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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Зростання екологічних викликів на шляху

суспільного розвитку обумовлюють необхід�
ність забезпечення прийнятного рівня техноген�
но�екологічної безпеки (ТЕБ) і агроекологічної
у тому числі. Економічний поступ набуває но�
вих якостей і спрямовується на забезпечення
сталого рівня суспільно�екологічних відносин
між навколишнім природним середовищем
(НПС) і суспільством. Тому пошук умов, які да�
ють можливість компромісу між цілями еконо�
мічного розвитку сільського господарства та
збереженням НПС є одним із головних завдань
сучасної аграрної науки.

У 2013 р. у Варшаві відбувся Саміт ООН із
питань зміни клімату [1], який було присвячено
пошуку вирішення глобальних проблем зміни
клімату. Дискусії розвивались за двома базови�
ми напрямами: це питання підготовки нової гло�
бальної угоди, яку очікується підготувати до
2015 р. і ввести в дію після 2020 р. та питання, що
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пов'язані з необхідністю підвищення зобов'язань
зі скорочення викидів на період до 2020 р., тоб�
то у рамках другого періоду Кіотського прото�
колу (КП).

Оголошена Україною мета — мінус 20 % ви�
кидів від рівня 1990 р. не може вирішити пробле�
му пом'якшення антропогенного впливу на зміну
клімату і фактично означає зростання викидів
парникових газів (ПГ). За міжнародними дослі�
дженнями економічно доцільною метою зі ско�
рочення викидів є мінус 58 % скорочення від
рівня 90�го р. [2]. Тобто Україна поки що не є
лідером у кліматичних переговорах у цьому
плані.

Міжнародна громадськість, з огляду на стан
кліматичної системи, вимагає більш рішучих
крокв. На недавньому одноденному Саміті ООН
з проблем змін клімату у Нью�Йорку, що був
організований генеральним секретарем ООН
Пан Ґі Муном, було здійснено спробу досягти
домовленостей щодо припинення до 2030 р.
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втрат тропічних лісів, збільшення виробництва
продовольства та досягнення частки електро�
мобілів у містах до 30% від загальних продажів
нових машин. Передбачається, що ці заходи,
можуть надати скорочення до 2030 р. викидів
вуглекислого газу на 4,5—8,8 мільярдів тонн на
рік, що еквівалентно викидам вуглецю, які ви�
робляють мільярд автомобілів [3]. Наприкінці
2015 р. у Парижі має відбутися новий саміт, на
якому очікується поява угодиу щодо уповіль�
нення зростання викидів ПГ.

Питанням міжнародного квотування викидів
ПГ займались багато вчених, наприклад: Лога�
чова О. розглядає міжнародну торгівлю викида�
ми як економічний інструмент регулювання ста�
ну довкілля, досліджує питання організаційно�
економічного механізму формування національ�
ного плану розподілу квот на викиди ПГ [4].
Крім того, автор розглядає соціально�еко�
номічні наслідки впровадження механізмів КП.
Ларін В. зосереджував увагу на змінах клімату,
Кіотському протоколі, енергетичному майбут�
ньому світу, а також багато інших актуальних
питань міжнародного квотування підіймають
Костицький В., Кульман А., Лінник С., Лисов Є.,
Донець Л., Авдєєва Т., Дюканова О. та інші. Вив�
ченням глобальних проблем цивілізації займа�
ються такі всесвітньовідомі діячі, як: Д. Медо�
уз, Б. Коммонер, У. Тоффлер, Б. Гаврилишин,
Сабуро Окітаті та інші.

Оцінка потенціалу ринку торгівлі квотами в
Україні та перспективи для сектору сільського
господарства. Після ратифікації Угоди про асо�
ціацію з ЄС в Україні зростає актуальність пи�
тань формування національного вуглецевого
ринку. Передбачається, що протягом двох років
з моменту набрання чинності цим документом
Україна зобов'язується впровадити власну внут�
рішню систему торгівлі викидами.

У 2011 р. Україна отримала грант Світового
банку на створення внутрішнього вуглецевого
ринку в рамках проекту "Партнерство задля
підготовки до ринкових механізмів". Проект пе�
редбачав розробку оптимальної моделі впровад�
ження вуглецевого ринку з урахуванням досві�
ду інших країн�учасниць.

Зараз майже 50% одиниць скорочення викидів
у світі за проектами спільного впровадження ма�
ють українське походження. Отже, можна при�
пустити, що в Україні закладено фундамент по�
дальшої розбудови задля мінімізації викидів ПГ
і низьковуглецевого розвитку економіки на рин�
ковій основі [5]. Одна з переваг запровадження
схеми внутрішньої торгівлі — це сприяння вітчиз�
няним промисловим підприємствам у реалізації
потенціалу скорочення викидів ПГ.

Сьогодні основна частка викидів СО
2
 в ат�

мосферу — 58% припадає на країни ЄС, Китай,

США та Індію [6]. На думку вчених, для стри�
мування підвищення середньої температури
кліматичної системи Землі — в межах 2°C, мак�
симальний обсяг усіх майбутніх викидів вугле�
кислоти не повинен перевищувати 1,2 млрд т.
Однак в існуючих темпах забруднення повітря
ця температурне обмеження буде подолано вже
до середини поточного сторіччя. Таким чином,
основними завданнями, які стоять перед краї�
нами світу, є побудова світової енергетики з
мінімальними обсягами викидів СО

2
 та збере�

ження лісів планети.
Аналіз динаміки викидів ПГ в країнах додат�

ку I РКЗК ООН показав, що впродовж періоду
2000—2010 рр. частка України від загальних ви�
кидів ПГ була відносно сталою і становила
близько 2% [7]. В цілому за 2000—2010 рр. вики�
ди в країнах із перехідною економікою зросли
на 5%, а від розвинутих країн і України — ско�
ротились на 4 та 3% відповідно.

Обсяг викидів ПГ в Україні в 2010 р. стано�
вив 383,2 млн т СО

2
�екв. і зменшився порівняно

з 1990 р. на 59%, а порівняно з 2009 р. зріс на 5%.
Спостерігалось, що структура викидів за вида�
ми ПГ протягом 2000—2010 рр. залишалась до�
сить стабільною. Найбільша частка викидів при�
падала на діоксид вуглецю — 76% у загальному
обсязі викидів ПГ, а викиди метану та закису
азоту становили відповідно 17 і 7%. Близько 85%
викидів ПГ в Україні пов'язано з видобуванням,
транспортуванням та споживанням викопного
палива і саме воно в основному визначає рівень
та тенденції викидів ПГ. В останні роки на вики�
ди ПГ від кінцевого споживання викопного па�
лива припадало близько 75% у загальному об�
сязі викидів ПГ. Якщо говорити більш детально,
то викиди СО

2
 протягом 2000—2010 рр. були до�

мінуючими серед решти ПГ і змінювались в діа�
пазоні 70—76%. Головними джерелами викидів
діоксиду вуглецю в країні є спалювання палива
в енергетичній галузі та промисловості. Викиди
метану протягом часового ряду змінювались в
діапазоні від 16 до 22%. Найбільші обсяги мета�
ну в Україні виділяються в процесі видобуван�
ня, підготовки, транспортування, зберігання та
споживання викопних видів палива. Обсяги ви�
кидів закису азоту на проміжку часу 2000—2010
рр. складали 7—8% загальних викидів ПГ. Ви�
киди N

2
O в Україні переважно відбуваються від

сільськогосподарських грунтів за рахунок ант�
ропогенного надходження в них азотовмісних
речовин (органічні та мінеральні добрива, рос�
линні залишки).

Внесок сектору Промисловість упродовж
періоду 2000—2010 рр. змінювався в межах 62—
65% від сумарних викидів ПГ. Частки сектору
Транспорт протягом періоду, що аналізується,
коливались в діапазоні 9—12%, а сектору Сіль�
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ське господарство — 10—13%. На частку секто�
ру Лісове Господарство припадає 14% від за�
гальних обсягів викидів в Україні і 4,5% — на
Землекористуання. Від сектору Поводження з
відходами протягом зазначеного періоду надхо�
дило близько 3% загальних викидів ПГ.

Серед факторів рівня викидів ПГ в Україні
слід назвати ізовнішні, а саме — стану світової
економіки. В основному це спричинено тим, що
Україна є експортно�орієнтованою державою із
значною часткою в експорті продукції третього
технологічного укладу — сталі, продукції неор�
ганічної хімії (аміаку, азотних добривта ін.),
руди та ін., при виробництві якої відбуваються
значні викиди ПГ та формуються відносно нижчі
обсяги доданої вартості.

Для господарства України, і сільського гос�
подарства зокрема, впровадження механізмів
Кіотського протоколу відкриває можливість от�
римання додаткових інвестицій чи впроваджен�
ня новітніх технологій (агротехнологій) в обмін
на одиниці скорочення викидів ПГ. Згідно з
Кіотським протоколом, підписант, що переви�
щує обсяги викидів, може зменшити їх кількість
не на своїй території, а в іншій країні, фінансу�
ючи її екологічні проекти, а зменшення викидів
зараховувати собі. Це вигідно економічно роз�
виненим державам, оскільки вартість поліпшен�
ня забруднючих виробництв, наприклад, у краї�
нах ЄС, набагато вища, ніж, скажімо, в Україні.

Тому пріоритетним завданням для нашої
країни є створення необхідної інфраструктури
з реалізації механізмів Кіотського протоколу і,
в тому числі, проектів спільного впровадження
(ПСВ). Ще в 2006 р. було прийнято постанову
Кабінету Міністрів України №206 "Про затвер�
дження Порядку підготовки, розгляду, схвален�
ня та реалізації проектів, спрямованих на ско�
рочення обсягу антропогенних викидів парни�
кових газів", де досить ефективно прописана
процедура підготовки ПСВ. Отримувати виго�
ду від реалізації ПСВ за Кіотським протоколом
можуть українські підприємства всіх форм влас�
ності.

Однак в Україні діє низка бар'єрів і перепон
як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру,
через які більшість українських підприємств втра�
чають можливості залучення додаткового фінан�
сування. Ці перешкоди, наряду з недостатнім
рівнем поінформованості власників щодо проце�
су підготовки пакету документів та рівня ймовір�
них переваг від залучення гнучких механізмів,
знаходятья в інституціональній та юридичній
площинах. Вирішення цих проблем потребує вив�
чення та пропозицій щодо їх подолання на націо�
нальному та регіональному рівнях.

Ринок ЄС. СВТ викидами діє у країнах Євро�
пи з 2005 р. Основні засади її полягають у тому,

що кожне європейське промислове підприєм�
ство, яке відповідає вимогам Схеми Торгівлі Ви�
кидами EU ETS, отримує певну кількість серти�
фікатів на викиди ПГ. Якщо деякі підприємства
здатні зменшувати шкідливі викиди, наприклад,
шляхом технологічних інновацій, то вони мо�
жуть продавати залишкові сертифікати іншим
фірмам, які перевищують норми наданого їм
ліміту. Аналогічно, невикористані внаслідок
зниження виробництва сертифікати можуть
бути продані. Таким чином ініціюється націо�
нальний, а згодом, і європейський ринок серти�
фікатів, який, з точки зору економічної теорії, є
одним із найкращих методів регулювання рин�
ку. Крім ЄС, шляхом впровадження внутрішніх
вуглецевих ринків пішли Японія, Китай, США,
Австралія, Канада, Нова Зеландія, Казахстан.

Така ж система може функціонувати і в Ук�
раїні. Диференційований розподіл сертифікатів
на викиди ПГ між найбільш енергоємними та ре�
сурсоємними секторами економіки дозволить
уряду не лише керувати структурною перебудо�
вою і впровадженням інноваційної політики, але
й запустити внутрішній ринок торгівлі дозвола�
ми на викиди ПГ — внутрішній вуглецевий ри�
нок (ВВР). Цей ринок стимулюватиме подальше
скорочення викидів на підприємствах у найбільш
гнучкий і дешевий спосіб, і таким чином, підви�
щить ефективність природоохоронної політики
в цілому [8]. Досвід ЄС свідчить про те, що СТВ
вимагає витонченого інституційного підгрунтя.
Зокрема, низка країн ЄС були вимушені створи�
ти від однієї до шести інституцій для адмініст�
рування СТВ (Duer, 2007). Крім того, для забез�
печення прозорого розподілу дозволів на вики�
ди, необхідно розмежувати виконавчі та конт�
ролюючі функції між різними державними орга�
нами. Таким чином, нам необхідний політичний
імпульс зусиллям щодо збереження навколиш�
нього природного середовища.

Висновок більшості експертів — і вітчизня�
них, й іноземних: ринок є найбільш дієвим меха�
нізмом підвищення енергоефективності націо�
нального виробництва і встановлення енергетич�
ної безпеки країни. По�перше, підприємству ви�
гідно фіксувати скорочення викидів, отриманих
за модернізації виробництва. Це значно компен�
сує вартість заходів, оскільки квоти видаються
мінімум на п'ять років. По�друге, з'являється до�
даткова конкурентна перевага при виході на
ринки за рахунок додаткових знижок на ціну
своєї продукції за реалізації вуглецевих квот.

Створення ВВР у довгостроковій перспективі
призведе до запуску циклічного механізму мо�
дернізації виробництва, стимулювання наукових
розробок, впровадження нових, більш ефектив�
них енергозберігаючих технологій. Україна не
повинна нехтувати шансом створити ВВР, забез�
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печити його міжнародну інтеграцію та викори�
стовувати еколого�економічні переваги залучен�
ня цих механізмв. Необхідно залучати набутий
міжнародною спільнотою досвід щодо розбудо�
ви таких ринків. Оскільки система торгівлі ви�
кидами ЄС функціонує порівняно давно, можна
скористатись цим досвідом і уникнути деяких
помилок, що негативно впливатимуть на націо�
нальну економіку та ефективність її СТВ. На�
приклад, одним із складних моментів функціо�
нування ринків і європейської СТВ зокрема є не�
стабільність цін (у даному контексті — цін на ви�
киди ПГ). Як повідомило видання Financial
Times, у минулому році вартість квот на викиди
вуглецю, яка функціонує в Євросоюзі вже вісім
років, впала нижче 5 євро за тонну. Цього мож�
на уникнути, якщо запровадити встановлення
нижньої ціни на аукціонах та передбачити спец�
іальний резерв дозволів, якщо ціни перевищують
певний рівень — як це було передбачено у СТВ
Каліфорнії [9].

Іншим прикладом використання набутого
міжнародного позитивного досвіду функціону�
вання ВВР є розробка інструменту захищеності
найбільш вразливих сфер діяльності у конкурен�
тному середовищі вуглецевої торгівлі. У СТВ
Євросоюзу створено перелік галузей, підприє�
мствам яких найбільш важко витримати додат�
кове навантаження від впровадження СТВ, че�
рез що існує загроза їх закриття. Такий перелік
уряд створює задля надання підприємствам, що
підпадають під високий ризик, певних префе�
ренцій щодо участі у СТВ. Це вимагає опрацю�
вання превентивних заходів задля вирішення
подібних проблем з урахуванням особливостей
вітчизняної економіки.

Великий потенціал використання економіч�
них інструментів із обороту вуглецевих авуарів
має сектор лісового господарства України, що
врешті�решти має призвести до впровадження
кліматоохоронних заходів. Наявність потенца�
лу зумовлено порівняно низьким рівнем лісис�
тості України — один з найнижчих у Європі —
15,9% (у той час як середня лісистість країн
Східної Європи перевищує 43% [10]). Вирубка
лісів — надзвичайно гостра проблема в Україні
та інших країнах Європи. Переважна більшість
здобутого дерева у необробленому або мало об�
робленому вигляді йде на експорт. Гранули, які
чимало домогосподарств у ЄС використовують�
ся у якості дешевого палива, також походять в
основному з України та Білорусі, і виготовля�
ються з дерева, здобутого нелегальним шляхом.

У контексті посилення негативних тенденцій
зміни клімату, створення ВВР є завданням, що
виходить за межі охорони природи і стає прин�
циповим питанням міжнародної економіки,
політики та національної ідеології. Для форму�

вання ВВР необхідна так звана "розробка пра�
вил гри", тобто обгрунтування та закріплення на
законодавчому рівні умов функціонування цих
економічних інструментв, що вимагає залучен�
ня всіх зацікавлених сторін, включаючи пред�
ставників бізнес�структур, експертного середо�
вища та громадськості.

Лише конструктивна взаємодія бізнесу, на�
уки і держави сприятиме посиленню енергетич�
ної незалежності України, стимулюватиме мо�
дернізацію, підвищення енергоефективності та
конкурентоспроможності національного вироб�
ництва в контексті забезпечення прийнятного
рівня техногенно�екологічної і агроекологічної
безпеки.

ВИСНОВКИ
Існування проблеми глобальної зміни кліма�

ту не викликає сумнівів. Останній звіт групи ек�
спертів ООН, який вийшов у 2014 р., доводить,
що антропогенний фактор насьогодні набуває
статусу маргінального для частоти та інтенсив�
ності надзвичайних природних явищ, які є на�
слідоками глобальної зміни клімату. Розрахун�
ки свідчать, що природні катаклізми на 95% обу�
мовлені діяльністю людини. З огляду на те, що
розрив між зобов'язаннями, які оголошують
вчені для країн, та реальними зобов'язаннями
країн зі скорочення викидів, надзвичайно вели�
кий, ймовірніше за все, що країнам доведеться
дуже багато зробити на шляху до того, щоб не
перевищити визначені межі.

Наслідки для України і для Європи вже
відчутні. Це і надзвичайна кількість опадів, і ано�
мальні буревії, точні прогнози яких все усклад�
нюються, а вартість подоланні їх наслідків та
обсяги збитків постійно зростають.

Переорієнтація економіки України на шлях
забезпечення екологічно збалансованого вико�
ристання НПС вимагає докорінних реформ як на
національному, так і на регіональному рівні. Не�
обхідність реформування обумовлена, з одного
боку, макррівні враховувати шкоду, що наносить�
ся НПС, а з іншого — неефективністю вирішення
проблем раціонального природокористування та
охорони довкілля через недосконалість діючого
еколого�економічного інструментарію.

Зважаючи на еколого�економічну ситуацію
в Україні, обставини господарювання, досвід
організації природоохоронної діяльності в краї�
нах�членах ЄС, пріоритетним напрямом форму�
вання дієвої екологічної політики слід вважати
фінансово�економічне заохочення суб'єктів гос�
подарювання, які прагнуть знизити обсяги
шкідливих викидів і відходів виробництва. Тоб�
то, якщо торгувати обсягами скорочення, то
маємо потенціал додаткових фінансових над�
ходжень. Стрижнем екологічної політики Украї�
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ни має бути стимулювання природоохоронної
діяльності, яке грунтується на існуючій методо�
логічній базі, апробованій вітчизняною практи�
кою, а також враховує досягнення інших країн
у розв'язанні екологічних проблем.

Без побудови ВВР у країні реалізувати потен�
ціал Кіотських механізмів вкрай складно. Врахо�
вуючи той факт, що це є дуже складним інстру�
ментом і Україна не має досвіду інструментів такої
діяльності, необхідно провести детальну підготов�
ку. У першу чергу, варто реалізувати низку підго�
товчих заходів, зокрема, покращити національний
кадастр викидів ПГ (завершити розробку системи
національних коефіцієнтів розрахунків обсягів
викидів/поглинання ПГ для ключових категорій і,
у тому числі, завершити розробку інформаційної
бази даних щодо діяльності лісового господарства.
Крім того, потребує розробки механізм національ�
ної СТВ (визначення науково обгрунтованогооб�
меження на викиди, розробки правил розподілу
дозволів на викиди таадміністрування системи).
Також обов'язковою є підготовка та розробка за�
конодавчо�інституційної бази з метою розподілу
виконавчих та контролюючих функцій між різни�
ми інституціями.

Внутрішня торгівля дозволами на викиди ПГ
може стати важливим інструментом скорочен�
ня обсягів надходжень ПГ, який дозволить мак�
симізувати прибутки від реалізації стратегічної
переваги України як одного з найбільших про�
давців дозволів на викиди ПГ.

Таким чином, запровадження гнучких ме�
ханізмів стане новим еколого�економічним
інструментом для країн, що орієнтуються на до�
сягнення сталого рівня еолого�економічного
розвитку. Для України ж це один із інструментів
на шляху досягнення збалансованого розвитку
економіки, у т.ч. і сільського господарства.
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