
Програма «Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні»  
та її вплив на процес прийняття рішень 

 
Резюме 

 
Коротка інформація про програму 
 
В 1994 році Центр досліджень міжнародного розвитку (ЦДМР) та відділ зовнішніх справ 
започаткували програму “Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні 
(район басейну р. Дніпро)” (РЕМУ). Програма розпочалась у квітні 1994 року. В 1997 році 
програму було успішно завершено і розпочато другу фазу, яка успішно закінчилась 31 
грудня 2000 року.  
 
Найважливіші напрямки і проекти програми: 

1. Екологічний діагноз басейну Дніпра. Українсько-канадська експедиція в рамках 
програми РЕМУ була проведена з метою дослідження рівня забруднення 
поверхневих вод з 6 вересня по 6 жовтня 1994 року.  

2. Впровадження біотестування в систему моніторингу якості води Дніпра. Проект 
WaterTox (перша і друга фази) продемонстрував валідність комплексів недорогих, 
простих, проте ефективних біотестів для перевірки якості води. Проект спільного 
використання біотестування дав можливість українській стороні порівняти 
ефективність комплексу біотестів WaterTox із тими, які вже давно 
використовувались Українським науково-дослідним інститутом екологічних 
проблем (УкрНДІЕП).  

3. Створення інформаційних систем екологічного менеджменту басейну Дніпра. До 
десятка проектів було спрямовано на створення інформаційних систем  
екологічного менеджменту та комп’ютерної бази даних про екологічний стан 
басейну Дніпра. Один з проектів було спрямовано на створення пілотної версії 
національного атласу України. 

4. Пілотні проекти. В ході проекту створення еталонної прибережної смуги 
дніпровських водосховищ було проведено комплекс досліджень і біотехнічних 
робіт із створення зразкової прибережної смуги у 2-3 кілометри, яка 
продемонструвала необхідні заходи для поліпшення екологічного стану 
прибережних територій. В ході проекту по зменшенню екологічної небезпеки від 
полігонів твердих побутових відходів було розроблено і впроваджено систему 
збирання сточних вод, що затримує стік забруднених підземних та поверхневих 
вод. Проект по очищенню питної води надав можливість розробити та впровадити 
чотири установки типу “Вега” для обробки питної води. Проект по захисту 
поселень від підтоплення був спрямований на розробку та здійснення заходів 
захисту територій від підтоплення. Проект по виробництву органомінеральних 
добрив було спрямовано на розробку і впровадження технології і технічних заходів 
для виготовлення органомінеральних добрив з нетрадиційної сировини на основі 
осаду стічних вод.  

5. Екологічний аудит і чисті технології. Проекти цього напрямку були націлені на 
проведення аудитів і здійснення відносно недорогих заходів по екологічній 
модернізації українських підприємств. Проект “Підготовка підприємців до ведення 
екологічного підприємництва” було спрямовано на проведення навчального курсу 
“Початкові навички ведення бізнесу для науковців і інженерів”.  
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6. Еколого-освітня діяльність з проблем поліпшення екологічного стану басейну 
Дніпра. У межах програми було підготовлено відео-телевізійні матеріали, а також 
опубліковано книгу “Дніпро - артерія життя”. Складовою проектів інших 
напрямків програми була публікація науково-методичної і навчальної літератури.  

Ситуація в країні під час впровадження програми 

Впровадження програми в країні, яка значно відрізняється від інших країн, що 
розвиваються, було непростою справою. В багатьох випадках західні норми і стандарти не 
відповідали українській реальності. Західне розуміння процесу прийняття 
рішень/політикиi як такого/ої, що передбачає залучення до участі великої кількості 
зацікавлених осіб не завжди застосовне до української реальності.  
 
Впродовж багатьох десятиріч, Україна була ієрархічною системою. “В країні майже не 
було досвіду демократії та політичних прав, ... лімітованих ритуальною участю в 
виборах...” (Maravall 1997: 207) Ті, хто був при владі, приймали рішення, а всі інші 
впроваджували ці рішення в життя. До нинішнього часу, керівники не готові признати, що 
в своїх рішенням вони мають брати до уваги громадську думку. І самі люди не готові 
визнати, що їх думка має бути врахована.  
 
Ієрархічна система управління призвела до ситуації, коли “ініціатива каралась”. І люди 
боялись співпрацювати з донорськими організаціями без схвалення “згори”. В багатьох 
випадках спеціалісти програми мали лише обмежений доступ до деяких об’єктів. Іноді 
такого доступу не було взагалі.  
 
“Основні принципи ринкової економіки ніколи не оспорювались так, як під час радянської 
влади.” (Final report (EMDU2:32) Процес трансформації від повного соціального захисту 
до економічної свободи був надто болючим. Люди звикли до того, що їх захищає держава, 
а економічна свобода не була чимось бажаним під час економічної кризи. В людей було 
багато підстав для скептицизму по відношенню до процесу трансформації, який призвів 
до зменшення заробітної плати, збільшення цін на їжу та інші предмети першої 
необхідності, які раніше субсидувалися державою, та до можливості залишитися 
безробітним. Криза, яку довелося пережити людям, затягнулася, адже в Україні 
економічні реформи йшли повільно. Економічна трансформація в Україні проходила не 
так, як в країнах Варшавського договору, що ніколи не належали до Радянського Союзу. 
Основні відмінності були пов’язані з тим, що в країнах Варшавського договору процес 
трансформації призвів до більшої частки приватного сектору, більшого рівня безробіття, 
меншого зменшення заробітної плати, а також до менш тривалого спаду виробництва.  
 
Економічна криза призвела до того, що охорона навколишнього середовища  та наукові 
дослідження не фінансувались належним чином, або, за словами опитаних, не 
розглядались як пріоритетні напрямки.  
 
Адміністративна реформа в Україні призвела до значних структурних змін в органах, 
відповідальних за екологічну політику. Структурні зміни в міністерстві супроводжувались 
постійними змінами керівництва. Постійні зміни в Міністерстві екології і природних 
ресурсів України розглядались як такі, що перешкоджали успішному впровадженню 
програми.  
 
Ще однією проблемою на шляху впровадження програми була відсутність банківської 
системи. На початку програми фінансові операції проводилися готівкою або бартером.  
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Отже, програма проводилась в умовах, які навряд чи можна було б назвати сприятливими 
для міжнародних донорських програм. Незважаючи на це, опитані вважають, що програма 
була успішною. Серед факторів успіху управління програмою згадувалось як вирішальне.  
 
Управління програмою РЕМУ 
 
Майже всі проекти (так само, як і програма РЕМУ в цілому) з самого початку передбачали 
вплив на процес прийняття рішень. Тому залучення до участі відповідальних осіб було 
принципово важливим.  
 
Український комітет управління (УКУ) було створено за наказом міністра охорони 
навколишнього середовища України і він слугував мостом для взаємодії між ЦДМР та 
урядом України. В УКУ увійшли посадові особи, а також директори науково-дослідних 
інститутів, які розглядали пропозиції на проекти, а також звіти по проектах. Залучення 
директорів науково-дослідних установ сприяло розвитку зв’язків між науковцями і 
урядовцями. Важливим також було і те, що люди, які керували програмою, мали владу 
використовувати її результати в процесі прийняття рішень. А з огляду на те, що члени 
УКУ належали до різних урядових і дослідницьких організацій, вони не знаходились у 
стосунках “начальник-підлеглий” і могли відкрито висловлювати свої думки.  
 
Від самого початку програми в 1994 році до останньої зустрічі в лютому 2001 року УКУ 
очолював В.Я.Шевчук. Під час впровадження програми В.Я.Шевчук обіймав впливові 
посади: заступника міністра екології та природних ресурсів України, першого заступника 
міністра екології та природних ресурсів України, першого заступника міністра економіки, 
міністра екології та природних ресурсів України і голови апарату Ради  національної 
безпеки і оборони України.  
 
Згідно з думками опитаних, УКУ виявився ефективним механізмом управління 
програмою завдяки: 

(1) Залученню керівників/посадових осіб високого рангу;  
(2) Особистим якостям керівника УКУ В.Я.Шевчука;  
(3) Дисципліні і систематичній роботі.  

 
Підхід ЦДМР, заснований на довірі українським партнерам  і наданні їм можливості 
приймати рішення, був високо оцінений учасниками програми. При порівнянні програми 
РЕМУ з іншими донорськими програмами технічної допомоги перевага надавалась 
першій. Інші донорські програми були охарактеризовані як такі, що вважають українських 
експертів нездатними проводити дослідження на належному професійному рівні, 
покладаються лише на західних експертів і намагаються навчити українців, як ті мають 
все робити. І природною реакцією на такий підхід була неприхильність до цих програм. 
Навпаки, програма ЦДМР залишила після себе приємне враження того, що канадці – це 
люди, з якими легко працювати, не тільки дружелюбні, але й дипломатичні і керуються в 
своїй роботі побудовою консенсусу. В глобальному плані, це сприяло розвитку  довіри і 
дружби між країнами.  
 
Найскладнішою перешкодою в організації виконання проектів був Указ Президента, який 
був виданий офіційно в грудні 1996, але набув сили в вересні 1997 року, і передбачав 
високі податки для донорських програм. Для вирішення проблеми ЦДМР в тісному 
співробітництві з українськими партнерами було розроблено схему, яка передбачала 
проведення фінансів через Фонд відродження Дніпра без оподаткування. Фонд 
відродження Дніпра зміг вирішити фінансовий аспект програми у відповідності з 
українським законодавством.  
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Розширення можливостей в процесі прийняття рішень 

Одержання нових даних/інформації  

Першу українсько-канадську експедицію з дослідження екологічного стану басейну 
Дніпра було проведено на початку програми з метою створення надійної бази даних про 
якість води в басейні Дніпра. Основною проблемою було те, що ті дані, які існували на 
той час, були зібрані за допомогою застарілого обладнання, і різні джерела давали 
суперечливу інформацію. Передбачалось, що надійна база даних слугуватиме необхідною 
умовою для планування і визначення пріоритетів. В розумінні трьох моделей дослідження 
Вейса, експедицію можна віднести до дослідження як даних. (Neilson: 11).  
 
Проведені інтерв’ю  свідчать про те, що результати українсько-канадської експедиції 
використовувались при визначенні місць для оздоровчих закладів в басейні Дніпра, 
пригорнули увагу органів місцевого самоврядування, а також слугуватимуть відправною 
точкою аналізу в майбутньому.  
 
Сприяння обміну та розповсюдженню даних  
 
На початку програми готовність ЦДМР розповсюджувати дані здавалась українцям 
незвичною. Високий рівень секретності характеризував українські установи на той час. 
Пострадянські країни успадкували радянську обачність, як це визначив один з опитаних. 
Остання проявлялась у небажанні ділитися інформацією.  
 
Радянська обачність перешкоджала впровадженню програми. З одного боку, те, що західні 
експерти могли використовувати інформацію, могло бути ризикованим для тих, хто таку 
інформацію надавав. Зокрема, закон 1937 року передбачав, що інформація про міські 
водоканали є секретною в зв’язку з загрозою біологічної війни:  якщо іноземці знають про 
систему водопостачання в Запоріжжі, вони матимуть можливість використати свої знання 
для того, щоб отруїти все місто. І порушення цього закону призвело до того, що було 
відкрито кримінальну справу проти одного з учасників. З іншого боку, учасники програми 
не завжди могли одержати необхідну інформацію. Іноді їм приходилось платити за дані.  

 
Програма РЕМУ намагалася сприяти обміну та розповсюдженню даних через проекти, 
націлені на створення інформаційних систем.  Мабуть, найбільш успішним таким 
проектом був проект «Національний Атлас України».  
 
Основною метою проекту «Національний Атлас України» було продемонструвати 
можливості і готовність українських спеціалістів до створення національного атласу. 
Компакт-диск, створений під час проекту, був широко розповсюджений серед різних 
організацій. Зокрема, копії пілотної версії атласу використовувались в роботі таких 
установ як: Міністерство екології та природних ресурсів України; Міністерство економіки 
та Європейської інтеграції; комітети Верховної Ради та Міністерство закордонних справ.   
 
Значною мірою успіх пілотного проекту “Національних атлас України” був пов’язаний з 
високим технічним рівнем, на якому було виконано проект. Висока якість пілотного 
атласу була визнана Національною Академією наук України. В результаті інститут 
географії організував стенд, присвячений розвитку гео-інформаційних технологій в 
Україні на всесвітньо відомій виставці в Гановері (Германія).  
 
Порівняння проекту “Національний атлас України” з іншими проектами, націленими на 
створення інформаційних систем, дає можливість більш глибоко проаналізувати фактори, 
які призвели до успіху першого і проблем останніх.   
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Незважаючи на те, що інші проекти, націлені на створення інформаційних систем були 
виконані на високому технічному рівні, ці системи виявились не настільки успішними на 
стадії їх впровадження. Основною відмінністю між проектом “Національний атлас 
України” і іншими проектами по створенню інформаційних систем було те, що проект 
“Національний атлас України” був зорієнтований на широкий загал, а інші проекти були 
зорієнтовані на окремі структури. В умовах постійних змін, які відбуваються в цих 
структурах в Україні, ці системи не могли бути ефективними.1 До того ж, окремі 
структури, для яких створювались системи, можуть бути лише користувачами, але не 
можуть підтримувати ці системи.  

Згідно з опитаними, для того, щоб проекти по створенню інформаційних систем були 
успішними, необхідно дотримуватись певної схеми, яка включатиме: 

- Створення продукту, краще, якщо цей продукт орієнтований на широкий загал; 
- Розуміння процесів, які відбуваються в Україні в цілому, і в окремій організації, 

якщо необхідно; 
- Презентація продукції; 
- Спільний глосарій, якщо проектів кілька; 
- Аналіз готовності і здатності клієнта прийняти та підтримувати систему. 

 
Серед факторів, які перешкоджали успішному впровадженню проектів були згадані 
наступні:   

- Покладення в основу басейнового менеджменту, який хоча і визначено законом 
України «Про охорону навколишнього природного середовище», на практиці не 
існує; 

- Орієнтація на окремі структури, які не є стабільними в Україні;  
- Неспроможність Міністерства (та інших структур) підтримувати систему; 
- Недостатнє розуміння інформаційних систем посадовими особами.  

Говорячи про недоліки проектів по створенню інформаційних систем, необхідно також 
вказати на їх досягнення. Ці дослідження призвели до зміни існуючої парадигми, зробили 
крок у напрямку подолання радянської обачності, яка десятиріччями існувала в 
українському суспільстві. І, як такі, їх можна віднести до досліджень як ідей.  

Підтримка наукових стандартів і створення основ для освіти 

На відміну від багатьох інших країн, що розвиваються, освіта в Україні (та в інших 
пострадянських країнах) завжди була на високому рівні. Наукові заклади складали чітко 
структуровану систему. Однак тривала економічна криза призвела до ситуації, коли 
наукові дослідження перестали бути пріоритетним напрямком. Багато опитаних говорили 
про складну ситуацію, що склалася в інститутах НАНУ під час впровадження програми: 
дослідження не проводились; науковцям виплачувалось лише 50% їх заробітної плати 
(або їм не платили взагалі); обладнання не купувалось; взимку не було опалення. В 
багатьох випадках ЦДМР надавав фінансову підтримку, яка була єдиною можливістю 
продовжувати проводити дослідження. 

Гранти ЦДМР не тільки дозволили проводити дослідження і залишатись на тому ж 
професійному рівні, але й надали можливість вийти на більш високий професійний рівень 
завдяки високим вимогам до якості досліджень, які висував донор.   

                                                 
1 Склад цих структур/установ постійно змінюються: одного дня там працює сімнадцять чоловік, а іншого – 
залишається лише дев’ять. Якщо систему було створено для сімнадцяти чоловік, її необхідно переробити 
для того, щоб вона підходила для дев’яти.  
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Приток аспірантів до наукових інститутів також пов’язувався з результатами програми, 
адже дослідження, проведені в рамках програми, акумулювали дані, необхідні для 
подальших наукових досліджень. В результаті програми було опубліковано багато 
підручників, і результати програми було використано в навчальному процесі.  

 
Підтримка в розробці інновацій.  
Проект по виготовленню органомінеральних добрив 
 
Однією з екологічних проблем басейну Дніпра є надходження забруднювальних речовин з 
промислових об’єктів. Використання осаду стічних вод давало можливість не тільки 
зменшити негативний вплив промислових об’єктів, але й виготовити органомінеральні 
добрива з нетрадиційної сировини.  
 
Проблему було визнано посадовими особами, і спеціалісти одного з науково-дослідних 
інститутів  були готові розпочати роботу, але на цю роботу не було виділено бюджетних 
коштів. Без фінансової підтримки ЦДМР це дослідження було б неможливе.  
 
Проект виявився успішним: було проведене дослідження складу осаду стічних вод; було 
розроблено технологію його використання; було розроблене пілотне обладнання; 
розроблено, узгоджено і затверджено необхідні нормативні документи; опубліковано 
підручники. Окрім того, органомінеральні добрива були використані для того, щоб 
озеленити район Запоріжжя, і люди, які проживають там, вдячні за ту роботу, яка була 
проведена за фінансової підтримки ЦДМР.  

В результаті проекту було також розроблено Програму впровадження виробництва 
органомінеральних добрив та їх використання в сільському господарстві. Цю програму 
було схвалено Державним комітетом по будівництву, архітектурі і житловій політиці; 
Запорізькою обласною санітарно-епідеміологічною станцією та запорізьким відділом 
охорони навколишнього середовища. В ході інтерв’ю згадувався наступний приклад того, 
як проекти ЦДМР впливали на процес прийняття рішень. Запорізька міська адміністрація 
звернулась до Верховної Ради з питанням утилізації осаду стічних вод, адже в зв’язку із 
тим, що в Запоріжжі намагаються вирішити це питання, податок має бути меншим, ніж у 
тих містах, де такої роботи не ведеться. Лобіювання цих питань поки що не призвело до 
зміни законодавства, але той факт, що це питання лобіювалось, говорить про те, що 
дослідження призвело до розуміння необхідності змін.  

Надання можливостей для вступу до міжнародної наукової спільноти  

Українські дослідницькі організації не використовували міжнародні стандарти. І на 
початку програми науковцям було важно задовольнити тим вимогам, які висував перед 
ними ЦДМР.  Окрім того, в той час, як ЦДМР застосовував міжнародні стандарти, УКУ, 
який складався з українських дослідників та посадових осіб, продовжував застосовувати 
українські стандарти. Пропозиції ж на проекти мали бути підтримані як українською, так і 
канадською сторонами. Іноді дослідники готували два окремих документа, які були 
близькі за змістом, але різні за формою. Це призвело до усвідомлення необхідності ввести 
міжнародні стандарти в Україні.  

Досвід, якого дослідники набули під час програми РЕМУ, дозволив їм ознайомитись з 
міжнародними стандартами. І хоча спочатку ці стандарти виявились складними, згодом 
дослідники визнали, що знання цих стандартів є корисним, адже тепер в них немає 
труднощів при підготовці пропозицій на міжнародні проекти.  
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Ознайомлення з міжнародними стандартами також надало можливість вступити до 
міжнародної наукової спільноти. В деяких випадках дослідники, які були залучені до 
програми РЕМУ досягли в цьому відношенні чималого успіху: вони публікують свої 
статті в західних наукових журналах; виступають на міжнародних конференціях; їх рівень 
професіоналізму визнаний західними колегами. І вони пов’язують свій успіх з тим 
досвідом, який вони набули під час програми РЕМУ.  
 
Контакти, які виникли під час програми РЕМУ, часто призводили до співробітництва в 
рамках вже інших програм. Зокрема, Науково-дослідний та конструкторсько-
технологічний інститут міського господарства у співпраці з канадськими партнерами 
CRA, Waterloo подали спільну пропозицію на проект по вивченню проблеми сміттєзвалищ 
у місті Ялта. Зараз цей проект знаходиться на розгляді Канадського Агентства 
Міжнародного Розвитку. Як зазначив голова відділу охорони навколишнього середовища 
м. Запоріжжя Ігор Броіде, його відділ продовжує співпрацювати з канадським партнером 
Gartner Lee, консультативною фірмою в сфері екології.  
 
Разом з можливістю вступити до міжнародної наукової спільноти, навчання та візити в 
Канаду дозволили подивитись на проблеми під іншим кутом зору, ознайомитись з іншими 
підходами. Поїздки в Канаду призвели до: 

- розуміння того, що українську централізовану практику вирішення проблем 
єдиним для всієї країни шляхом має бути змінено, адже кожне місто повинне мати 
право вирішувати за себе; 

- бажання надавати кращі послуги населенню, змінити ставлення до споживача та до 
захисту навколишнього середовища.  

 
Програма стала “вікном для України”, яке дозволило побачити досвід західних технологій 
і західних ідей. Це було особливо цінним для країни, яка була закритою впродовж 
багатьох десятиріч. Стимулювання співробітництва серед різних організацій було 
настільки ж важливим, оскільки недостатність розвитку зв’язків між різними 
організаціями в Україні мала негативний вплив: призводила до того, що однакові роботи 
проводились різними організаціями, подвійного підпорядкування деяких організаційii та 
ситуацій, “коли права рука не знала, що робить ліва рука”.  
 
Стимулювання діалогу між посадовими особами та дослідниками  
 
Проблему “недовикористання” дослідження в процесі прийняття рішень в Україні можна 
розглядати під кутом зору моделі “двох спільнот” (Neilson 2001: 4). Значні кошти 
виділялись на дослідження за радянських часів, але як свідчать інтерв’ю з посадовими 
особами, ці дослідження були, в основному, академічними і не давали конкретних 
рекомендацій.  

Посадові особи бачать причину недовикористання досліджень в процесі прийняття рішень 
у відсутності конкретних, прикладних досліджень. Дослідники бачать цю причину в 
неспроможності посадових осіб думати глобально, визначати свої потреби і 
усвідомлювати важливість деяких питань. Проблема роз’єднаності між дослідженнями і 
процесом прийняття рішень також пов’язувалась із відсутністю координації роботи різних 
університетів, інститутів, міністерств та місцевих адміністрацій.iii Цікавий приклад навів 
Мирон Лагола. На ранніх стадіях програми він поїхав на завод по очищенню води в 
Запоріжжі. Основою процесу очищення води є процеси коагуляції, і в Україні є науково-
дослідний інститут колоїдної хімії і коагуляції, який проводить дослідження на високому 
рівні у цій галузі. А на заводі не знали як додати коагулянт у воду. Інститут і завод були 
повністю роз’єднані.  
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Програма намагалась вирішити проблему роз’єднаності різних організацій та установ в 
Україні. Український комітет управління (УКУ), який складався з дослідників і посадових 
осіб з різних організацій, слугував механізмом об’єднання цих організацій. Програма 
також поєднала різні дослідницькі, урядові і громадські організації під час спільного 
виконання окремих проектів.   

Згідно з Капланом, використання досліджень в процесі прийняття рішень не можна 
досягти лише стимулюванням зв’язків між дослідниками і тими, хто приймає рішення. 
Необхідно, щоб дослідження були “релевантними”. Така релевантність була досягнена 
через прикладний аспект науки, який наголошувався в проектах РЕМУ.  

Хоча часто дослідження, які проводились в Україні, були більш передовими і складними 
ніж аналогічні дослідження на Заході, проблема полягала в тому, що ці дослідження були 
скоріше теоретичними та емпіричними, ніж прикладними.  

Деякі напрямки програми були яскравими прикладами того, як науковці почали приділяти 
увагу прикладному аспекту. Одним з таких прикладів є проекти з біотестування (та 
використання комплексу WaterTox). 

Спочатку, українські дослідники вважали, що комплекс WaterTox є чимось занадто 
простим, адже в українських інститутах були розроблені складніші методи біотестування. 
Проекти біотестування продемонстрували, що вибір адекватної технології є більш 
важливим у досягненні результату (чистої питної води), ніж акцентування уваги на самій 
технології.  

Наш огляд стимулювання діалогу між посадовцями та дослідниками був би неповним, 
якби ми не зупинились на тому, яким чином програма РЕМУ вплинула на посадовців.  
 
Українські посадовці не завжди готові використовувати результати досліджень в процесі 
прийняття рішень, адже нестача даних та інформації робить процес прийняття рішень 
менш складним і більш політично зорієнтованим. (Neilson 2001: 16): 

 
Пілотні проекти часто давали можливість довести цінність результатів досліджень до 
уваги тих, хто приймає рішення. І проект “Національний атлас України” може слугувати 
прикладом цього. В той же час, пілотні дослідження часто призводили до результатів, в 
яких найбільш цінною вважалася купівля обладнання, а не введення нової форми 
вирішення питання, яку можна було б згодом розповсюдити в інших місцях. Як 
управлінці, так і науковці акцентували увагу на нових технологіях, а не на зміні 
управлінської практики. Під час деяких інтерв’ю висловлювалась думка: менше 
рекомендацій і порад і більше обладнання.  
 
Таке ставлення було особливо очевидним в проектах екологічного аудиту, де іноді купівля 
обладнання планувалась ще до того, як було проведене дослідження. Фонд Відродження 
Дніпра проводив екологічний аудит на Ватутінському м’ясопереробному комбінаті і 
наполягав на придбанні дорогого обладнання (яке передбачало використання плазми) для 
переробки відходів. ЦДМР відмовився фінансувати купівлю цього обладнання в зв’язку з 
тим, що дослідження довели його непрактичність. Небажання ЦДМР погоджуватись з 
рішеннями, які суперечать дослідженням, може слугувати прикладом дослідження як 
аргументації. Центру вдалося переконати директора Фонду Відродження Дніпра в тому, 
що це обладнання не може бути ефективним на м’ясопереробному комбінаті.  
 
Згідно з керівниками проектів екологічного аудиту, ці проекти надали можливість 
підприємствам зменшити викиди в атмосферу і воду, а отже, зменшити податки. 
Некапіталомістські заходи, розроблені під час екологічних аудитів, було, в більшості 
випадків, впроваджено. Однак, якщо говорити про капіталомістськи заходи, на приватних 
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підприємствах такі заходи були впроваджені (наприклад, на Дослідно-
експериментальному механічному заводі в Запоріжжі), на державних підприємствах 
(наприклад, на Яготинському цукровому заводі) ці заходи, хоча і були визнані корисними, 
не могли бути впроваджені за нестачею коштів. Проведення екологічних аудитів 
виявилось більш продуктивним на приватизованих підприємствах, де власники готові 
вкладати кошти для того, щоб згодом збільшити свої прибутки. Як свідчать інтерв’ю з 
керівниками підприємств, на яких були проведені екологічні аудити, вони переконалися в 
тому, що проведення дослідження до прийняття рішень є вигідним.  
 
Отже, в ході програми вирішення проблеми роз’єднаності між посадовими особами і 
дослідниками відбувалось кількома шляхами: через об’єднання в рамках роботи УКУ 
посадовців та дослідників високого рангу; через проведення спільних досліджень; через 
наголос, який робився на прикладному аспекті; а також на спробах переконати 
управлінців в доцільності проведення досліджень, щоб уникнути неадекватних рішень.   
 
Нові напрямки досліджень 
 
Проект по утилізації подрібненої деревини є прикладом нових напрямків дослідження, які 
були ініційовані в ході програми. На початку цього дослідження в його важливості 
сумнівались не лише посадові особи, але й самі дослідники. І основною метою першої 
стадії дослідження було вивчення можливостей цього підходу і доведення його 
важливості. Зараз дослідження цього напрямку визнано важливими і вони фінансуються 
Кабінетом Міністрів України.  

 
Проекти екологічного аудиту також були новими напрямками досліджень, адже до того 
екологічний аудит не проводився на українських підприємствах. Разом з проведенням 
екологічних аудитів на конкретних підприємствах ці проекти дозволили ввести нові курси 
в університетах, провести семінари та опублікувати підручники.  
 
Залучення громадськості 
 
Досвід програми в плані залучення громадськості є яскравим прикладом розбіжностей в 
західному та українському підходах до роботи з людьми. За радянських часів роботі з 
громадськістю не приділялось належної уваги. І на початку програми українці не 
передбачували необхідності роботи з людьми. Яскравим прикладом цього був проект по 
створенню еталонної прибережної смуги дніпровських водосховищ:  

Всю владу було надано керівнику проекту А.Сакевичу, який почав діяти в радянському стилі: завіз 
техніку і почав роботи. Він навіть не попередив органи місцевого самоврядування. Почались чутки про 
те, що канадці купують землі...  Люди були стурбовані: вони вийшли з вилами захищати свої землі. (Ігор 
Іскра)  

Коли я зустрівся з людьми, вони говорили, що канадці купують землі і скоро будуть будувати собі 
будинки на цій землі... Я знаю, що до Міністерства надійшло багато скарг від людей. (Мирон Лагола) 

Надання всієї влади керівнику проекту А.Сакевичу можна розглядати як недогляд. В той 
же час, якби ЦДМР надмірно контролював діяльність по цьому проекту, цей проект 
ніколи не призвів би до цінного і повчального досвіду. В результаті проекту українці 
(УКУ) самі почали включати залучення громадськості в пропозиції на проекти. І це було 
чимось, чому вони навчились з власного досвіду, а не тим, чому їх навчили.  

В ході інших проектів українці також усвідомили необхідність залучення громадськості. 
Серед таких проектів: проект “Науково-технічне забезпечення Закону України “Про питну 
воду” і “Техніко-економічне обґрунтування займу ЄБРР (Європейського банку 
реконструкції та розвитку)”. В першому випадку залучення громадськості дозволило 
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лобіювати деякі питання, які б інакше не могли бути включені в Закон. В другому випадку 
працівники водоканалів усвідомили, що робота з людьми є необхідною і важливою.  

В ході програми особливу увагу було приділено підготовці відео-телевізійних матеріалів, 
присвячених проблемам Дніпра. Телевізійні роботи було показано в ефірі каналу УТ-1, в 
системі обласних державних телемереж міст басейну Дніпра. За ініціативою В.Я.Шевчука 
відеокасети з створеними під час програми відеофільмами були розповсюджені серед 
шкіл України як посібник з екологічного виховання.  
 

Вплив програми на законодавство  

Згідно з опитаними, основним досягненням програми був розвиток законодавчої бази. В 
ході програми було розроблено документи, які легли в основу законів, програм і указів.  

- 27 лютого 1997 року Національна програма екологічного оздоровлення басейну 
Дніпра та якості питної води була розглянута на Верховній Раді України і 
затверджена відповідною постановою.  

- 10 січня 2002 року було прийнято Закон України “Про питну воду”. 

- 1 серпня 2001 року вийшов Указ Президента “Про національний атлас України”.   

В ході програми також було розроблено норми та стандарти, зокрема, методологія 
екологічної оцінки якості поверхневої води, положення по тарифам на воду та ін.  

Принципи екологічного аудиту в Україні визначаються законом України “Про охорону 
навколишнього середовища”, а також законами “Про аудиторську діяльність”, “Про 
підприємницьку діяльність” та стандартами. (Екологічне оздоровлення Дніпра (досвід 
міжнародної співпраці)  2001: сс.185-191). В ході програми було розроблено проект 
Закону “Про екологічний аудит”, який знаходиться на розгляді Верховної Ради України.  

Зміни в законодавстві були не завжди пов’язані з сферою екології. Як ми зазначали 
раніше, закон 1937 року передбачав, що інформація про міські водоканали є секретною. 
Учасникам програми вдалось змінити цей закон. 

 
Вплив на подальші донорські програми 
 
Згідно з звітом по другій фазі програми РЕМУ, ідея “Міжнародного Дніпра” народилась в 
УКУ в 1995 році. І зараз ця ідея знайшла своє втілення в Програмі ПРООН-ГЕФ. Опитані 
бачать програму ГЕФ як наслідок і продовження програми РЕМУ.   

 
Займ ЄБРР в Запоріжжі також розглядається як наслідок програми, адже техніко-
економічне обґрунтування займу було підготовлене в рамках програми.  
 
Гендерний аспект 
 
В 1980 році Україна ратифікувала Конвенцію ООН “Про ліквідацію всіх форм 
дискримінації жінок». Рівність прав чоловіків і жінок у всіх сферах життєдіяльності 
відображено в 24й статті Конституції України. Однак між статтями законодавства про 
гендерну рівність і тим, що реально відбувається в суспільстві, існують значні 
розходження. Гендерна нерівність в українському контексті – це «подвійна зайнятість» 
жінок поза домом і вдома, зниження рівня оплати праці жінок («фемінізація бідності»), 
практична відсутність жінок в сфері політики, усунення їх від процесу прийняття рішень. 
Сформована за радянський період громадська думка, яка схвалювала бажання жінок 
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працювати поза домом, зробила українських жінок економічно активними: біля 80% 
українських жінок мають оплачувану роботу або активно шукають роботу, більше 40% 
зайнятих жінок мають принаймні спеціалізовану середню освіту (відсоток серед чоловіків 
менший – 35%). Однак високий рівень зайнятості жінок продиктовано скоріше 
важливістю їх доходів для сімейного бюджету, а не бажанням мати кар’єру. Часто жінки в 
Україні погоджуються на будь-яку роботу заради поліпшення матеріального становища їх 
сімей.   
 
Недостатня мотивація в плані професійного розвитку і невизнання проблеми гендерної 
нерівності тісно пов’язанi з традиціоналістськими поглядами, які домінують в 
українському суспільстві. Часто роль жінки в Україні вбачається лише в вихованні дітей і 
веденні домашнього господарства. Соціологічні дослідження показують, що така думка є 
типовою для українських чоловіків, а також багатьох українських жінок. Досить часто в 
засобах масової інформації політичні і державні діячі та навіть жінки-представники 
недержавних жіночих організацій говорять про те, що місце жінки вдома. Соціологи 
називають це явище “патріархальним відродженням”.  
 
Після розпаду СРСР кількість жінок у Верховній Раді неухильно падала. Під час 
останнього десятиріччя існування СРСР жінки складали 30% депутатів Верховної Ради 
республіки. І хоча це не було результатом реального демократичного устрою країни, 
встановлені квоти для жінок визнавали необхідність участі жінок в роботі вищого 
законодавчого органу. В сучасній Україні кількість жінок в законодавчих та виконавчих 
органах є незначною.  
 
Ситуація в Міністерстві екології та природних ресурсів України була подібною до 
ситуації в країні в цілому: жінки не обіймають посад Міністра, Державного Секретаря, 
заступника Державного секретаря, або керівника відділу.  
 
Тенденції в суспільстві мали вплив на програму РЕМУ. З одного боку, те, що жінки не 
обіймали управлінських посад на підприємствах, в міністерствах та в науково-дослідних 
інститутах, ускладнювало залучення жінок як керівників проектів або членів УКУ. З 
іншого боку, під час впровадження програми в українців залишалось скептичне ставлення 
до вимоги залучення жінок. Більшість українських дослідників та посадових осіб вважали, 
що такої проблеми взагалі не існує. Іноді під час інтерв’ю висловлювались 
традиціоналістські погляди на роль жінки в суспільстві.  
 
Незважаючи на те, що жінки брали участь у програмі (принаймні 40% учасників програми 
- жінки), вони, в основному, займались допоміжними роботами, і лише одиниці були 
керівниками проектів або членами УКУ.  Досягненням програми в цьому плані є те, що як 
члени УКУ, так і керівники проектів мали відслідковувати кількість жінок у проектах. У 
той чи інший спосіб питання гендерної рівності було поставлене під час програми.  

 
 

i Слово "полісі" не має аналогу в російській та українській мові. Тому під час інтерв’ю “полісі” визначалась 
або як процес прийняття рішень (згідно з словником Коллінза (1996:605), “полісі” – це ті ідеї або плани, які 
формують основу для прийняття рішень, особливо в політиці, економіці, чи бізнесі), або як державна 
політика.  
ii Зокрема, водоканали підпорядковувались, з одного боку, міськвиконкому, а, з іншого боку,  державним 
органам .  
 
iii Звичайно були і винятки: наприклад, Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут 
міського господарства був безпосередньо підпорядкований Держбуду України. 
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