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             У період стрімкого науково-технічного прогресу людство зіткнулося з 

гострою екологічною проблемою – глобальною зміною клімату. Згідно з 

прогнозами провідних міжнародних наукових центрів з дослідження клімату, 

протягом століття температура підвищиться на 2-5°С. Такі темпи глобального 

потепління спричинять серйозні кліматичні зміни і різні екосистеми опиняться 

під загрозою зникнення. У найближчі 20 років, як прогнозують науковці, зміна 

клімату може стати причиною катастрофи планетарного масштабу, викликавши 

природні потрясіння, жертвами яких стануть мільйони людей. Це свідчить про 

безпосередній вплив змін клімату на світову економіку. 

             Результатом усвідомлення того, що зміна клімату є нагальною загрозою 

для екології Землі та економічного розвитку людства, є підписання Рамкової 

Конвенції ООН про зміну клімату представниками 150 країн в червні 1992 році. 

1 грудня 1997 року було прийнято Кіотський протокол, що визначає механізми 

досягнення цілей Конвенції. 

             Верховна Рада України ратифікувала Рамкову конвенцію ООН про 

зміну клімату 25 жовтня 1996 року і, згідно з процедурами ООН, є її Стороною 

з 11 серпня 1997 року, а 4 лютого 2004 року було ратифіковано Кіотський 

протокол. Саме цим Україна підтвердила послідовність своїх дій у вирішенні 

екологічних проблем. 

            Згідно з Протоколом, промислово розвинені країни повинні скоротити 

свої сумарні викиди шести парникових газів в період 2008-2012 років на менше, 

ніж на 5,2% порівняно з рівнем 1990 року. Найбільш високі зобов’язання щодо 

зниження викидів – на 8% – взяли на себе країни Європейського Союзу. Україні 

та Росії достатньо не перевищувати власні викиди рівня 1990 року. 

            На додаток до скорочення викидів у результаті дії на національному 

рівні Кіотський протокол надає Сторонам, що мають зобов’язання по рівнях 

викидів, можливість використовувати додаткові механізми для досягнення 

встановлених рівнів. До так званих гнучких механізмів відносяться: спільне 



впровадження проектів, механізм чистого розвитку, торгівля квотами на викиди 

парникових газів. 

            Значний спад виробництва в Україні після 1990 року супроводжувався 

зниженням рівня викидів. За оцінками експертів, на період 2008-2012 років 

річна можлива різниця між прийнятим та справжнім рівнем викидів 

становитиме 1757-1825 млн. тонн СО2-еквівалента. Тобто існує потенційна 

можливість торгівлі квотами для України, починаючи з 2008 року. Проте цей 

механізм не є дієвим, оскільки обсяги купівлі та реінвестування, а також ціни за 

тонну СО2-е досі остаточно не визначені і будуть регулюватись ринком. 

            У той же час Україна має значний потенціал фінансово привабливих 

проектів зі зменшення викидів завдяки проектам спільного впровадження, 

зокрема проектів із використанням земель, зміни землекористування та 

лісового господарства. Одним із перших проектів реалізації механізмів 

Кіотського протоколу є проект Біокарбонового фонду. Метою проекту є 

заліснення близько 15 тис. га земель, які виведені з господарського 

використання внаслідок забруднення радіонуклідами ряду районів 

Житомирської та Київської областей, поза межами 30-кілометрової зони 

відчуження ЧАЕС. Цінність цього демонстраційного проекту полягає в тому, 

що він дозволить створити прецедент торгівлі вуглецем у перший період (2008-

2012 рр.) дії Кіотського протоколу. Втілення в життя проекту зі створення лісів 

на забруднених землях, поряд з лісівничими, вимагає системних економічних 

обґрунтувань.  
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