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Тема та цілі



Тема гри
Темою гри є розбудова внутрішньої політики 
енергоефективності та сталого 
використання ресурсів у країні.



Ціль гри
Розкрити складність прийняття рішень в 
екологічному менеджменті:

- Які рішенням слід віддавати перевагу?
- Як реагувати на несподівані складнощі?
- Чи можливо досягти загальної мети?

Уряди повинні 
приймати до уваги 
міжнародні цілі та 
домовленості, 
економічний стан країни 
та потреби населення. 

Знаходити баланс 
виявляється непросто.



Для чого потрібен екологічний менеджмент?
Перенаселення

На початку ХХІ століття населення 
Землі перевищило 7 мільярдів людей. 

● Перевантаження інфраструктури
● Неадаптованість міст до змін 

клімату (стихійні лиха, теплові 
хвилі)

● Нераціональне споживання 
ресурсів

● Утворення надмірної кількості 
сміття



День екологічного 
боргу 2018





Глобальні цілі сталого розвитку 2016-2030



Екологічний менеджмент у грі
В рамках гри “Зелений менеджер” учасники 
приймають рішення таких напрямках:

1. Енергетика 
2. Водозабезпечення 
3. Транспортна інфрастуктура
4. С\г + управління ресурсами (сміття)
5. Соціальна політика



Енергетика



Співвідношення джерел енергії, 2017



Тренди: нові потужності за джерелом

● Світ, 2017 рік.
● Гігават 



Тренди: інвестиції у відновлювані джерела

● У порівнянні з 
2016 роком 



Тренди: хто інвестує?
Спостерігається дві хвилі 
інтенсивності інвестицій.

1) Розвинені країни - спад після 
2011 року

2) Розвиткові країни - постійне 
зростання з 2004 року.



Сонячна енергетика
До 15 % сонячної енергії, що
надходить на Землю, може
бути використано для забезпечення 
життєдіяльності людства. 

Два способи
перетворення сонячної енергії:
1. фототермічний (для гарячого 
водопостачання, опалення 
приміщень)

2. Фотоелектричний 
(виробляється електричний струм).

Недоліки: висока вартість на 
початковому етапі будівництва, 
обмежений час використання, 
виготовлення сонячних 
панелей супроводжуються 
викидом парникових газів.

Тренд в Україні: «Якщо брати початок 2015 р., то в 
країні налічувалося лише 40 домогосподарств, які 
встановили сонячні панелі на дахах будинків. Сьогодні, 
станом на кінець I кварталу 2018 р. таких 
домогосподарств вже 3553»



Вітрова енергетика
Перспективи, щодо частки вітрової електроенергії в 
розвинених країнах: 

● Данія — до 50 % загального вироблення, 
● Німеччина — до 30 %, 
● США — до 20 %.

Недоліки: 

● вітер дуже нестабільний; 
● створюють багато шуму; 
● викликають перешкоди теле- та радіо сигналам; 
● завдають шкоду пташкам; 
● займають корисні сільськогосподарські землі.







Вугілля та природний газ
Вугілля та природний газ відносяться 
до не відновлювальних джерел 
енергії, забруднюють повітря та 
часто пов’язані з жорсткими умовами 
праці.

Нажаль, значна частка 
електроенергії в Україні отримується 
шляхом спалення вугілля





Енергозбереження на в домогосподарствах



Водозабезпечення



Нестача питної води в світі

https://waterfootprint.org



Водозабезпеченість України
За запасами прісної води на одну 
людину Україна посідає 111-те місце 
серед 195 країн (не вистачає води в 
Одеській, Херсонській, Миколаївській, 
Дніпропетровській, Запорізькій 
областях). 

Майже 1300 населених пунктів 
частково чи повністю забезпечуються 
привізною питною водою. 
Середньодобове споживання води на 
одного мешканця міста в Україні 
становить 325 літрів, тоді як у великих 
містах Європи цей показник становить 
лише 100 — 200 літрів.



https://www.sciencealert.com/the-coming-famine-risks-and-solutions-for-global-food-security



Транспортна інфрастуктура



Частка викидів 
транспорту

На автотранспорт припадає до 80% 
відсотків викидів парникових газів 
всього транспортного сектору.

Транспортний сектор економіки 
щорічно виділяє близько 26% 
парникових газів

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4387



С\Г + управління ресурсами



Сміття в Україні
Сміттєзвалища займають 
7% території країни

Щороку викидається 17 
млн тонн сміття.

http://www.ukrstat.gov.ua/, 
https://www.slovoidilo.ua/2017/05/29/infografika/suspilstvo/skilky-s
mittya-zalyshaye-ukrayina-ta-nym-vidbuvayetsya

http://www.ukrstat.gov.ua/


Ситуація в світі

https://www.ukrinform.ua/



Сільське господарство

https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2018/jun/27/one-football-pitch-of-forest-lost-every-second-in-2017-data-reveals



Викиди від сільського господарства



Соціальна політика



Відповідно до звіту ПРООН щодо людського 
розвитку, на 2017 рік 60 % населення 
України перебувають нижче межі бідності, 
що визначається фактичним прожитковим 
мінімумом (для України це 1,5 долара в 
день). 

Середня заробітна плата 1-го % найбільш 
високооплачуваних працівників перевищує 
середню зарплату 50-ти % найменш 
оплачуваних в Україні в 43,3 рази.



Правила



Основні правила

Максимальна кількість команд - 5
- До 6 гравців в команді

Рекомендований час гри - 2 год
● Введення в гру - 20 хв
● Гра (3 тури) - 1 год
● Підбиття підсумків гри - 40 хв

 



Країни учасники Учасники команд вибирають наступні ролі 
(макс. 6 людей в команді):

● Прем'єр-міністр (капітан команди)
● Міністр енергетики
● Міністр охорони навколишнього 

середовища
● Міністр регіонального розвитку
● Міністр соціальної політики
● Міністр фінансів - відповідає за підрахунок 

балів



Послідовність турів
Гра складається з трьох турів, в 
кожному з яких команда будує свою 
політику, а також реагує на 
незаплановані перешкоди.

Після кожного з турів результати за 
всіми показниками підбиваються в 
таблицю міністром фінансів країни



Картка події
Команда, якої стосується подія

Тур, в якому вона трапляється

Опис події

Команда має підібрати необхідне 
рішення щодо усунення чи 
попередження наслідків





Картки рішень





Хід гри



Необхідно пояснити учасникам, у чому полягає суть 
гри, яка мета команд, які критерії прийняття рішень.

Суть гри: показати комплексність та 
важливість прийняття рішень в екологічному 
менеджменті

Мета команд: максимально знизити викиди 
парникових газів, не забуваючи про добробут 
населення

Введення в гру - 20хв



Учасники команд вибирають урядові ролі

● Прем'єр-міністр (капітан команди)
● Міністр енергетики
● Міністр охорони навколишнього середовища
● Міністр регіонального розвитку
● Міністр соціальної політики
● Міністр фінансів - відповідає за підрахунок балів

Необхідно пояснити, яку роль має відігравати кожен з 
гравців в команді, які позиції вони мають відстоювати 



Перший тур - 20 хв
1. Кожна команда отримує свою “ситуаційну” 

картку від модератора 
2. Кожній країні видається по 12 карток рішень (9 

з яких обов'язково з таблиці фасилітатора)
3. Команди ознайомлюються з “Рішеннями” та 

“Подіями” та вибирають 3 картки “Рішення”
4. Обґрунтування свого вибору - (регламент 2 хв 

на команду)



Ситуації



Другий і третій тур
● Структура турів повторюється.
● Команди звітують та обґрунтовують 

свої рішення
● Міністри фінансів підбивають 

підсумки кожного туру

Закінчення гри
● Кожна команда має підсумувати показники
● Порівняти їх з кліматичними сценаріями 

відповідно до таблиці



Глобальні результати

https://www.climatewatchdata.org/pathways/models?category=10&currentLocation=267&indicator=388&model=3&scenario=182%2C181%2C180%2C183&subcategory=36

2050 5 teams 4 teams 3 teams 2 teams
no policy 119 95 71 48
low policy 176 141 105 70
paris - continued 
ambition 259 207 156 104
paris - increased 
ambition 383 306 230 153



Paris - Increased ambition (підвищена амбітність)
Країни учасники 
продовжують слідувати 
своїм зобов'язанням щодо 
темпів зниження викидів як 
в період дії Паризьких 
домовленостей (2020-2030 
рр), так і після 2030 року.

Мінімальне зниження - 5%



Paris - Continued ambition (продовження зобов'язань) 

Країни учасники 
продовжують слідувати своїм 
зобов'язанням щодо темпів 
зниження викидів як в період 
дії Паризьких домовленостей 
(2020-2030 рр), так і після 
2030 року.

Мінімальне зниження - 2%



Paris - Low policy (недостатня політка)
Після 2030 року країни 
слідують лише 
мінімальним темпам 
зниження викидів - 2%.

Ніяких додаткових мір 
не приймається.



No policy (відсутність політик)
Країни не взяли 
жодних зобов'язань 
після виконання умов 
Паризької угоди та не 
знижують викидів 
після 2030 року



Підбиття підсумків
На цьому етапі важливо поставити перед учасниками 
наступні питання:

● Чи були рішення інших команд послідовними та 
зрозумілими?

● Чи вдалось їм ефективно зреагувати на ситації, що 
виникали протягом гри?

● Чи вагомими були аргументи команд на захист 
своїх рішень?

● Чи вдалось командам знизити рівень викидів?
● Чи задоволені всі команди кліматичним сценарієм, 

якого вдалось досягти? Що завадило досягти 
бажаних результатів?



Знання та навички
Знання:

● Глобальні екологічні виклики
● Політики з їх подолання
● Основи екологічного менеджменту
● Принципи енергозбереження

Навички:

● Презентаційні
● Ораторські
● Аналітичні
● Командної роботи та співпраці
● Активне слухання (active listening)


