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Зміст
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Резюме

Метою цього аналітичного документу є по-
рівняти результати соціологічного опиту-

вання ставлення громадян України до довкілля 
з аналогічним опитуванням в ЄС, зрозуміти роль 
екологічної свідомості громадян і їх ставлення 
до екологічних проблем з точки зору виконання 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також 
запропонувати низку рекомендацій щодо підви-
щення рівня імплементації екологічної складової 
Угоди, беручи до уваги важливість залучення 
звичайного громадянина до цього процесу та 
його роль у ньому.

Порівнюючи ставлення до довкілля громадян 
України та громадян ЄС, ми зробили такі основні 
висновки:

•  Українці та громадяни ЄС поділяють основні 
екологічні цінності, що свідчить про те, що 
Україна та ЄС знаходяться в єдиному ціннісно-
му екологічному просторі: охорона довкілля є 
важливою особисто для громадян. 

•  На перший погляд, громадяни ЄС та України 

по-різному бачать основну екологічну про-

блему: в Україні – це часті посухи та повені, а 

в ЄС – зміна клімату. Водночас, очевидним є 

взаємозв’язок між цими двома проблемами. 

Це свідчить про те, що українці не достатньо 

розуміють і недостатньо поінформовані про 

причини екологічної проблеми, яку вони самі 

вважають найважливішою.

•  Українці вище за громадян ЄС оцінюють вплив 

екологічних проблем на життя і здоров’я. У той 

же час, економічні фактори (у порівнянні з еко-

логічними та соціальними) є більше важливими 

і для громадян ЄС, і для громадян України, не 

зважаючи на значні відмінності у рівні еконо-

мічного добробуту.

•  Суттєво відрізняється погляд громадян ЄС та 

України на шляхи вирішення екологічних про-

блем. Хоча і українці, і громадяни ЄС найбільше 

довіряють науковцям з екологічних питань ви-

рішення екологічних проблем українці бачать 

через посилення ролі контролюючих органів. 

Громадяни ж ЄС основним шляхом вирішення 

екологічних проблем бачать інвестиції в науку 

та дослідження.

•  На відміну від європейців, українці демонстру-

ють значні розриви між екологічними ціннос-

тями та практикою. Загальна кількість еколо-

гічних практик громадян є значно нижчою в 

Україні, ніж в ЄС, а переважна частина таких 

практик в Україні пов’язана з економічною мо-

тивацією (наприклад, зменшення споживання 

енергії та води). 

•  Страх втратити роботу чи інші соціально-еконо-

мічні вигоди значним чином впливають на оцін-

ку роботи великих підприємств-забруднювачів 

в Україні. 14% українців (проти 4% в ЄС) не по-

годжуються з тим, що такі підприємства мають 

нести основну відповідальність за відновлення 

довкілля, яке вони забруднюють.

Якщо оцінити ставлення громадян до питань до-
вкілля в контексті співпраці з ЄС та щодо вико-
нання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
то можна виділити декілька важливих моментів:

•  Спостерігається доволі високий рівень довіри 

мешканців України до ЄС, у порівнянні з показ-

ником довіри до регіональної/місцевої влади 

чи до уряду України. 

•  Не зважаючи на те, що ЄС є одним із світових лі-

дерів з охорони довкілля та надає значну допо-

могу Україні, більшість громадян України вва-

жає недостатніми зусилля з боку ЄС у цій сфері. 

Проте мешканці Україні прихильно ставляться 

до екологічного законодавства ЄС, а також до 

необхідності контролю за його впровадженням 

та надання допомоги з боку ЄС. Така думка пе-

реважає в кожному регіоні України, що руйнує 

міф про те, що окремі регіони не підтримують 

співпрацю України з ЄС.
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Резюме

•  Бачення українцями основних екологічних про-

блем в Україні повністю співпадає зі сферами ре-

формування, визначеними Угодою про асоціацію, 

що створює передумови для значної підтримки 

громадянами України належної імплементації Уго-

ди в частині охорони довкілля.

Оскільки екологічні практики мешканців Укра-
їни все ще потребують особливої уваги з боку 
державних органів та громадських організацій, 
необхідні заходи для підвищення рівня екологіч-
ної свідомості та підтримки реформ громадянами 
у сфері довкілля, які забезпечать якісні зміни в 
майбутньому, зокрема: 

•  Громадяни стають активними учасниками еколо-

гічних ініціатив та підтримують проєвропейські ре-

форми уряду в екологічній сфері;

•  Громадяни отримують більше інформації про еко-

логічні проблеми та їх причини;

•  Громадяни демонструють більше екологічних 

практик у своєму повсякденному житті;

•  Молодь стає активним гравцем екологічного руху;

•  Громадяни мають більше інформації про те, що ро-

бить влада та ЄС для вирішення екологічних про-

блем;

•  Громадяни підтримують виконання Угоди про асо-

ціацію між Україною та ЄС; 

•  Громадяни розуміють та підтримують не лише ка-

ральні підходи до вирішення екологічних проблем, 

але й заохочувальні та мотиваційні механізми.
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ВступРезюме

Відповідно до Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС Україна має низку зобов’язань з ре-

формування своєї екологічної політики та права. 
Для успішної імплементації важливим чинником 
є підтримка громадянами тих реформ, які прово-
дяться на виконання Угоди. Це особливо стосу-
ється екологічної частини, де питання виконання 
вимог у сфері довкілля залежать, серед іншого, 
від екологічної свідомості громадян та їх готов-
ності впроваджувати на практиці такі реформи. У 
цьому контексті державним органам, парламен-
ту, громадським організаціям необхідна інфор-
мація щодо готовності громадян підтримувати ті 
чи інші реформи, а також їх настроїв та потреб. 

З метою дізнатись ставлення громадян України 
до довкілля, включаючи окремі аспекти співпра-
ці з ЄС та виконання екологічної складової Уго-
ди про асоціацію, соціологічна агенція “Фама”, 
на замовлення Ресурсно-аналітичного центру 
“Суспільство і довкілля”, у травні 2018 року про-
вела соціологічне опитування 2000 мешканців 
України. Для можливості порівняти отримані ре-
зультати з опитуванням ставлення громадян ЄС 
до довкілля, що регулярно проводиться Євроба-
рометром, була використана низка запитань Єв-
робарометру та аналогічна методологія. Таке до-
слідження, з одного боку, дає можливість склас-
ти екологічний портрет громадянина України, з 
іншого боку, зрозуміти, чи є Україна частиною 
європейського екологічного простору.

Детально з інформацією про відповіді на усі по-
ставлені в опитуванні запитання можна ознайо-
митись у звіті соціологічної агенції “Фама” за по-
силанням: www.rac.org.ua/priorytety/politychni-
protsesy-ta-dovkillya/stavlennya-gromadyan-do-
dovkillya/pollreport2018. З основними висно-
вками опитування та узагальненою інформаціє 
можна познайомитись у публікації “Екологічний 
портрет громадянина України. Ресурсно-ана-
літичний центр “Суспільство і довкілля”. – Ве-
ресень 2018 року” за посиланням: http://www.
rac.org.ua/priorytety/politychni-protsesy-ta-

dovkillya/stavlennya-gromadyan-do-dovkillya/
envportrait2018. 
 
Результати соціологічного опитування та порів-
няння з опитуванням в ЄС були покладені в осно-
ву аналітичного документу. 

Метою даного аналітичного документу є порівняти 
результати соціологічного опитування ставлення 
громадян України до довкілля з аналогічним опи-
туванням в ЄС, зрозуміти роль екологічної свідо-
мості громадян і їх ставлення до екологічних про-
блем з точки зору виконання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС, а також запропонувати низку 
рекомендацій щодо підвищення рівня імплемен-
тації екологічної складової Угоди, беручи до уваги 
важливість залучення звичайного громадянина 
до цього процесу та його роль у ньому.

Структурно документ поділено на три частини:

(1)  Україна-ЄС: екологічні цінності та звички гро-
мадян;

(2)  Довкілля у контексті Угоди про асоціацію: ба-
чення громадян України;

(3)  Висновки та рекомендації.

Ми сподіваємося, що аналітичний документ ста-
не в нагоді усім, кому не байдужі екологічні про-
блеми в Україні, а також тим, хто долучений до 
імплементації стандартів ЄС в Україні.

Аналітичний документ підготовлений у рамках 
проекту “Екологічно свідомий громадянин – запо-
рука успішного виконання Угоди про асоціацію”, 
що має на меті сприяти підтримці громадянами 
України здійснення реформ у сфері охорони дов-
кілля на виконання Угоди про асоціацію через 
аналіз ставлення громадян до питань довкілля, 
включаючи екологічні зобов’язання відповідно до 
Угоди, порівняння зі ставленням громадян ЄС до 
довкілля та обговорення результатів з ключовими 
зацікавленими особами. 
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Розділ 1.  Україна – ЄС: екологічні цінності  
та звички громадян

Українці та громадяни ЄС поділяють основні екологічні цінності, що свідчить про те, що Україна та 
ЄС знаходяться в єдиному ціннісному екологічному просторі: охорона довкілля є важливою осо-
бисто для громадян (понад 90% респондентів в ЄС та Україні), а кожен третій в ЄС та Україні вважає 
зникнення видів важливою екологічною проблемою. У той же час, економічні фактори (у порівнянні 
з екологічними та соціальними) є більш важливими і для громадян ЄС, і для громадян України, не 
зважаючи на значні відмінності у рівні економічного доброту. Це свідчить про те, що рівень добро-
буту не впливає безпосередньо на ціннісні орієнтири громадян у сфері охорони довкілля. 

На перший погляд, громадяни ЄС та України по-різному бачать основну екологічну проблему: в 
Україні – це часті посухи та повені, а в ЄС – зміна клімату. Водночас, очевидним є взаємозв’язок 
між цими двома проблемами, адже саме зміна клімату є основною причиною почастішання посух 
та повеней. Це свідчить про те, що українці не достатньо розуміють і недостатньо поінформовані про 
причини екологічної проблеми, яку вони самі вважають найважливішою. Саме браком поінформо-
ваності також можна пояснити значні відмінності в оцінці важливості забруднення повітря в Україні 
та загальній кількості екологічних проблем, які бачать громадяни у порівнянні з громадянами ЄС.

Українці вище за громадян ЄС оцінюють вплив екологічних проблем на життя і здоров’я. Це може 
бути пов’язано з тим, що така суб’єктивна оцінка здійснюється на основі особистого досвіду та уяв-
лень, а не на основі науково обґрунтованих даних про вплив забруднення на здоров’я населення. У 
свою чергу, це може бути викликано тим, що в Україні відсутні механізми опрацювання даних щодо 
впливу стану довкілля на здоров’я людей, зокрема щодо забруднення повітря та пов’язаних захво-
рювань та смертності. З іншого боку, така висока суб’єктивна оцінка впливу екологічних питань на 
щоденне життя українців створює сприятливе середовище для залучення громадян до екологічних 
ініціатив.

Суттєво відрізняється погляд громадян ЄС та України на шляхи вирішення екологічних проблем. Хоча 
і українці, і громадяни ЄС найбільше довіряють науковцям з екологічних питань, вирішення еколо-
гічних проблем українці бачать через посилення ролі контролюючих органів (збільшення штрафів). 
Громадяни ж ЄС основним шляхом вирішення екологічних проблем бачать інвестиції в науку та до-
слідження. Вочевидь, така невідповідність в Україні між довірою до науки та її роллю у практичному 
вирішенні екологічних проблем викликана системою поглядів у суспільстві щодо ролі держави (та 
її каральних механізмів), що сформувалась у радянські часи.

Для українців та громадян ЄС основним джерелом екологічної інформації є новини на телебаченні. 
Водночас, в Україні Інтернет та соціальні мережі відіграють практичну таку ж роль (62%). Це, на 
нашу думку, може мати негативні наслідки, оскільки екологічні питання тісно пов’язані з наукою, а 
соціальні мережні та Інтернет використовуються для поширення «культури пост-правди», що ро-
бить користувачів вразливими до маніпуляцій та фейків. Це особливо важливо, зважаючи на ви-
сокий відсоток користування російським сегментом Інтернету та соціальними мережами в Україні.
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На відміну від європейців, українці демонструють значні розриви між екологічними цінностями та прак-
тикою. Дев’ять з десяти українців вважають, що можуть особисто відігравати роль в охороні довкілля, а 
кожен другий визнає, що робить недостатньо зусиль для цього. Водночас, загальна кількість екологіч-
них практик громадян є значно нижчою в Україні, ніж у ЄС, а переважна частина таких практик в Україні 
пов’язана з економічною мотивацією (наприклад, зменшення споживання енергії та води). Слід зауважити, 
що створення сприятливих умов та відповідна комунікація допомагають скоротити чи подолати такий роз-
рив між цінностями та практикою. Так, сортування сміття є серед важливих практик українців вже сьогодні 
(36%).

Страх втратити роботу чи інші соціально-економічні вигоди значним чином впливають на оцінку 
роботи великих забруднювачів-підприємств в Україні. 14% українців (проти 4% в ЄС) не погоджу-
ються з тим, що такі підприємства мають нести основну відповідальність за відновлення довкілля, 
яке вони забруднюють. Причиною може також бути залежність людей від суб’єктів економічної ді-
яльності та відсутність дієвих механізмів захисту їх прав у спорах з такими суб’єктами.

Брак поінформованості про діяльність органів влади може пояснити відмінності в оцінці їх роботи, 
особливо в Україні. Українці дають набагато вищу оцінку роботі органам місцевого самоврядування, 
аніж Уряду (водночас, така оцінка значно нижча, ніж в ЄС). Традиційно охорона довкілля є доволі 
централізованою системою в Україні, де на органи місцевого самоврядування покладаються лише 
окремі функції (наприклад, збір та утилізація побутового сміття), тому низька оцінка громадянами 
діяльності Уряду в цій сфері може бути викликана низьким рівнем поінформованості про його ро-
боту. Це припущення також підтверджується тим, що 14% не змогли дати оцінку діяльності уряду у 
цій сфері взагалі (проти 6% в ЄС).
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Важливість довкілля для громадян

Охорона довкілля є дуже важливою особисто для громадян ЄС та України. Українці та 
громадяни ЄС однаково відчувають високий вплив екологічних факторів на якість життя, 
а екологічні проблеми мають прямий вплив на життя громадян як в Україні, так і ЄС. 

Громадяни ЄС та України одностайні у тому, що охорона довкілля є важливою для них особисто (94% 
та 93% відповідно). За відповіддю «дуже важлива» Україна випереджує середній показник ЄС (62% 
та 56% відповідно) і є близькою до таких країн, як Франція (64%) та Великобританія (65%). Наші 
найближчі сусіди демонструють нижчий відсоток мешканців, для яких охорона довкілля є «дуже 
важливою»: Польща – 40%, Угорщина – 49%, Словаччина – 53%.

Довкілля асоціюється по-різному у громадян ЄС та України. Для мешканців України основна асоціація 
з поняттям «довкілля» (екологія) – це забруднення довкілля в містах та селищах (32%), в той же 
час у ЄС таку асоціацію довкілля викликає лише у 13% опитаних.  Подібні асоціації з забрудненням 
демонструють лише кілька країн ЄС: Болгарія (32%), Румунія (29%), Ірландія (26%).1 Серед спільних 
асоціацій – це збереження живої природи (17% в ЄС та 15% в Україні), стан довкілля, який успадкують 
наші діти (14% в ЄС та 13% в Україні). Зміна клімату є важливою асоціацією з довкіллям  для громадян 
ЄС (13%), а для мешканців Україні – ні (лише 6%), що може бути пов’язано з низькою обізнаністю в 
Україні про проблему зміни клімату.
 
У порівнянні з ЄС мешканці України відчувають дещо більший вплив екологічних факторів на якість 
їхнього життя: це зазначили 81,9% респондентів в Україні (проти 75% в ЄС). Водночас,  вищими для 
українців є й економічні фактори (92,1%), що є набагато вище, ніж середній показник по ЄС (80%) і 

1  Слід зауважити, що включення нами в текст опитувальника слова «екологія»  в дужках після слова «довкілля» було частково пов’язане 
й з тим, що державні органи в Україні у цій сфері користуються саме таким терміном. Наприклад, назва відповідного міністерства не 
містить слова «довкілля» взагалі: Міністерство екології та природних ресурсів України.

Діаграма 1. Наскільки важливою для Вас особисто є охорона довкілля?

1.1.  Загальне ставлення до довкілля та екологічних 
проблем

94%

5%

1%

  
+  

  
+   

 

93%

5%

2%

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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Діаграма 2. З чим у громадян асоціюється поняття “довкілля” (екологія)?

Діаграма 3. Якою мірою наступні фактори впливають на якість Вашого життя?

Джерело: Eurobarometer (2011), власні дані (2018).

Джерело: Eurobarometer (2014), власні дані (2018).

Джерело: Eurobarometer (2014), власні дані (2018).

відповідає уявленням громадян таких країн, як Чехія (89%), Португалія та Італія (по 91%). Водночас, 
деякі країни ЄС демонструють ще вищий рівень впливу економічних факторів на якість життя громадян: 
Болгарія (97%), Кіпр (94%).

Діаграма 4. Найважливіші екологічні проблеми на думку громадян

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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Екологічні проблеми, що турбують громадян

Громадяни ЄС та України по-різному бачать основні екологічні проблеми: для мешкан-
ців ЄС ключовою проблемою є зміна клімату, а для українців –  часті посухи та повені. 
Водночас, є проблеми, які однаково турбують громадян ЄС та України – це зростання 
кількості відходів, скорочення популяцій та вимирання видів, сільськогосподарське за-
бруднення, брак питної води, забруднення річок та озер.  

Серед проблем, які однаково турбують громадян ЄС та України – це зростання кількості відходів, 
скорочення популяцій та вимирання видів, сільськогосподарське забруднення, брак питної води, 
забруднення річок та озер.  

Водночас, спостерігаються й значні відмінності у сприйнятті найбільш важливих проблем та з окремих 
питань. Так, найбільша екологічна проблема, на думку громадян ЄС, – це зміна клімату (51%). В Україні 
ще не дійшли до розуміння цієї проблеми: жодна країна ЄС не має такого низького показника щодо 
важливості зміни клімату як Україна (див. Діаграма 5). Найнижчі показники з цього питання в ЄС 
мають наші найближчі сусіди – Чехія (23%), Словаччина (28%), найвищі – у розвинених країнах: Данії 
(70%) та Швеції (68%).

Для України найважливішою проблемою є часті посухи та повені, в той час як в ЄС цей показник 
не дуже високий – 25%. Відсоток важливості цієї проблеми для України (40,3%) співвідноситься з 
найвищими показниками для ЄС, які демонструють Італія (41%), Чехія (40%) та Іспанія (37%).

Суттєво відрізняють Україну та ЄС і сприйняття двох важливих екологічних проблем: забруднення 
повітря та шумове забруднення. Ці дві проблеми об’єктивно існують в кожній країні, проте їх 
сприйняття значно залежить від рівня поінформованості населення. Щодо забруднення повітря, 
то Україна має не надто високий показник важливості цього питання для громадян, беручи до 
уваги проблеми із атмосферним забрудненням в Україні. Для ЄС цей показник значно вищий – 46%. 
Приблизно такий самий показник як Україна мають Австрія та Ірландія (по 36%), а це є найнижчий 
показник серед країн ЄС. Наші найближчі сусіди важливість цієї проблеми оцінюють на рівні 42% 

Діаграма 5. Зміна клімату як найважливіша екологічна проблема

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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(Чехія), 46% (Словаччина), 56% (Польща).  Водночас, забруднення шумом турбує 18% мешканців 
України і лише 10% мешканців ЄС.
 
Екологічні проблеми мають прямий вплив на щоденне життя як в Україні, так і ЄС (з цим погоджуються 
90% та 81% громадян відповідно, Діаграма 6). В Україні відсоток тих, хто «цілком погоджується» набагато 
більший, аніж аналогічний середній показник по ЄС (65% для України проти 39% для ЄС). У більшості країн 
ЄС цей показник знаходиться на рівні 30-40%. Найвищий показник у Мальти – 80%, а найближчі сусіди 
України мають такі показники – Угорщина (37%), Польща, Чехія, Словаччина (по 33%) (Діаграма 7).

Діаграма 6. Чи погоджуєтесь Ви із таким твердженням: "Екологічні проблеми мають прямий 
вплив на моє щоденне життя та здоров’я"?

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).

Діаграма 7. "Цілком погоджуюсь", що екологічні проблеми мають прямий  
вплив на моє щоденне життя та здоров’я
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Шляхи вирішення екологічних проблем

Громадяни ЄС та України дещо по-різному бачать основні шляхи вирішення еколо-
гічних проблем, проте підвищення штрафів є в трійці основних шляхів як в ЄС, так і 
Україні (на думку українців – це основний метод, ЄС вважає таким інвестиції в науку 
та дослідження).

Дещо відрізняються погляди громадян ЄС та України на шляхи вирішення екологічних проблем. Якщо 
порівняти трійку найефективніших засобів у ЄС та Україні, то спільним є лише збільшення штрафів. 
Трійка найкращих способів для ЄС – інвестиції в дослідження, більші штрафи, краще застосування 
законодавства. Трійка для України: штрафи, суворіші екологічні закони та інформування (Діаграма 8). 

Найефективнішим українці вважають запровадження вищих штрафів за порушення екологічного зако-
нодавства (45% опитаних), що на 10% вище за аналогічний середній по ЄС. Країни ЄС, які мають подібні 
цифри – Бельгія (42%), Болгарія (47%) та Чехія (44%), що є найвищими показниками серед країн ЄС. 

Високим для України є показник щодо необхідності інформування з екологічних питань – 32% для 
України порівняно з 28% для ЄС, а разом з навчанням цей показник сягає 59%, в той час як для ЄС 
– 54%. Серед країн ЄС, які також виступають за інформування, варто відзначити Кіпр (52%), Грецію 
(43%), Ірландію (41%).

Діаграма 8. Найбільш ефективні способи вирішення екологічних проблем  
на думку громадян

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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Дуже відрізняється показник щодо інвестування в дослідження та науку – в Україні лише 18% проти 
35% для ЄС. Такий низький показник для цієї категорії серед країн ЄС мають Латвія та Мальта (по 21%), 
що є найнижчим показником для країн ЄС.

Інформація про довкілля

Новини на телебаченні та Інтернет є основними джерелами екологічної інформації 
як в Україні, так і в ЄС. Мешканці України та ЄС однаково найбільше довіряють з 
екологічних питань науковцям, природоохоронним громадським організаціям та те-
лебаченню, хоча в цілому рівень довіри в ЄС значно вищий. Цікаво, що громадяни 
України майже вдвічі більше довіряють ЄС, ніж самі громадяни ЄС.

Основними джерелами інформації про довкілля для мешканців України є новини на телебаченні (63%), 
соціальні мережі та Інтернет (62%), а газети (26%) (Діаграма 9). У ЄС ж трійка основних джерел 
включає новини на телебаченні (58% у 2017 році, що у свою чергу менше, аніж аналогічний показник 
в ЄС у 2011 році – 73%), Інтернет (42%) та художні і документальні фільми (27%), хоч газети також 
є важливим джерелом екологічної інформації для громадян ЄС (26%). Україна демонструє дуже 

Діаграма 9. Шість основних джерел екологічної інформації громадян

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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високий показник Інтернету як джерела екологічної інформації, в ЄС такого показника не має жодна 
країна (найвищі серед країн ЄС – Латвія (58%) та Нідерланди (54%)). В Україні громадяни практично 
не користуються художніми та документальним фільмами як джерелами екологічної інформації (лише 
10%).

Трійка тих, кому громадяни довіряють з екологічних питань, у ЄС та в Україні співпадає: науковці, 
природоохоронні громадські організації, телебачення, хоча рівень довіри до цих категорій в ЄС значно 
вищий (Діаграма 10). Наприклад: науковці – 40% (ЄС) і 29% (Україна), громадські організації: 37% 
(ЄС) і 22% (Україна), телебачення: 34% (ЄС) і 23% (Україна).

Цікаво, що громадяни України більше довіряють ЄС, ніж самі громадяни ЄС. Значно вищий рівень 
довіри в ЄС асоціаціям споживачів (18% проти 5,8% в Україні), а також радіо і газетам. Зате українці 
більше, аніж європейці, довіряють сім’ї, родичам, сусідам і друзям.  Довіра до Інтернету практично не 
відрізняється. Високий рівень довіри в українців також до міжнародних організацій (18%).

Діаграма 10. Кому громадяни довіряють найбільше з екологічних питань?

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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Роль громадянина

Практично дев’ять з десяти українців і європейців, вважають, що можуть особисто 
відігравати роль в охороні довкілля, а більшість з нас вважає, що може робити біль-
ше для охорони довкілля. 

У цілому, відсоток громадян, які вважають, що можуть особисто відігравати роль в охороні довкілля 
є однаковим у ЄС та Україні (сума відповідей «цілком погоджуюсь» та «радше погоджуюсь» – 87%) 
(Діаграма 11). Водночас, відповідь «цілком погоджуюсь» в Україні є набагато поширенішою, ніж се-
редній показник по ЄС (59% у порівнянні з 45%). Україна за цим показником є близькою до таких країн 
ЄС як Данія та Кіпр (по 58%), а найвищий показник серед країн ЄС – Нідерланди (76%).

Водночас, самі громадяни і в Україні, і в ЄС вважають, що роблять недостатньо для охорони довкілля. 
Громадяни ЄС набагато критичніші щодо того, що вони «роблять недостатньо для охорони довкілля» 
– це 66% проти 52,5% для України. Жодна з країн ЄС не має такого низького показника. Найближче до 
України – Польща (55%), Австрія, Данія, Греція (по 56%).Щодо того, що громадяни роблять «занадто 
багато», цей показник в Україні є набагато «оптимістичніший» за аналогічний показник в ЄС – 7% в 
України проти 3% в ЄС. За цим показником Україна солідарна з Польщею (6%) та Люксембургом (6%). 

1.2. Роль громадян, держави та бізнесу в охороні довкілля

Діаграма 11. Я особисто можу відігравати роль у захисті довкілля

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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Роль бізнесу

Більшість українців і європейців покладають на великі підприємства основну від-
повідальність за виправлення шкоди, яку вони завдають довкіллю, і вважають, що 
вони роблять недостатньо для охорони довкілля.

Українці і європейці покладають на великі підприємства основну відповідальність за виправлення 
шкоди, яку вони завдають довкіллю. Відсоток тих, хто з цим «цілком погоджується» в Україні є не 
набагато нижчий від середнього по ЄС, проте, якщо об’єднати дві категорії «цілком погоджуюсь» та 
«радше погоджуюсь», то середній по ЄС перевищує показник по Україні на 11% (Діаграма 13). Серед 
країн, де показник «цілком погоджуюсь» є на рівні України, – Австрія (58%) та Румунія (59%). Один із 
найближчих сусідів України – Польща, має значно нижчий показник – 50 %. Україна має вищий показ-
ник серед тих, хто «зовсім не погоджується» – 4% у порівнянні з 1% в ЄС. Такого високого показника 
не має жодна країна ЄС.

Переважна більшість і українців, і громадян ЄС вважає, що великі підприємства роблять недостатньо 
для охорони довкілля (67% та 79% відповідно) (Діаграма 14). Водночас, показник України щодо того, 
що великі компанії роблять недостатньо для охорони довкілля, є значно нижчий за аналогічний се-
редній показник в ЄС. Такий показник відповідає найнижчому серед країна ЄС: Польща (65%), Данія 
(66%). В Україні, відповідь щодо того, що великі компанії роблять достатньо для охорони довкілля на 
5% вища за аналогічний показник в ЄС. Тим не менше, низка країн ЄС має аналогічний з Україною по-
казник: Австрія, Угорщина (по 20%), Чехія – 19%, Греція (18%). 

Діаграма 12. Чи достатньо громадяни роблять для охорони довкілля?

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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Діаграма 13. Чи мають великі забруднювачі-підприємства нести основну  

відповідальність за виправлення шкоди довкіллю?

Діаграма 14. Чи достатньо великі підприємства роблять для охорони довкілля?

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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Влада і охорона довкілля

І в Україні, і в ЄС громадяни незадоволені діяльністю центральної влади у сфері охо-
рони довкілля, водночас більш позитивно оцінюють діяльність місцевого самовряду-
вання (особливо в ЄС).

Порівняно з ЄС рівень позитивної оцінки дій місцевої влади для України є набагато нижчим: 31% проти 
44% (Діаграма 15). Відповідь місцева влада «робить достатньо» для охорони довкілля зайняла лише 
24% в Україні, подібні цифри мають такі країни як Ірландія (22%) та Румунія (26%), що є практично 
найнижчими показниками серед країн ЄС. Відповідно, респонденти в Україні значно частіше вважа-
ють, що місцева влада робить недостатньо для охорони довкілля – це 62% у порівнянні з 50% для ЄС. 
Подібні показники мають Хорватія (61%), Мальта та Італія (по 63%).

Щодо ефективності Уряду у сфері охорони довкілля, 66% громадян України вважають, що національна 
влада робить недостатньо для охорони довкілля (Діаграма 16). В ЄС цей показник теж доволі висо-
кий – 67%. Найбільш незадоволена своєю національною владою щодо її дій у сфері охорони довкілля 
Греція (88%), а найменше – Люксембург (42%).

7%

24%

62%

8%

3%

41%

50%

6%

0% 25% 50% 75%

Діаграма 15. Чи достатньо міська (сільська) влада робить для охорони довкілля?

Діаграма 16. Чи достатньо уряд (центральна влада) робить для охорони довкілля?

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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Сумарна кількість екологічних практик громадян ЄС набагато вища, ніж в Україні. 
Хоча сортування сміття є на другому місці серед екологічних практик громадян 
України за останні шість місяців, цей показник є значно нижчий за середній по ЄС. 
Суттєво відстає Україна і за купівлею товарів місцевих виробників. Європейці більше 
схильні купувати екологічно безпечні товари, хоча ставлення до еко-маркування то-
варів є доволі однаковим.

Хоча сортування сміття є на другому місці серед екологічних практик громадян України за останні 
шість місяців (36%), цей показник є значно нижчий за середній по ЄС (65%) (Діаграма 17). Найниж-
чий показник серед країн ЄС мають Болгарія (17%) та Португалія (29%), усі інші країни ЄС – не менше 
44%. Найвищий показник у Швеції – 87%.

Вищий показник в України, порівняно з середнім по ЄС, щодо зменшення споживання енергії. На рівні 
ЄС такий показник мають Бельгія та Франція (по 44%). 

Суттєво відстає Україна щодо показника купівлі товарів місцевих виробників. В Україні він становить 
20%, в той час як середній по ЄС – 43%. Такого низького показника не має жодна країна ЄС. Найнижчі 
показники зустрічаємо в Польщі (23%) та Португалії (29%). 

1.3. Екологічні практики

Діаграма 17. Що робили громадяни для охорони довкілля за останні шість місяців?

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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Слід також зазначити, що 48% українців не скоротили використання одноразових поліетиленових па-
кетів, що майже вдвічі перевищує середній показник в ЄС і відповідає найнижчим показникам серед 
країн ЄС (Угорщина – 45%, Литва – 46%). 

Європейці більше схильні купувати екологічно безпечні товари (Діаграма 18). Тих, хто цілком пого-
джується купувати дорожчі, але екологічно безпечніші товари, в Україні більше, порівняно з ЄС, проте 
тих, хто погоджується загалом в ЄС значно більше (75% в ЄС проти 67% в Україні). В Україні досить 
високий відсоток тих, кому важко відповісти.

Ставлення до еко-маркування товарів є доволі однаковим в Україні та ЄС (Діаграма 19). Показник 
важливості еко-маркування під час вибору товарів однаковий для України і в середньому по ЄС (32%). 
Серед тих, хто не звертає уваги на маркування взагалі, відсоток в Україні вищий. Приблизно такий ж 
показник як Україна мають такі країни ЄС: Хорватія (45%), Угорщина (44%), Бельгія (46%).

Діаграма 18. Я готова(-ий) купувати екологічно безпечні продукти,  
навіть якщо вони дещо дорожчі

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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Діаграма 19. Вплив еко-маркування на вибір товарів

Джерело: Eurobarometer (2017), власні дані (2018).
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Розділ 2.  Довкілля у контексті Угоди про 
асоціацію: бачення громадян 
України

Мешканці України демонструють тотальну недовіру з екологічних питань до державних інститу-
цій, не залежно від того, чи це регіональна/місцева влада, чи уряд та центральна влада. Водночас 
спостерігається доволі високий рівень довіри до ЄС (більший, ніж серед самих громадян ЄС). Це 
можна пояснити загальним позитивним ставленням до ЄС у зв’язку із високим рівнем життя його 
громадян та високими стандартами, зокрема, у сфері довкілля. Про сам механізм функціонування 
ЄС громадяни України, швидше за все, мають дуже мінімальне уявлення. 

Не зважаючи на те, що ЄС є одним із світових лідерів з охорони довкілля та надає значну допомо-
гу Україні, більшість громадян України вважає недостатніми зусилля з боку ЄС у цій сфері. Однією 
з причин такої думки може бути низька поінформованість мешканців України з цього питання. 
Існує потреба донесення до населення України інформації про зусилля та роль ЄС в охороні до-
вкілля загалом та зокрема в Україні.

Кожен п’ятий українець вважає, що вирішення екологічних проблем в Україні слід шукати спіль-
но з ЄС. Це є високий показник, зважаючи на те, що Україна не є членом ЄС. Таке ставлення може 
пояснюватися очікуванням людей щодо впровадження в Україні вищих екологічних стандартів та 
фінансової допомоги з боку ЄС.

Мешканці України прихильно ставляться до екологічного законодавства ЄС, а також до необ-
хідності контролю за впровадженням такого законодавства в Україні. Значну підтримку має і 
питання надання допомоги Європейським Союзом Україні для здійснення реформ. Така думка 
переважає у кожному регіоні України, що руйнує міф про те, що окремі регіони не підтримують 
співпрацю України з ЄС, зокрема в екологічній сфері. Регіональний зріз виявив різницю лише у 
відсотках підтримки, що свідчить про необхідність посилення комунікації та інформування з єв-
роінтеграційних реформ.

Більшість українців (як в цілому по Україні, так і в кожному регіоні України) підтримали необхід-
ність контролю зі сторони ЄС за впровадженням Україною європейських екологічних стандар-
тів. Досі залишається відкритим питання щодо механізму такого контролю, оскільки Україна не є 
членом ЄС, а тому контрольний механізм, що функціонує в ЄС, неможливо прямо застосувати до 
України. Недостатнім є і механізм контролю за виконанням, передбачений Угодою про асоціацію.

Значний відсоток респондентів не зміг дати відповіді на питання, пов’язані з роллю ЄС в рефор-
муванні сфери охорони довкілля в Україні, важливості екологічного законодавства ЄС та необ-
хідності контролю за впровадженням європейських стандартів в Україні, що свідчить про недо-
статність інформації про проекти, які впроваджуються в Україні за рахунок коштів та технічної 
допомоги ЄС. Існує потреба у посиленні комунікації щодо діяльності та співпраці ЄС й України у 
реформуванні екологічної сфери.
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Законодавство ЄС, на думку громадян України, є необхідним для охорони довкілля, дозволяє 
впровадити кращі екологічні стандарти та практики, тому на часі залишаються проблеми належ-
ної імплементації Угоди про асоціацію, яка визначає основні напрями приведення у відповідність 
до права ЄС національного екологічного законодавства. Немає жодної з топ-екологічних про-
блем, визначених опитуваними, які не охоплюються положеннями Угоди про асоціацію.

Найбільш очікуваними реформами з боку громадян України є управління відходами та якістю 
води й управління водними ресурсами. Така думка мешканців співпадає з тими діями, які зараз 
проводяться Урядом. Українці висловили запит на проведення реформ у сфері охорони природи, 
у той же час фактичні урядові реформи з цього питання є незначними. Водночас уряд зосередив 
увагу на змінах в управлінні довкіллям, інтеграції екологічної політики в інші галузеві політики 
та зміні клімату, але мешканці України не мають достатнього розуміння щодо їх нагальності. У 
зв’язку з чим існує потреба особливої комунікації та донесення до людей важливості реформ у 
цих сферах.
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Довіра до ЄС з екологічних питань

Українці з екологічних питань довіряють більше Європейському Союзу, аніж власно-
му уряду, центральній, регіональній чи місцевій владі в Україні. 

2.1.  Довіра та роль ЄС у реформуванні сфери охорони 
довкілля в Україні

Діаграма 20. Кому найбільше щодо екологічних питань довіряють громадяни?

Джерело: власні дані (2018)
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Довіра громадян України з екологічних питань до ЄС становить 13,5% і є вищою порівняно з довірою 
до уряду, центральної, регіональної та місцевої влади. Наявні регіональні відмінності щодо довіри ЄС 
(Діаграма 20). Так, мешканці Заходу, Півночі та Центру більше довіряють ЄС з екологічних питань, ніж 
центральній чи регіональній влади, а мешканці Сходу і Півдня більше довіряють регіональній/місцевій 
владі ніж ЄС. ЄС найбільшу довіру висловили мешканці Центру (17,9%), найменшу – Півдня (6,3%), на 
Заході, Півночі та Сході відповідно довіряють 15,6%, 15,2% та 12,3% (Діаграма 21). 

Спостерігаються відмінності у довірі ЄС з екологічних питань й за іншими соціально-демографічними 
характеристиками. За віком найбільшу довіру Європейському Союзу висловила молодь, віком 15-24 
роки, а найменшу – особи, віком 65+ (9,6%). Як і довіра серед осіб, які демонструють 4-9 практик 
зі збереження довкілля2, є вищою і становить 17,9%, у той же час особи, які не демонструють та-
ких практик, менше довіряють ЄС (8,7%). За родом занять найнижчу довіру висловили пенсіонери 
(10,7%), а найвищу – студенти та учні (19,2%) і роботодавці (18,9%) (ці показники є найвищими серед 
усіх опитаних незалежно від соціально-демографічних характеристик).

2  Наприклад, використання екологічно чистішого виду транспорту, уникнення купівлі товарів, які мають надмірне упакування, сортування 
більшої частини сміття для утилізації, зменшення побутового споживання води, енергії, купівля товарів місцевих виробників тощо.

Діаграма 21. Довіра українців до ЄС з екологічних питань 

Джерело: власні дані (2018)
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Погляд українців на зусилля ЄС в охороні довкілля

Більшість мешканців України вважає, що ЄС недостатньо робить для охорони довкіл-
ля. Кожному восьмому було важко відповісти на запитання, чи ЄС достатньо робить 
для охорони довкілля.

Громадяни України (35%) вважають, що сьогодні ЄС робить достатньо для охорони довкілля, з яких 
6,2% опитаних обрали відповідь «занадто багато», а 29,0% – «достатньо» (Діаграма 22). Відповідь 
«робить занадто багато» найбільше підтримали мешканці Півночі (8,0%), найменше – Заходу (3,6%). 
Найбільше респондентів відповіли, що ЄС «робить достатньо» в охороні довкілля, на Півдні (36,6%) та 
Заході (33,9%), найменше – на Півночі (21,7%).
Не зважаючи на вказане, більше половини респондентів в Україні (52,4%) вважають, що сьогодні ЄС 
робить недостатньо для охорони довкілля. Найбільше таку відповідь обрали мешканці Сходу (58,2%) 
та Центру (57,8%), а найменше – Півночі (46,6%), Півдня (48,8%) та Заходу (50,8%). 

Кожен восьмий (12,5% опитаних) не зміг відповісти на питання щодо достатності чи недостатності 
зусиль ЄС в охороні довкілля, найбільше – мешканці Півночі (23,7%).

Діаграма 22. Чи достатньо ЄС робить для охорони довкілля?

Джерело: власні дані (2018)
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Міське населення (55,1%) в більшій мірі вважає, що ЄС робить недостатньо в охороні довкілля, ніж 
сільське (47,0%). Таку відповідь підтримали мешканці великих і малих міст (відповідно 59,4% та 
57,2%), у той же час лише 47,4% мешканців міст-мільйонників погодилися з цим.

Особи, які демонстрували 4-9 практик зі збереження довкілля, менше вважають, що ЄС робить недо-
статньо в охороні довкілля (47,2%), ніж ті респонденти, які не демонстрували жодної практики чи 1-3 
практики (відповідно 55,0% та 53,0%). Водночас 53,9% опитаних, які вважають, що особисто можуть 
відігравати роль у захисті довкілля, вказали на недостатність зусиль ЄС і підтримали це твердження 
тільки 46,2% осіб, які не вважають, що можуть особисто відігравати таку роль.

Відсутні суттєві відмінності в опитуванні щодо достатності зусиль ЄС в охороні довкілля серед рес-
пондентів за такими соціально-демографічними характеристиками, як стать, вік, рід занять, освітній 
рівень, наявність малолітніх дітей. По усіх категоріях більшість вважає, що ЄС робить недостатньо для 
охорони довкілля.
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Хто повинен вирішувати екологічні проблеми в Україні

Кожен п’ятий українець вважає, що вирішення проблем довкілля в Україні має здій-
снюватися спільно з ЄС.

На думку громадян України центральна та регіональна/місцева влада мають в однакові мірі нести від-
повідальність за вирішення екологічних проблем в Україні (відповідно 38,2% та 36,8%) (Діаграма 23).

2.2.  Співпраця України та ЄС у впровадженні екологічних 
стандартів 

Лише 19,2% українців вважають, що вирішення проблем довкілля в Україні слід шукати спільно з 
ЄС. Загалом у ЄС 67% громадян поділяють думку про спільне вирішення екологічних проблем. Таку 
відмінність можна пояснити тим, що Україна не є членом-державою ЄС, а системи й рівні управління 
охороною довкілля є різними.

Найбільше думку про спільне з ЄС вирішення екологічних проблем в Україні підтримав Центр (24,7%), 
найменше – Південь (14,6%) (Діаграма 24).

Наявні особливості щодо бачення українців ролі ЄС у вирішенні екологічних проблем за певними соці-
ально-демографічними характеристиками. Мешканці міст-мільйонників (21,4%) найбільше вважають, 

Діаграма 23. Хто повинен відповідати за вирішення екологічних проблем в Україні?

Джерело: власні дані (2018)
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що відповідати за вирішення проблем довкілля в Україні потрібно спільно з ЄС, найменше – меш-
канці великих міст (13,5%). Роботодавці (20,9%) та наймані працівники (20,2%) у більшій мірі поді-
ляють думку про спільну відповідальність з ЄС у вирішенні екологічних проблем в Україні, найменше 
– студенти та учні (15,1%). Як і респонденти, що демонстрували 4-9 практик зі збереження довкілля, 
(24,1%) найбільше висловилися за спільне вирішення екологічних проблем з ЄС, а найменше – осо-
би, які не продемонстрували жодної такої практики (17,2%). Відсутні суттєві відмінності в опитуванні 
щодо спільного вирішення з ЄС проблем довкілля в Україні серед респондентів за такими критеріями, 
як стать, вік, рівень освіти, наявність малолітніх дітей.

Діаграма 24. Вирішення екологічних проблем України спільно з ЄС

Джерело: власні дані (2018)

Необхідність законодавства ЄС для охорони довкілля

Більшість громадян України вважають, що екологічне законодавство ЄС є необхід-
ним для захисту довкілля в Україні. Така підтримка висловлена мешканцями усіх 
регіонів України.

Українці та європейські громадяни єдині у тому, що екологічне законодавство ЄС є необхідним для 
захисту довкілля (Діаграма 25). Водночас, європейці демонструють дещо більше згоди з таким твер-
дженням (80% в ЄС проти 71% в Україні), що можна пояснити кращим розумінням європейського 
законодавства громадянами ЄС, які відчувають його вплив на собі. Зважаючи на те, що Україна не 
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є членом ЄС, результати дослідження ставлення українців до цього питання є дуже високим. Цілком 
ймовірно, що українці це пов’язують з більш високими та сучасними, на їх думку, європейськими ви-
могами щодо охорони довкілля.

Більшість громадян України (71,4%) вважають, що для захисту довкілля в Україні екологічне законо-
давство ЄС є необхідним: 42,3% «повністю погодилися» (найбільше Північ (55,3%)) та 29,1% «радше 
погодилися» (найбільше Схід (37,3%)). Така підтримка наявна у всіх регіонах України (Діаграма 6). 
19,5% опитаних не згідні з тим, що екологічне законодавство ЄС є необхідним для охорони довкілля в 
Україні: 10,5% «радше не погодилися» (найбільше Південь (13,4%)) та 9,0% «зовсім не погодилися» 
(найбільше Південь (15,8%), а найменше Захід (4,4%) і Центр (6,2%)).

Більшість опитаних згодна з тим, що екологічне законодавство ЄС є необхідним для охорони довкілля, 
проте наявні певні особливості чи відмінності у ставленні до цього питання. Зокрема, молодь, віком 
15-24 роки, у значній мірі погоджується із необхідністю екологічного законодавства ЄС для охорони 
довкілля (77,4%), особи, віком 55+ чи 65+, – у меншій мірі (відповідно 68,9% та 67,4%). Мешканці сіл 
(73,5%) більше підтримали необхідність екологічного законодавства ЄС для захисту довкілля в Укра-
їні, ніж мешканці міст-мільйонників (65,4%). І навпаки, вони менше не погоджуються з важливістю 
законодавства ЄС (17,1%), порівняно з містами-мільйонниками (25,7%). Така тенденція спостеріга-
ється й серед респондентів, у розрізі їхнього роду занять. Так, студенти та учні більше погодилися з 
необхідністю законодавства (82,6%), а найменше – пенсіонери (67,9%).

Діаграма 25. Екологічне законодавство ЄС є необхідним для захисту довкілля

Джерело: власні дані (2018)
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Підтримка необхідності екологічного законодавства ЄС відрізняється і за освітнім рівнем респонден-
тів: особи з вищою освітою (73,3%) більше згодні з цим твердженням, ніж особи з середньою освітою 
(68,0%). Респонденти, які вважають, що особисто можуть відігравати роль у захисті довкілля в Укра-
їні, (72,3%) найбільше погодилися з тим, що екологічне законодавство ЄС є необхідним, порівняно з 
особами, які не вважають, що впливають на захист довкілля, або не визначилися щодо своєї ролі у 
захисті довкілля (відповідно 66,8% та 60,0%).

Контроль ЄС за впровадженням Україною європейських екологічних стандартів

Більшість громадян України вважають, що ЄС повинен контролювати, як Україна 
впроваджує європейські стандарти. Думка підтримана більшістю мешканців усіх ре-
гіонів України.

Більшість мешканців України (68,7%) погоджується з тим, що ЄС повинен контролювати, як Україна 
впроваджує європейські стандарти – 41,2% цілком погоджуються та 27,4% радше погоджуються. 
Відсоток підтримки необхідності контролю зі сторони ЄС є більшим половини в усіх регіонах Украї-
ни, проте спостерігають певні особливості. Найбільше погодилися (цілком або радше) з необхідністю 

Діаграма 26. Чи необхідне законодавство ЄС для охорони довкілля України?

Джерело: власні дані (2018)
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контролю ЄС мешканці Заходу (79,6%) та Центру (74,8%), найменше – Півдня (56,0%). Північ найбіль-
ше проголосувала за відповідь «цілком погоджуюся» (51,6%).
Кожен п’ятий мешканець України (21,0%) не погодився з необхідністю здійснення контролю ЄС за 
впровадженням Україною європейських стандартів – 12,3% радше не погодилися і 8,7% зовсім не по-
годилися. Найбільше не погодилися (радше або зовсім) з необхідністю контролю ЄС мешканці Півдня 
(30,6%), найменше – Заходу (11,7%) та Центру (15,3%). За відповідь «зовсім не погоджуюся» най-
більше проголосував Південь (17,7%), найменше – Захід (2,5%).

Незалежно від категорії (статі, віку, роду занять, освіти, рівня агломерації, доходу тощо) усі респон-
денти в більшості погодилися з необхідністю контролю ЄС за впровадженням Україною європейських 
стандартів, але наявні певні особливості. Зокрема, представники малих та великих міст і сіл найбіль-
ше погоджуються з необхідністю контролю зі сторони ЄС (відповідно 71,0%, 69,5% та 69,1%), а міст-
мільйонників – найменше (61,0%). Як і особи, віком 25-34 роки, (72,4%) найбільше згодні з необхід-
ністю контролю порівняно з особами, віком 65+ (63,5%).
Досить високий відсоток серед українців, яким було «важко відповісти» на питання – 10,3%. Це та-
кож можна пояснити тим, що Україна ще не член ЄС і громадяни не мають загального розуміння та 
відчуття «присутності» ЄС.

Діаграма 27. Чи повинен ЄС контролювати, як Україна впроваджує європейські стандарти?
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Допомога ЄС у покращенні екологічних стандартів України

Більшість громадян України погодилися з тим, що ЄС повинен допомагати Україні 
покращувати свої екологічні стандарти. Цю думку підтримали більшість мешканців 
усіх регіонів України.

Діаграма 28. Чи повинен ЄС допомагати Україні покращувати свої екологічні стандарти?

Джерело: власні дані (2018)
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Півночі (49,5%), Центру (47,1%) та Заходу (44,7%).

Водночас, 20,5% українців не вважають, а 9% не можуть сказати впевнено, що ЄС повинен допомага-
ти Україні в покращенні екологічних стандартів. Найбільше не згоден із наданням допомоги Південь 
(31,7%) порівняно зі Заходом (13,4%), Центром (16,2%), Сходом (19,8%) та Північчю (20,5%). Південь 
також дав найбільший відсоток у відповіді «зовсім не погоджуюся» щодо надання допомоги зі сторо-
ни ЄС (17,3%), найменше – Захід (4,1%) і Центр (6,4%).

Більшість респондентів – незалежно від статі, віку, рівня агломерації, освіти, доходу, роду занять, на-
явності малолітніх дітей – вважають, що ЄС повинен допомагати Україні покращувати свої екологічні 
стандарти. Водночас наявні певні особливості. Зокрема, чим менший рівень агломерації, тим вища 
підтримка необхідності допомоги зі сторони ЄС – згодні 74,1% мешканців сіл, 70,5% малих міст, 65,6% 
великих міст та 64,0% міст-мільйонників. Молодь, віком 15-24 роки, найбільше згодна з допомогою від 
ЄС (75,0%), а найменше – особи, віком 65+ (66,9%). Як і студенти та учні висловилися за необхідність 
допомоги від ЄС (77,8%), у той же час лише 65,4% роботодавців та 67,0% пенсіонерів погодилися з 
цим.
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2.3.  Реформування екологічної політики і права України

Пріоритетні реформи у сфері охорони довкілля України

Мешканці України поділяють думку, що управління відходами і ресурсами, охорона при-
роди та якість води й управління водними ресурсами, включаючи морське середовище, 
є пріоритетними реформами у сфері охорони довкілля в Україні. На думку громадян гене-
тично модифіковані організми і зміна клімату та захист озонового шару – менш пріоритет-
ні сфери.
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Зміна клімату і захист озонового шару

Генетично модифіковані організми

Джерело: власні дані (2018)

Пріоритетні сфери в охороні довкілля були обрані відповідно до Додатку ХХХ до Глави 6 «Навколишнє при-
родне середовище» Угоди про асоціацію, згідно з яким Україна зобов’язалася поступово наблизити своє 
екологічне законодавство до законодавства ЄС.

Громадяни України вважають пріоритетними такі сфери: управління відходами і ресурсами (48,8%), охо-
рону природи (41,5%) та якість води й управління водними ресурсами, включаючи морське середовище 

Діаграма 29. Пріоритетні реформи у сфері охорони довкілля 
 на думку громадян
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(40,3%). Усі регіони України визначили «управління відходами і ресурсами» та «якість води й управ-
ління водними ресурсами, включаючи морське середовище» пріоритетними реформами у сфері охо-
рони довкілля. Захід та Центр найбільше підтримав як пріоритет «управління відходами і ресурсами» 
(відповідно 59,0% та 52,1%), найменше – Південь (41,8%). Захід та Південь найбільше підтримав як 
пріоритет «якість води і управління водними ресурсами, включаючи морське середовище» (відповід-
но 45,9% та 44,6%), найменше – Схід і Північ (відповідно 33,9% і 35,4%).

Мешканці Півночі (39,0%), Заходу (48,7%) та Центру (50,6%) вважають охорону природи пріоритет-
ною реформою, мешканці Сходу (38,1%) – промислове забруднення та техногенні загрози, а 44,8% 
мешканців Півдня – якість атмосферного повітря.

Українці (незалежно від статі, віку, належності до сільського чи міського населення, рівня освіти, 
наявності малолітніх дітей, частоти використання Інтернету, демонстрації хоча б однієї або жодної 
практик збереження довкілля), як і загалом по Україні, вважають пріоритетними реформами «управ-
ління відходами і ресурсами», «охорону природи» та «якість води й управління водними ресурсами, 
включаючи морське середовище». 40,5% мешканців великих міст вказали на пріоритетності промис-
лового забруднення та техногенних загроз. Натомість, лише 18,2% мешканців міст-мільйонників (що 
є найменшим показником поміж опитаних по рівню агломерації) визнають пріоритетність цієї рефор-
ми. Мешканці міст-мільйонників вважають пріоритетною «якість атмосферного повітря» (відповідно  
40,9%).

Такі пріоритети, як «зміна клімату і захист озонового шару» та «генетично модифіковані організми», 
одержали найменшу підтримку серед респондентів (відповідно 10,6% та 13,6%). Такі відповіді коре-
люються і з відповідями на запитання щодо найважливіших екологічних проблем в Україні, згідно з 
якими мешканців України найменше турбує зміна клімату (16,3%).
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Висновки та рекомендації

Громадяни України та ЄС поділяють спільні екологічні цінності – вони вважають охо-
рону довкілля важливою та впевнені, що можуть особисто відігравати роль у захисті 
довкілля.   
Проте, екологічні практики мешканців України все ще потребують особливої уваги 
з боку державних органів та громадських організацій. Тому необхідні заходи для 
підвищення рівня екологічної свідомості та підтримки реформ громадянами у сфері 
довкілля, які забезпечать якісні зміни в майбутньому. 

Важливо, щоб громадяни були активними учасниками екологічних ініціатив та підтримували 
проєвропейські реформи уряду в екологічній сфері

Охорона довкілля є важливою особисто для 93% громадян, а 87% мешканців України вважають, що 
вони можуть особисто відігравати роль у захисті довкілля. Такі високі цифри означають, що це не-
обхідно враховувати при комунікації запланованих реформ, при плануванні екологічних ініціатив та 
акцій, які проводяться державними органами, платформами громадянського суспільства та громад-
ськими організаціями. 

Формуючи стратегії та проекти з екологічної просвіти населення, органам влади та громадським орга-
нізаціям слід відштовхуватись від того, що громадяни безумовно є носіями базових екологічних цін-
ностей та перебувають в одному ціннісному екологічному просторі з ЄС.

Оскільки переважна частина громадян позитивно ставляться до громадських екологічних організацій, 
останні можуть залучати громадян до своєї діяльності як волонтерів, а також до проведення певних 
екологічних акцій. 

Громадяни повинні отримувати більше інформації про екологічні проблеми та їх причини

Слід працювати з населенням щодо кращого роз’яснення питань, що таке довкілля, та які основні еко-
логічні проблеми гостро стоять сьогодні. 

Необхідно почати системну роботу з підвищення рівня поінформованості громадян загалом про зміну 
клімату, зокрема, наголошуючи на зв’язку із посухами та повенями, які їх турбують.

Також треба враховувати той факт, що громадяни не асоціюють довкілля з використанням природних 
ресурсів чи якістю життя. Через брак необхідної інформації не вважають громадяни серйозною і таку 
екологічну проблему як “шумове забруднення”.

Для того, щоб українці могли об’єктивно оцінювати вплив екологічних факторів на їх життя і здоров’я, 
слід впровадити конкретні наукові механізми оцінки впливу забруднення довкілля на здоров’я на-
селення, включаючи комунікацію цих результатів (зокрема щодо забруднення повітря та пов’язаних 
захворювань та смертності). 
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Висновки та рекомендації

При підготовці аналітичних документів, звітів та обґрунтувань проведення тих чи інших реформ, до 
роботи необхідно залучати науковців, використовувати напрацювання природоохоронних організацій, 
міжнародних організацій, наукові дослідження, оскільки саме до науковців, міжнародних організацій 
та природоохоронних організацій в населення України досить високий рівень довіри. 

Громадяни мають демонструвати більше екологічних практик у своєму повсякденному жит-
ті

Щоб подолати розрив між цінностями та практичними діями громадян, необхідно впровадити заходи, 
спрямовані на формування та розвиток екологічних практик, зокрема шляхом створення сприятливих 
умов та відповідної комунікації. 

Слід зосередити більше уваги на пропагування екологічних практик, переваг їх застосування та на-
вчити громадян ними користуватися. Громадяни, головним чином, використовують ті практики, які 
пов’язані з економією коштів (наприклад, зменшення споживання води чи електроенергії). Тому слід 
врахувати, що для просування того чи іншого екологічного питання необхідно звертати увагу мешкан-
ців і на його фінансову складову. 

Слід звернути увагу на відсутність розуміння шкідливості надмірного упакування чи купівлі пластико-
вих виробів, тому з цих питань були б корисні окремі екологічні ініціативи чи рекламні кампанії. Така 
ж ситуація і з питанням купівлі товарів місцевих виробників.

Необхідно, щоб молодь стала активним гравцем екологічного руху

Особливої уваги потребує робота з молоддю. Адже, не зважаючи на стереотипи про прогресивність 
молоді, щодо багатьох важливих показників молодь займає далеко не перше місце. Зокрема, це сто-
сується впровадження різних еко-практик, можливості особисто відігравати роль в охороні довкілля, 
важливості для них довкілля. Необхідно звернути увагу на те, що молодь демонструє позитивне став-
лення до громадських організацій, що є дуже хорошим сигналом для створення різних молодіжних 
ініціатив. 

Громадяни повинні дізнавались більше про те, що робить влада та ЄС для вирішення еколо-
гічних проблем

Для подолання недостатньої та неналежної обізнаності та поінформованості населення України про зу-
силля та роль ЄС в охороні довкілля загалом та зокрема в Україні варто посилити механізми комунікації 
та інформування, передбачивши відповідні заходи при реалізації конкретних реформ, а також у планах 
заходів з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 рр. 

При виборі пріоритетів та комунікації результатів своєї роботи усі органи влади, особливо центральні, 
повинні враховувати високу суб’єктивну оцінку українців впливу екологічних питань на їх життя. Брак 
комунікації негативно впливає на оцінку громадянами діяльності органів влади з цих питань. 

Важливо, щоб громадяни підтримували виконання Угоди про асоціацію
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Оскільки екологічні проблеми, які громадяни України вважають найважливішими, мають чітке відо-
браження в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, це створює усі передумови для підтримки меш-
канцями виконання Угоди в екологічній сфері.

Під час роботи з регіонами необхідно враховувати диференціацію пріоритетності різних екологічних 
проблем для різних регіонів. Це може стосуватись і комунікації пріоритетів відповідно до Угоди про 
асоціацію, оскільки для одних регіонів питання відходів є надзвичайно важливим, в той час як для 
інших – на порядку денному проблеми води. 

На двосторонньому рівні в рамках Угоди про асоціацію необхідно визначити спеціальний меха-
нізм інформування щодо впровадження Україною європейських екологічних стандартів, який 
адаптував систему звітування та контролю ЄС про імплементацію директив, можливість залучен-
ня до спеціальних органів, створених у рамках директив, співпрацю з державами-членами ЄС з з 
питань, що регулюються відповідними актами ЄС. 

Під час планування заходів реформування, так і фактичного їх виконання, варто враховувати запити й 
очікування громадян щодо пріоритетності екологічних реформ, зокрема, управління відходами, охо-
рони довкілля та якості води. 

Громадянам слід розуміти та підтримувати не лише каральні підходи до вирішення екологіч-
них проблем 

Впровадження в Україні заохочувальних та мотиваційних механізмів охорони довкілля потребує осо-
бливих підходів до їх публічного пояснення, оскільки українці в основному покладаються на контр-
ольно-каральні функції держави. 

Необхідно пояснювати громадянам важливість впровадження фінансових стимулів для бізнесу та лю-
дей, підвищення податків на екологічно шкідливу діяльність, а також інвестування в дослідження та 
науку. Адже такі важливі та широко використовувані способи вирішення екологічних проблем в ЄС, 
в нас залишаються поза увагою. Окрім цього, не зважаючи, що питання недотримання чинного за-
конодавства у будь-якій сфері в Україні стоїться надзвичайно гостро, мешканці не вважають краще 
застосування існуючих законів важливим способом вирішення екологічних проблем. 



42           ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯННЯ З ЄС ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для нотаток


	Перелік діаграм
	Резюме
	Вступ
	Розділ 1. �Україна – ЄС: екологічні цінності 
та звички громадян
	1.1. �Загальне ставлення до довкілля та екологічних проблем
	1.2. Роль громадян, держави та бізнесу в охороні довкілля
	1.3. Екологічні практики

	Розділ 2. �Довкілля у контексті Угоди про асоціацію: бачення громадян України
	2.1. �Довіра та роль ЄС у реформуванні сфери охорони довкілля в Україні
	2.2. �Співпраця України та ЄС у впровадженні екологічних стандартів 
	2.3. �Реформування екологічної політики і права України

	Висновки та рекомендації


