розвинутих країнах зростає соціальна 
напруженість, при цьому основна увага приділяється 
усуненню нерівності. Керівники знають про 
виникнення відповідних громадських настроїв, а 
дослідження свідчать про те, що вони усвідомлюють 
роль, яку компанії можуть відіграти в забезпеченні 
загального прибутку для акціонерів і загальної 
соціальної віддачі. Майже половина респондентів в 
Україні (47%) та дві третини у світі (67%) говорять 
сьогодні про запит з боку зацікавлених сторін, 
зокрема інвесторів, регуляторів та замовників, на 
збільшення звітності та прозорості з питань ESG 
(екологічних, соціальних та управлінських). 30% в 
Україні та 58% респондентів у світі характеризує 
цей запит як значний та вагомий, зазначаючи, 
що найбільший тиск бачать з боку інституційних 
інвесторів – 67% в Україні та 52% у світі.

У світі сьогодні ми бачимо, що основна увага 
приділяється соціальному аспекту програми 
ESG, де 81% керівників зазначають: «Пандемія 
змусила нас змістити акцент на соціальний 
аспект нашої програми ESG». 

Але дослідження також виявило глибоке 
протиріччя між відповідальністю, яку, на 
думку керівників, вони несуть за досягнення 
прогресу в соціальному вимірі ESG, та їхньою 
здатністю виправдати очікування в забезпеченні 
результатів у критично важливій сфері 
різноманітності. З одного боку, 71% керівників 
заявили, що вони все більше нестимуть 
особисту відповідальність за досягнення 
прогресу при вирішенні соціальних проблем. 
Але з іншого боку, понад половина (56%) 
респондентів визнала, що з урахуванням того, 
що очікування громадськості, інвесторів і уряду 
щодо різноманітності, рівності та інклюзивності 
(DEI) так швидко зростають, їм складно буде їх 
виправдати. Крім того, 46% опитаних керівників 
зазначили, що негативний вплив глобальної 
пандемії на жінок на робочому місці ускладнює 
досягнення їхніх цілей щодо гендерного 
паритету на рівні вищого керівництва. 

Для досягнення прогресу щодо DEI всередині 
організацій керівникам, ймовірно, слід діяти в 
двох напрямках. По-перше, активно дослухатися 
до думок своїх працівників, щоб зрозуміти, 
які саме аспекти DEI для них важливі. По-
друге, встановити чіткі та вимірювані цілі для 
досягнення прогресу стосовно цих пріоритетів.

71%
керівників зазначили, що 
вони будуть все більше нести 
персональну відповідальність за 
досягнення прогресу у вирішенні 
соціальних проблем. З іншого 
боку, переважна частина (56%) 
визнала, що з урахуванням того, 
як швидко зростають очікування 
держави та інвесторів щодо 
інклюзивності, різноманітності 
та рівності, їм складно буде їх 
виправдати.

81%
керівників у світі 
зазначають, що 
пандемія змусила 
змістити акцент на 
соціальний аспект 
програми ESG. 
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Співпраця для забезпечення сталого розвитку 

Заходи, спрямовані на обмеження зміни клімату та скорочення викидів вуглецю, ніколи не були такими важливими 
як зараз. Останній аналіз Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (МГЕЗК), опублікований у серпні 2021 
року, прогнозує значний прогрес глобального потепління зі зростанням температури на 1,5 °C до 2040 року.

Для досягнення прогресу у вирішенні проблем сталого розвитку, включно зі зміною клімату і декарбонізацією 
економіки, керівники планують вкладати значні кошти в досягнення сталості, при цьому 24% в Україні та 30% 
керівників у світі планують інвестувати понад 10% доходів для забезпечення сталого розвитку.

Схема 1: Відсоток доходів, який керівники планують інвестувати у програми сталого розвитку
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«24% в Україні та 30% 
керівників у світі планують 
інвестувати понад 10% доходу 
у програми сталого розвитку 
своїх компаній».
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Джерело: KPMG 2021 CEO Outlook та Погляд керівників бізнесу в Україні 2021

Водночас керівники також підкреслюють, що 
прогрес у сфері сталого розвитку та зміни клімату 
потребує не менш значної підтримки з боку уряду.

77%
керівників зазначають, що для 
стимулювання кліматичних 
інвестицій, які здійснює бізнес- 
спільнота, потрібен також 
державний стимул. 

75%
кажуть, що «світові лідери 
Конференції COP26 зобов’язані 
активніше працювати у напрямку 
вирішення проблем змін клімату».
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Зв'язок між стратегією ESG та фінансовими результатами 

Громадськість вимагає формування в сфері ESG все більш амбітних цілей. Але чи здійснюють керівники необхідні 
кроки для втілення таких цілей в життя? Сьогодні керівники — це ті, хто може реалізовувати місію компанії 
та відповідати на підвищені очікування суспільства, водночас підтримуючи стабільну діяльність за допомогою 
впровадження цифрових інновацій. Ні те, ні інше не можна зробити у вакуумі, три чверті (75%) керівників світового 
рівня заявляють, що їхні інвестиції в сферу цифрових технологій та інвестиції в ESG нерозривно пов'язані. Оскільки 
керівники планують спрямовувати значні кошти на програми сталого розвитку, важливо, щоб їхні інвестиції в цифрові 
технології відповідали їхнім потребам у сфері ESG. 

Але хоча керівники компанії вважають, що соціальні та екологічні пріоритети є ключовими, вони менш впевнені у 
зв’язку між програмами ESG та фінансовими результатами. Як видно зі Схеми 2, потрібно зробити більше зусиль для 
забезпечення зв'язку між стратегією ESG та фінансовими результатами. У той час як 52% керівників в організаціях 
з високим рівнем зростання (ті, хто передбачають зростання прибутку компанії в розмірі понад 5% на рік упродовж 
наступних 3 років) вважають, що їхні програми ESG покращать фінансові результати, у ширшій вибірці керівників 
цей показник зменшується до 37%. Майже чверть (24%) опитаних заявляє про те, що реалізація програм ESG може 
призвести до зменшення фінансових результатів, в Україні так вважає 3% керівників, а 77% українських керівників 
говорить про нейтральний або незначний вплив реалізації програми ESG на фінансові результати компанії.

Керівники говорять, що їхні організації намагаються звітувати про результати роботи щодо ESG у форматі потрібному 
та значущому для зацікавлених сторін, таких як інвестори. Коли ми попросили керівників визначити одну критичну 
проблему, яка заважає повідомляти про продуктивність програми ESG ключовим зацікавленим сторонам, 42% 
респондентів заявили, що для них це виклик говорити цілісно та переконливо про реалізацію ESG. 

Підготовка правильної звітності має вирішальне значення, оскільки увага інвесторів до діяльності компаній в сфері 
ESG посилюється: 58% керівників у світі та 30% в Україні стикаються з підвищеними вимогами з боку зацікавлених 
сторін, зокрема інвесторів, регуляторних органів та клієнтів, щодо звітності з питань ESG.

Схема 2: Компанії з високим рівнем 
зростання, швидше за все, побачать, що їхні 
програми з захисту довкілля, соціальних 
питань та корпоративного управління (ESG) 
сприяють отриманню кращих фінансових 
результатів
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Джерело: KPMG 2021 CEO Outlook

керівників стикаються з підвищеними 
вимогами з боку зацікавлених сторін, 
зокрема інвесторів, регуляторних органів та 
клієнтів, щодо звітності з питань ESG та її 
прозорості.

В Україні

У світі58%
30%
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Підсумки

Дослідження показують, що значна кількість керівників 
компаній й досі не впевнена у позитивному фінансовому впливі 
програм ESG. Це є ознакою того, що програми ESG служать 
багатьом цілям. Наприклад, можуть забезпечити відповідність 
організації нормативним стандартам. Або роблять внесок у 
вирішення важливих для місцевих громад питань ESG, таких 
як різноманітність і рівність. Щоб гарантувати, що ESG також 
сприяє фінансовому зростанню, керівникам слід зосередити 
увагу на таких питаннях: 

— Визначення найважливіших інвестицій програми ESG, 
необхідних для досягнення довгострокової вигоди, 
наприклад, декарбонізації. Також інвестиції у цифрові 
рішення для формування підходів до використання 
можливостей та подолання ризиків у сфері сталого розвитку. 
Та бачення того, як ініціативи ESG можуть безпосередньо 
стимулювати зростання доходів через можливості для нових 
інноваційних продуктів та послуг. 

— Встановлення показників та стандартів для звітування 
про результати роботи у сфері ESG, які визначають 
рівень амбіцій та гарантують, що компанія зможе донести 
переконливу та цілісну інформацію щодо ESG до інвесторів 
та інших зацікавлених сторін.
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Підвищення  
енергоефективності компанії 

Команда KPMG має досвід розробки 
корпоративних кліматичних стратегій, побудови 
системи вуглецевої звітності та допоможе вам 
впровадити систему енергоменеджменту.

Олег Неплях
Партнер, керівник відділу  
інвестиції та ринки капіталу,  
керівник галузевої практики 
енергетики та природних ресурсів 

  onepliakh@kpmg.ua

Дмитро Романович
Заступник директора,  
консультаційні послуги,  
урядові проєкти та міжнародні 
проєкти розвитку,  
KPMG в Україні 
 

  dromanovych@kpmg.ua



Попри прогнози пандемія коронавіруса не послабила 
глобальний інтерес до більш екологічного виробництва 
енергії. Попит з боку споживачів, дії урядів та інші 
ринкові сили як і раніше сприяють тому, що в питаннях 
споживання відновлюваним і низьковуглецевим 
джерелам енергії приділяється більше уваги, ніж 
викопним видам палива. Безумовно, з одного боку, 
ці зміни створюють певні виклики для нафтогазових 
компаній, але з іншого – саме зараз у них є можливість 
впровадити нові бізнес-моделі, що базуються на 
екологічно чистій енергії, які допоможуть відновити 
бізнес і приведуть до подальшого зростання в умовах 
нульових нетто-емісій парникових газів в світі.

Майбутнє 
нафтогазової галузі: 
використання 
екологічно чистих 
джерел енергії

ДОКЛАДНО
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Нова реальність нафтогазової галузі

Незважаючи на те, що після спричиненого COVID-19 локдауна попит на продукти нафтогазової галузі 
знову почав зростати, усі пов’язані з пандемією зміни, яких зазнали наш спосіб життя, робота, подорожі і 
використання технологій, швидше за все, збережуться, що неминуче вплине на традиційну бізнес-модель 
нафтогазових компаній.

Важливим кроком для організацій може стати впровадження принципів ESG безпосередньо в їхні 
операційні моделі. 

Незалежно від того, чи здійснюються інвестиції у відновлювальні джерела енергії (ВДЕ), чи ведеться 
розробка продуктів та послуг для сприяння іншим секторам у галузі декарбонізації або реалізуються 
інші стратегії, пов'язані з питаннями екології в рамках ESG-ініціатив, нафтогазові компанії зможуть 
скористатися багатьма перевагами: від поліпшення доступу до капіталу та кваліфікованих кадрів до 
побудови більш міцних відносин з громадськістю та регулюючими органами.

П'ять напрямків «зелених» інновацій, у яких нафтогазові компанії можуть 
посісти лідируючі позиції

Нафтогазові компанії поки що розмірковують над тим, як краще перечекати поточні події і підготуватися 
до будь-яких тривалих наслідків COVID-19. Ефективним способом вирішення їхніх проблем може стати 
насамперед перехід від виключно нафтогазової діяльності до використання енергії з відновлюваних або 
стійких джерел.

За останні кілька років низка світових нафтогазових гігантів почала потихеньку посідати активні позиції 
на ринку електроенергетики, купуючи генеруючі потужності і роздрібні збутові компанії, щоб забезпечити 
доступ до фінансових ринків, пов'язаних з електроенергетикою1. Спочатку йшлося про довгострокові 
заходи з диверсифікації енергетичних портфелів і отримання доступу до енергії, що виробляється ВДЕ. 
Однак, відповідно до того, як галузь намагається відновитися і рухатися вперед після пандемії COVID-19, 
ці заходи можуть принести набагато швидші й ефективніші результати, ніж спочатку очікувалося.

Крім того, бізнес-моделі, побудовані з урахуванням потреб декарбонізації, наприклад, виробництво 
альтернативного палива, використовують основні компетенції нафтогазової галузі: інженерні досягнення, 
здатність працювати в несприятливих умовах, постачання енергетичних продуктів і надання енергетичних послуг. 

П'ять напрямків «зелених» інновацій

1. ВДЕ: вітрова і сонячна енергетика 
поступово завойовують світ

2. Водень: найбільш поширене джерело 
енергії нарешті стало популярним

3. Біопаливо: збільшення державної 
підтримки

4. Комерційні перевезення: перший етап 
повсюдного переходу на електромобілі

5. Уловлювання, використання і зберігання 
вуглецю: декарбонізація у всіх секторах

Кожен з п'яти описаних нижче напрямків розвитку 
дозволить окремим нафтогазовим компаніям 
використовувати їхні сильні сторони, можливості, 
суміжні напрямки діяльності та наявні на сьогодні 
інвестиції. Незважаючи на те, що на кожному з цих 
ринків присутні конкуренти з інших галузей, ми твердо 
переконані в тому, що нафтогазова галузь володіє 
перевагами, які можуть допомогти компаніям посісти 
провідні позиції.

1 Financial Times. Shell aims to become world’s largest electricity company. March 2019.
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Зобов'язання з боку урядів

Очікується, що попит на нафту і газ в 
країнах, що розвиваються, зростатиме до 
2035 року, а можливо, й надалі2. Розвинені 
країни, навпаки, активно виступають за 
декарбонізацію.

Наприклад, план розвитку енергетики 
найбільшої світової економіки Китаю 
передбачає, що енергія від невикопних 
джерел повинна скласти до 2020 
року 15%, а до 2030 року – 20% від 
загального споживання. Крім того, у 
рамках амбітної стратегії з електрифікації 
систем забезпечення мобільності Пекін 
став світовим лідером з виробництва та 
продажу електромобілей3. 

За останні місяці ми стали свідками 
впровадження комплексу заходів зі 
стимулювання економіки в зв'язку з 
пандемією COVID-19, які охоплюють 
ініціативи із створення інфраструктури 
для досягнення цілей у галузі сталого 
розвитку та отримання екологічно 
чистої енергії, наприклад, європейська 
«Зелена угода». При укладанні контрактів 
на купівлю скрапленого природного 
газу (СПГ) деякі країни навіть роблять 
застереження, що будуть купувати СПГ 
лише у тих постачальників, які надають 
низьковуглецевий продукт.

Корпоративні ініціативи

Приблизно половина компаній зі списку 
Fortune 500 поставила за мету скоротити 
їхні загальні викиди вуглецю4. При 
цьому 23% взяли на себе зобов'язання 
забезпечити нульові нетто-викиди: для 
цього вони мають намір здійснювати 
закупівлю 100% енергії з відновлюваних 
джерел та/або досягти науково 
обґрунтованих цільових показників 
скорочення викидів не пізніше 2030 року5.

Ринки капіталу

Відповідно до того, як споживання 
зміщується в бік більш екологічно чистої 
енергії, чимало інвесторів звертають 
все більшу увагу на цілі компаній у 
галузі екології, соціальних питань та 
корпоративного управління (ESG), 
при цьому припиняючи інвестиції і 
фінансування в викопні види палива. 
Відзначаються більш високі результати 
продуктів, вироблених відповідно до цілей 
ESG, порівняно з середніми показниками 
за певні періоди, зокрема під час кризи, 
пов'язаної з пандемією коронавірусу6. 
А інвестори, відповідно, надають рекордні 
суми капіталу фондовим менеджерам зі 
встановленими ESG-стратегіями7.

Історично нафтогазові компанії стикалися 
зі значним ризиком для акціонерів при 
переході від основних компетенцій до 
ведення бізнесу в рамках ESG-питань.

Інвестори викуповують частки на ринках і 
в компаніях, щоб отримати доступ до цих 
самих ринків. Вони, як правило, не входять 
до бізнесу нафтогазових компаній заради 
участі в проєктах з електроенергії і ВДЕ. 
Проте настрій акціонерів змінюється, 
та інвестори бачать, що розвиток ESG-
порядку денного здатний захистити 
інвестиції від негативної динаміки цін на 
акції. За поточних умов диверсифікація за 
видами діяльності, що підвищує рейтинги 
у галузі ESG і ринкову вартість, може 
набагато позитивніше сприйматися 
інвесторами (і навіть становити для них 
більший інтерес).

На додаток до всього, на банки, страхові 
компанії, фонди з управління активами 
та інших учасників ринку капіталу 
чиниться істотний тиск, через який вони 
повинні вести бізнес з підприємствами, 
що заздалегідь відповідають певним 
критеріям у галузі ESG. Глобальні 
ініціативи, такі як План дій ЄС з питань 
сталого фінансування, спрямовані на 
переорієнтацію капіталу на більш стійкі 
організації. Нафтогазові компанії, які 
провадять діяльність відповідно до ESG-
стратегій, можуть зберегти і розширити 
свій доступ до боргового та акціонерного 
фінансування.

Замість створення обмежень для 
нафтогазових компаній ці тенденції 
можуть, навпаки, відкрити для галузі нові 
можливості для майбутнього бізнесу.

2 The Atlantic Council. “The role of Oil and Gas Companies in the Energy Transition.” January 2020.
3 NewScientist. “China is on track to meet its climate change goals nine years early.” July 26, 2019.
4 WWF / CDP/ CERES. Power Forward 3.0. April 2017.
5 Natural Capital Partners. Deeds not words. September 2019.
6 HSBC Report. “ESG stocks did best in COVID-19 slump” March 2020
7 WSJ. ESG Investing Shines in Market Turmoil, With Help From Big Tech. May 2020.
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Згідно з даними деяких аналітиків, з 2008 року 
виробництво відновлюваної електроенергії в США 
збільшилося у понад два рази8, і в 2020 році може 
скласти майже 21% від загальної кількості виробленої 
в країні електроенергії9.

Обсяги виробництва енергії з відновлюваних джерел, 
особливо енергії вітру і сонця, швидко зростають. 
Потужність встановлених у США вітрових установок 
на сьогодні складає понад 100 000 МВт, а сонячних – 
понад 66 600 МВт.

Згідно з недавнім звітом Федеральної комісії з 
енергетичного регулювання (FERC), очікується, 
що протягом наступних трьох років ці об'єкти 
забезпечать вищу виробничу потужність, ніж 
установки, що працюють від природного газу10.

Усі ВДЕ, включно з біопаливною, геотермальною, 
гідроенергетикою, сонячною і вітровою енергію, 
дозволять збільшити генеруючі потужності США на 
51 ГВт до лютого 2023 року, а вироблення енергії з 
природного газу, вугілля, нафти і атомної енергії в 
сукупності фактично знизиться майже на 2 ГВт за той 
самий період.

Перспективні розробки

Бар'єри, що перешкоджають впровадженню 
відновлюваних джерел енергії, починають 
руйнуватися.

 —  Проблеми прогнозування можуть бути вирішені 
за допомогою розширеної аналітики даних і 
використання нових технологічних інструментів, 
що дозволяють більш точно передбачити обсяг 
відновлюваної електроенергії, що виробляється 
в конкретному місці і в конкретний час. Найбільш 
просунуті моделі можуть зараз з досить високою 
точністю спрогнозувати заздалегідь, за три-п'ять 
днів, обсяг виробництва вітрової енергії, яка 
надійде на ринки потужності.

 —  Проблему передачі електроенергії від місця 
виробництва до точки споживання можна 
вирішити за рахунок активного будівництва 
ліній електропередач, які поєднують генеруючі 
потужності з енерговузлами. Приватні компанії-
девелопери в енергетичній галузі можуть 
допомогти електромережевим компаніям 
збільшити поширення ВДЕ. 

 —  Скарги на постійні перебої з постачанням 
електроенергії від ВДЕ виникають досить часто. 
Зараз цю проблему можуть вирішити системи 
зберігання на рівні електромереж, які дозволяють 
вирівнювати виробництво електроенергії 
відповідно до навантаження. 

 —  Щоб підвищити ефективність економіки проєктів 
з мережевого накопичення електроенергії, 
енергокомпанії можуть розглянути застосування 
гібридних систем з виробництва відновлюваної 
енергії для автономних об'єктів. Це особливо 
актуально у випадку використання інвестиційних 
податкових пільг та аналогічних податкових 
преференцій.

 —  Варто відзначити, що будівництво морських 
вітроелектростанцій (ВЕС) – традиційний напрям 

ВДЕ – знову набирає силу. Порівняно з наземними 
морські ВЕС надійніші, використовують вищу 
середню швидкість вітру і більші та ефективні 
турбіни, які максимізують кількість енергії, що 
виробляється окремими турбінами і вітропарками. 
Завдяки технологічному прогресу надводні морські 
енергоустановки стали конкурентоспроможним 
альтернативним способом виробництва електрики 
набагато швидше, ніж очікувалося. Тепер 
будівництво вітропарків може здійснюватися на 
шельфі і глибоководних ділянках, що забезпечить 
ще стрімкіший розвиток вітроенергетики.

Можливості для нафтогазової галузі

Нафтогазовим компаніям і сервісним компаніям, що 
їх підтримують, добре відомо, як вести будівництво 
і роботу в морських умовах. Вітроенергетика – це 
прекрасна можливість для розвитку нових ринків 
енергетичних послуг, а також активного використання 
малозадіяних берегових і морських інфраструктур, 
обладнання і персоналу.

З позицій нормованої вартості енергії (LCoE), технології 
виробництва вітрової та сонячної електроенергії 
настільки ж конкурентоспроможні, як і енергія, що 
отримується від викопного палива (а на багатьох 
ринках навіть більш конкурентоспроможні). Нещодавно 
проведені дослідження показали, що сонячна енергія 
і береговий вітер зараз є найдешевшими новими 
джерелами електроенергії для як мінімум 2/3 
населення планети, а до 2050 року на їхню частку 
припадатиме майже 50% від світового виробництва 
електроенергіі11.

ДОКЛАДНО

8 EIA. “U.S. renewable electricity generation has doubled since 2008.” March 19, 2019.
9 New York Times. “Oil Companies Are Collapsing, but Wind and Solar Energy Keep Growing.” April 7, 2020. Cited in article: U.S. Energy Information Administration (EIA). “Short Term Outlook,” June 7, 2020.
10 FERC. “Energy Infrastructure Update,” February 2020.
11 Bloomberg NEF. “New Energy Outlook.”
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Досягнення цілей декарбонізації на рівні компаній і 
країн стає все важчим завданням. Цільові показники 
ускладнюються, а наявні інструменти значною мірою 
вичерпані.

На сцену виходить водень – елемент, що найчастіше 
зустрічається у Всесвіті. Водень є найбільш енергоємним 
паливом (порівняно з бензином його теплотворна 
здатність вища у 2,5 рази)12. Крім того, водень – одне з 
найчистіших джерел енергії: продукт його згоряння – це 
лише водяна пара.

Завдяки низькій вартості виробництва і зберігання 
«зеленого» водню існує безліч варіантів його 
використання. Наприклад:

 —  Стратегічний підхід до зберігання енергії забезпечує 
вирівнювання пікових навантажень в умовах коливань 
обсягу виробництва ВДЕ13. У періоди надлишкового 
виробництва «зайва» електроенергія може 
використовуватися для виробництва і зберігання водню. 
Під час короткострокових змін і на етапі зниженого 
виробництва водень, що зберігається, можна 
використовувати як великомасштабний «акумулятор» 
для безперервного виробництва низьковуглецевої 
енергії, щоб задовольнити наявний попит.

 —  Водень може також сприяти декарбонізації на 
далекомагістральних і трансокеанічних перевезеннях. 
Обидві форми транспортування вимагають значних 
обсягів дизельного і бункерного палива. Сучасні 
акумулятори поки що не мають достатньої ємності 
і щільності зберігання енергії, щоб забезпечити 
надійне та економічно ефективне транспортування 
корисних вантажів відповідно до операційних потреб. 

При цьому відновлюваний водень, перетворений і 
акумульований у вигляді метанолу та/або амонію, 
може використовуватися як перехідне паливо, що 
забезпечить безперервність цих важливих видів 
комерційної діяльності доти, допоки не будуть 
розроблені і протестовані ефективніші технології 
зберігання і транспортування енергії.

Перспективні розробки

Водень стає все більш привабливим з погляду 
декарбонізації енергетики, систем опалення, транспорту, 
промислових процесів тощо.

Процес електролізу для отримання водню з води вимагає 
значної кількості електроенергії, але при цьому ціна на 
вітрову і сонячну енергію для проведення електролізу 
продовжує стрімко знижуватися.

Відповідно до зростання попиту на диверсифікацію 
енергетики воднева економіка пропонує споживачам усе 
більше переваг. Процес і чисте водневе паливо, отримане 
в результаті електролізу з використанням електричної 
енергії від ВДЕ, є рішенням щодо декарбонізації з низьким 
рівнем викиду вуглецю. У недавньому дослідженні Ради з 
водневих технологій зазначається, що широкий розвиток і 
впровадження водневої економіки дозволить до 2050 року 
задовольнити 18% від світової потреби в електроенергії14.

Можливості для нафтогазової галузі

Відповідно до зростання інтересу до водневих технологій і 
збільшення інвестицій нафтогазова галузь може підтримати 
і навіть стати лідером у розвитку цього напрямку.

Нафтогазові компанії володіють багаторічним 
досвідом роботи в галузі нафтохімії, власними 
знаннями і навичками з підтримки розвитку інновацій 
у галузі водневих технологій і мають уявлення про 
будівництво великомасштабних об'єктів з виробництва 
електроенергії.

Цей практичний досвід підвищує довіру до галузі 
на ринках капіталу і серед регулюючих органів, що 
відкриває доступ для інвестицій, полегшує процеси 
запуску і отримання дозволів для впровадження 
інноваційних технологій.

Крім того, нафтогазові компанії можуть використовувати 
наявну інфраструктурну мережу розподільних 
трубопроводів для транспортування водню. Це 
дозволить нафтогазовій галузі відіграти важливу роль 
у стимулюванні впровадження водневих технологій у 
різних промислових, комерційних і роздрібних галузях 
при одночасному зниженні супутніх енерговитрат і 
викидів парникових газів.

12 US Dept. of Energy. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. Hydrogen Storage.
13 Energy & Environmental Science. The value of seasonal energy storage technologies for the integration of wind and solar power. Issue 7. May 2020.
14 The Hydrogen Council. Path to hydrogen competitiveness: A cost perspective. January 2020.
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Біопаливо наступного покоління, або 
вдосконалене біопаливо, здатне подолати 
обмеження, характерні для викопного палива 
або біопалива попереднього покоління. 
Його виробники можуть не будувати нове 
спеціалізоване обладнання, а використовувати 
наявну інфраструктуру. Крім того, вони можуть 
скоротити викиди, які утворюються в процесі 
переробки і очищення, заохочуючи ідею 
відповідального землекористування, включно 
з використанням непродовольчих культур як 
вихідної сировини.

Ці види палива (ще й за наявності сертифікатів, що 
підтверджують низький вміст вуглецю) економічно 
дуже привабливі. Більш того, вони все частіше 
розглядаються як екологічніші у порівнянні 
з традиційними видами викопного палива як 
замовниками, так і державними установами.

Перспективні розробки

Державні установи та дослідницькі університети 
активно заохочують розвиток біопалива 
наступного покоління і вивчають його різні види: 
біодизельне паливо, гідроізомерізовані жири і олії; 
дизельне паливо і бензин, отримані в результаті 
піролізу біомаси; оксигенати з целюлози; етанол, 
бутанол і аналогічні довголанцюгові спирти. 
Ведуться дослідження палива та паливних 
сумішей, які дозволять оптимізувати вартість, 
продуктивність і теплотворну здатність для 
використання в двигунах із запалюванням від 
стиснення і примусовим запалюванням15.

ДОКЛАДНО

Можливості для нафтогазової галузі 

На відміну від традиційних нафтогазових компаній, 
виробники низьковуглецевого палива, що 
відповідають місцевим вимогам, не обов'язково є 
найнадійнішими або досвідченими виробниками 
рідкого палива в нафтовій та нафтохімічній галузях. 
У зв'язку з цим вони можуть втратити можливість 
збільшити свою частку на ринку, поліпшити 
експлуатаційні показники або досягти економічної 
ефективності, щоб підвищити рентабельність 
виробництва.

ДОКЛАДНО

15 NREL. Navigating the Intersection of Fuels and Combustion. 2014

Нафтогазові компанії можуть заново вибудувати 
або трансформувати наявну інфраструктуру 
під виробництво низьковуглецевого палива в 
регіонах з відповідними ринками (або поблизу 
них). Крім того, порівняно з менш досвідченими 
виробниками їхня діяльність буде більш 
ефективною і результативною. Більші компанії 
краще обладнані для переходу на великомасштабне 
виробництво, ніж багато нішевих підприємств, 
що мають обмежені оборотні кошти та/або не 
володіють досвідом, який мають великі промислові 
нафтопереробні заводи.

ДОКЛАДНО
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Комерційні перевезення: 
перший етап 
повсюдного переходу 
на електромобілі

Напрямок 4:
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Потенціал ринку

Крім ВДЕ, транспортна галузь надає 
широку можливість для великомасштабного 
впровадження технологій низьковуглецевої 
енергії. Електрифікація наземних 
вантажоперевезень в США набагато 
більше вплине на нафтогазову галузь, 
ніж збільшення кількості особистих 
електромобілів16. У США наявність парку 
електричних комерційних вантажівок, що 
мають можливість швидкої зарядки, для 
перевезення вантажів на далекі відстані 
зумовить значне скорочення попиту на 
паливо.

Досвід Китаю дає можливість побачити 
ефект від електрифікації транспорту. Уряд 
Піднебесної визначає розвиток світового 
ринку електробусів, забороняючи міським 
органам влади купувати традиційні дизельні 
автобуси. У певний момент кількість 
електробусів, щотижня виведених на 
ринок міськими адміністраціями, стала 
перевищувати загальну кількість комерційних 
електромобілів, що експлуатуються в світі. 
На дороги Китаю вийшло в рейс понад 
400 000 електробусів17, що зумовило 
скорочення зростання попиту на нафту в 
усьому світі майже на 3%18.

Технологія, що дозволяє виробляти дешевші 
акумуляторні батареї, стане інноваційним 
рішенням, яке, швидше за все, істотно 
змінить транспортний сектор.

Перспективні розробки

В останні десять років витрати на виробництво 
акумуляторів знижувалися в середньому на 
18% на рік. На тлі подальшого падіння цін 
можливість використання акумуляторних 
батарей для вантажних автомобілів стає більш 
перспективною.

Можливості для нафтогазової 
галузі

Пандемія COVID-19 змінила поведінку 
споживачів на найближче майбутнє, а можливо, 
і назавжди. Покупці, які стали більше купувати 
онлайн під час локдауна та оцінили легкість 
і зручність покупок з дому, швидше за все, 
будуть робити так надалі. Це зумовить 
збільшення кількості доставок – від виробника 
до складів і далі до розподільних центрів і 
приватних споживачів.

Комерційні автоперевезення 
електротранспортом допоможуть компаніям 
підвищити ефективність і досягти цільових 
показників щодо зниження вуглецевого 
сліду. Електромережеві компанії домоглися 
більшого прогресу в створенні зарядних 
станцій, ніж нафтогазовий сектор. Компанії, що 
займаються дистрибуцією і продажем продукції 
на автомагістралях, можуть розглянути 
можливість будівництва зарядних станцій на 
складах і виробничих об'єктах.

ДОКЛАДНО

16 EIA.gov. “Oil and petroleum products explained.”
17 NRDC. How EV Charging Can Clean Up China’s Electricity Grid. June 23, 2020.
18 Bloomberg.com. “Chinese electric buses making biggest dent in worldwide oil demand.” March 20, 2019.



Уловлювання, 
використання і 
зберігання вуглецю: 
декарбонізація у всіх 
секторах
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Потенціал ринку

Зниження вуглецевого сліду від промислових джерел 
і в атмосфері є одним з найважливіших компонентів 
переходу до системи «нульових викидів»19. Рішення з 
уловлювання, використання і зберігання вуглецю (CCUS) 
охоплюють широкий спектр перспективних технологій, 
що дозволяють використовувати вуглекислоту в 
промислових процесах, таких як підвищення нафтовіддачі 
пластів або секвестрування і подальше зберігання газу 
під землею.

Існує два підходи до уловлювання вуглецю:

 —  Прямий — безпосередньо з навколишнього повітря.

 —  Опосередкований, який передбачає природну 
підтримку (відновлення лісів і місць існування тощо), 
природні процеси уловлювання вуглецю (управління 
земельними ресурсами) і технологічні рішення 
(біопаливо із застосуванням елементів уловлювання, 
використання і зберігання вуглецю тощо).

Перспективні розробки

Хоча перші рішення в сфері уловлювання, використання 
і зберігання вуглецю були технічно здійсненні і раніше, 
великомасштабна розробка та розгортання цих проєктів 
були неможливі через високу складність і вартість.

Поступово з'явилися рішення наступного покоління, 
які, цілком ймовірно, здатні виправдати покладені на 
них надії як в частині електрогенерації, так і в частині 
промислового застосування, де може бути задіяна і 
нафтогазова галузь.

Нафтогазові компанії мають великий досвід розробки 
великих промислових об'єктів високої складності. 
Завдяки цьому галузь може займатися будівництвом і 
експлуатацією установок з уловлювання та скорочення 
вуглецю як для внутрішніх цілей, так і для клієнтів, які не 
можуть або не хочуть використовувати власні потужності.

Можливості для нафтогазової галузі

Нафтогазові компанії, що мають ґрунтовні знання, 
можуть стати досвідченими партнерами для великих 
нетехнічних компаній, таких як авіакомпанії і власники 
комерційної нерухомості, які планують взятися до 
питань уловлювання, використання і зберігання вуглецю, 
включно з рішеннями з прямого уловлювання діоксиду 
вуглецю з повітря. Для цього можна використовувати 
технологічний підхід із застосуванням рідких каталізаторів 
для уловлювання CO2 з повітря, який проходить через 
хімічні реагенти, при цьому залишок повітря повертається 
в довкілля. Також можливе застосування порошкового/
твердого каталізатора: у цьому випадку повітря хімічно 
зв'язується з фільтром або іншим носієм і осідає на 
ньому19. 

Щодо рішень з використанням лісових ресурсів, низка 
нафтогазових компаній, зокрема європейські МНК, 
наприклад ENI20, Shell21 і Total20, здійснюють великі 
інвестиції в такі ініціативи, наприклад, у скорочення 
викидів, обумовлених обезлісенням і деградацією лісів.

Усі ці рішення спрямовані на компенсацію викидів 
вуглецю для прямого споживання і перепродажу. У 
деяких випадках така компенсація використовується для 
створення диференційованих продуктів для продажу 

ДОКЛАДНО

на ринку, завдяки чому кінцеві користувачі зможуть 
безпосередньо управляти викидами, продовжуючи 
використовувати наявне обладнання та інфраструктуру.

Як зазначалося, промислові компанії можуть 
використовувати вуглець, що уловлюється, для 
компенсації викидів, що виникають у зв'язку з роздрібною 
та комерційною продукцією, або для розробки нових 
продуктів на основі вуглецю. Наприклад, водень в 
поєднанні з чадним газом, що утворюється в процесі 
уловлювання вуглецю, можна використовувати для 
створення синтетичних видів такого палива, як бензин, 
дизельне паливо і авіаційний гас. Вважається, що 
використання цих видів палива, вироблених за допомогою 
ВДЕ, забезпечує нейтральний рівень емісії парникових 
газів22.

19 International Energy Agency. Direct Air Capture. June 2020
20 Bloomberg. Oil Giant Eni Will Help Protect African Forests to Offset Its Carbon Footprint. May 2019
21 Shell. Nature-based solutions. 2020
22 Technology Review. How falling solar costs have renewed clean hydrogen hopes. August 2020.
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Наступні кроки

Наявність правильних стратегій допоможе 
керівникам нафтогазових компаній 
отримати вигоду із ситуації, що склалася 
наразі в галузі. Їхній шлях до намічених 
цілей потрібно почати з наступних кроків.

Зіставити можливості із 
сильними якостями

Вивчіть кожен із п'яти представлених 
у публікації напрямків, в яких можна 
стати лідером у галузі «зелених» 
інновацій, і визначте, які ідеї найбільше 
відповідають можливостям і досвіду 
вашої організації. Наприклад, чимало 
світових нафтогазових гігантів мають 
грошові резерви й активи, що дозволяють 
вирішити поточні завдання і проблеми, а 
також можуть виробляти електроенергію 
і надавати супутні енергетичні послуги. 
У той же час багато компаній малого і 
середнього бізнесу достатньо гнучкі, 
щоб легко розробити та інтегрувати 
інноваційні рішення і посісти місце на 
нішевих ринках, де більші гравці можуть 
бути не готові або не здатні конкурувати з 
економічного погляду.

Забезпечити фінансову 
стійкість 

Не обмежуйтеся лише 
короткостроковими заходами, такими 
як реструктуризація боргу і збереження 
ліквідності.

Слід забезпечити максимальну 
ефективність організації, належне 
управління фінансовими ризиками, 
наявність ресурсів і доступу до дешевого 
капіталу для використання можливостей 
відповідно до їхнього виникнення.

Використовувати природні 
переваги

Використовуйте великий набір знань, 
навичок і галузевий досвід, накопичених 
за понад 150 років. Нафтогазові компанії 
мають багату історію розвитку інновацій, 
володіють досвідом інвестування і роботи 
в складних фізичних і геополітичних 
умовах – усе це дозволить їм відігравати 
ключову роль у поширенні глобальної 
електроенергетики і наданні доступу до 
неї приблизно 800 мільйонам людей в 
усьому світі, забезпечуючи при цьому 
«нульові викиди».

Використовуючи нові можливості, які 
дозволяють задовольняти потреби 
споживачів, підприємств і промислового 
сектора в екологічно чистій електриці 
та енергетичних рішеннях, нафтогазові 
компанії зможуть зберегти свою 
конкурентоспроможність і почнуть 
відігравати провідну роль при переході 
всього світу на нові джерела енергії.

ДОКЛАДНО



Долучайтеся до тренінгів провідних 
експертів KPMG і відкривайте нові 
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Андрій Москаленко: 
«Львів — місто 
циркулярної економіки 
та відповідальних 
містян»
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Інтерв`ю з Андрієм Москаленком, першим 
заступником міського голови міста Львова 
з економічного розвитку.

Розмову вів Дмитро Романович, заступник директора, 
консультування, урядові проєкти та міжнародні 
проєкти розвитку, KPMG в Україні.



Яких успіхів вам вдалося досягти 
за роки, відколи ви опікуєтесь 
питанням захисту довкілля?

Стан довкілля — ключовий аспект 
для інтегрованого розвитку 
міста. Тому, за підтримки 
різних міжнародних інституцій, 
команда Львівської міської ради 
втілювала низку великих сталих 
ініціатив. Зокрема, це є і Green 
Action Plan, Програма розвитку 
електромобільності, План сталої 
міської мобільності, Інтегрована 
концепція розвитку. Як приклад, уже 
понад 10 років пріоритетним для 
міста є розвиток електротранспорту. 
Головне наше завдання — змінити 
ставлення до питань екології та 
вивести його на зовсім інший 
рівень. У міській раді я відповідаю 
за економіку, фінанси та залучення 
інвестицій. Тому під час формування 
бюджету та реалізації проєктів ми 

передовсім звертаємо увагу на 
інвестиції у проєкти, які принесуть 
місту додану вартість.

У якому напрямку захисту 
довкілля та ESG ви здебільшого 
працюєте – циркулярна економіка, 
електротранспорт, водне 
забезпечення, озеленення, викиди 
парникових газів? Які напрями для 
міста є пріоритетними?

Пріоритетним напрямком для міста 
на сьогодні є циркулярна економіка. 
Зокрема це впровадження принципів 
«Нуль відходів». У 2018 року ми 
поставили собі за мету перехід на 
фракційний підхід до оперування 
відходами. Наприклад, найбільшу 
частку відходів у Львові складають 
органічні відходи. Тому вже понад рік 
ми збираємо органічні відходи в окремі 
контейнери і потім переробляємо їх 
на станції компостування. Отримане 
добриво ми продаємо через систему 
«Прозоро», а також використовуємо 
для потреб міста, наприклад, для 
підживлення дерев, що висаджують у 
місті. Кошти від продажу надходять у 
міський бюджет. Це одна зі складових 
великого сміттєпереробного 
комплексу, який ми будуємо завдяки 
підтримці ЄБРР. Перебуває в активній 
стадії і рекультивація Грибовицького 
сміттєзвалища, яке закрили. Також 
маємо перший в Україні завод, що 
займається повною переробкою 
відходів, які містять ртуть. 

Також сьогодні ми на шляху 
до переходу на нову, створену 
завдяки співпраці та підтримці 
GIZ, концепцію мобільності. Наше 

завдання, згідно з планом сталої 
мобільності, оптимізувати місто так, 
аби пересування мешканців по ньому 
були ефективними з огляду на час, 
комфорт, вартість, сприяло здоров’ю 
та якнайменше впливало на довкілля. 
План мобільності покликаний 
сприяти збалансованому розвитку 
всіх видів транспорту і пересувань, 
одночасно стимулюючи перехід до 
більш сталих видів транспорту.

Щодо озеленення, то минулоріч, за 
ініціативи міського голови Львова, 
запустили проєкт «Садівники міста». 
Кожен район, а Львів територіально 
поділено на 6 районів, отримав 
конкретну людину, яка пильнує 
за всім, що стосується зелених 
насаджень – висадкою, обстеженням 
стану дерев, доглядом тощо. 
Ми щорічно виділяємо кошти на 
закупівлю зелених насаджень для 
озеленення міста. 

Як ви вважаєте, чи посилилася 
увага до питань ESG з боку 

Якщо проаналізувати, то 
ще 10 років тому питання 
екології сприймалося як щось 
другорядне. Сьогодні це стало 
трендом. Чимало різних компаній 
почали звертати на це увагу 
і робити своїм пріоритетом. 
Можна сказати, це стало 
частиною буденного життя 
компаній. Наприклад, дуже 
багато представників бізнесу 
долучаються до різних ініціатив 
з озеленення 
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громадськості, бізнесу та урядів 
за останні два роки коронакризи? 
Якщо, так, то чому?

Якщо проаналізувати, то ще 10 років 
тому питання екології сприймалося як 
щось другорядне. Сьогодні це стало 
трендом. Чимало різних компаній 
почали звертати на це увагу і робити 
своїм пріоритетом. Можна сказати, 
це стало частиною буденного життя 
компаній. Наприклад, дуже багато 
представників бізнесу долучаються 
до різних ініціатив з озеленення. 

Щодо громадського сектору, то за 
останніх 5 років у Львові з’явилося 
чимало різних екологічних ініціатив 
та організацій, які займаються 
питанням відходів, озеленення 
тощо. Наприклад, група активних 
львів’ян створила Zero Waste Lviv. Це 
організація, яка займається питанням 
поводження з відходами і входить до 
спілки Zero Waste Alliance Ukraine.

Але найкраще про рівень зрілості 
містян скажуть прості факти. Станом 
на сьогодні органіку збирають понад 
98% контейнерних майданчиків. За 
день у Львові збирається понад 15 тонн 
органіки. І ця цифра щоденно зростає. 
Так, наприклад, за жовтень ми зібрали 
понад 1450 тонн. Якщо порахувати, 
скільки місто заощадило на одному 
вивезенні відходів за межі Львова, 
вийде 6 млн гривень на рік.

З боку громади ви відчуваєте опір 
чи підтримку? Як підтримуєте 
серед громадськості рівень 
обізнаності про екологічні 
проєкти?

Поведінкові зміни можливі лише за 
умови готовності більшої частини 
людей. Так само, як і реалізація 
великих інфраструктурних ініціатив. 
У Львові на всіх рівнях — від ОСББ 
до великих компаній — питання 
корпоративної культури, поводження 
з відходами чи циркулярної 
економіки, довкілля перейшло на 
рівень фундаментальних цілей. 
Звісно, інколи виникають дискусії 
щодо різних ініціатив. Але на 
сьогодні це дискусії не про ідею чи 
важливість втілення тих чи інших 
процесів, а радше про сам механізм. 
Проте якісний результат можна 
отримати лише завдяки масовому 
залученню. 

На вашу думку, чи актуальне 
питання саме циркулярної 
економіки для України?

Те, що на сьогодні відбувається 
не лише у світі, але й в Україні, — 
засухи, буревії чи сніг в квітні, — 
стало чітким індикаторам, що 
кліматичні зміни стосуються 
абсолютно кожного. І навіть 
більше. Тому, якщо план дій не буде 
інтегрований у повсякденне життя 
ключових гравців з бізнесу, ситуація 
не вирішиться. А може навпаки стати 
ще більш непередбачуваною. 

Як, на вашу думку, слід мотивувати 
бізнес та споживачів до змін: 

інформувати та заохочувати 
фінансово чи забороняти та 
обмежувати?

Безперечно, потрібно чітко визначити 
на законодавчому рівні: хто справді 
дбає про довкілля, а хто — ні. 

Наприклад, вивезення органіки у 
Львові. На початку експерименту 
Львів запровадив систему знижок на 
переробку органічних відходів: 100% 
для населення і 50% для юридичних 
осіб. Таким чином, містяни отримують 
цю послугу безплатно, а бізнес 
сплачує 322 грн за тонну. І це теж 
спонукає людей сортувати органіку. 

Для бюджету міста це зараз 
збитково. Але виховує лояльного 
споживача серед бізнесу, який потім 
не лише зекономить для бюджету, 
але й справить на місто позитивний 
ефект. 

Чи можемо ми використати 
перехід до систем закритого циклу 
як можливість відбудувати нову 
стійку економічну систему?

В сьогоднішніх умовах має бути не 
лише закритий цикл, а й максимально 
інтегрована система, яка дасть змогу 
залучити усіх гравців ринку — малий 
і великий бізнес, споживачів і міста. 
Для цього, безперечно, потрібен 
перехідний період, аби дати цьому 
поштовх та напрацювати нову 
систему звичок. Але лише жорсткі 
умови, які стануть повсякденною 
нормою, дозволять вибудувати 
абсолютну іншу систему, спроможну 
стати новим етапом економічного 
розвитку.

Андрій Москаленко

Перший заступник 
міського голови міста Львова  
з економічного розвитку

У 28 років став наймолодшим заступником 
міського голови

Потрапив до міської ради у 2008 році. Пройшов 
шлях від студента-стажера до першого 
заступника — заступника міського голови Львова 
з економічного розвитку

У 2020 році був обраний депутатом Львівської 
міської ради, але у зв’язку з призначенням на 
посаду, відмовився від мандату
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Артем Романюков:  
«Наші головні цілі — це 
чисте повітря та якомога 
більше відкритих 
екологічних даних»
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Інтерв`ю з Артемом Романюковим, мешканцем міста Дніпро, 
співзасновником та директором з розвитку ГО «SaveDnipro», 
яку заснували друзі. Вони з 2017 року шукають шляхи впливу 
на екологічну ситуацію в Україні та світі.

Розмову вів Дмитро Романович, заступник директора, 
консультування, урядові проєкти та міжнародні проєкти 
розвитку, KPMG в Україні.



Які ключові цілі організації 
SaveDnipro та кого вона 
об`єднує?

SaveDnipro народилася як 
маленька міська ініціатива 
для подолання проблеми 
викидів парникових газів ТЕС 
у Дніпрі, яка переросла у 
великий національний проєкт. 
За рік існування організації 
нам вдалося виконати ціль – на 
десятому енергоблоці ТЕС був 
встановлений електрофільтр. 
Це стало фактично першою 
в історії України приватною 
інвестицією коштів такого 

масштабу – близько чверті 
мільярда гривень було 
інвестовано в екологічну 
модернізацією. 

За рік перемовин з 
представниками ТЕС, міської 
влади та міністерством команда 
здобула безцінний досвід, тому 
ми продовжили розвивати 
проєкт. Ми зосередились 
на питанні якості повітря та 
диджиталізації у сфері довкілля. 
Тож наші головні цілі – це чисте 
повітря та якомога більше 
відкритих екологічних даних.

Якими проєктами SaveDnipro 
ви пишаєтесь найбільше?

Проєктів та досягнень багато. 
Зупинюсь на декількох з 
них. Наша окрема гордість – 
SaveEcoBot – сервіс, що 
поєднує дані про забруднення, 
забруднювачів та інструменти 
захисту довкілля. У нас вже 
понад мільйон користувачів 
в Україні, а загалом ми 
працюємо в 15 країнах світу. 
Нещодавно нашу команду 
обрали представляти Україну 
на Всесвітньому форумі за 
демократію у Раді Європи. 

Найпопулярнішою функцією 
SaveEcoBot є моніторинг 
якості зовнішнього повітря. Ми 
першими в Україні створили 
ці дані, випустивши власну 
доступну станцію моніторингу 
SaveEcoSensor. Мені досі важко 
звикнути до думки, що серед 
людей, з якими я спілкуюсь, 
завжди є той, хто знає або 
користується програмою 
моніторингу повітря. Ми 
спостерігаємо, як українці 
усвідомлюють, що якість 
зовнішнього повітря низька, 
і вони говорять про це. Такий 
резонанс дає нам можливість 
домагатися позитивних змін 
в інших екологічних проєктах 
організації. 

Наприклад, у 2019 році в 
Україні вперше запрацювали 
обмеження щодо концентрації 
дрібнодисперсного пилу в 
повітрі. У 2019 та 2020 роках 
ми створили вперше так 
звані "екологічні адженди" 
для парламентських, 
президентських та місцевих 
виборів. Це чеклисти для 
представників влади, які 
допомагають їм перевіряти, 
що треба робити з довкіллям в 
Україні на кожному з рівнів. 

Також ми інтегрували у єдину 
базу даних всі екологічні 
реєстри, які тепер доступні 
через SaveEcoBot. А скоро 
ми анонсуємо вихід системи, 
яку ми назвали Оксана. Це 
система дозволів на викиди 

парникових газів в атмосферне 
повітря, яку ми запускаємо 
разом Міністерством з захисту 
довкілля та природних ресурсів 
України, а саме за підтримки 
в.о. міністра Руслана Стрільця. 

Чи вважаєте ви, що ваша 
організація створила попит на 
моніторинг якості повітря у 
всій країні? Чому це сталось, на 
вашу думку?

Наша філософія полягає в 
тому, що для вирішення будь-
якої проблеми треба спочатку 
усвідомити її масштаб. Питання 
якості повітря – нагальна тема, 
і вона масштабна. Повітря 
не можна ізолювати, повітря 
актуальне для всіх, як для 
представника муніципалітету, 
так і для мешканця міста. 
Українці усвідомлюють, що 
повітря, яким ми дихаємо, 
неякісне та забруднене, але 
це важко було довести. Ми 
зробили сервіс моніторингу, 
який вимірює якість повітря 
в один клік за допомогою 
смартфону. Користувачам це 
сподобалося, вони почали 
поширювати сервіс серед 
друзів, знайомих, на пабліках 
у соціальних мережах, 
обговорювати стан повітря, 
скаржитися на забрудненість.
Сервіс виявив два сезонні піки – 
весняний та осінній, наприклад, 
під час паління опалого 
листя. За допомогою додатку 
моніторингу люди зрозуміли, 
що поління листя забруднює 
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повітря, і це шкідливо. Або інший 
приклад, моніторинг повітря 
виявив, що дим від використання 
твердопаливних котлів та 
дров`яних грубів в Карпатах, де 
за очікуваннями має бути чисте 
повітря, теж забруднює його. Такі 
випадки зацікавили ЗМІ. Зараз на 
радіо та ТБ каналах лунають огляди 
якості повітря та наші коментарі. 

З годом у додатку з'явилась 
функція "поскаржитися на 
забруднення" – це кнопка в чат-боті, 
який ставить вам декілька простих 
питань і в результаті видає чітко 
заповнену скаргу, яку залишається 
тільки відправити на електронну 
пошту. Це спільний проєкт з 
Мінекології, Екоінспекцією та 
Держпродспоживслужбою.

Чи бачите ви зміни у відношенні 
українського бізнесу та уряду 
до питань сталого, екологічного 
розвитку? Чи стало вам простіше 
працювати?

Ми однозначно бачимо зміни у 
ставленні бізнесу та уряду до 
питань екології. На мою думку, 
український бізнес поступово 
усвідомлює неминучість тренду 
на екологічність – лідери компаній 
говорять зі сцени про сталий 
розвиток, відновлювальні джерела, 
Green Deal, карбоновий слід. І 
коли я згадую тему ESG на бізнес 
конференціях, я вже не виглядаю 
білою вороною. 

За це ми маємо завдячувати 
європейським та американським 

колегам, які вкрай рішуче 
налаштовані у найближчі роки 
зробити високо-вуглецевий бізнес 
невигідним. Коли я вчився в 
Стенфорді у 2019 році, то великі 
інвестори з Кремнієвої долини 
відкритим текстом на всіх заходах 
казали "ми не інвестуємо у бізнеси, 
які шкодять довкіллю". Для них це 
вже норма. А це означає, що і до нас 
це прийде.

Щодо органів влади, то ми 
намагаємося знаходити 
спільну мову з кожним новим 
міністром захисту довкілля. Ми 
запускали SaveEcoBot разом 
з тодішнім міністром Остапом 
Семераком. Потім розробляли 
функціонал скарг разом вже з 
Романом Абрамовським. А зараз 
дороблюємо систему дозволів вже 
з Русланом Стрільцем. Добре, що 
приходять міністри, з якими можна 
ефективно працювати.

Що, на ваш погляд, можна 
зробити на національному рівні 
задля збереження довкілля?

У держави вже є дорожня карта 
щодо зменшення промислових 
викидів в атмосферне повітря. Це 
національний план зі скорочення 
викидів від великих спалювальних 
установок (НПСВ). Здебільшого 
план стосується енергетичних 
компаній, але не тільки. НПСВ в 
тому числі передбачає покрокове 
суттєве зменшення вугільної 
генерації до 2033 року з виводом 
з експлуатації великої частини 
вугільних енергоблоків. На мою 

думку, реалізація національного 
плану – одна з головних задач 
України на національному рівні. 
Виконання реалізації етапів плану 
контролюється енергетичним 
співтовариством. 

Також ми очікуємо на ухвалення 
та імплементацію реформи 
щодо екоконтролю (3091) та 
промислового забруднення 
(6004). В останньому для нас 
особливо важливий так званий 
"моніторинг на трубі". Україна 
досі орієнтується в статистиці 
обсягів викидів на інформацію, яку 
надають самі ж забруднювачі. А ми 
пропонуємо через законопроєкт 
6004 нарешті обладнати джерела 
викидів системою моніторингу в 
реальному часі та порівнювати 
те, що прописано у дозволі з 
фактичними показниками викидів. 
Отже екоконтроль, реформа 
промислового забруднення та 
дотримання НПСВ здатні вже за 
кілька років зробити українське 
повітря відчутно чистішим, а наше 
життя довшим, комфортнішим і 
щасливішим. 

Артем Романюков

Співзасновник SaveDnipro та 
SaveEcoBot 

Підприємець та викладач

Стенфордський стипендіат 2019-2020

Член РГК НАБУ трьох скликань 2016-2019

Відзнака "Люди Нового Часу" за реформи на 
місцях від журналу НВ
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