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ВСТУП 
 

Актуальність теми. Індустріальна парадигма економічного розвитку 

поставила людство перед глобальною екологічною проблемою – зростаючою 

загрозою потепління клімату з катастрофічними наслідками для цивілізації. 

Наукою доведено, що ця проблема головним чином зумовлена шкідливими 

викидами парникових газів і практично повністю є наслідком 

антропогенного впливу. Розв’язання даної проблеми можливе шляхом 

реалізації глобальної стратегії сталого низьковуглецевого розвитку, яка 

передбачає неухильне зростання економіки при обов’язковому скороченні 

вуглецевих викидів1. Однак, практична реалізація цього завдання 

зіштовхнулась із суперечністю глобального характеру – між 

загальносуспільними екологічними цілями з одного боку та національними і 

корпоративними економічними інтересами з другого. Розв’язання цієї 

суперечності зумовило необхідність ґрунтовних  теоретичних та 

методологічних досліджень.  

В основу дослідження покладено гіпотезу, що розв’язання зазначеної 

суперечності можливе шляхом створення глобальної системи мотивації 

сталого низьковуглецевого розвитку. Квінтесенцією гіпотези стало 

припущення, що зазначена система має ґрунтуватись на синергії екологічної 

імперативності та глобалізаційної домінантності, імплементованій в 

інституціональних механізмах мотивації сталого низьковуглецевого 

розвитку. Формування такої системи можливе шляхом створення 

глобального антивуглецевого фонду, запровадження глобального 

антивуглецевого податку, застосування міжнародних антивуглецевих 

санкцій, використання мультиплікативного механізму енергоконверсійної 

мотивації приватного капіталу. Реалізація такої системи можлива шляхом 

прийняття (під егідою ООН) глобального антивуглецевого договору, 

складовими якого могли б бути вищезазначені інституціональні механізми. 

                                         
1 Під вуглецевими викидами розуміється всі шкідливі викиди парникових газів, які за Кіотським 

протоколом за встановленими коефіцієнтами переводяться в окис вуглецю. 
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Фундаментальні та прикладні аспекти екологізації економіки досліджено 

в працях зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: А.Акішина, 

І.Башмакова, І.Бистрякова, У.Бранда, Б.Буркинського, Т.Галушкіної, 

Г.Гроссмана, Г.Дейлі, С.Кузнєца, Л.Купінець, М.Месаровича, Т.Панайоту, 

Д.Персе, Т.Селдена, Н.Стерна, В.Тейлора, Т.Туниці, Ю.Туниці, Ю.Федорова, 

С.Харічкова, М.Хвесика, Є.Хлобистова, А.Шагріна, В.Шевчука та інших. 

Теоретичні засади глобалізаційних тенденцій у сфері екології та зміни 

клімату досліджуються в працях зарубіжних та українських вчених, зокрема: 

С.Агібалова, Е.Азроянца, Л.Брауна, Дж.Бхагваті, Р.Велфорда, А.Вільямса, 

В.Власова, Д.Гелда, І.Голдіна, А.Гора, І.Грицевича, М.Кеннета, А.Кокоріна, 

В.Маккібіна, Д.Медоуза, С.Пегова, Б.Порфирьєва, А.Танаки, Ю.Туниці, 

М.Фоміної, М.Юлкіна, Ю.Яковця та інших. 

Певний вклад в дослідження імплементації процесів екологізації та 

глобалізації в систему мотивації та інвестування сталого розвитку внесли 

зарубіжні та вітчизняні дослідники, зокрема: Н.Андрєєва, Б.Боске, О.Веклич, 

Дж.Галтунг, С.Джеймс, Е.Длуголескі, М.Доксі, В.Дюканов, П.Екінс, 

Л.Жарова, С.Ілляшенко, Д.Короткова, О.Маслюківська, Г.Пишкіна, А.Пігу, 

О.Прокопенко, Ю.Седляр, О.Сухіна, Г.Таллок, Р.Франклін, С.Харічков, 

Е.Хлобистов, М.Юлкін. 

Водночас важливим теоретичним та методологічним підґрунтям для 

дослідження послужили наукові праці з макроекономіки, міжнародних 

економічних відносин та інвестування зокрема: А.Антонюк, В.Базилевича, 

В.Гейця, В.Кравченка, Д.Лук’яненка, З.Луцишин, О.Мозгового, Т.Орєхової, 

Є.Панченка, А.Пересади, А.Поручника, Н.Резнікової, О.Рогача, Л.Руденко-

Сударєвої, Я.Столярчук, Н.Стукало, В.Федоренка, А.Філіпенка, О.Шниркова, 

В.Якубовского, С.Якубовського та інших. 

Однак у наявних дослідженнях із зазначеної проблематики переважає 

секторальність та фрагментарність, яка стосується окремих екологічних, 

глобалізаційних, мотиваційних та інвестиційних аспектів сталого розвитку. 

Водночас ще не дослідженими є питання методології ідентифікації 
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низьковуглецевості національних економік та імплементації процесів 

екологізації і глобалізації в системі мотивації низьковуглецевого розвитку, а 

також розробки концептуальних засад основних інституціональних 

механізмів формування глобальної системи мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку та позиціювання України в цій системі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до наукового напряму та планів науково-дослідних 

робіт кафедри міжнародної економіки Національного технічного 

університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у межах науково-

дослідних тем: «Динамічний аналіз загроз пріоритетам економічного виміру 

сталого розвитку адміністративно-територіальним одиницям України» 

(номер державної реєстрації 0112U001189) та «Методичне забезпечення 

сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки 

макроекономічних показників» (номер державної реєстрації 0115U002525). У 

рамках зазначених тем автором розроблено та запропоновано: методологію 

ідентифікації низьковуглецевості національних економік; методологічні 

підходи щодо імплементації в системі, механізмах та інструментах 

економічної мотивації екологічного імперативу та глобалізаційної 

домінантності сталого розвитку;  методологічний підхід до оцінки 

потенціалу інвестиційної ємності та привабливості низьковуглецевого 

розвитку; синергетичну парадигму транснаціонального інвестування 

глобального низьковуглецевого розвитку; концептуальні засади 

інституціональних складових формування глобальної системи мотивації 

сталого низьковуглецевого розвиту, методичні підходи щодо 

експериментальної оцінки фактичного стану та прогнозних позицій України 

в глобальній системі виміру низьковуглецевого розвитку.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення 

методологічних та інституціональних засад формування глобальної системи 

мотивації сталого низьковуглецевого розвитку. Реалізація поставленої мети 

зумовила такі дослідницькі завдання: 
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- дослідити об’єктивну закономірність синергізму  екологічної 

імперативності та глобалізаційної домінантності сталого низьковуглецевого 

розвитку та імплементації цих процесів шляхом енергоконверсії 

національних економік; 

- сформулювати методологічний підхід щодо ідентифікації 

низьковуглецевості національних економік та імплементації в системі 

економічної мотивації процесів екологізації та глобалізації сталого розвитку; 

- ідентифікувати екологічні та економічні детермінанти, а також 

методологічні підходи до оцінки інвестиційної ємності та привабливості 

низьковуглецевого розвитку;  

- розкрити стан екологічної конверсії національних та міжнародних 

форм і механізмів інвестування та сформулювати синергетичну парадигму 

транснаціонального інвестування глобального низьковуглецевого розвитку; 

- аргументувати контрпродуктивність національних систем 

субсидування вуглецевої енергетики, а також дуалістичність та 

суперечливість національних механізмів мотивації енергоконверсії 

економіки; 

- довести псевдоекологічність національних податкових механізмів та 

консервативність «кіотських» механізмів мотивації низьковуглецевого 

розвитку; 

- обґрунтувати методологічні та інституціональні засади формування 

глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку;  

- розробити методику комплексного оцінювання низьковуглецевості 

національних економік та мультиплікативний механізм енергоконверсійної 

мотивації приватного капіталу; 

- ідентифікувати економіку України в глобальних вимірах 

низьковуглецевого розвитку. 

Об’єктом дослідження є процеси екологізації та глобалізації 

економічної діяльності та їх імплементації в стратегії сталого розвитку. 
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Предметом дослідження є методологічні засади і механізми  

функціонування національних і міжнародних систем мотивації та 

інвестування низьковуглецевого розвитку. 

Методи дослідження базуються на використанні принципу єдності 

теорії і практики, прогнозуванні розвитку економічних процесів на основі 

наукової абстракції. Для досягнення мети та вирішення завдань використано 

такі методи наукового дослідження сталого низьковуглецевого розвитку: 

діалектичний (при дослідженні суперечностей антропогенного впливу на 

навколишнє природне середовище в глобальному вимірі: пп. 1.1, 1.2, 1.3); 

історико-логічний (для класифікації теоретичних положень природи процесів 

екологізації та глобалізації сталого розвитку, розкриття екологічної 

імперативності та глобалізаційної домінантності, а також природи систем і 

механізмів мотивації: пп. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3); системний аналіз процесів 

і явищ (для дослідження систем регулювання та мотивації процесів 

екологізації та енергоконверсії економіки: пп. 1.3, 2.2, 2.3); аналізу та синтезу 

(для дослідження об’єктивних закономірностей екологізації та 

енергоконверсії економіки, глобалізації екологічної стратегії сталого 

розвитку, а також екологічної та глобалізаційної конверсії систем 

національного та міжнародного інвестування: пп. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3); 

економіко-математичні методи (для оцінки макроекологічних та 

макроекономічних детермінантів потенціалу інвестиційної ємності та 

привабливості низьковуглецевого розвитку, ефективності національних та 

міжнародних систем мотивації низьковуглецевого розвитку: пп. 3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4); експертних оцінок та прогнозованості (виявлення 

варіаційних форм залежності низьковуглецевого розвитку від інтенсивності 

споживання вуглецевих енергоносіїв, вуглецевих викидів та економічної 

динаміки: пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3); багатовимірного аналізу (для 

моделювання взаємозалежностей економічних та екологічних показників 

кількісних і якісних параметрів мотиваційних та інвестиційних процесів: 

пп.3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3); проектно-програмний (для 
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розробки і обґрунтування варіантів глобального антивуглецевого податку та 

міжнародних антивуглецевих санкцій, а також сценаріїв ідентифікації 

низьковуглецевості національних економік та мультиплікативного механізму 

мотивації залучення приватного капіталу: пп. 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3). 

Інформаційною базою дослідження є монографічні дослідження, наукові 

публікації у вітчизняних і зарубіжних виданнях, дані статистичних джерел 

офіційних установ, експертно-консультаційних організацій, інформаційно-

аналітичних бюлетенів, довідкова література, аналітичні матеріали та 

рекомендації міжнародних експертів, офіційні публікації міжнародних 

інституцій та організацій (Світового банку, Європейської комісії, Євростату, 

Міжнародного енергетичного агентства, Міжнародної комісії з 

навколишнього середовища та інші), ресурси інтернет, закони України, укази 

президента України, постанови Кабінету Міністрів України, матеріали 

міністерств та відомств. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні 

теоретичних положень синергізму процесів екологізації та глобалізації, в 

розробленні методологічних підходів дослідження ідентифікації, мотивації та 

оцінки ефективності енергоконверсії економіки, а також в науковому 

обґрунтуванні інституціональних засад формування глобальної системи 

мотивації сталого низьковуглецевого розвитку. 

Основні наукові результати представляють наукову новизну і 

характеризують особистий внесок автора:  

вперше: 

- сформульовано принципи формування глобальної системи мотивації 

сталого низьковуглецевого розвитку, які включають: всеохоплюваність та 

обов’язковість; самоокупність та самофінансування; мотиваційність та 

цілеспрямованість; страхову заставу; екологічну та економічну ефективність 

і відповідальність. Доведено, що реалізація цих принципів сприятиме 

започаткуванню нового напряму в теорії і практиці глобального управління 

шляхом формування глобальної системи мотивації сталого 
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низьковуглецевого розвитку. Імплементація зазначених принципів у згадану 

систему мотивації зумовлює, що вона має включати: підписання глобального 

антивуглецевого договору (під егідою ООН), створення глобального 

антивуглецевого фонду, запровадження глобального антивуглецевого 

податку, встановлення міжнародних антивуглецевих санкцій, використання 

мультиплікативного механізму енергоконверсійної мотивації інвестиційного 

капіталу. У свою чергу, запровадження такої системи забезпечить 

імплементацію в економічну діяльність, схваленого міжнародними 

конференціями ООН, базового принципу глобальної екологічної політики – 

«забруднювач платить»; 

- запропоновано інституціональну модель синергетичного 

функціонування в глобальній системі мотивації сталого низьковуглецевого 

розвитку, антивуглецевого фонду та антивуглецевого податку, які в 

комплексі передбачають: обов’язковість і повноту плати за забруднення; 

авансове та компенсаційне фінансування очищення; системні податкові 

платежі за викиди вуглецю за загальносвітовою фіксованою ставкою; 

мультиплікативний механізм енергоконверсійної мотивації капіталу; 

страхувально-заставний характер фінансової діяльності; регулятивні та 

проектні фінансові інструменти акумулювання, розподілу та використання 

коштів. Доведено, що запровадження такої інституціональної моделі 

сприятиме формуванню глобального мотиваційно-інвестиційного потенціалу 

сталого низьковуглецевого розвитку, коли всі держави можуть виступати і 

донорами, і реципієнтами, а більшу вигоду отримають ті, які забезпечать 

більше скорочення викидів і вище зростання економіки, завдяки чому 

синергетичний ефект залученого інвестиційного капіталу може значно 

перевищувати обсяги податкових платежів;  

- розроблено концептуальні положення міжнародних антивуглецевих 

санкцій в контексті їх адаптації до вимог глобальної антивуглецевої політики 

шляхом запровадження антивуглецевого мита на експорт чи імпорт 

вуглецевих енергоносіїв, або на експорт чи імпорт вуглецемістких товарів, 
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обґрунтовано параметри, кількісні та якісні критерії, методику обчислення та 

страхувальний режим застосування зазначених санкцій у пакеті з глобальним 

антивуглецевим податком і на спільній з ним методологічній базі, що 

створює можливість істотного підвищення екологічної відповідальності 

національних урядів та суб’єктів економічної діяльності за наслідки 

антропогенного впливу на глобальний клімат. Емпірично доведено, що 

реальне застосування таких санкцій може бути незначним, але ефект 

спонукальної дії, спрямований на скорочення викидів, може бути досить 

відчутний; 

- теоретично та емпірично доведено контрпродуктивність національних 

систем субсидування вуглецевої енергетики, дуалістичність та 

суперечливість національних механізмів мотивації енергоконверсії 

економіки, псевдоекологічність національних податкових механізмів, а також 

консервативність міжнародних кіотських механізмів. Отримані при цьому 

наукові положення послужили методологічною та аналітичною платформою 

для розроблення та обґрунтування інституціональних домінант формування 

глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку, 

запровадження якої створює справедливі (рівні) конкурентні умови для 

розвитку вуглецевої і безвуглецевої енергетики, а також можливість 

досягнення консенсусу між глобальними екологічними і кліматичними 

цілями та національними і корпоративними економічними інтересами, між 

розвиненими країнами і країнами, що розвиваються; 

- ідентифіковано економіку України з позицій критеріїв 

низьковуглецевості в контексті глобальних вимірів та в координатах 

міжнародних порівнянь, критично і аргументовано оцінено стан 

внутрішнього та зовнішнього інвестування енергоконверсії української 

економіки, а також доведено, що інституціональні домінанти пропонованої 

глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку є 

прийнятними для України і можуть стати ефективним механізмом істотного 

зниження вуглецеємності економіки та залучення міжнародного приватного 



 

 

14 

14 

капіталу, насамперед на європейському ринку, спеціально акумульованого 

для низьковуглецевого розвитку; 

удосконалено: 

- теоретичні обґрунтування синергізму процесів екологізації та 

глобалізації при реалізації стратегії сталого розвитку, магістральним 

напрямом якого є енергоковерсія економіки, яка в залежності від 

технологічних можливостей скорочення вуглецеємності включає: 

енергоощадність (зі збереженням базових технологій), енергомодернізацію 

(із заміною базових технологій), енергоінноваційність (із заміною вуглецевих 

енергоносіїв на безвуглецеві). Емпірично доведено, що найбільш 

радикальним напрямом енергоконверсії економіки та успішного 

низьковуглецевого розвитку є енергоінноваційність – системна заміна 

вуглецевих енергоносіїв на безвуглецеві; 

- методологічний підхід щодо ідентифікації низьковуглецевості 

національних економік та їх класифікаційні характеристики 

(«деградаційності», «стагнаційності» та «низьковуглецевості») з позицій 

відповідності парадигмі сталого низьковуглецевого розвитку, що створює 

можливість комплексного оцінювання потенціалу інвестиційної ємності та 

привабливості національних економік в глобальній системі інвестування 

низьковуглецевого розвитку. Доведено, що зазначений підхід може 

забезпечити найбільш раціональний розподіл та використання національного 

та міжнародного капіталу, зорієнтованого на інвестування низьковуглецевого 

розвитку; 

- економетричне моделювання залежності між показниками: зростання 

економіки і вуглецевих викидів, енергоємності і вуглецеємності, 

енергетичної доступності, безпеки, стійкості та екологічної  стійкості 

економіки, державного субсидування вуглецевої та безвуглецевої енергетики. 

Доведено, що зростання переважної більшості національних економік 

тривалий час зумовлювалось збільшенням вуглецевих викидів, а в останні 

десятиліття такі тенденції особливо характерні для країн, що розвиваються. 
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Обґрунтовано деструктивність політики державного субсидування 

вуглецевої енергетики та низьку ефективність діючих національних та 

міжнародних механізмів мотивації низьковуглецевого розвитку, їх 

неадекватність вимогам глобальної антивуглецевої політики;  

дістало подальший розвиток: 

- дослідження еволюції наукових поглядів на екологізацію економічної 

діяльності, формування основних етапів концептуалізації екологічного 

імперативу  (екологічного ігнорування; екологічного пізнання; екологічного 

визнання; еколого-економічного збалансування та інтегрування; екологічної 

пріоритетності; екологічної імперативності) та інституціалізації 

глобалізаційної доктрини екологічної стратегії сталого розвитку (наукового 

пізнання; політичного усвідомлення; організаційного оформлення; 

нормативно-правового регулювання; економічного стимулювання; 

глобально-системного оформлення), а також теоретичних положень 

енергоконверсії глобальної економіки; 

- обґрунтування еколого-економічних детермінант оцінки потенціалу 

інвестиційної ємності (з позицій імовірних втрат, можливих витрат та 

імперативних інвестиційних потреб) та привабливості низьковуглецевого 

розвитку (з позицій інвестора, реципієнта та міжнародних організацій), а 

також стану та напрямів екологічної конверсії національних та міжнародних 

систем інвестування. Доведено, що обсяги фактичного інвестування 

низьковуглецевого розвитку суттєво відстають від його інвестиційних потреб 

та неадекватні рівню його інвестиційної привабливості. З’ясовано, що 

більшість ТНК та міжнародних організацій здійснюють інвестування 

низьковуглецевого розвитку на аматорських засадах, в кращому випадку 

узгоджуючи на картельному рівні спільну інвестиційну політику, зокрема за 

принципами глобального договору, фінансової ініціативи ООН, 

кліматичними та вуглецевими принципами. Обґрунтовано концептуальні 

засади формування синергетичної парадигми глобального інвестування 

низьковуглецевого розвитку, яка передбачає об’єднання різних джерел і 
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потоків капіталу на основі широкої гармонізації інтересів його власників 

(донорів), реципієнтів та міжнародних інституцій, що опікуються 

глобальними кліматичними проблемами; 

- розроблення класифікаційних характеристик імплементації процесів 

екологізації та глобалізації в національних системах, механізмах та 

інструментах економічної мотивації, що послужило підґрунтям для 

розроблення інституціональних домінант глобальної системи мотивації 

сталого низьковуглецевого розвитку. Емпіричними розрахунками показано 

обмеженість діючих систем торгівлі вуглецевими викидами, яка зводиться 

лише до переуступки прав на викиди між суб’єктами економічної діяльності і 

не забезпечує їх скорочення в абсолютних обсягах. Доведено, що найбільш 

відчутний вплив на динаміку скорочення вуглецевих викидів мають 

фіскальні механізми, які синергетично діють на суб’єктів економічної 

діяльності: з одного боку, змушують їх скорочувати викиди, а з іншого – 

формують джерела інвестування низьковуглецевого розвитку. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

основні теоретичні положення, висновки та рекомендації, сформульовані 

автором у дисертації, можуть слугувати методологічною базою для 

розроблення ефективних механізмів регулювання міжнародних еколого-

економічних відносин, формування системи мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку на національному, міжнародному та 

глобальному рівнях.  

Основні результати дослідження запропоновано зацікавленим установам 

і вже враховано ними у практичній діяльності. Зокрема, висновки і 

рекомендації щодо радикалізації і всезагальності глобальної антивуглецевої 

політики, оцінки ефективності національних і міжнародних систем мотивації 

низьковуглецевого розвитку, а також аргументи і концептуальні положення 

щодо формування глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого 

розвитку використані в організаційно-практичній діяльності Проекту 

UNIDO/GEF (довідка про впровадження №299 від 24.03.2016 р.), діяльності 



 

 

17 

17 

Європейського банку реконструкції та розвитку – проект IQ energy (довідка 

про впровадження №41 від 20.08.2016 р.), в екологічних, кліматичних та 

енергетичних програмах Міжнародного німецького Фонду імені Гайнріха 

Бойля (довідка про впровадження від 10.10.2016 р.). 

Висновки та пропозиції щодо оцінки ефективності національних та 

міжнародних систем і механізмів мотивації та інвестування сталого 

низьковуглецевого розвитку використані Комітетом Верховної Ради України 

з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи (довідка про впровадження №04-15/12-165 

(38913) від 18.02.2016 р.), Міністерством екології та природних ресурсів 

України (довідка про впровадження №5/3-10/2238-16 від 09.03.2016 р.).   

Пропозиції щодо інституціональних механізмів формування глобальної 

системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку використані 

Інститутом економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України при виконані теми ІІІ-13-12(20) «Екологічна модернізація в системі 

природотехногенної  та екологічної безпеки (довідка про впровадження 

№01.11/10 від 13.01.2016 р.). Висновки та рекомендації щодо оцінки ситуації 

в Україні в контексті глобальних вимірів сталого низьковуглецевого 

розвитку використані: Національним інститутом стратегічних оцінок при 

виконанні теми № д.р. 0115U003483 «Вплив глобалізаційних процесів на 

функціонування енергетики України (довідка про впровадження №293/96 від 

28.01.2016 р.), Інститутом агроекології і природокористування НААН 

України при виконанні теми № д.р.0111U004225 «Еколого-економічні засади 

збалансованого розвитку» (довідка про впровадження №1085/1 від 15.12.2015 

р.) та Інститутом відновлювальної енергетики НАН України при розробленні 

дорожніх карт з виконання національних планів відновлювальної енергетики 

згідно з Енергетичною стратегією України на період до 2030 р. (акт 

впровадження від 26.01.2016 р.).  

Напрацювання в реформуванні енергетичної політики України та 

практичні шляхи переходу до низьковуглецевого розвитку широко 
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використані профільними асоціаціями відновлювальних джерел енергії 

України, зокрема Біоенергетичною асоціацією України (довідка про 

впровадження №290 від 30.09.2016 р.) та Українською асоціацією 

відновлюваної енергетики (довідка №15-09/16 від 15.09.2016 р.).  

Також окремі матеріали та розробки автора використані у НТУУ 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» при викладанні 

дисциплін на факультеті менеджменту та маркетингу, зокрема «Міжнародна 

економіка» та «Глобальна економіка» (довідка про впровадження № 12-5, від 

12.09.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною самостійною 

науковою працею, в якій за результатами проведених досліджень отримано 

нові науково обґрунтовані теоретичні та методологічні висновки, що 

закладають базу для розв’язання важливої наукової проблеми – формування 

глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку. Усі 

наукові результати, які викладені у дисертаційній роботі та виносяться на 

захист, одержані автором особисто.  

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та 

методологічні положення та результати дослідження були оприлюднені у 

виступах і тезах на 12 міжнародних та національних наукових конференціях, 

семінарах і круглих столах, зокрема: на міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми теорії та практики економічної науки» (м. 

Тернопіль, 21 лютого 2014 р.); на міжнародній науково-практичній 

конференції «Реформування економічної системи України» (м. Тернопіль, 25 

квітня 2014 р.); на міжнародній науково-практичній конференції «Сильна 

економіка України: пріоритетні напрями розвитку» (м. Тернопіль, 02 жовтня 

2014 р.); на міжнародній конференції «Современные проблемы 

регионального развития», (Пловдив, Болгария 27-28 жовтня 2014 р.); на 

міжнародній науково-практичній конференції «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – 

наука – виробництво» (м. Харків, 13-14 листопада 2014 р.); на міжнародній 
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науково-практичній конференції «Сучасні напрями теоретичних та 

практичних досліджень в економічній науці» (м. Тернопіль, 27 лютого 2015 

р.); на міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку 

економіки на національному та міжнародному рівні» (м. Тернопіль, 02 

червня 2015 р.); на міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний 

стан економіки: проблеми та перспективи розвитку» (м. Тернопіль, 07 

жовтня 2015 р.); на міжнародній науково-практичній конференції 

«Перспективи створення сильної економіки для сучасної України» (м. 

Тернопіль, 01 грудня 2015 р.); на міжнародній науково-практичній 

конференції «Створення сильної економіки країни: проблеми та перспективи 

розвитку» (м. Тернопіль, 03 березня 2016 р.); на міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми та перспективи економічного розвитку 

країни» (м. Тернопіль, 26 травня 2016 р.); на міжнародній науково-

практичній конференції «Перспективи реформування національної 

економіки» (м. Тернопіль, 03 жовтня 2016 р.).  

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані особисто 

автором у 44 наукових працях загальним обсягом 40,7 д.а., в т.ч.: 1 

одноосібна монографія (обсяг 22,1 д.а.), 7 статей – в наукових фахових 

виданнях, 5 – статей у зарубіжних виданнях, 16 в наукових фахових виданнях 

України, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах, 15  - в 

інших виданнях.  
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РОЗДІЛ 1  
 

СИНЕРГІЗМ ПРОЦЕСІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ В ТЕОРІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

 

1.1. Концептуалізація екологічного імперативу в економічних 

теоріях та дослідженнях 
 

В кінці ХХ століття наукова спільнота і політична еліта провідних 

країн світу серйозно занепокоїлась станом навколишнього середовища 

планети. Головним чином, це було зумовлено зростаючими екологічними 

втратами, спричиненими розширенням масштабів економічної діяльності та 

споживання природних ресурсів. На відміну від економічних процесів, які 

носять переважно національний характер, шкідливі екологічні наслідки 

мають транснаціональний, глобальний характер. Це призвело до виникнення 

вчення про екологізацію економіки, теорії сталого розвитку та ідеї 

синергізму процесів екологізації та глобалізації в системі економічної 

діяльності. 

Посилення негативного впливу економічної діяльності людства на 

навколишнє середовище спричинило зростання загроз зміни клімату. З цього 

приводу А.Гор, удостоєний Нобелівської премії за вклад у справу захисту 

клімату, сказав: «Сьогодні ми чуємо і бачимо суворі попередження про 

наближення найстрашнішої катастрофи в історії людської цивілізації – 

глобальної кліматичної кризи, яка поглиблюється, і швидко стає найбільш 

небезпечним явищем, з яким ми коли-небудь стикались. На карту поставлене 

майбутнє нашої цивілізації, сама можливість життя на землі» [354, с. 7]. За 

даними російського нобелівського лауреата І.Башмакова та О.Мишака, 

станом на 1970 р. накопичений обсяг викидів окису вуглецю становив 900 

млрд т, а станом на 2010 р. цей обсяг вже становив 2000 млрд т [14]. Тобто за 

останні чотири десятиліття обсяги шкідливих викидів більше ніж подвоїлись. 

Зважаючи на це, А.Гор застерігає: «ми закачуємо вуглекислий газ в 
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атмосферу землі в таких обсягах, що без перебільшення, порушили 

взаємозв’язок між Землею і Сонцем. Якщо ми не візьмемось рішуче і швидко 

за усунення основних причин глобального потепління, наш світ зазнає серії 

страшних катастроф» [354, с. 8].  

На ці загрози для клімату з боку економіки звертали увагу науковці у 

своїх дослідженнях та доповідях на різних національних та міжнародних 

форумах. Особлива увага зверталась на зростаюче антропогенне 

навантаження на клімат та об’єктивну необхідність глобальної екологізації 

економіки. Зрештою на цю проблему звернули увагу авторитетні міжнародні 

організації, насамперед ООН. За оцінками Міжнародного енергетичного 

агентства (МЕА), за останні 50 років середня температура повітря на Землі 

зросла на 0,5-1,60С. У разі відсутності ефективної протидії суспільства цій 

загрозливій тенденції за 2000-2040 роки середня температура повітря зросте 

на 2,60С, що у 3 рази швидше, ніж у 1950-2000 роках [364]. За даними 

І.Башмакова та О.Мишака, за відсутності жорстких заходів в глобальному 

масштабі обсяги вуглецевих викидів можуть зрости до 2050 р. до 50-70 млрд 

т в рік, а до 2100 р. – до 90 млрд т [14]. Отже маховик загроз глобального 

потепління клімату розкручується з прискоренням.  

Саме тому, на думку О.Кокоріна, С.Кураєва та М.Юлкіна, ООН 

зрештою прийшла до висновку, що у разі невжиття радикальних заходів 

зміни клімату можуть бути незворотні і катастрофічно загрозливі. При цьому 

найбільші втрати від глобального потепління понесуть країни, що 

розвиваються, на які припаде 75-80% загальних світових втрат від 

кліматичних змін та, в яких проживає приблизно така ж частка населення 

світу. Підвищення середньої температури навіть на 20С може призвести до 

зниження ВВП в країнах Африки, Південної Азії та Латинської Америки на 

4-5% в рік з невизначеною тривалістю. Реальна загроза також стоїть перед 

економіками країн Південно-Східної Європи та Центральної Азії [130, с.33-

35]. Тому на Міжнародному саміті в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. було визнано, 

що глобальною проблемою суспільства на найближчу перспективу є 
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скорочення шкідливих викидів парникових газів та недопущення змін 

клімату [400]. 

Узагальнюючи дослідження кліматичної політики за останні 20 років, 

О.Кокорін зазначає, що процес протидії зміні клімату не має достатньої 

послідовності та ефективності. Зволікання у розв’язанні цієї проблеми не 

гарантують досягнення запланованих параметрів скорочення шкідливих 

викидів та збереження незмінності клімату. При цьому дослідник  

посилається на дані урядової кліматичної комісії Австралії, за якими викиди 

вуглецю вдвічі перевищують поглинальні можливості живої природи. Таке 

наростання екологічних загроз, стверджує О.Кокорін, все більше 

зумовлюється антропогенним впливом і потенціал цього впливу постійно 

зростає [131].  

Міжурядова група експертів зі змін клімату (МГЕЗК) у своїй п’ятій 

оціночній доповіді  «Зміни клімату 2013: фізична наукова основа» дійшла 

наступних важливих висновків: 1) факт потепління клімату не викликає 

сумніву; 2) потепління клімату прискорюється і набирає загрозливих 

масштабів; 3) основна причина потепління клімату – емісія парникових газів; 

4) антропогенний вплив людини на емісію парникових газів є домінуючим; 5) 

здатність природних систем поглинати парникові гази обмежена. В згаданій 

доповіді зазначається, що комісія на 95% упевнена в антропогенній природі 

змін клімату, які спостерігаються за останні 60 років [321]. Аналізуючи 

доповіді МГЕЗК, І.Башмаков та О.Мишак зазначають, що в доповіді за 

2007р., переконаність в антропогенному впливі оцінювалась на рівні 90%, а у 

першій доповіді (1988 р.) лише на рівні 50% [14]. 

На цю загрозливу динаміку прискорення змін клімату звертають увагу 

В.Катцов та Б.Порфирьєв, які зазначають, що підвищення середньої 

температури повітря на 0,7-0,8°С раніше відбувалось за тисячі років, а тепер 

– за 100 років, а останнім часом середня температура змінювалася ще 

швидше – 0,3-0,4°С за 15 років. Природні чинники не можуть так швидко 

«розігрівати» атмосферу – це лише антропогенний вплив [191]. Тому 
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Л.Браун, К.Флендіс та Е.Пестель стверджували, що «перед людством постало 

завдання створення моделі життєздатного суспільства, яке вміє задовольняти 

потреби всіх своїх членів, не прирікаючи на злидні майбутні покоління» [28, 

с. 29].  

Глобальним завданням розв’язання проблеми недопущення зміни 

клімату є реалізація стратегії сталого розвитку. До такого висновку науковці 

прийшли в кінці ХХ ст., коли істотно активізувались наукові дослідження 

даної проблематики. Саме поняття «сталий розвиток» (sustainable 

development) вперше з’явилося у доповіді «Всесвітня стратегія охорони 

природи» (1980 р.), представленій Міжнародним союзом охорони природи і 

природних ресурсів (МСОП) [436]. Згодом увагу світової громадськості до 

проблеми «сталий розвиток» привернула доповідь «Наше спільне майбутнє» 

(1987 р.), підготовлена Міжнародною Комісією з навколишнього середовища 

і розвитку (МК НСР) відома як Комісія Брундтланд. У цій доповіді комісія 

стверджує, що останнім часом набули розвитку процеси, які «привели до 

виникнення тенденцій, вплив яких ні планета, ні її населення не зможуть 

довго витримати». Висновки цієї Комісії заклали концептуальну основу 

історичних рішень щодо сталого розвитку в глобальному масштабі. У 

згаданій доповіді комісії «сталий розвиток» визначено як такий, що 

«задовольняє потреби сучасних поколінь і не ставить під загрозу задоволення 

потреб майбутніх поколінь» [398, с. 35]. Комісія констатувала, що за 

існуючих темпів зростання споживання людство знищить себе досить 

швидко і запропонувала, щоб захист довкілля і довгострокове економічне 

зростання розглядались як взаємозалежні і взаємодоповнюючі. Тому світовий 

саміт з питань навколишнього середовища і розвитку, який відбувся у 1992 р. 

в Ріо-де-Жанейро, визнав Концепцію сталого розвитку домінантною 

ідеологією функціонування цивілізації у ХХІ ст. На цьому саміті глави 

держав схвалили план дій зі сталого розвитку, що отримав назву «Порядок 

денний на ХХІ століття» [400].  
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В науковій літературі є багато визначень сталого розвитку. За 

свідченням Д.Персі вчені з Лондонського центру еколого-економічних 

досліджень систематизували більше 30 таких визначень [390] і дійшли 

висновку, що вони в тій чи іншій мірі трактують визначення, дане комісією 

Брундтланд у доповіді «Наше спільне майбутнє». Здійснене автором 

узагальнення різних визначень сталого розвитку теж дало можливість 

зробити кілька важливих для даного дослідження висновків. 

Перший. Практично всі дослідники вказують на три основні виміри 

сталого розвитку: екологічний (визначає умови відновлення екологічних 

систем внаслідок їх експлуатації економічною системою); економічний 

(передбачає здійснення економічної діяльності з дотриманням екологічних 

вимог збереження довкілля та незмінності клімату); соціальний (утверджує 

право людини на високий життєвий рівень в умовах екологічної безпеки й 

благополуччя). 

Другий. Різні дослідники роблять різні акценти на згадані вище виміри 

сталого розвитку та вибір акцентів визначається актуальністю того чи іншого 

напряму та спеціалізацією дослідників. Найменше акцентів робиться на 

економічну складову очевидно тому, що вона слабо відтіняє відмінність 

традиційної моделі економічної діяльності від такої в умовах сталого 

розвитку. Акценти на екологічні та соціальні напрями в переважній 

більшості досліджень розглядаються як такі, що найбільшою мірою 

характеризують сутність сталого розвитку. Подальша конкретизація 

визначається тематикою дослідження та спеціалізацією дослідників. 

Оскільки темою даного дослідження є еколого-економічний напрям, то в 

подальшому основний акцент зроблено саме на цей аспект проблематики 

сталого розвитку. 

У доіндустріальний період питання екологічного аспекту розвитку 

суспільства не стояло ні в теоретичному (науковому), ні в практичному 

(господарському) планах. Це було зумовлено тим, що ресурсів було в 

достатній кількості і не виникало питання щодо їх дефіциту. За таких умов не 
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було потреби дослідження взаємозв’язку природокористування, охорони 

довкілля та економіки. Ситуація змінилася, коли істотно зросла чисельність 

населення і виник дефіцит природних ресурсів.  

Прихильники класичної економічної школи припускали, що природні 
ресурси та екологічні системи є обмеженими і можливий дефіцит природних 
ресурсів. Більш пізні економічні теорії зрештою почали відображати 
необхідність врахування в процесі економічної діяльності обмеженість 
природних ресурсів. Прихильники неокласичної економічної теорії 
визнавали неможливість розв’язання екологічних проблем на основі лише 
економічного підходу. Вони розглядали можливі варіанти компенсації втрат і 
збитків за забруднення довкілля та платежів за використання ресурсів [1; 118; 
309; 310].  

Представники кейнсіанської економічної школи висунули концепцію 
прямого екологічного регулювання, за якою управлінню підлягає якісний 
потенціал природи, шляхом збереження та відтворення її корисних функцій. 
Інституціоналісти, визнаючи недосконалість ринкового механізму, надавали 
перевагу методам прямого державного регулювання природокористування із 
залученням економічних інструментів, що встановлювали б обмеження або 
повну заборону на забруднення навколишнього природного середовища. 
Отже для докласичних і класичних шкіл ще рано говорити про визнання в 
економічній діяльності повноцінності екологічного фактору. Тим більше 
рано говорити про присутність в економічних вченнях екологічного 
імперативу. Скоріше за все йдеться лише про визнання присутності 
екологічного аспекту в процесі економічної діяльності [1; 118; 309; 310].  

Представники неокейнсіанської економічної школи вважають, що на 
макроекономічному рівні необхідне пряме державне втручання у відносини 
між суспільством та природою за допомогою адміністративних інструментів і 
поєднанні з економічними важелями впливу. Заслугою ж неомальтузіанської 
школи є те, що виокремлюється нова політична мета розвитку держави - 
екологічна сталість. Для цього історичного періоду розвитку економічних 
теорій, очевидно, теж ще рано говорити про екологічний імператив, однак 
екологічний аспект уже присутній дуже широко і ґрунтовно (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Екологічний аспект в економічних теоріях і дослідженнях  

 Економічні теорії, школи та їх 
представники 

Суть згадування стосовно екології 

1 2 
Неокласична школа  
 А.Пігу, Р.Кроуз 
[392; 254] 

 
Необхідність збалансування обсягів 
виробництва та забруднення 
навколишнього середовища 

Кейнсіанці  
Дж.М.Кейнс, Х.Лейбенстайн           
[1; 309; 310] 
 

 
Залежність між підвищенням якості життя 
людини та прискоренням споживання 
природних ресурсів 

Інституціоналісти             
Т.Веблен, Д.Коммонс, І.Мітчелл, 
Дж.Ґелбрейт, Д.Белл, Ф.Перру,     
Г.Мюрдаль, Г.Гендерсон                       
[1; 118; 309; 310] 

 
Неможливість ринку самостійно 
відрегулювати екологічні проблеми і 
необхідність державної регуляторної 
політики у сфері екології 
 

Неокейнсіанська школа  
Ф.Модільяні, Дж.Хікс,  
П.Самуельсон [1; 118; 309; 310] 

Необхідність визначення збитків 
нанесених природі та фінансування витрат 
необхідних для їх недопущення. 
 

Неоінституційна теорія  
К.Ерроу, В.Боумоль, М.Дженсен, 
В.Меклінг [1; 118; 309; 310] 

Необхідність розвитку екологічної 
культури, створення нових інститутів 
суспільства та держави 
 

Неомальтузіанство  
Т.Браун, Дж.Боннер, Ф.Тейлор, 
П.Ерліх, Е.Хакель, Н.Георгіу- 
Раухен, Г.Дейлі [1; 118; 309; 310] 

Пріоритет – екологічна сталість (вчення 
про «економіку природи»)  

Теорія постіндустріального 
суспільства  
А.Пенті, Д.Белл П.Друкер [1; 118; 
309; 310] 
 

Можливості розвитку визначаються не 
тільки наявністю природних ресурсів, а й 
комбінацією всіх чинників виробництва 

Еколого-економічна школа 
П.Екінс, Х.Гендерсон, Х.Дейлі, 
П.Хокінс, Е.Ловінс, Р.Норгаард, 
Б.Браун [40; 144] 
 

Необхідність врахування взаємозв’язку 
суспільства з природою, поєднання 
екологічних та економічних інтересів  

Школа універсального еволю-
ціонізму Н.Моїсеєв [40; 144] 

Процеси глобального розвитку повинні 
враховувати зворотну реакцію біосфери 

Систематизовано автором 
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З наведених висловлювань видно, що дослідники все більше ставлять 

питання про необхідність інтеграційного підходу до розв’язання еколого-

економічних проблем. При цьому дедалі більше акцентується увага, що на 

сучасному етапі розвитку людства розв’язання еколого-економічних проблем 

неможливе в рамках однієї економічної теорії. Це важливе завдання 

поступово призвело до появи окремої науки, в рамках якої формується 

система базових еколого-економічних принципів, як основи екологізації 

економіки. В цьому контексті здійснені певні дослідження, спрямовані на 

визначення ролі екологічного фактора в економічному розвитку. Зокрема 

Д.Пєрсі зазначає, що сформувалися дві течії економічної думки. 

Представники першої течії вважали, що ресурси ніколи не можуть повністю 

вичерпатися, а технологічний прогрес та створення товарів-субститутів 

допоможуть знайти рішення консервації природних ресурсів [391]. Інша 

група економістів, які заснували Римський клуб, зокрема Д.Медоуз вважали, 

що навіть за найбільш оптимістичних умов постійне збільшення населення та 

економічне зростання призведуть до виникнення екологічних та 

продовольчих катастроф [417]. На цьому ґрунті навіть з’явились ідеї щодо 

«нульового» економічного зростання в інтересах збереження навколишнього 

середовища. Але у 80-х роках XX ст. прихильники Римського клубу, зокрема  

Р.Вельфорд, почали поступово відмовлятися від ідеї «нульового зростання» і 

на зміну їй прийшла концепція сталого розвитку [429]. 

Питання взаємозв’язку екології та економіки набули широкого  

висвітлення в працях Римського клубу. В одній з перших праць членів цього 

клубу (Д.Х.Медоуз, Д.Л.Медоуз, Дж.Рендорс та В.Беренс,) («Межі 

зростання» (1972 р.) обґрунтована необхідність зміни тенденції зростання й 

досягнення довгострокової перспективи економічної та екологічної 

стабільності [417]. В іншій доповіді Римського клубу «Людство на 

роздоріжжі» (1974 р.) М.Месарович та Е.Пестель доводять, що доцільно 

створювати глобальні системи розміщення ресурсів по країнах і будувати 

новий економічний порядок. Ці дослідники роблять акцент не на фізичних 
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межах економічного зростання, а на соціально-економічних і політичних 

обмеженнях [382]. 

У глобальному масштабі питання імперативності екологізації 

економічного розвитку постало у 1972 р. у Стокгольмі на Всесвітній  

конференції з навколишнього природного середовища, на якій було 

сформульовано концепцію екологічно орієнтованого розвитку. Ця 

конференція започаткувала Програму ООН з довкілля (ЮНЕП). У Декларації 

цієї конференції було визначено 26 принципів сталого розвитку, з яких 

половина має пряме відношення до екологізації. Академік В.Соколов у 

передмові до російського видання доповіді МК НСР «Наше спільне 

майбутнє» (1987 р.) зазначає: «Основний висновок комісії полягає в 

необхідності досягнення стійкого соціально-економічного розвитку, при 

якому рішення на всіх рівнях приймались би з повним врахуванням 

екологічних факторів. Виживання і подальше існування людства визначають 

мир та розвиток і стан навколишнього середовища [398, с. 7]. 

МК НСР у своїй доповіді «Наше спільне майбутнє» дійшла висновків, 

що «економічне зростання руйнує довкілля, призводить до екологічної 

деградації, а це в свою чергу підриває потенціал економічного зростання». 

Далі комісія зазначає, що «уряди і транснаціональні компанії все глибше 

усвідомлюють, що не можна відділяти питання економічного розвитку від 

питань навколишнього середовища: багато форм розвитку наносять збитки 

саме тим природним ресурсам, які слугують для них базою, а погіршення 

стану навколишнього середовища може підірвати зростання економіки». При 

цьому комісія відмічає, що інтенсивний ресурсовитратний розвиток 

економіки «привів до виникнення нових зв’язків між глобальною 

економікою та глобальною екологією. В минулому у нас викликали 

стурбованість наслідки економічного зростання для навколишнього 

середовища. Тепер нас не можуть не турбувати наслідки екологічного стресу 

для економічного розвитку в майбутньому» [398, с. 4-9]. 
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На переконання Д.Пєрсі, провідна ідея світової стратегії екологічного 

збереження полягала в тому, щоб в процесі економічного розвитку неодмінно 

враховувався екологічний фактор. Це зумовлено тим, що в рамках ринкової 

економіки не існує механізмів, що знижують негативний вплив економічної 

діяльності на навколишнє природне середовище, а існуючі економічні моделі 

не гарантують того, що економічний оптимум буде досягнутий за рахунок 

стабільної екологічної рівноваги [391, с. 29-31]. 

Більш радикальне трактування екологізації економіки з акцентуванням 

на імперативність екологічного фактору дав Г.Дейлі, який сформулював 

екологічні межі сталості економічного розвитку, які називають «трьома 

правилами» [85, с. 46]: 

Ø для відновлюваних ресурсів швидкість їх використання не може 

перевищувати швидкість їх самовідновлення; 

Ø для невідновлюваних ресурсів швидкість їх споживання не може 

перевищувати швидкості їх заміщення відновлюваними; 

Ø для забруднювачів – швидкість виникнення не має перевищувати 

швидкості їх розпаду, поглинення або перероблення середовищем без шкоди 

для суспільства. 

Академік Ю.Туниця теж вважає, що «екологізація економіки є 

необхідним і об’єктивним, хоча і вкрай складним та суперечливим 

процесом» [262, с. 5]. В.Шевчук розглядає сталий розвиток як «процес 

гармонізації економічної діяльності та збереження цілісності природного 

середовища» [284]. М.Урбанець вважає, що негармонійний розвиток системи 

«природа – людина - виробництво» «породжує суперечності між економікою 

та екологією» [265, с. 23].  

Все більше дослідників приходять до висновку, що еколого-економічна 

суперечливість розвитку породжує як екологічну, так і економічну кризу. У 

цьому зв’язку Н.Георгеску-Роуген [345] та Д.Медоуз [417] вважають, що для 

запобігання екологічної катастрофи необхідно зупинити економічне 

зростання. Але на міжнародній конференції «Забезпечення сталого розвитку 
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через сповільнення економічного зростання» (Париж, квітень 2008 р.), за 

свідченням Б.Степаненко-Липовик відзначалось, що зупинення економічного 

зростання призведе до посилення екологічно-деструктивного впливу на 

довкілля й лише загострить екологічну кризу [241, с. 24]. Тим часом Н.Шафік 

[406], Т.Паніоту [387], Ж.Гросман [358] та Т.Селден [404] припускають, що 

взаємозв’язок між економічним зростанням і станом навколишнього 

природного середовища у значній мірі залежить від рівня розвитку держави. 

На цьому ґрунті у 90-х роках ХХ ст. за твердженням В.Власова з’явилась 

навіть еколого-економічна школа, яка прагне довести можливість поєднання 

екологічних та економічних інтересів у процесі глобального розвитку [40]. 

Початком формування теорії тісного зв’язку і взаємозалежності 

економіки та екології послужило вчення Нобелівського лауреата Саймона 

Кузнеця, яке отримало назву «Екологічна крива Кузнеця». За його 

дослідженням у країнах, що розвиваються, у міру зростання економіки 

екологічна якість спочатку погіршується, але за досягнення певної точки 

розвитку починає швидко зростати. Тобто на початку прискорення 

економічного зростання задоволення екологічних потреб вимагає певних 

обмежень [373]. Результати цього дослідження з деякими уточненнями 

підтвердили американські вчені Г.Гросман та А.Крюгер [358] та К.Макконел 

[380], які дійшли висновку, що в країнах з низьким рівнем ВВП на душу 

населення концентрація шкідливих викидів зростає до певного рівня доходів, 

після чого рівень забруднення починає знижуватися. За дослідженнями  

Я.Голдіна та А.Вінтерса [351] вплив економічного зростання на якість 

повітря та води не завжди спричиняє погіршення стану навколишнього 

природного середовища і не обов’язково веде до екологічної деградації. 

Американський вчений Т.Паніоту дійшов висновку, що гіпотеза 

взаємозв’язку доходів на душу населення із станом навколишнього 

середовища підтверджується лише для окремих шкідливих хімічних сполук 

[387]. Дослідження С.Брауна [315] та П.Екінса [329], вказують на те, що на 

ранніх стадіях розвитку країни негативний вплив на навколишнє природне 
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середовище відбувається через інтенсивну експлуатацію ресурсів, а 

покращення стану довкілля досягається за рахунок впровадження 

ресурсоощадних технологій, тобто завдяки технологічному ефекту.  

Не дивлячись на очевидний зв’язок економіки з екологією, академік 

Ю.Туниця стверджує, що на сьогодні основні економічні категорії не 

відображають цієї органічної єдності двох систем, їх взаємозалежностей та 

суперечностей між ними. Йдеться, насамперед, про суперечності між 

необмеженими потребами людини та обмеженими природними ресурсами та 

обмеженою місткістю природного середовища. Це не співвідносяться з 

ноосферною теорією та фізичною економією, а отже, не реагує на нові 

екологічні виклики, які постали перед людством [262, с. 8]. 

Академік Ю.Туниця вважає, що настав час ставити завдання щодо 

створення нової екологоорієнтованої економічної теорії. Для цього потрібна 

емпірична перевірка достатньої кількості фактів об’єктивного взаємозв’язку 

та взаємозалежностей між економічною та екологічною системами. Таких 

фактів за останні 50 років, вважає вчений, накопичилося достатньо. 

Незважаючи на це, еколого-економічні наслідки сучасної виробничої 

діяльності економічна наука та статистика серйозно не аналізує і належним 

чином не обліковує, хоч потреба в такій роботі давно назріла. «Екологічний 

імператив має стати не лише органічною складовою економічної теорії, але й 

її безперечним пріоритетом» [262, с. 9-10]. В цьому контексті висловлюються 

й інші дослідники. Зокрема В.Шевчук [284], В.Барановський [13], М.Хвесик 

[275], Б.Буркинський [29] та інші вказують на те, що між рівнем забруднення 

довкілля та величиною економічних збитків існує пряма залежність. Так, 

М.Алієв, Б.Буркинський та Т.Галушкіна в якості основного принципу 

екологізації економіки визначають «імплементацію екологічного фактора в 

моделі забезпечення економічного зростання» [5, с. 3]. В.Шевчук стверджує, 

що «економізація навколишнього середовища та екологізація економіки – це 

два головні напрями діяльності держави та її економіко-екологічної політики 

на сучасному етапі розвитку» [284]. 
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Проведені автором дослідження показали, що серед дослідників 

зустрічаються різні трактування змісту і вагомості взаємозв’язку економіки 

та екології (табл. 1.2). Однак переважна більшість дослідників сходяться у 

таких основних позиціях: 1) наявність тісного взаємозв’язку; 2) посилення 

цього зв’язку; 3) необхідність прагматизації цього взаємозв’язку у 

теоретичних моделях і практичних проектах еколого-економічної діяльності. 

Особливо заслуговує на увагу акцентування дослідників на проблемі 

інтеграції екології та економіки. Так, Д.Лук’яненко, А.Поручник і 

Я.Столярчук вважають, що суспільному розвитку потрібен економіко-

екологічний симбіоз для забезпечення стійкого економічного розвитку [153, 

с. 329]. З цією метою, на думку В.Власова, потрібні «фундаментальні наукові 

дослідження можливостей суттєвого підвищення рівня глобальної еколого-

економічної саморегуляції суспільства» [40, с. 30].  

Одним з перших на необхідність переходу від еколого-економічної 

інтеграції до визнання екологічного імперативу сталого розвитку вказував 

С.Пегов. Він сформулював на такі основні ознаки екологічного імперативу: 

1) зниження ресурсоспоживання усіма видами виробництв; 2) збереження 

стійкості біосфери шляхом екологізації економіки; 3) заміна невідновлюваної 

сировини відновлюваною; 4) необхідність врахування природних 

закономірностей при здійсненні національного та міжнародного 

регулювання; 5) дотримання всіма країнами вимог нової еколого-

орієнтованої моделі розвитку [196, с. 301]. Досить чітко щодо імперативності 

екологічного фактору висловився директор Інституту європейської 

екологічної політики Е.Вайцзеккер. У своїй книзі «Політика на Землі» він 

пише, що «Економічна парадигма незабаром має поступитися екологічній, і 

правильною буде та політика, яка зможе зберегти природні основи нашого 

світу у щонайширшому сенсі, а не та, що сприяє максимальному 

використанню і знищенню [32, с. 42]. 
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Таблиця 1.2 
Концептуалізація взаємозв’язку екології та економіки в економічних 

теоріях і дослідженнях  
 Економічні теорії, школи, 
їх представники 

Характеристика взаємозв’язку 

1 2 
Теорія постіндуст-  
ріального суспільства  
А.Тенті, Д.Белл, П.Друкер 
[1; 118; 309; 310] 
 

 
Можливість економічного розвитку з 
мінімальним використанням природних 
ресурсів; 

Представники Римсь-  
кого Клубу  
Д.Х.Медоуз, Д.Л.Медоуз  
[417] 

 
Зростання населення та економіки призведе до 
виникнення екологічних та продовольчих 
катастроф; 

Теорія С.Кузнеця 
С.Кузнець [373] 
Г.Гроссман, А.Крюгер 
[358]; Н.Лентнер [375] 
Р.Вельфорд [429] 
 

 
Із зростанням економіки екологія спочатку 
погіршується, але за досягнення певної точки, 
починає покращуватись; 
 

Я.Голдін, А. Віктерс [351] 
Т.Паніоту [387] 

Економічне зростання не завжди спричиняє 
погіршення стану навколишнього природного 
середовища і не обов’язково веде до 
екологічної деградації; 

С.Браун [315],           
П.Екінс [329] 

Негативний вплив на навколишнє природне 
середовище відбувається через інтенсивну 
експлуатацію ресурсів; 

К.Макконел [380] Покращення стану довкілля в країнах єврозони 
є товаром з еластичністю, більшою за 
одиницю 

Систематизовано автором 

 

З узагальнень різних підходів до визначення сталого розвитку видно, 

що в багатьох з них чітко проглядається екологічна складова як імперативна. 

На думку А.Перова, це зумовлено тим, що прогресуюча деградація 

природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і втрата 

біологічного розмаїття скорочують здатність екологічних систем до 

самовідновлення [199, c. 5]. Академік М.Хвесик теж вважає, що в стратегії 

сталого розвитку необхідно забезпечити органічне поєднання механізмів 

регулювання економічного та екологічного розвитку [275, с. 4]. На 
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необхідність екологізації економіки останнім часом вказує все більше 

дослідників, в т. ч. Т.Туниця, Е.Семенюк [262]; В.Шевчук [284]; Л.Гринів 

[77]; В.Барановський [13] та інші. Вони переконані, що економічна та 

екологічна системи є органічно взаємопов’язані та взаємозалежні і їх 

необхідно розглядати як єдину еколого-економічну систему. Багато 

дослідників хоч і не використовує терміну «екологічний імператив», але 

чітко формулює імперативну роль екологічного фактору економічного 

розвитку. Водночас вже є дослідження, в яких екологічний імператив 

концептуалізується.  

Так, академік Б.Буркинський, Т.Галушкіна та В.Реутов вважають, що 

екологічний імператив означає необхідність оцінювати наслідки будь-якої 

діяльності, пов'язаної з втручанням у природні процеси, з точки зору 

загальних умов взаємовідносин суспільства та природи, збереження умов 

біологічного існування людини і вимагає виключення будь-якої можливості 

руйнації природних екосистем. При цьому вчені зазначають, що зміст та 

наповнення екологічного імперативу, в залежності від часу і досягнення 

поставлених цілей,  змінюються в бік трансформації економіко-екологічних 

відносин (з перевагою економічних цілей) в еколого-економічні (з перевагою 

екологічних цілей) [29, с. 32].  

В результаті проведених досліджень автором узагальнено основні 

визначення екологічного імперативу сталого розвитку, зроблені 

дослідниками (табл. 1.3). Для того, щоб перевірити наведені визначення 

екологічного імперативу на адекватність, або сформулювати своє 

визначення, важливо з’ясувати суть поняття імперативу. У толкових 

словниках є різні визначення імперативу: у лінгвістиці – як наказовий вид 

дієслова; в юриспруденції – як обов’язковість; у філософії – як безумовне 

моральне веління, яке ґрунтується на категоричному імперативі Канта, який 

трактується як загальний всеохоплюючий закон, внутрішньо-притаманний 

кожній людині. «Кант поєднав у категоричному імперативі беззастережність, 

обов’язковість і універсальність із зверненням до кожного індивіда із 
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розрахунком на активне виконання ним цього припису [370]. Виходячи з 

цього, екологічний імператив сталого розвитку можна сформулювати «як 

обов’язковість визнання пріоритетності екологічних інтересів над 

економічними в процесі господарської та іншої суспільної діяльності». Отже 

екологічний імператив сталого розвитку означає підпорядкованість 

економічних інтересів екологічним. 

Таблиця 1.3 

Концептуалізація екологічного імперативу сталого розвитку в сучасних 
економічних дослідженнях 

Автори і джерела Суть трактування 
1 2 

Б.Буркинський, 
Т.Галушкіна,  
В.Реутов [29, с. 32] 

Екологічний імператив – чітко визначена та 
законодавчо задекларована система обмежень 
економічного розвитку 
 

Л.Купінець                      
[144, с. 90] 

Екологічний імператив – об’єктивно зумовлений 
порядок господарювання, що має обов’язковий, 
правовий характер та відповідає суспільним інтересам 
 

В.Власов [40, с. 672] Екологічний імператив – межа припустимої діяльності 
людини, через яку вона не має права переходити за 
будь-яких обставин 
 

Ю.Туниця, 
Е.Семенюк, Т.Туниця               
[262, с. 5-6] 

Екологічний імператив – один з важливих об’єктів 
дослідження в економічній теорії, який необхідно 
включати в усі ланки господарського механізму 
 

В.Шевчук [285] 
М.Рутинський [226] 

Екологічний імператив – сукупність умов взаємодії 
суспільства та природи порушення яких може мати 
катастрофічні наслідки для суспільства 
 

В.Аніщенко, 
В.Маргасова [8] 

Екологічний імператив передбачає оцінювання 
наслідків будь-якої діяльності пов’язаної з втручанням 
у природні ресурси, з точки зору загальних умов 
взаємовідносин суспільства та природи 
 

С.Бобилев [24] Екологія – імператив для економічної політики 
 

В.Потапенко              
[207, с. 52] 

Екологічний імператив – постмодерн у теорії 
економічного зростання 
 

Н.Демченко [87] Екологічний імператив – цінність ХХ століття 
Систематизовано автором 
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Для формулювання концептуалізації екологічного імперативу серед 

низки трактувань автором вибрано найбільш прийнятне для даного випадку  

поняття концептуалізації – як «процедури введення онтологічних уявлень в 

накопичений масив емпіричних даних та первинної теоретичної формули, 

яка забезпечує теоретичну організацію матеріалу» [233]. Йдеться про 

відпрацювання концептуальної схеми послідовного вивчення екологічного 

фактору в системі економічної діяльності, його самих суттєвих сторін, як 

мінімально необхідний набір вихідних концептів (конструктів), які 

дозволили б відобразити картину наукової реальності. В цьому відношенні 

концептуалізація співвідносна з інтерпретаційною схемою, яка забезпечує 

рух від концептуального визначення до емпіричного базису і далі до 

теоретичного розуміння цілісності процесу та створення системного 

уявлення про нього в дослідницьких процедурах. 

В результаті проведених досліджень автором сформульовано основні 

етапи концептуалізації в економічній теорії екологічного імперативу сталого 

розвитку. 

І етап – екологічного ігнорування, для якого характерне не врахування 

або недооцінка природного середовища і природних ресурсів у процесі 

господарської діяльності. Цей етап найбільшою мірою охоплює докласичний 

період економічної теорії. 

ІІ етап – екологічного пізнання, для якого характерне згадування 

природного середовища та природних ресурсів як важливого чинника 

економічної діяльності. Цей етап найбільш характерний для класичних і 

марксистських теорій. 

ІІІ етап – екологічного визнання, для якого характерне сприйняття 

важливості природних ресурсів і навколишнього природного середовища для 

життєдіяльності людей та великої залежності економіки від природних 

ресурсів, їх наявності, стану використання та впливу на екологію. Цей етап 

охоплює неокласичні, кейнсіанські, інституціоналістські та інші економічні 

теорії і наукові школи. 
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ІV етап – екологічно-економічного збалансування та інтегрування, для 

якого характерне переконання у необхідності гармонійного ведення 

економічної діяльності, узгодженого з вимогами екологічної безпеки, 

формування екологічно-економічного синергетичного процесу діяльності і 

розвитку суспільства. Цей етап охоплює школи неокейнсіанства, 

неоінституціоналізму, неомальтузіанства. 

V етап – екологічної пріоритетності, для якого характерне визначення 

пріоритетності екологічної складової в системі економічного розвитку. Цей 

етап охоплює теорію постіндустріального суспільства, еколого-економічної 

школи, школу універсального еволюціонізму. 

VІ етап – екологічної імперативності, для якого характерне 

утвердження екологічної складової, як імперативної в сталому розвитку. На 

цьому етапі екологічні інтереси утверджуються над економічними не просто 

як пріоритетні, а як визначальні, як домінантні, коли економічні стають їм 

підпорядковані. Цей етап уже почався в економічній теорії і за ним велика 

перспектива досліджень, теоретичного та практичного утвердження. 

На думку вчених-екологів екологічний імператив означає, що в процесі 

людської діяльності ресурси довкілля, що використовуються, не повинні 

зменшуватися, або руйнуватися. Використання відновлюваних природних 

ресурсів не повинно перевищувати темпи їх відновлення, а використання 

невідновлюваних природних ресурсів повинно бути зведене до мінімуму. На 

основі цього можна сформулювати пропозиції щодо практичних аспектів 

імплементації екологічної імперативності в теорію і практику сталого 

розвитку.  

Насамперед, виходячи з того, що вигоди економіки не завжди 

прийнятні для екології в сучасній моделі сталого розвитку, екологія має бути 

визначальною над економікою. Далі слід враховувати, що економічна вигода 

має національний характер, а екологічна доцільність – транснаціональне 

(глобальне) значення. Отже екологічна імперативність повною мірою  

відповідає глобальним цілям та інтересам. Тому в теоретичному і 
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практичному аспектах потрібне розмежування економічного зростання та 

зростання споживання природних ресурсів та викидів парникових газів. Для 

сталого екологічно-орієнтованого розвитку ці дві тенденції несумісні і в 

такому поєднанні не прийнятні. Нарешті досягнення ключових цілей 

розвитку (економічних, соціальних, екологічних) за рахунок скорочення 

споживання ресурсів та викидів парникових газів є для сталого екологічно-

орієнтованого розвитку пріоритетніше над зростанням економіки загалом. 

Концептуалізація екологічного імперативу, яка набула розвитку в 

царині екологічних досліджень, все більше сприймається в середовищі 

економічних вчених. Це насамперед стосується дослідників 

світогосподарських процесів та міжнародних економічних відносин, що 

цілком логічно, оскільки проблеми захисту клімату через екологізацію 

економіки мають глобальне начало. При цьому йдеться не тільки про 

дослідників, для яких економіка природокористування та проблеми 

екологізації економіки вже давно стали сферами дослідження, і які згадані в 

даному розділі. Йдеться також про вчених – економістів, які традиційно 

займаються суто економічними проблемами, але по мірі розширення своїх 

наукових інтересів та поглиблення досліджень вони наблизились до визнання 

необхідності екологізації економіки та переходу на низьковуглецевий 

розвиток. Переважна більшість з них прийшли до цього через дослідження 

проблем глобалізації, світової організації торгівлі, сталого розвитку, 

діяльності транснаціональних корпорацій, глобальних фінансових та 

інвестиційних ринків, глобальних економічних криз та інше. Це такі вчені як 

Антонюк Л. [9], Базилевич В.Д. [118], Геєць В.М. [71], Кравченко В.І. [138], 

Лук’яненко Д.Г. [152], Луцишин З.О. [155], Мозговий О.М. [176], Орєхова 

Т.В. [189], Панченко Є.Г. [193], Пересада А.А. [198], Поручник А.М. [204; 

205], Резнікова Н.В. [218], Руденко-Сударєва Л.В. [223], Столярчук Я. М. 

[152], Стукало Н.В. [246]; Федоренко В.Г. [266], Філіпенко А.С. [269], 

Шнирков О.І. [288], Якубовський В.В. [301], Якубовський С.О. [302], та інші. 
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Таким чином в економічних теоріях та дослідженнях чітко 

проглядається процес поступової і послідовної концептуалізації екологічного 

імперативу в системі економічної діяльності, що дало можливість автору 

сформулювати відповідні етапи цього процесу. Концептуалізація 

екологічного імперативу сталого розвитку в теорії і практиці – це суть нової 

моделі економіки, яка здатна трансформуватись під впливом об'єктивних 

законів природи. Йдеться, насамперед, про якісні зміни, які дозволяють будь-

якій  господарській системі безконфліктно функціонувати в рамках 

природного середовища, підкоряючись його законам і підтримуючи його 

якість. При цьому екологічний імператив сталого розвитку, обмежуючи 

кількісний прогрес економіки, реалізує якісний потенціал справді 

інноваційного розвитку. 

Однак імплементація екологічного імперативу в економічній діяльності 

суттєво стримується сильною протидією національних економічних 

інтересів, що отримало назву «національного економічного протекціонізму». 

Подолання цього протистояння вимагає посилення зовнішнього, 

транснаціонального або глобального впливу. Підстави для такого впливу 

цілком достатні: вони зумовлені, з одного боку, загальними процесами 

глобалізації економічної діяльності, а з другого – абсолютним 

глобалізаційним характером впливу національних економік на зростання 

загрози зміни клімату з катастрофічними наслідками, насамперед для 

національних економік. 

 

1.2. Інституціалізація глобалізаційної доктрини екологічної 

стратегії сталого розвитку 

 

Усвідомлення зростаючого антропогенного впливу на зміну клімату, як 

загальносвітової проблеми, спонукало до виходу дискусії з необхідності 

екологізації економіки на глобальний рівень. Екологічна політика стала 

набирати глобальних масштабів, що було зумовлено глобалізацій ними 
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ризиками та наслідками зростаючої екологічної кризи. Однак здійснювані 

кроки з формування глобалізаційної доктрини екологічної політики 

протистояння зміні клімату не завжди були своєчасними, достатніми і 

послідовними. В цій сфері ще більше ніж в загально-цивілізаційній 

глобалізації мали місце суперечливі процеси. Тут особливо очевидно 

проявились протиріччя між глобальним характером екологічних загроз та 

політикою національних держав в реалізації їх економічних інтересів 

(національним економічним протекціонізмом). Тут ще гостріше постала 

проблема, як забезпечити пріоритетність глобальних екологічних інтересів 

людства над економічними інтересами національних держав. Пошук шляхів 

гармонізації цих суперечностей набрав особливої актуальності формування 

та інституалізації глобалізаційної доктрини екологічної стратегії сталого 

розвитку.  

Одним з перших кроків у розв’язанні цього завдання стало розширення 

та активізація міжнародної співпраці країн у сфері захисту навколишнього 

середовища. На необхідність такої співпраці тривалий час вказували як 

науковці, так і політики високого рангу. Найбільш узагальнено про це сказав 

нобелівський лауреат за вклад у справу захисту клімату А.Гор: «Кліматична 

криза дійсно гранично небезпечна, це справжня планетарна катастрофа. 

Більше 20 років дві тисячі вчених із 100 країн з безпрецедентною в історії 

людства клопітливістю і організованістю працювали над спільним науковим 

проектом і прийшли до спільного висновку: щоб справитись з кризою 

глобального потепління, всі народи Землі мають діяти спільно. В 2009 р. 

представники національних академій наук 11 найбільш впливових країн 

виступили із закликом до всіх народів «визнати очевидну і зростаючу загрозу 

зміни клімату» і заявили що «наукового розуміння кліматичних змін в 

настоящий час достатньо, щоб підтвердити необхідність вжиття країнами 

невідкладних заходів» [354, с. 8]. До такого висновку ще у 1987 р. прийшла 

МКНСР у своїй доповіді «Наше спільне майбутнє». «Найбільш важливою 

проблемою сучасності є переконання держав в необхідності міжнародної 
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співпраці, пошуку нових рішень у цій співпраці і перебудови міжнародної 

системи економічної співпраці»  [398, с. 36]. 

Відправним пунктом початку міжнародної екологічної співпраці та 

глобалізації екологічного руху вважається Стокгольмська конференція ООН 

1972 р. з проблем навколишнього середовища. Протягом 70-80 рр. ХХ 

століття відбулись численні світові кліматичні форуми, які заклали основи 

розуміння глобальних катастрофічних наслідків зміни клімату та 

необхідності вжиття ефективних заходів щодо недопущення деградації 

навколишнього середовища. У червні 1992 р. в Ріо-де-Жанейро була 

проведена міжнародна конференція з навколишнього середовища і розвитку, 

яка отримала назву «Саміт планети Земля», на якій були прийняті такі 

важливі документи як: 1) «Декларація з навколишнього середовища і 

розвитку»; 2) «Порядок денний ХХІ століття»; 3) Рамкова конвенція ООН зі 

зміни клімату (РКЗК ООН) та інші [400]. У Декларації з навколишнього 

середовища і розвитку були сформульовані 26 принципів забезпечення 

сталого розвитку, які по суті розкрили глобальні екологічні виклики перед 

людством, і з яких випливають завдання щодо подолання цих викликів. 

Майже половина з цих принципів прямо стосуються глобалізаційного та 

міждержавного аспекту розв’язання кліматичної проблеми. 

Загалом на глобальному рівні з проблем навколишнього середовища 

було багато конференцій, форумів та рішень. Держави створювали 

міністерства природних ресурсів, приймали національні програми з охорони 

навколишнього середовища, укладали міжнародні екологічні меморандуми 

(МЕМ). За свідченням Л.Жарової та М.Ільїної уже відбулось більше 20 

міжнародних конференцій і прийнято більше 200 меморандумів [106, с. 6]. 

Велика кількість укладених міжнародних угод, конвенцій, протоколів 

екологічного характеру свідчить про зростання стурбованості світової 

спільноти погіршенням стану навколишнього природного середовища. 

Після масштабного саміту в Ріо-де-Жанейро в 1992 р., здавалось би, 

мала бути започаткована активна та конкретна робота всіх країн в напрямі 
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посилення захисту навколишнього середовища та ощадності у використанні 

природних ресурсів. Однак вчені констатували, що навіть після 

оприлюднення результатів роботи МКНСР та її ґрунтовної доповіді «Наше 

спільне майбутнє», (1987 р.) [294], після Конференції ООН з навколишнього 

середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) з низкою важливих 

підсумкових документів [296] та низки інших міжнародних конференцій по 

лінії ООН з проблем розвитку, проголошені цими цілі і рішення 

реалізовувались досить повільно. Так, В.Якубовський зазначає, що уже в 

1997 р. сесія Генеральної асамблеї ООН під назвою «Ріо+5» оцінила хід 

реалізації «Порядку денного ХХІ століття», як нерівномірний. Ще через п’ять 

років саміт «Ріо+10» в Йоганнесбурзі в 2002 р. констатував повільну 

динаміку впровадження у життя рішень «Ріо-1992 р.». Чергова конференція 

ООН зі сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро в 2012 р. («Ріо+20») вкотре 

підтвердила прихильність «Порядку денному ХХІ століття», однак мало що 

внесла нового в реалізацію глобальної екологічної політики. Традиційні 

марнотратні моделі споживання природних ресурсів та руйнування 

навколишнього природного середовища продовжували зберігатись [301, с. 

282].  

Тим не менше, велика кількість загальносвітових самітів проведених 

після Стокгольмської конференції (1972 р.) з питань охорони навколишнього 

середовища, поклала початок інституціалізації (організаційного оформлення) 

глоблізаційної доктрини екологічної стратегії сталого розвитку. Важливою 

віхою в цьому процесі було прийняття на саміті «Ріо-92» Рамкової конвенції 

ООН зі зміни клімату (РКЗК ООН). Ця конвенція, як вважає В.Якубовський, 

по суті стала міжнародним договором з охорони навколишнього середовища. 

Метою цього договору була стабілізація концентрації парникових газів в 

атмосфері на рівні, достатнім для запобігання антропогенного впливу на 

кліматичну систему. Конвенцію ратифікували вже 195 країн. З 1995 року 

проводяться щорічні Конференції країн-учасників РКЗК ООН, на яких 

підводяться підсумки прогресу в контролі за зміною клімату [301]. 
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Конвенція не передбачала конкретних зобов’язань зі  скорочення 

викидів парникових газів для країн і не містила конкретних механізмів 

прийняття таких зобов’язань. Але Конвенція створила платформу для 

прийняття міжнародних договорів, протоколів, які б носили 

самозобов’язуючий характер щодо скорочення викидів парникових газів. 

Таким, на думку В.Лукашевича, став Кіотський протокол (КП), прийнятий в 

1997 р., який зафіксував зобов'язання країн зі скорочення викидів парникових 

газів, і заклав початок запровадження транснаціональних ринкових 

механізмів протидії зміні клімату [151]. 

За Кіотським протоколом на перший період (2005-2012 рр.) 35 країн 

ОЕСР взяли на себе зобов’язання не перевищити обсяги вуглецевих викидів 

більше ніж на 94,8% від рівня 1990 року. Але, як зазначають німецькі 

дослідники, ці домовленості зразу почали давати збої. США підписали 

зобов’язання скоротити викиди на 7%, але не ратифікували протокол. Та ж 

проблема виникла і з Канадою, яка довго вирішувала, що їй робити, і 

зрештою в 2012 р. вийшла з Кіотського протоколу. Євросоюз і Швейцарія в 

числі згаданих вище країн взяли на себе зобов’язання до 2012 року скоротити 

викиди до рівня 1990 року на 8%. Про зобов'язання країн, що розвиваються, 

мова взагалі не йшла [123]. 

Загалом Кіотський протокол був прогресивним кроком в плані 

активізації антивуглецевої політики, на що вказує багато дослідників, 

зокрема О.Кокорін [131], А.Кітура і А.Єрьоменко [125], С.Рогинко [220], 

П.Сивоконь [229] та інші. Із узагальнення цих досліджень можна виділити 

такі позитиви: 1) кліматична тематика вийшла на рівень міжнародних 

дискусій; 2) розвинені країни все ж зобов’язались знизити на 5% вуглецеві 

викиди проти рівня 1990 р. і показали можливості радикального розв’язання 

проблем; 3) отримали розвиток нові міжнародні механізми мотивації 

зниження вуглецевих викидів, насамперед, вуглецевий ринок та екологічні 

податки; 4) запроваджені КП механізми по суті поклали початок формування 

глобальної системи мотивації сталого розвитку.   
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Головне, що Кіотський протокол став першим документом, який 

відповідними рішеннями та зобов’язаннями закріпив глобалізаційні тенденції 

та наміри у розв’язанні проблеми зміни клімату. Ця глобалізаційність 

проявилась в позиціонуванні країн світу за чотирма основними групами, які 

можна сформулювати на основі матеріалів КП та його дослідників: 

Ø країни, які підписали КП, це насамперед країни ЄС-15, виконували 

взяті зобов’язання і скоротили вуглецеві викиди проти 1990 року на 5,6%. 

Ø країни, які незалежно від підписання КП, внаслідок 

трансформаційної кризи (за рахунок спаду економіки) істотно скоротили 

вуглецеві викиди – проти 1990 року на 36%. 

Ø країни, що розвиваються і не підписали КП, за рахунок суттєвого 

зростання економіки істотно збільшили вуглецеві викиди – проти 1990 року 

на 77%, а Китай - вдвічі.  

Ø розвинуті країни, які незалежно від підписання КП, але загалом 

позитивного ставлення до проблеми, все ж збільшили викиди вуглецю, при 

помірному зростанні економіки. Це, насамперед, США, Японія. 

Отже дослідження показують, що міжнародна екологічна співпраця 

йшла дуже складно і мала суперечливий характер. Країни, які мали великі 

викиди вуглецю (Китай, Індія, Бразилія, Мексика) залишались осторонь 

цього процесу. У багатьох країнах посилювався національний економічний 

протекціонізм, який суперечив глобальним антивуглецевим цілям. Відбулись 

суттєві зміни у міжкраїновій структурі вуглецевих викидів, які показали 

серйозні недоліки перших кроків антивуглецевої політики. І основна причина 

цього в тому, що політика РКЗК ООН з самого початку передбачала не 

єдиний, а диференційований підхід до країн стосовно зобов’язань зі 

скорочення вуглецевих викидів. Було створено два списки країн щодо 

характеру таких зобов’язань. Перший список – розвинені країни, яким 

відводилась роль лідерів у скороченні викидів, другий - розвинені країни, які 

мали надавати фінансову допомогу країнам, що розвиваються [319]. Нарешті 



 

 

45 

45 

поза обома списками була велика група країн, що розвиваються, які не взяли 

на себе зобов’язань, навпаки – їм ще мали допомагати розвинені країни.  

Подібний підхід щодо поділу країн умовно на «кіотські» (»40) і «не 

кіотські» (»120) на той час не викликав особливих заперечень. Адже на 

початку 1990-х років 2/3 викидів припадало на розвинені країни, а зростання 

викидів в Китаї, Індії та інших країнах, що розвивались, було незначним.  

Однак саме це, на думку багатьох дослідників, зокрема С.Агібалова [2], 

О.Кокоріна, С.Кураєва і М.Юлкіна [130], Г.Гелетухи і Є.Коньшина [72] був 

одним з основних недоліків КП. Відсутність зобов’язань у найбільших 

емітентів парникових газів унеможливлювало суттєвий вплив Кіотського 

протоколу на загальносвітовий рівень викидів парникових газів. А 

В.Якубовський [301] та С.Рогинко [220] прямо вказують, що перенесення 

невикористаних та непроданих квот на майбутні періоди, в т.ч. для країн з 

перехідною економікою, взагалі було контпродуктивним. Адже цей 

надлишок квот сформувався не в результаті свідомого зменшення викидів, а 

внаслідок економічного спаду. Як наслідок цей надлишок у кілька разів 

перевищує ринковий попит і  більшість країн ЄС виступають проти цього. 

Тому, зазначає О.Кокорін [131], найуразливішими виявились найбідніші 

країни світу, які так і не отримали від розвинених держав адекватної 

фінансової та технологічної підтримки для недопущення зміни клімату та 

адаптації до неї. 

З урахуванням викладеного, в РКЗК ООН було прийнято рішення з 

підготовки до Копенгагенського саміту (2009 р.) нової угоди на заміну 

Кіотського протоколу. Однак, нове рішення передбачалось готувати на 

старому підході. Це було безперспективно, оскільки, на думку С.Агібалова та 

О.Кокоріна, сам підхід вже був застарілий і неадекватний новим економічним 

реаліям. Саміт в Копенгагені показав необхідність зміни підходу і ухвалив 

декларацію «Про єдині і спільні дії», яка й заклала передумови нового більш 

глобального підходу. Зазначені вчені стверджують, що Кіотський протокол 

дійсно застарів теоретично, методологічно і практично. Адже на країни, які 
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він охоплює, припадає вже лише трохи більше четверті світових викидів 

вуглецю. Тим часом індустріальні гіганти і найбільші продуценти вуглецю – 

Китай, Індія, Бразилія виявились звільнені від зобов’язань зі скорочення 

викидів. ЄС, США і Японія заявили в Копенгагені, що скептично 

сприймають можливості Кіотських механізмів щодо зниження викидів. 

Кіотські механізми стали називати «перекладанням грошей з кишені бідних 

людей в багатих країнах в кишені багатих людей в бідних країнах» [2, с. 119].  

Тим не менше саміт РКЗК ООН у Копенгагені у 2009 р. був важливою 

віхою в глобальному екологічному русі. На думку С.Агібалова та О.Кокоріна 

цей саміт призвів до переформатування системи регулювання викидів 

вуглецю у напрямку глобалізації. Зокрема в антивуглецевій політиці 

змістилися акценти: 1) від розвинених країн до країн, що розвиваються; 2) від 

вуглецевого ринку до фінансового механізму з широким використанням 

нових інструментів і залученням приватного бізнесу; 3) від США в ізоляції 

до США в ролі лідера та головного важеля тиску на Китай та Індію з метою 

спонукання до активних дій; 4) від Росії – рятівника КП до Росії, 

прихильника – глобального підходу обов’язкового для всіх країн. 

Копенгагенський саміт, поки що на рівні дискусій, змінив парадигму 

антивуглецевої політики, з локальної (регіональної) на транснаціональну і 

більш глобальну. При цьому глобальність полягає: 1) у розширенні сфери дії 

практично на всі країни світу; 2) у радикалізації дії – переході від 

стримування зростання викидів до забезпечення невідкладного скорочення 

[2,  с. 115;  131, с. 7].  

Тобто Копенгагенський саміт все ж зробив суттєвий і конкретний крок 

в напрямі глобалізації мотиваційної  політики у сфері протидії зміні клімату і 

скорочення вуглецевих викидів, що видно з наведених автором порівнянь 

(табл. 1.4). З таблиці видно, що кількість характерних ознак, які стосуються 

посилення глобалізаційності за Копенгагенською декларацією значно більша, 

ніж за Кіотським протоколом.  
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Таблиця 1.4 

Характерні ознаки інституціалізації глобалізаційної доктрини 
екологічної стратегії сталого розвитку  

Основні 
характеристики 
інституціалізації 

За Кіотським 
протоколом (КП) 

За Копенгагенською 
декларацією (КД)  

 
1 2 3 

Обов’язковість 
інформації про 
викиди  

Тільки для країн 
Додатку 1 – КП  

Для всіх країн, крім найменш 
розвинених 

Обов’язковість 
участі країн у 
зниженні викидів 

- «» - - «» - 

Механізми 
залучення до 
зниження викидів  

Тільки через механізми 
чистого розвитку (МЧР).  

Прийняття загальних 
зобов’язань 

Залучення країн у 
глобальний 
вуглецевий ринок 

Лише країни ЄС у 
проектах МЧР, ПСВ і 
торгівлі квотами 

Створення національних та 
регіональних ринків з 
можливістю інтеграції 

Наявність 
фінансового 
механізму 

Адаптаційний фонд 
(відрахування від 
проектів КП), спеціальні 
фонди для найменш 
розвинених країн 

Багатокомпонентний 
фінансовий механізм.  
Зелений кліматичний фонд 

Дії щодо залу-
чення в рамках 
РКЗК ООН країн 
і компаній 

Не передбачені Розробка систем обліку та 
сертифікації дій щодо 
зниження викидів в усіх 
країнах 

Додаткові дії 
поза РКЗК ООН 

Не передбачені Розширення співробітництва 
по всіх напрямах, не 
врахованих в РКЗК 

Контроль 
виконання 

Відповідальності за 
невиконання немає 

Юридичної обов’язковості та 
відповідальності немає 

Сприйняття 
широкою 
спільнотою країн 

Торгівля квотами 
сприймається як 
«годівничка» для 
вуглецевого бізнесу 
 

Угода про глобальні спільні 
дії ще всерйоз не сприймаєть-
ся, але країни БРІКС повинні 
здійснювати адекватні дії 
щодо зниження викидів  

Ідеологічна 
парадигма 

Розвинені країни 
подають приклад іншим 

Об’єднання зусиль всіх країн у  
розв’язанні глобальної 
проблеми  
 

Розроблено автором за даними [123; 125; 131; 220; 301] 
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Однак Копенгагенський саміт був не готовий розв’язати назрілі і 

задекларовані проблеми. Сторони прийшли до згоди лише за двома 

пунктами: 1) скорочення до 2020 р. викидів на 25-40%, а до 2050 р. - на 50-

80%. 2) зниження викидів всіма країнами світу. Але і ці узгодження, по суті 

були декларативні, оскільки не передбачали обов’язковості та 

відповідальності. З інших питань виникли серйозні розбіжності, і найбільше 

між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються, та основними 

забруднювачами атмосфери – США, Китай, ЄС. США і Китай запропонували 

встановити новий критерій викидів парникових газів на рівні 2005 р., а не 

1990 р. як за Кіотським протоколом. Для обох цих країн – найбільших 

забруднювачів цей критерій вигідний. Країни ЄС виступили проти 

підвищення критерію, оскільки тоді одні країни - покупці квот - виграють, 

інші - продавці квот - втрачають. Але основна проблема, як зазначають 

С.Агібалов та О.Кокорін, що при цьому втрачається потенціал мотивації до 

скорочення вуглецевих викидів [2]. Таке різне ставлення країн до глобалізації 

мотиваційної політики у сфері скорочення викидів в значній мірі зумовлене 

великою відмінністю екологічної ситуації в країнах.  

Після Копенгагенського саміту була ще низка міжнародних 

конференцій РКЗК ООН, які О.Акішин називає його логічним 

продовженням, особливо в напрямі розширення глобалізації [4]. У 2010 р. на 

Канкунській (Мексика) конференції були прийняті рішення: 1) з фінансів 

(створення Зеленого кліматичного фонду); 2) з адаптації та допомоги 

найменш розвиненим і найбільш уразливим країнам; 3) з передачі 

низьковуглецевих технологій; 4) щодо припинення вирубки лісів [426]. У 

2011 р. на Дурбанській конференції (ПАР) були прийняті рішення 

(Дурбанська платформа): 1) про підготовку до кінця 2015 р. єдиної для всіх 

країн нової глобальної угоди на період після 2020 р.; 2) про узгоджені дії всіх 

країн щодо зниження викидів до 2020 р. [328]. В кінці 2012 р. на конференції 

в Досі (Катар) були прийняті рішення щодо переходу до нової політики 

регулювання викидів вуглецю на 2013-2020 рр., суть якої: спільність дій всіх 
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країн; підвищення ролі і відповідальності країн БРІКС; організація великої 

фінансової інфраструктури для реалізації глобальної кліматичної політики; 

продовження зниження викидів; продовження дії кіотських механізмів до 

2020 р. (Кіото-2). На цьому, перш за все, наполягали країни, що розвиваються 

[325].  

Категорично проти другого періоду Кіотського протоколу, як 

зазначають О.Кітура і О.Єрьоменко, виступили Японія, Канада, США і Росія. 

Вони вимагали укладення нового – глобального, довгострокового договору, 

яким було б встановлено кількісні зобов’язання з обмеження викидів для 

основних країн-емітентів вуглецевих викидів. Китай і більшість країн, що 

розвиваються, виступили за подовження дії протоколу. Вони не готові були 

брати на себе кількісні зобов’язання та вимагали часу для підвищення 

добробуту населення своїх країн. Окремі з цих країн погодилися на відносні 

зобов’язання - зменшення не абсолютних обсягів викидів, а у співвідношенні 

до ВВП. Європейський Союз загалом підтримав укладення нового 

довгострокового договору [125].  

Найбільш слабким місцем в глобальній кліматичній політиці, вважає 

О.Акішин, є узгодженість дій США, Китаю та ЄС. Загалом ЄС, як і Японія, 

налаштовані позитивно на глобалізацію та радикалізацію антивуглецевої 

політики. Вже з перших міжнародних конференцій з проблем клімату ЄС 

зайняв активну позицію, створивши ще після Стокгольмської конференції 

(1972 р.) Директорат з Екології та Захисту Споживачів. З метою реалізації 

Кіотського протоколу в ЄС була прийнята Європейська програма зі змін 

клімату (2000 р.) та більше 50 Директив і Регламентів присвячених  питанням 

обмеження і зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище 

[4]. 

США  теж заявили про наміри зниження викидів вуглецю на 17% до 

2020 року і на 83% до 2050 р. Проте, за свідченням І.Грицевича, офіційних 

планів дій, або регулюючих документів на федеральному рівні поки не 

прийнято. До Конгресу США було представлено не менше 18 проектів 
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законів, які стосуються скорочення викидів вуглецю. Цими законопроектами 

охоплено близько 85% викидів вуглецю в економіці США. Але ці 

законопроекти досі не прийняті. Водночас у США є й реальні зрушення  у 

формуванні низьковуглецевої економіки. У цьому секторі економіки країни 

вже зайнято близько трьох мільйонів працівників [78]. 

У Китаї формування і розвиток низьковуглецевої економіки оголошено 

головним стратегічним завданням держави. В країні ведеться ревізія 

законодавства для повномасштабної модернізації муніципальної та 

промислової інфраструктури. У рамках цієї програми у Китаї щорічно 

закривають багато екологічно шкідливих підприємств. Але статистика 

продовжує фіксувати зростання обсягів вуглецевих викидів [78].  

Водночас у всіх країнах відзначають, що радикалізація антивуглецевої 

політики вимагає великих коштів і це серйозна для них проблема. Навіть 

США заявили, що не готові виділяти нові кошти на боротьбу зі змінами 

клімату. ЄС, який завжди був в авангарді боротьби з глобальним потеплінням 

теж визнав, що коштів на ці цілі більше немає. Тому, за дослідженням 

П.Сивоконя, все частіше лунають заяви щодо необхідності перегляду 

політики боротьби з потеплінням. З’являються пропозиції, що все має 

базуватися на внутрішніх реформах у самих країнах та двосторонніх 

договорах. Японія, Іспанія та інші покупці квот на глобальному ринку 

публічно заявили, що більше не будуть купувати чужі викиди вуглецю, а 

будуть скорочувати власні [229].  

Розширення міжнародної співпраці з питань охорони навколишнього 

середовища з метою недопущення зміни клімату шляхом проведення низки 

міжнародних конференцій стало першим напрямом інституціалізації 

глобальної доктрини екологічної стратегії сталого розвитку. Другим 

важливим напрямом розв’язання цієї проблеми стало створення мережі 

глобальних та міжнародних інституцій екологічного спрямування. На 

необхідність такої інституалізації вказували, як результати наукових 

досліджень, так і підсумки міжнародних форумів. Здебільшого ці пропозиції 
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ґрунтувались на безальтернативності розв’язання основної суперечності між 

глобальними екологічними інтересами, які мають єдину загально-

цивілізаційну мету – забезпечення незмінності клімату на планеті, та 

національними економічними інтересами, які зумовлені міжнародною 

конкуренцією, і носять протекціоністський характер. З цього приводу 

МКНСР у своїй доповіді «Наше спільне майбутнє» (1987 р.) зазначала, що 

розв’язання проблеми захисту клімату «не вкладається в рамки 

національного суверенітету та обмежених стратегій отримання економічних 

переваг». У доповіді відзначається, що «реакція урядів на швидкість і 

масштаби глобальних змін полягає в тому, що вони не бажають признати 

необхідність своєї перебудови. Така перебудова є однією з головних задач 

глобальної організаційної перебудови. Для її виконання буде потрібне 

проведення реформи сучасної системи органів управління. При цьому 

комісія акцентує увагу, що «спроби підтримки соціальної та екологічної 

стабільності на базі застарілих підходів до проблем розвитку та охорони 

навколишнього середовища тільки збільшить нестабільність. Така 

переорієнтація не під силу нині діючим директивним та організаційним 

структурам, як національним, так і міжнародним» [398, с. 7-11]. По суті саме 

створення у 1983 р. ООН такої комісії (МКНСР) вже було вагомим кроком в 

напрямі інституціалізації глобальної доктрини екологічної стратегії сталого 

розвитку. Доповідь комісії (1987 р.) стала програмним документом для 

діяльності ООН у сфері охорони навколишнього середовища та розвитку. 

На сьогодні у світі вже є чимало організацій, які опікуються 

проблемою зміни клімату на глобальному рівні. Але їхня роль і вплив різні. 

Окрім РКЗК ООН, про яку вже сказано, проблемою зміни клімату активно 

займається Всесвітній фонд дикої природи (WWF). Він ставить за мету 

домогтись скорочення до 2050 р.  викидів парникових газів на 80%. Для 

цього фонд ставить перед собою такі цілі глобалізаційного та 

екологізаційного характеру: 1) вироблення нової глобальної угоди, яка була б 

справедливою і юридично обов'язковою для всіх держав; 2) підвищення 
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енергоефективності – як найшвидшого та найдешевшого способу зниження 

кількості вуглецевих викидів; 3) активне використання різних 

альтернативних джерел енергії та протидія вирубці лісів; 4) вироблення 

стратегій адаптації до наслідків зміни клімату [436]. Для досягнення цих 

цілей Фонд сформулював низку вимог, обов'язкових для ефективності та 

успішності майбутньої угоди саме з позицій глобалізаційного екологічного 

розвитку: 1) укладення юридично обов’язкової і загально зобов'язуючої 

угоди; 2) утримати підвищення температури на рівні не більше 2° C від 

доіндустріального рівня; 3) скорочення до 2020 р. викидів парникових газів: 

розвиненим країнам – на 40% до рівня 1990 р., країнам, що розвиваються - на 

30% до рівня 1990 р. і вирубки тропічних лісів – у чотири рази; 4) 

запровадження спеціального механізму страхування ризиків і збитків [436]. 

В 2007 р. на Сіднейській конференції глав держав та урядів АТЕС з 

проблем зміни клімату йшлось про необхідність створення нової архітектури 

міжнародної екологічної безпеки та запровадження ефективного механізму 

розв'язання глобальних екологічних проблем. При цьому стверджувалось, що 

таким механізмом можуть бути дипломатичні багатосторонні угоди – здатні 

реалізувати спільну цивілізаційну екологічну стратегію, узгодити політико-

економічну діяльність держав у рамках єдиної концепції довгострокового 

розвитку [230]. З цього приводу А.Гор вважає: «ми не повинні мати подібних 

ілюзій з приводу складності та часу, необхідного для того, щоб переконати 

решту світу прийняти абсолютно новий підхід. Затримка дії в глобальній 

системі захисту клімату означає, що ми створюємо умови для руйнівних 

наслідків, перш ніж їх жахливі прояви стануть очевидними» [353, с. 4]. 

Можливість та ефективність розв’язання глобальних екологічних 

проблем В.Катцов, Б.Порфирьєв та інші дослідники пов’язують з двома 

шляхами: 1) практична реалізація більшістю країн концепції сталого 

розвитку; 2) створення міжнародного механізму, який би діяв на всіх рівнях – 

глобальному, регіональному та національному. При цьому наголошується, 

що радикальна проблема клімату може бути розв'язана тільки спільними 
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міжнародними зусиллями. Д.Медоуз [417] та А.Мовсесян [175] стверджують, 

що глобалізація – об’єктивний процес формування та реалізації екологічної 

стратегії. Д.Гелд [360], Е.Гідденс [346] вважають екологічну глобалізацію 

особливою складовою загальної глобалізації суспільного розвитку. 

Зб.Бжезинський [316] та Дж.Бхагваті [308] відносять екологію і потепління 

до найбільш пріоритетної глобальної проблеми. М.Месарович та Е.Пестель 

[382] прямо вказують на можливість розв’язання екологічних проблем 

шляхом створення глобальної системи. 

У цих оцінках по суті йдеться про формування глобалізаційної 

доктрини екологічної стратегії сталого розвитку. На такий шлях розв’язання 

проблеми здійснення глобальної екологічної політики звертають увагу і 

вітчизняні вчені, зокрема Ю.Туниця [262], М.Хвесик [275], Д.Лук’яненко 

[153], М.Фоміна [271] та інші. Так, академік М.Хвесик зазначає, що 

концепція сталого розвитку має бути реалізована і інтегрована на всіх рівнях: 

глобальному, національному, регіональному [275, с. 3]. При цьому вчений 

вважає серйозною проблемою відсутність у світі наднаціональних 

природоохоронних органів, наділених владними повноваженнями і здатних 

забезпечити реалізацію міжнародної екологічної політики [276, с. 224-226]. 

М.Фоміна розглядає сталий розвиток у тісному взаємозв’язку з 

глобалізацією, враховуючи при цьому і необхідність гармонізації 

суперечностей [271, с. 4].  

Виходячи із надзвичайної важливості екології для існування людини, 

Ю.Яковець визначив складові глобальної екологічної  стратегії на XXI ст., 

серед яких назвав такі: 1) глобальна екологізація світової економіки; 2) 

екологічна спрямованість розвиту міждержавних організацій і міжнародного 

права; 3) пріоритетне ресурсне забезпечення глобальної екологічної стратегії 

[300, с. 126-30]. По суті, Ю.Яковець акцентує увагу на глобалізаційній 

доктрині  формування та реалізації екологічної стратегії сталого розвитку. 

При цьому вчений вказує на такі глобалізаційні аспекти сталого розвитку: 1) 

забезпечення сталого розвитку світової цивілізації як єдиної системи; 2) 
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визначення спеціальних і конкретних джерел глобального сталого розвитку у 

вигляді частини світової ренти, антиренти і квазіренти; 3) формування 

глобального права як виразу спільних інтересів і волі світової громадянської 

спільноти; 4) вироблення ефективного організаційного механізму реалізації 

концепції й стратегії глобального безперервного розвитку; 5) створення 

Глобальної наукової ради зі сталого розвитку [300, с. 263-269]. 

Реалізація нових напрацювань в сфері досліджень антропогенного 

впливу на зміну клімату намічалась на 21 конференції РКЗК ООН в грудні 

2015 р. в Парижі. Підготовка до цієї конференції тривала практично три роки 

і вона мала врахувати прорахунки Копенгагенської конференції (2009 р.). На 

Паризькій конференції глави делегацій практично всіх країн узгодили текст 

Угоди, яку підписали і ратифікували протягом 2016 р., і яка набрала чинності 

в кінці 2016 року [194]. Однак проведений автором ґрунтовний аналіз змісту 

угоди свідчить, що вона містить як прогресивні досягнення, так і 

консервативні упущення в міжнародному переговорному процесі з проблем 

протидії зміні клімату (табл. 1.5). 

Загалом в угоді домінує декларативність і бракує директивності. З 

цього приводу дуже влучно висловився професор Дж.Гансен (учений НАСА 

й експерт з питань клімату), зазначивши, що в угоді переважають "цілі й 

заклики, а не жорсткі настанови" [194]. А.Гор, колишній віце-президент 

США і нобелівський лауреат за заслуги у справі захисту клімату, теж вважає, 

що угода "має бути жорсткішою"[194]. 

Китай подав свої ОНВВ з яких видно, він планує збільшити викиди з 

10,7 у 2012 р. до 16,4 млрд т у 2030 р. Туреччина за аналогічний період може 

збільшити викиди більш як удвічі. І таких країн, які можуть збільшити 

обсяги викидів до 2030 р. чимало, до того це, як правило, великі продуценти 

викидів: Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР, Таїланд, Росія, Казахстан, 

В'єтнам, Туркменістан, Молдова, Грузія, Білорусь, Киргизстан, Азербайджан, 

Чорногорія, Боснія та Герцеговина, Алжир, Сербія [194]. 
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Таблиця 1.5 
Основні досягнення та упущення в міжнародному переговорному                     
процесі з проблем протидії зміні клімату, виходячи з аналізу                                 

змісту Паризької кліматичної угоди 
 

Досягнення Упущення 
1 2 

Ø зниження межі підвищення 
температури з 2°C до 1,5°C. В 2009 р. 
в  Копенгагені всі країни ледве 
погодилися на температурну межу в 
2°C, але відтоді 1°C уже втрачено, 
тому й виникла потреба знизити 
межу; 
Ø охоплення всіх країн 
зобов'язаннями (хоча й 
добровільними) скорочувати викиди 
парникових газів, у т.ч. бідних та 
найбідніших країн, які швидко 
нарощують викиди; 
Ø одностайність позиції країн в тім, 
що зростає накопичення викидів, 
посилюється їх негативний вплив на 
клімат, дорожчими стають зусилля 
для мінімізації наслідків; 
Ø декларація країнами своїх 
очікуваних національно-визначених 
внесків (ОНВВ) у скорочення 
глобальних викидів, які мають бути 
амбітними та постійно зростаючими;  
Ø оцінювання країнами кожні п'ять 
років (починаючи з 2023 року) своїх 
ОНВВ та складання дорожніх карт 
стратегії скорочення викидів та 
визначення на наступні п'ять років 
ОНВВ, які мають бути амбітніші за 
попередні;  
Ø розширення розвиненими 
країнами допомоги (хоча й на 
добровільних засадах) країнам, що 
розвиваються, для їх адаптації до 
зміни клімату і переходу на 
екологічно чисту енергію;  

Ø набрання угодою чинності з                
2020 р. через що радикалізація 
глобальної кліматичної політики та 
запровадження зазначених вище 
позитивних досягнень 
відтерміновується на 4 роки;  
Ø відсутність юридичної 
обов'язковості участі країн у 
зобов'язаннях щодо скорочення 
викидів, яка відтерміновується ще з 
2011 р.;  
Ø не всі країни, особливо великі 
продуценти вуглецевих зобов’язань 
(Китай, Індія, Індонезія, Мексика, 
Туреччина, ПАР та інші) взяли 
амбітні цілі ОНВВ, які передбачають 
абсолютне скорочення викидів; 
Ø добровільність визначення 
країнами своїх ОНВВ в скорочення 
глобальних викидів, які до того ж 
далеко не адекватні обсягам 
скорочень та інтенсивності викидів; 
Ø відсутність механізмів мотивації 
країни брати зобов'язання та вживати 
заходи для скорочення викидів; 
Ø залишаються не розробленими 
механізми реалізації основного 
принципу захисту навколишнього 
середовища та запобігання 
потеплінню клімату — "забруднювач 
платить",який було проголошено ще 
на першій конференції ООН з питань 
клімату в Ріо-де-Жанейро 1992 р.;  
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Продовження таблиці 1.5 
1 2 

Ø визначення довгострокової 
глобальної мети — вихід на "нульові 
викиди", орієнтовно до 2070 р.; 
Ø визначення необхідності 

"гармонізації фінансових потоків" 
для інвестування низьковуглецевого 
розвитку.  

 

Ø в угоді, крім заклику 
"гармонізувати фінансові потоки", 
відсутні конкретні пропозиції щодо 
механізмів фінансування скорочення 
викидів та інвестування 
низьковуглецевого розвитку.  

 

Розроблено автором за даними [194] 

За оцінками американської компанії Climate Interactive, у разі 

здійснення Business As Usual (BAU) сценарію, що не передбачає 

запровадження додаткових заходів скорочення викидів, глобальна середня 

температура до 2100 р. порівняно з доіндустріальним рівнем може зрости на 

4,5°С. Задекларовані цілі в поданих ОНВВ країн можуть дозволити стримати 

її до 2100 р. на рівні 3,5°С, що є недостатнім для досягнення мети Паризької 

угоди та зупинки потепління клімату (не більше як на 1,5°С (рис. 1.1). Звідси 

очевидно, що потрібна радикалізація глобальної антивуглецевої політики. 

Більше того, підвищення цілей, що скорочення викидів за ОНВВ та що 

забезпечення їх досягнення мають бути подвоєні ефективність заходів (рис. 

1.1.). 

 
Рис. 1.1. Прогноз глобальних вуглецевих викидів в залежності від 

радикалізації антивуглецевої політики, млрд тонн 
Розроблено автором за даними [319] 
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Отже навіть після ратифікації Паризької угоди глобальна політика 

захисту клімату ще чотири роки здійснюватиметься за Кіотським 

протоколом, ефективність якого далеко недостатня. Після 2020 р., судячи з 

аналізу матеріалів Паризької конференції, світ очікує такий собі гібридний 

варіант: сценарій, дещо поліпшений, але з серйозними упущеннями. Тому 

завдання дослідження та розробки радикальних заходів з антивуглецевої 

політики, залишається дуже актуальним. Необхідність в таких заходах 

неодмінно настане, бо загроза потепління клімату залишається головним 

викликом цивілізації. 

Таким чином формування та утвердження глобалізаційної доктрини  

екологічної стратегії сталого розвитку в економічній теорії є дедалі більш 

очевидним фактом. У понятійному стилістичному трактуванні «доктрина» 

розглядається як керівний теоретичний чи політичний принцип. У 

філософському трактуванні доктрина розглядається як вчення, концепція 

наукова чи філософська теорія чи система поглядів, сукупність принципів 

[233]. В такому контексті глобалізаційну доктрину в екологічній стратегії 

сталого розвитку конструктивно розглядає академік Ю.Туниця. Зважаючи, 

що проблема забруднення атмосфери парниковими газами є за визначенням 

глобальною, вчений пропонує, що кардинальним кроком її розв’язання могло 

б стати прийняття та впровадження в життя «Екологічної Конституції Землі» 

як основоположного збалансованого еколого-економічного розвитку в 

глобальних масштабах, що мав би у світі найвищу юридичну силу [261].  

Отже, глобалізаційна доктрина формування та реалізації 

антивуглецевої політики та забезпечення сталого низьковуглецевого 

розвитку, по суті, розглядається дослідниками як домінанта. При цьому ця 

домінантність глобалізаційної доктрини визначається екологічною 

імперативністю. З цього приводу нобелівський лауреат А.Гор стверджує, що 

домінантність глобалізаційного підходу до розв’язання кліматичної 

проблеми визначається самим її характером, оскільки загроза потепління 
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клімату сама по собі є глобальною і об’єктивно (природно) не може бути 

ізольованою в одній країні чи регіоні [353, с. 5]. 

Відсутність глобальної антивуглецевої політики, одностайної для всіх 

країн, призвела до великої контрастності ситуації у цій сфері. Наприклад, 

одні країни сповна виконали свої кіотські зобов’язання зі скорочення викидів 

вуглецю і забезпечили зростання ВВП; другі – забезпечили скорочення 

викидів без взяття відповідних зобов’язань і при зростанні ВВП; треті не 

виконали зобов’язання, збільшили викиди вуглецю і зростання ВВП, а 

четверті без будь-яких зобов’язань, і не звертаючи уваги на рішення 

авторитетної міжнародної організації – РКЗК ООН, продовжували високими 

темпами нарощувати викиди вуглецю, які істотно випереджали навіть 

зростання ВВП. Така ситуація і така політика не може відповідати 

стратегічній меті світової спільноти – домогтись істотного абсолютного і 

відносного скорочення шкідливих викидів. Досвід практичної реалізації 

екологічної політики свідчить, що окремі країни чи їх групи не в змозі 

самостійно в глобальному масштабі радикально розв’язати проблему 

екологізації економіки. Розв’язання цієї проблеми можливе лише на основі 

глобального підходу – забезпечення сталого низьковуглецевого розвитку в 

інтересах не тільки окремої країни, а всього людства. Така постановка 

проблеми витікає з рішень провідних міжнародних організацій з проблеми 

охорони навколишнього середовища. Отже на порядку денному постало 

питання формування та втілення в життя глобалізаційної доктрини сталого 

низьковуглецевого розвитку.   

Утвердження домінантності глобалізаційної доктрини екологічної 

стратегії сталого розвитку  дає ключ до розв’язання екологічних проблем 

зміни клімату та національним інтересами економічного зростання. 

Домінантна роль глобалізаційної доктрини формування світової 

низьковуглецевої економіки зумовлена тим, що динаміка викидів парникових 

газів за останні десятиліття мала випереджаючий характер в порівнянні з 

ростом економічної діяльності людства. Інтенсивність викидів парникових 
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газів в різних країнах та в різні періоди далеко не завжди була адекватною 

інтенсивності розвитку економіки у відповідних країнах та періодах. 

Зростання викидів парникових газів, яке набирає загрозливого характеру у 

вигляді кліматичних змін, має національний характер і в різних країнах 

проявляється по-різному. Однак наслідки цього національного 

антропогенного явища мають транснаціональний глобальний характер. Тому 

подолання цієї загрозливої тенденції можливе шляхом переходу до 

низьковуглецевої економіки в глобальному масштабі. 

Для характеристики інституціалізації глобалізаційної доктрини 

екологічної стратегії сталого розвитку, серед низки визначень 

«інституціалізації» автором вибрано найбільш прийнятне для даного випадку 

трактування, як «процесу перетворення певного явища (їх сукупності) чи 

руху в організовану установу (чи їх систему), і як упорядкований процес з 

певною структурою, ієрархією, нормами і правилами відносин» [233]. В 

такому контексті інституціалізація глобалізаційної доктрини еколого-

орієнтованого розвитку – це процес формування організаційних установ, 

структур, принципів, норм, правил, механізмів відносин та поведінки країн в 

глобальній системі економічної діяльності. При цьому інституціалізація та 

домінантність глобалізаційної доктрини екологоорієнтованого розвитку 

взаємозумовлюються та взаємодоповнюються. Метою інституціалізації було 

формування глобалізаційної доктрини, а утвердження її домінантності, 

пройшло через інституціалізацію.  

На основі проведених досліджень автором сформульовані основні 

етапи розвитку глобалізаційних тенденцій в екологічній сфері та 

інституціалізації глобалізаційної доктрини формування і реалізації 

екологічної стратегії сталого розвитку. 

І етап – наукове пізнання проблеми зміни клімату та необхідності 

екологізації суспільної діяльності в глобальному масштабі. Цей етап почався 

давно, але найбільш рельєфно став проявлятись у результатах наукових 

досліджень у ІІ половині ХХ століття. 
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ІІ етап – політичне усвідомлення гостроти проблеми антропогенного 

впливу на зміну клімату та необхідність об’єднання зусиль всіх країн для 

розв’язання цієї проблеми у глобальному масштабі. Найбільш очевидно цей 

етап проявився з початком проведення великих загальносвітових самітів за 

участі лідерів держав і видатних політичних діячів. Основні саміти наведені в 

додатку А. 

ІІІ етап – організаційне оформлення інституціалізації глобальної 

доктрини екологічної стратегії сталого розвитку, яке почалось зі створенням 

перших організаційних структур, які стали опікатись проблемою зміни 

клімату у глобальному масштабі. Основні структури їх завдання та функції 

наведені в додатку Б. 

ІV етап – нормативно-правовий (регуляторний), коли було 

започатковано процес регулювання на міжнародному рівні заходів, 

спрямованих на обмеження антропогенного впливу на зміну клімату.  

V етап – економічний, фінансово-інвестиційний, коли було 

започатковано механізми міжнародного (глобального) інвестування 

(фінансування) заходів з обмеження антропогенного впливу на зміну клімату. 

Найбільш визначною подією на цьому етапі було введення у дію механізмів 

Кіотського протоколу, який охопив кілька десятків країн спільною політикою 

фінансової підтримки заходів зі скорочення вуглецевих викидів. 

VІ етап – глобально-системний, який поки що на стадії формування в 

теоретичному плані. Першим кроком цього етапу є глобальні механізми 

Кіотського протоколу, формування глобального вуглецевого ринку, 

Копенгагенська декларація тощо. Початком цього етапу є утвердження в 

теоретичних дослідженнях домінантності глобальної доктрини формування 

та реалізації екологічної стратегії сталого розвитку. 

Таким чином розвиток міжнародного екологічного руху, хоч і з 

суперечностями та переривами, але послідовно йшов шляхом посилення 

інституціалізації глобалізаційної доктрини. Основними складовими цього 

процесу були: неформальна міжнародна співпраця (без утворення постійних 



 

 

61 

61 

інституцій); формалізація міжнародної співпраці шляхом створення 

постійних та тимчасових інституцій; наповнення міжнародної співпраці 

нормами, правилами, механізмами і ресурсами відносин. Завдяки цьому 

інституціалізація забезпечує в комплексі реалізацію двох важливих завдань – 

імплементацію екологічного імперативу та домінантності глобалізаційної 

доктрини. 

Теоретичне визначення основного напряму розв’язання кліматичної 

проблеми шляхом імплементації процесів екологізації та глобалізації вимагає 

формулювання концептуального підходу до його практичної реалізації. 

Йдеться про пошук сфер економічної діяльності, в яких найбільшою мірою 

формуються потенціал негативного антропогенного впливу на навколишнє 

природне середовище та накопичуються ризики зміни клімату з 

катастрофічними наслідками. Такою є сфера економічної діяльності, в якій з 

одного боку, найбільше споживається невідновлювальних природних 

ресурсів, а з іншого – здійснюються найбільші обсяги шкідливих для клімату 

викидів. При цьому слід також враховувати масштаби транснаціонального та 

міжгалузевого міграційного прояву згаданих процесів. В системі глобальної 

економічної діяльності такою сферою є енергетика, в якій слід насамперед 

шукати можливості реалізації глобалізаційної доктрини еколого-

орієнтованого розвитку. Магістральним шляхом тут може бути заміна 

вуглецевих енергоносіїв на безвуглецеві, тобто енергоконверсія в широкому 

еколого-економічному значенні. 

 

1.3. Енергоконверсія економіки як теоретична і практична 

платформа низьковуглецевого розвитку 

 

Об’єктивна необхідність синергізму імплементації екологічного 

імперативу та домінантності глобалізаційної доктрини, як показано у 

попередніх підрозділах, зумовлено глобальною проблемою екологічного 

захисту клімату планети від потепління. Розв’язання цієї проблеми вимагає 
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теоретичного та практичного пошуку шляхів досягнення симбіозу 

економічного та екологічного розвитку. Йдеться про вибір напряму еколого-

економічної діяльності, в якому би економічні та екологічні цілі вплітались в 

один інтегрований процес. Таким, найбільш прийнятним напрямом, є 

енергоконверсія, яка забезпечує синергію екологічних та економічних цілей, 

і перехід від ресурсо- та енерговитратної економіки до ресурсо-  та 

енергоощадної. Енергоконверсія може слугувати мостом від «коричневої» 

економіки (з великими обсягами шкідливих викидів) до «зеленої» економіки 

(з мінімальними шкідливими викидами), на що неодноразово вказувалось у 

виступах учасників міжнародних самітів з питань збереження клімату.  

Екологічна трансформація економіки представляє собою окремий 

напрям сталого розвитку, який останнім часом активно досліджується в 

науковому середовищі. Результати цих досліджень можна зустріти під 

різними назвами: «екологічний», «низьковуглецевий» та «зелений» розвиток. 

Опрацювання автором значної сукупності наукових джерел показало, що у 

великій мірі це зумовлено особливістю поглядів та спеціалізацією 

дослідників. Зокрема «Екологічний розвиток» використовують здебільшого 

екологи, природознавці, частково економісти і переважно в 

природоохоронних цілях. «Зелений розвиток» - використовують переважно 

політологи, суспільствознавці, управлінці і переважно в публічних цілях, 

через що «зелений» навіть беруть в лапки (тобто умовно зелений). 

«Низьковуглецевий розвиток» - використовують переважно економісти, 

частково екологи і насамперед у дослідницьких цілях. Водночас багато 

дослідників всіх трьох напрямів використовують всі три терміни як 

синоніми, оскільки вони у великій мірі відображають спільну суть напряму 

сталого розвитку: забезпечення зростання економіки за умови скорочення 

споживання ресурсів та шкідливих викидів. 

Концепція «екологічної» економіки вперше була сформульована в 1996 

році Г.Дейлі в роботі «Поза зростанням», хоч не виключено, що термін такий 

використовувався і раніше. Г.Дейлі розглядав «економіку як підсистему 
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екосистеми» [85, с. 14]. Цю ідею в подальшому поглибили економісти-

екологи. Зокрема В.Костерін розділяє економіку на дві моделі: класичну і 

екологічну. Класична економіка прагне уникнути будь-яких обмежень 

виробництва і досягти необмеженого зростання. Екологічна економіка, 

навпаки орієнтується на визначення природних меж зростання виробництва. 

При цьому В.Костерін наголошує, що проблема формування нової 

екологічної економіки має глобальний характер. Радикальне вирішення 

гострих національних та глобальних екологічних проблем можливе лише за 

умови трансформації усього світового господарства в екологічну економіку 

[137]. 

Термін «зелена» економіка, за дослідженням О.Чмиря, вперше був 

введений в обіг у 1989 р. у доповіді, підготовленій групою економістів-

екологів для уряду Великобританії. Починаючи з 2008 р. термін «зелена» 

економіка періодично використовується в документах ООН. Зокрема у червні 

2009 р. ООН оприлюднила заяву на підтримку «зеленої» економіки як засобу 

вирішення численних суспільних проблем. У березні 2010 р. Генеральна 

Асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій «зелена» економіка визначалась 

ключовою темою в контексті сталого розвитку на саміті «Ріо +20» [283, с. 54-

55]. У листопаді 2011 р. у Доповіді ЮНЕП «Ініціатива зеленої економіки» 

було дано робоче визначення «зеленої» економіки. У грудні 2011 року 

ЮНЕП опублікувала звіт «На шляху до збалансованої і всеохоплюючої 

«зеленої» економіки». Концепція «зеленої економіки» стала однією з 

ключових тем Конференції ООН з питань сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро 

в 2012 році («Ріо+20») [401; 17, с. 212]. 

Останнім часом в публічній літературі появились дані про масштаби 

«зеленої» економіки. За даними Б.Порфирьєва вартість виробленої продукції 

і послуг в цьому секторі оцінюється в 2 трлн дол. або 2,7% світового ВВП. В 

США обсяги виробництва «зеленої» економіки перевищують 600 млрд дол. 

або 4,2% ВВП. В ЄС «зелена» економіка забезпечує більше 2,5% ВВП [206]. 
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Однак системи виміру обсягів «зеленої» економіки залишаються 

незрозумілими і невизначеними.  

На відміну від «зеленої» та «екологічної» економіки трактування 

«низьковуглецевої» економіка має більшу прийнятність до кількісного 

виміру. За визначенням І.Грицевича, під низьковуглецевою економікою 

розуміється система діяльності, яка спрямована на скорочення викидів 

парникових газів без шкоди для темпів соціально-економічного розвитку 

[79]. Низьковуглецевий розвиток, зазначає Н.Караєва, - це стратегія країни, 

що об’єднує пріоритети в сфері зміни клімату та пріоритети національного 

економічного розвитку [120]. На думку А.Аверченкова, А.Галеновича, 

Г.Сафонова, Ю.Федорова, перехід до низьковуглецевої економіки передбачає 

підвищення конкурентоспроможності економіки за рахунок скорочення 

залежності від вуглецевої сировини та її частки у вартості кінцевого 

продукту [217, с. 47]. Спільним для різних шляхів досягнення сталого 

низьковуглецевого розвитку є забезпечення зростання економіки при 

скороченні викидів парникових газів. Такої позиції дотримуються 

В.Ануфрієв та А.Кулигін  [10], Н.Захаркевич [108], Н.Караєва [120], 

В.Торстен [258], М.Юлкін [297] та інші. При цьому вони спираються на 

оцінки і характеристики авторитетних міжнародних організацій. 

Скорочення глобальних викидів парникових газів з метою зниження 

ризиків зміни клімату визнано світовою спільнотою одним із пріоритетних 

завдань, яке має не лише екологічний, але й соціально-економічний ефект. 

До таких висновків прийшли Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), 

ОЕСР, організації ООН (ЮНЕП та ПРООН), Світовий банк та інші провідні 

міжнародні організації [217, с. 4]. За даними А.Аверченкова, А.Галеновича, 

Г.Сафонова, Ю.Федорова в Австралії моделювання можливого істотного 

скорочення парникових викидів показало можливість подвоєння ВВП до 

2030 року і потроєння до 2050 р. при скороченні щорічно викидів 

парникових газів на 1%. Навіть в Росії при скороченні парникових викидів з 

70% до 40% до рівня 1990 р. можливе щорічне зростання ВВП на рівні 4%. В 
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розвинених країнах уже є чимало прикладів, що економічне зростання 

відбувається на тлі зниження вуглецеємкості, і тим більше, чим жорсткіше 

«парникове» регулювання [217, с. 13].  

У різних джерелах зберігаються певні розбіжності у визначенні 

низьковуглецевого розвитку. Однак у більшості з коректних визначень 

йдеться про розмежування економічного зростання від зростання 

споживання енергії та викидів парникових газів, завдяки технологічним 

інноваціям, зміні інфраструктури та моделі поведінки економічних суб’єктів. 

Індикатором ефекту такого розмежування, вважає І.Грицевич, служить 

наприклад зниження енергоємності і, в кінцевому підсумку, вуглецеємності 

ВВП [78, с. 11]. 

Поняття низьковуглецевого розвитку та низьковуглецевої економіки 

набуло поширення не тільки  в дослідженнях вчених, але й в офіційних 

міжнародних документах. Н.Робінс, виходячи з аналізу доповідей ЮНЕП, 

вважає, що «зелена» економіка - це «економіка з низькими викидами 

вуглецевих сполук, яка ефективно використовує ресурси і відповідає 

інтересам всього суспільства» [403]. Тобто між «зеленою» та 

низьковуглецевою економікою у понятійному відношенні тут поставлено 

знак рівності. Останнім часом поняття «низьковуглецевий розвиток» дедалі 

ширше імплементується в міжнародні рішення, документи, концепції, 

стратегії та інші напрацювання, зокрема: 

Ø у 2009 р. Європейською кліматичною комісією запроваджені 

«Державні плани низьковуглецевого економічного зростання» [377]; 

Ø у 2009 р. прийнята «Дорожня карта низьковуглецевого зеленого 

зростання» для країн Азії та Тихого океану (тут ці два терміни синонімічно 

суміщені) [17, с. 212]; 

Ø у 2010 р. Світовим банком підготовлена доповідь про досвід 

низьковуглецевого розвитку Бразилії «Бразилія – низьковуглецева країна» 

[314]; 
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Ø у 2011 р. прийнята «Дорожня карта на шляху до конкурентної 

низьковуглецевої економіки в 2050 р.» (Розробка Генерального директорату 

по боротьбі зі змінами клімату Європейської комісії) [258; 422]; 

Ø в ЄС запропоновано країнам розробляти «Стратегії 

низьковуглецевого розвитку», які під різними назвами в багатьох країнах уже 

розроблені. Такі стратегії також є в Японії, Кореї та інших країнах [333; 376]; 

Ø у 2011 р. ЄБРР і Лондонська школа економіки та політичних наук 

розробили спеціальну доповідь «Перехід до низьковуглецевої економіки» 

[430]; 

Ø у 2012 р. Національний інститут екологічних досліджень (NES) та 

Інститут глобальних екологічних стратегій (IGES) (Японія) розробили 

концепцію «Теоретична база низьковуглецевого економічного зростання в 

Східній Азії» [252]; 

Ø у 2012 р. в ОЕСР підготовлена доповідь на тему: «Вимір потенціалу 

«зеленого» зростання індикаторами переходу до низьковуглецевої 

економіки» [212]; 

Ø у 2013 р. Європейським парламентом затверджена Рамочна програма 

«Цілі 2030 в області клімату та енергетики для конкурентної, надійної та 

низьковуглецевої економіки ЄС» [401]; 

Ø в 2014 р. в Росії розроблена аналітична доповідь центру з 

ефективного використання енергії, «Затраты и выгоды низкоуглеродной 

экономики и трансформации общества в России. Перспективы до и после 

2050 г.» [14]; 

Ø в 2015 р. в Україні розроблена спочатку Концепція, а потім Стратегія 

низьковуглецевого розвитку України [135; 244]. 

Основні положення зазначених документів головним чином 

орієнтуються на четверту оціночну доповідь МГЕЗК, яка передбачає 

скорочення глобальних викидів в порівнянні з 1990 р. на 50% до 2030 р. і на 

80-95% - до 2050 р. та встановлення конкретних зобов'язань зі скорочення 
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викидів для країн, відповідальних за більше ніж 80% світових викидів 

парникових газів [258]. 

Отже ключовим викликом забезпечення сталого низьковуглецевого 

розвитку суспільства є зумовлена кліматичними проблемами об’єктивна 

необхідність скорочення вуглецевих викидів. Усвідомлення цієї об’єктивної 

істини все більше приходить в державну політику багатьох країн. У різних 

країнах уже почали розроблятись не лише теоретичні концепції, але й 

практичні програми розвитку низьковуглецевої економіки. Це стосується 

більшості країн ЄС, США, Японії, Кореї, Китаю, Канади тощо, які 

передбачають скорочення до 2020 року вуглецевих викидів на 15-45% [376; 

377; 413; 421; 422; 424].  

У наведених вище визначеннях щодо екологізації економіки найбільш 

принциповою, особливо для економістів, є така відмінність, яка полягає у 

можливості - виміру та оцінки низьковуглецевого розвитку економіки. 

Екологічний та зелений розвиток розглядається переважно на якісному рівні і 

не має розробленої системи виміру та оцінки. Через відсутність вимірності 

неможливо сказати економіка якої країни, галузі чи регіону є більш чи менш 

екологічною чи зеленою. Натомість низьковуглецевий розвиток уже може 

бути виміряний і оцінений на кількісному рівні. Таку оцінку можна зробити 

на основі показника обсягів шкідливих викидів, на які звертають увагу 

дослідники та експерти, і по яких уже є відповідна статистика. Така 

вимірність дає підстави об’єктивно характеризувати, яка економіка є 

високовуглецеємною, а яка є низьковуглецевою, виходячи з принципів 

сталого розвитку, задекларованих ООН (забезпечення зростання економіки 

при скороченні споживання ресурсів і шкідливих викидів).  

Найбільш конструктивно низьковуглецева економіка на сьогодні 

розвивається в ЄС. Одразу після вступу в силу Кіотського протоколу ЄС став 

проводити активну політику щодо зниження викидів вуглецю. Останнім 

часом ЄС перейшов до формування та здійснення енергетичної і кліматичної 

політики як єдиного комплексу. В кінці 2008 р. Європейський парламент 
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прийняв середньострокову робочу програму до 2020 р. названу «кліматично-

енергетичним пакетом 20/20/20». Цей пакет передбачає: 1) скорочення 

викидів парникових газів порівняно з 1990 р. на 20%; 2) підвищення 

енергетичної ефективності порівняно з 2005 р. на 20%; 3) доведення частки 

відновлювальної енергетики в енергетичному балансі ЄС до 20% [106]. У 

2011 році Європейська комісія оприлюднила офіційну «дорожню карту» ЄС 

на шляху до конкурентної низьковуглецевої економіки [258].  

У доповіді ЕТР-2010 Міжнародного енергетичного агентства (МЕА)  

розроблено два альтернативних сценарії скорочення викидів вуглецю. 

Перший – базовий, не передбачає ніяких заходів. Як наслідок, допускає 

подвійне збільшення викидів до 2050 року. Другий сценарій – «Карти BLUE» 

(Голуба карта) навпаки передбачає істотне зниження вуглецеємності 

економіки у порівнянні з рівнем 2007 року та істотне скорочення викидів 

вуглецю від 25 до 76%. За сценарієм «Карти BLUE» всі країни передбачають 

істотне скорочення вуглецевих викидів, зокрема США – на 81%, європейські 

країни – члени ОЕСР – на 74%, Китай – на 30%. Однак в Індії викиди 

зростуть на 10%. Загалом цей сценарій передбачає до 2050 р. двохкратне 

скорочення світових викидів вуглецю, пов’язаних з функціонуванням 

енергетики [364]. 

Ключ до формування і розвитку низьковуглецевої економіки, на 

переконання М.Юлкіна, головним чином полягає в регулюванні викидів 

парникових газів [297, с. 4]. У Кіотському протоколі визначено перелік 

парникових газів, які підлягають контролю. До числа таких віднесено шість 

видів газу, які мають: а) найбільш шкідливий і найстійкіший вплив на 

атмосферу; б) найбільшою мірою є наслідком антропогенного впливу – 

економічної діяльності людей. Зокрема, це: двоокис вуглецю – СО2; метан – 

CH4; закис азоту - N2О; гідрофторвуглець – ГФУ; перфторвуглець – ПФУ; 

гексафторид сірки - SF6 [301]. 

За оцінками О.Кокоріна, С.Кураєва та М.Юлкіна, до 80% викидів 

шкідливих парникових газів припадає безпосередньо на викиди вуглецю 



 

 

69 

69 

[130, с. 4], а за оцінками І.Башмакова та А.Мишака – 76% [14, с. 6]. Очевидно 

тому в Кіотському протоколі двоокис вуглецю визначено в якості умовної 

одиниці скорочень викидів парникових газів, а решта газів через встановлені  

коефіцієнти переводяться в його еквівалент [304]. Тому в більшості 

досліджень і джерел, які стосуються Кіотського протоколу, йдеться саме про 

вуглецеві викиди, як найбільш масові та з урахуванням переведення в них 

інших п’яти видів газу. Тому під вуглецевими викидами, як правило, 

розуміють викиди парникових газів. Саме до цього виду парникових газів 

прив’язані терміни  низьковуглецевого розвитку, низьковуглецевої: 

економіки, енергетики, технологій тощо, які використані і в даному 

дослідженні. 

Більшість дослідників сходяться на тому, що проблема високої 

вуглецеємності економіки в найбільшій мірі зумовлена вуглецевою 

енергетикою. Однак різні дослідники по-різному оцінюють цей вплив. За 

даними Е.Длуголескі і С.Лафельда в ЄС на долю енергетики припадає 63% 

всіх антропогенних вуглецевих викидів [93, с. 35]. В Росії, за даними 

В.Катцова, В.Кабишевої та В.Мелешко, на енергетику припадає 88% 

техногенних викидів парникових газів [191, с.68]. За оцінками Міжнародного 

енергетичного агентства (МЕА), близько 84% поточних викидів вуглецю 

пов’язано з енергоресурсами [364, с. 10]. За даними О.Кокоріна і С.Кураєва, 

80% викидів вуглецю відбувається внаслідок спалювання вугілля, нафти і 

газу [130, с. 41]. За даними І.Шишкіної, у структурі світового 

енергоспоживання на викопні первинні енергоносії припадає 80% [286, с. 

103]. Очевидно, що частка цих енергоносіїв в структурі вуглецевих викидів 

не менша. І.Башмаков і А.Мишак вважають, що енергетичний сектор є 

головним і найбільш динамічно зростаючим джерелом викидів парникових 

газів [14, с. 6]. Отже, не дивлячись на розходження в оцінках антропогенного 

впливу енергетики на викиди парникових газів, спільним в усіх випадках є 

те, що вуглецева енергетика займає перше місце серед галузей економіки, які 

найбільше забруднюють атмосферу. 
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Більше того, енергетика має найвищу частку викидів вуглецю (до 50%) 

у країнах, які мають найбільші обсяги загальних викидів (Китай, США, 

Росія), і водночас у країнах, які мають найвищу динаміку їх приросту (Індія 

та інші) [365]. Це свідчить, що вуглецеємна енергетика, незважаючи на її 

високий вплив на обсяги і динаміку вуглецевих викидів, ще не стала 

об’єктом радикальної конверсії. З іншого боку, практично весь обсяг викидів 

вуглецю у світі припадає на спалювання вуглецеємних викопних 

енергоносіїв. Зокрема на тверде паливо припадає 40%, на нафту - 33%, на газ 

– 20% викидів вуглецю. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, 

близько 65% всіх викидів парникових газів можуть бути віднесені на рахунок 

енергопостачання та енергоспоживання [365, с. 17]. Отже можна 

стверджувати, що перехід до низьковуглецевої економіки, головним чином 

визначається прискоренням розвитку низьковуглецевої енергетики шляхом 

здійснення тотальної енергоконверсії. 

З урахуванням наведених вище фактів та оцінок, а також досліджень 

автора (більш детально викладені в працях [48; 50] можна сформулювати 

аргументи щодо пріоритетності енергоконверсії для здійснення переходу 

економіки до низьковуглецевого розвитку: 

Ø велика залежність світової економіки від вуглецевої енергетики 

(близько 80%) [130]; 

Ø велика залежність національних економік від експорту та імпорту 

вуглецевих енергоносіїв (близько 80% країн світу вимушені, або 

імпортувати, або експортувати вуглецеві енергоносії) [69]; 

Ø високий ступінь концентрації вуглецевої енергетики в світі (близько 

10 країн світу дають близько 80% світового видобутку вуглецевих 

енергоносіїв) [312];  

Ø високий рівень вуглецеємності енергетики (від 100 до 80% залежно 

від країн) [69]; 

Ø широке та глибоке проникнення вуглецеємності через 

енергоспоживання в усі сектори економіки. 
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При цьому під енергоконверсією розуміється широкий комплекс 
заходів, який структурно включає три напрями: 1) енергоощадність; 2) 
енергомодернізацію; 3) енрегоінноваційність. Під енергоощадністю 
розуміється зменшення використання вуглецевих енергоносіїв та скорочення 
вуглецевих викидів завдяки заходам звичайної економії та ощадливості, без 
заміни базових технологій, наприклад обмеження або раціоналізація 
використання автомобільного транспорту. Під енергомодернізацією 
розуміється зменшення використання вуглецевих енергоносіїв та скорочення 
вуглецевих викидів завдяки заходам технічної і технологічної модернізації, 
наприклад поступова заміна дизельних і бензинових автомобілів на 
електричні. Під енергоінноваційністю розуміється радикальна заміна 
вуглецевих енергоносіїв безвулецевими, наприклад сонячними, вітровими, 
геотермальними, гідрохвильовими, біоенергетичними тощо. На основі 
проведених досліджень автором розроблено структурну схему основних 
компонентів енергоконверсії економіки (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Основні структурні компоненти енергоконверсії економіки 
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Одним з найбільш глобальних і радикальних напрямів здійснення 

енергоконверсії є розвиток безвуглецевої енергетики. Базові ідеї розвитку 

безвуглецевої енергетики мають багатовікову історію. Однак масове 

здійснення розробок та їх впровадження в практику почалось у ХХ столітті. 

Це знайшло своє висвітлення в різних концепціях: «відновлювальної», 

«нетрадиційної», «зеленої», «чистої», «альтернативної» чи 

«низьковуглецевої» енергетики. Одні під «чистою» енергетикою розуміють 

використання відновлювальних джерел енергії (вітру, сонця, біомаси, 

геотермальних джерел, твердих відходів, приливів і т.д.). Інші практично те 

ж розуміють під «зеленою» енергетикою [113]. Треті практично такий же 

зміст вкладають у поняття «альтернативної», «нетрадиційної», 

«відновлювальної» та «низьковуглецевої» енергетики [287]. Спільними 

індикаторами цих визначень є акцент на необхідності істотного підвищення 

енергоефективності та зниження обсягів викидів вуглецю. На думку автора, 

термін низьковуглецева енергетика є найбільш адекватний суті, змісту і меті 

формування нової моделі енергетики, насамперед за джерелами первинної 

енергії. 

У всіх визначеннях, як показують дослідження, є спільний 

концептуальний підхід, який можна сформулювати із трьох складових умов 

низьковуглецевої енергетики: 1) відновлюваність джерел енергії; 2) 

мінімізація вуглецевих викидів; 3) висока енергоефективність в конкретному 

і широкому значенні. Однак у різних дослідженнях є свої позиції і трактовки, 

особливо в частині віднесення тих чи інших джерел енергії до зеленої 

(чистої) чи низьковуглецевої енергетики. Найбільш поширеним є спільність 

віднесення до цього класу вітрової, геотермальної, сонячної енергетики, а 

також енергії надр землі і моря (приливів і відливів), біомаси тощо [6]. Вчені 

з Росії до чистої енергетики відносять також біопаливо, водневу енергію, 

керований термоядерний синтез [294]. За критерієм відновлюваності джерел 

В.Шевчук пропонує вважати такими джерела, які відновлюються зі 
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швидкістю не меншою ніж швидкість їх споживання, і не завдають в процесі 

застосування шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю людей [285]. 

Стосовно енергії від спалювання біомаси тут є певні застереження, 

оскільки при цьому є вуглецеві викиди і нерідко досить значні. Однак тут  

слід врахувати, що у глобальному масштабі використання енергії біомаси 

породжує справжню енергетичну революцію. Раніше великі інвестиції в 

енергетику могли собі дозволити лише багаті країни шляхом  будівництва 

ГЕС, АЕС, ТСС, ТЕЦ тощо. Натомість за рахунок біоенергетики навіть 

найменш розвинені країни можуть самостійно забезпечувати себе енергією. 

Адже розвиток біоенергетики (виробництва і спалювання біомаси і біогазу) 

має дуже локальний, диференційований характер і передбачає можливість 

великої кількості малих інвестицій. Тому на Африку, Латинську Америку, 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон припадає до 80% використання енергії 

біомаси. А перспективи цих регіонів ще на кілька порядків більші за рахунок 

великих можливостей використання біомаси мікроводоростей [6].  

Сьогодні наука уже виділяє три покоління відновлювальної енергетики 

за перспективністю та масштабністю їх використання. До першого належить 

гідроенергетика в традиційному використанні та енергія біомаси. До другого 

– енергія вітру і землі. До третього – енергія сонця і води (океанів, морів 

тощо). На сьогодні перше місце у використанні відновлювальних джерел 

енергії (ВДЕ) у світі припадає на біомасу – майже 80%. Але це з урахуванням 

її спалювання, на що використовується до 95% біомаси. Без спалювання 

частка біомаси у вигляді біогазу складає не більше 5%, але при спалюванні 

якого теж є виділення вуглецю [113]. Тому найбільш чиста і безпечна, з 

точки зору екології і життя людей, енергія виходить від сонця, вітру, води 

(річок і морів) та землі. Отже енергетику з використання таких джерел 

найбільше коректно називати безвуглецевою, яка не включає біоенергетику, 

оскільки остання хоч і відновлювальна, але вуглецеємна.  
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Найбільш активно і послідовно стратегія розвитку відновлювальної 

енергетики  здійснюється в Європейському союзі. Основними джерелами 

викидів парникових газів в ЄС є підприємства, які спалюють вуглецеві 

енергоносії на енергетичні потреби. Тому, за даними І.Грицевича, понад 70% 

скорочення потенційних викидів вуглецю в ЄС може бути досягнуто за 

рахунок скорочення спалювання викопного палива. У зв'язку з цим ЄС 

визнав за необхідне об'єднати в єдину інтегровану систему кліматичну та 

енергетичну політику та механізми її реалізації [79]. Кліматична політика ЄС 

спочатку була і залишається орієнтованою, насамперед на енергоконверсію. 

ЄС наполягає на тому, що саме в енергетиці повинен відбутися радикальний 

поворот до нових низьковуглецевих і безвуглецевих технологій. При цьому 

політика ЄС, як зазначає Б.Степаненко-Липовик, має комплексний, 

всеохоплюючий характер, поєднує питання енергоощадності, енергобезпеки, 

енергоефективності, а також зниження забруднення навколишнього 

середовища [241].  

З урахуванням проведених досліджень, автором розроблено матрицю 

ідентифікації основних секторів енергетики за джерелами первинних 

енергоносіїв на предмет перспективності до низьковуглецевого розвитку 

(табл. 1.6). При цьому враховано екологічну та техногенну безпечність 

секторів енергетики, а також технічну та економічну досяжність їх 

енергетичного потенціалу та доступність для використання по континентах, 

регіонах і країнах. Проведені експертні оцінки за п’ятибальною шкалою 

показали, що найкращі сумарні оцінки з позицій безвуглецевості, безпечності 

та доступності мають сонячна, вітрова, мала «гідро»- та біоенергетика. 

Впровадження цих видів енергетики, на думку автора, може стати 

магістральним напрямом енергоінноваційності та енергоконверсії економіки. 
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Таблиця 1.6 
 

Матриця ідентифікації основних секторів енергетики на предмет 
пріоритетності низьковуглецевого розвитку 

 
Основні сектори 
енергетики за 
видами 
первинних 
енергоносіїв 

Основні характерні риси  
Сума 
балів 

Від-
нов-
люва
льна 

Безву
глеце
ва 

Еко-
логіч
но-
без-
печна 

Тех-
ноген
но 
без-
печна 

Тех-
нічно 
дося
жна 

Еко-
номі-
чно 
дося
жна 

Гео-
графі
чно 
досту
пна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Вугільна і 
нафтогазова 

 
0 

 
0 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
13 

2. Велика «гідро» 5 5 3 3 3 3 3 25 
3. Атомна 0 5 1 1 3 3 3 16 
4. Сонячна 5 5 5 5 4 3 4 31 
5. Вітрова 5 5 5 5 3 4 3 30 
6. Мала «гідро» 5 5 5 5 3 4 3 30 
7. Біоенергетика 
(біомаса та біогаз) 

 
5 

 
1 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
29 

8. Геотермальна 
(тепло надр 
Землі) 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

25 
9. Морська та 
океанічна 
(припливів і 
відпливів) 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

 
 
 

24 
 
Примітка: експертні оцінки за 5-бальною шкалою: більше - краще 
Розроблено автором 
 

 Виходячи з досліджень, автор вважає, що магістральним напрямом 

формування низьковуглецевої економіки є енергоконверсія, тобто тотальний 

і глобальний перехід від використання викопних вуглецевих до 

відновлювальних і безвуглецевих джерел енергії. Безвуглецеві джерела 

енергії набирають все більшу популярність у світі, особливо у країнах 

Великої двадцятки (G-20). За останні 8 років країни G-20 майже втричі 

збільшили обсяги генерації енергії з безвуглецевих джерел енергії. Але, не 

дивлячись на ці успіхи, частка електроенергії з відновлювальних джерел 
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(ВДЕ) в цих країнах залишається ще дуже низькою – всього 2,6%. За 

динамікою приросту обсягів чистої енергії в лідерах Корея, Китай, Бразилія і 

Туреччина. Однак за часткою ВДЕ в енергетичному балансі лідером 

залишається ЄС. Темпи зростання обсягів ВДЕ значно перевищують темпи 

зростання виробництва електроенергії загалом. Отже енергоконверсія 

реально просувається і вона вже справляє певний вплив на зниження 

вуглецеємності економіки. Найбільш успішно ці процеси йдуть в Німеччині, 

Китаї, США, Скандинавських країнах [6; 345].   

За сценарієм «Карти BLUE» розробленим МЕА в проекті ЕТР-10 [364] 

динаміка енергоконверсії передбачається більш прогресивна, ніж загальна 

динаміка зниження вуглецеємності економіки. Зокрема за цим сценарієм у 

2050р. в порівнянні з 2007 р. загальні викиди вуглецю скоротяться у 2,5 разів, 

а у сфері енергетики – майже у 6 разів. Водночас за сценарієм «Карти BLUE» 

у порівнянні з базовим сценарієм у 2050 р. загальні викиди вуглецю 

скоротяться у 5 разів, а у сфері енергетики – у 11 разів (рис. 1.3). Отже 

політика енергоконверсії спрямована прямо і безпосередньо на 

декарбонізацію (зниження вуглецеємності) енергетики і справляє досить 

відчутний вплив на зниження вуглецеємності  економіки. Найбільша 

перспектива тут за енергоконверсією на основі розвитку відновлювальної 

енергетики. 

Політика енергоконверсії є особливо актуальною для країн або 

регіонів, які відіграють ключову роль в скороченні світових викидів: це 

європейські країни – члени ОЕСР, Сполучені Штати, Китай, Індія, Бразилія, 

Мексика та інші. Кожна з цих країн стикається з властивими їй труднощами, 

що відображають поточні і майбутні рівні економічного розвитку і різні 

запаси природних ресурсів. Відповідно кожна з них має абсолютно різні 

відправні точки для реалізації  стратегії енергоконверсії і вони будуть йти 

різними шляхами як в Базовому сценарії, так і в сценарії «Карти BLUE». 
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Рис. 1.3. Сценарії світових викидів вуглецю, Гт 

Розроблено автором за даними [364] 

 

Згідно Дорожньої карти REmap 2030 (IRENA) до 2030 року 

передбачається подвоєння частки всіх ВДЕ у загальному кінцевому 

енергоспоживанні світу і вона становитиме 30% в енергобалансі. Водночас 

передбачається потроєння частки сучасних ВДЕ (без традиційної біомаси) у 

загальному кінцевому енергоспоживанні світу і вона становитиме 27% в 

енергобалансі [73]. Окремі країни, поставили перед собою завдання в 

найближчій перспективі взагалі відмовитись від споживання вуглецевих 

енергоносіїв (Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Ірландія, Ісландія  

та інші). 48 країн, які особливо страждають від зміни клімату, звернулись до 

ООН з пропозицією якомога швидше – не пізніше 2050 року – повністю 

перейти на відновлювальні джерела енергії і насамперед відмовитись від 

вугілля. Саудівська Аравія, одна з найбільших видобувачів нафти, створила 

фонд обсягом 2,5 трлн дол. для позбавлення від власної нафтової залежності 

[73; 95; 101; 159]. 

Таким чином розв’язання проблеми формування та реалізації стратегії 

енергоконверсії економіки охоплює кілька послідовних етапів теоретичних 
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досліджень та практичних реалізацій на глобальному та національному 

рівнях. 

Перше. Імплементація екологічного імперативу у сферу економічної 

діяльності на всіх рівнях, напрямах і секторах. При цьому під 

імплементацією розуміється не тільки обов’язковість врахування 

екологічного фактора в реалізації економічних програм, але й дотримання 

його імперативності тобто визначальності над економічними факторами та 

інтересами. 

Друге. Формування інтегрованої еколого-економічної системи на 

основі синергії екологічних та економічних чинників. Результатом такої 

еколого-економічної інтеграції став початок переходу до низьковуглецевої 

економіки, основним пріоритетом якої є випереджаюче скорочення 

вуглецевих викидів над економічним зростанням. 

Третє. Визначення енергоінноваційності магістральним напрямом 

еколого-економічної інтеграції та формуванням низьковуглецевої економіки. 

Зумовлено це тим, що проблема високої вуглецеємності економіки в 

найбільшій мірі зумовлена вуглецевою енергетикою. Практично в усіх 

країнах енергетика займає перше місце серед галузей економіки за 

інтенсивністю забруднення атмосфери, що зумовлено використанням 

викопних вуглецеємних енергоносіїв. Зламати цю тенденцію можна 

насамперед завдяки енергоконверсії, тобто тотальному і глобальному 

переходу від використання викопних вуглецевих до безвуглецевих 

енергоносіїв.  

Таким чином, як в теоретичному, так і в прикладному аспектах 

магістральним напрямом імплементація процесів екологізації та глобалізації 

є енергоконверсія економіки. Саме через енергетику економіка споживає 

найбільше вуглецеємних ресурсів. Далі через багатоступінчатість 

енергетичних процесів вуглецеємність проникає в усі сектори і стадії 

економічної діяльності, формуючи високу вуглецеємність товарів і послуг та 

великі обсяги вуглецевих викидів. Тому заміна вуглецевих енергоносіїв на 
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безвуглецеві є інноваційною сутністю енергоконверсії і основним напрямом 

імплементації екологічного імперативу в економічну діяльність. Водночас 

характерною рисою вуглецевих енергоносіїв є високий рівень їх 

транснаціонального використання: до 60% споживаних вуглецевих 

енергоносіїв має або експортне спрямування, або імпортне походження. 

Отже розв’язання проблеми їх заміни (конверсії) на національному рівні є 

досить проблематичним і вимагає зовнішнього, наднаціонального впливу. 

Тому реалізація стратегії енергоконверсії потребує розробки і впровадження 

на міжнародному рівні наднаціональної глобалізаційної доктрини 

енергоконверсії. 

Енергоконверсія економіки є однією з найбільш вагомих складових 

основної суперечності між екологією і економікою. Ця суперечність 

проявляється багатоаспектно: між країнами видобувниками, експортерами, 

імпортерами та споживачами вуглецевих енергоносіїв; між 

транснаціональними компаніями (ТНК) видобувниками, експортерами, 

імпортерами та споживачами вуглецевих і безвуглецевих енергоносіїв. Ці 

суперечності гостро проявляються в протекціоністському лобіюванні 

країнами і ТНК своїх інтересів у сфері збуту вуглецевих енергоносіїв. 

Розв’язати цей вузол суперечностей, які носять міжкраїновий характер, 

державам не під силу. Потрібна міжнародна система врегулювання цих 

суперечностей, яка б на наднаціональному рівні потужно мотивувала 

процеси енергоконверсії на всіх рівнях: глобальному, національному, 

галузевому, регіональному. Розробка такої системи має ґрунтуватись на 

відповідних теоретичних та методологічних дослідженнях, а також 

концептуальних конструктах та емпіричних обчисленнях.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Дослідження суміжних проблем економіки та екології показало, що 

за відносно короткий історичний період стався насичений еволюційний 
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процес щодо сприйняття екологічного чинника в теорії і практиці 

економічної діяльності. Зокрема пройдено шлях від повного ігнорування до 

утвердження пріоритетності екологічного чинника. Згодом в процесі 

формування міждисциплінарної теорії екологічна та економічна наука 

прийшла до висновку щодо необхідності гармонізації екологічної та 

економічної діяльності. У сучасних еколого-економічних дослідженнях 

акцент все більше переноситься на утвердження імперативності екологічних 

цілей над економічними. Результатом такого еволюційного процесу стала 

концептуалізація екологічного імперативу в теорії і практиці сталого 

розвитку. 

2. На основі дослідження основних положень міждисциплінарної 

еколого-економічної теорії сформульовано основні етапи концептуалізації 

екологічного імперативу в теорії і практиці економічної діяльності. В основу 

такої концептуалізації покладено накопичення масиву емпіричних фактів, які 

відображають тенденції зміни теоретичного та практичного прийняття 

екологічного фактору. Здійснення такої концептуалізації дає можливість 

створити первинну теоретичну платформу для руху від первинних 

теоретичних концептів (висловлювань, оцінок, фактів) до більш абстрактних 

конструктів (визначень, понять, категорій) стосовно ролі імперативності 

екологічного фактору в економічній діяльності. 

3. На основі аналізу еволюції міжнародного екологічного руху 

сформульовано основні напрями та етапи інституціалізації глобалізаційної 

доктрини формування та реалізації екологічної стратегії сталого розвитку. 

Зокрема основними напрямами визначено: розширення та поглиблення 

міжнародної екологічної співпраці; створення міжнародних екологічних 

інституцій; наповнення міжнародних екологічних відносин відповідними 

принципами, нормами та правилами екологічного характеру. Основними 

етапами інституціалізації слід вважати: наукове пізнання проблеми; 

усвідомлення зростання антропогенного впливу; організаційне оформлення 

глобальної доктрини; запровадження міжнародного нормативно-правового 
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регулювання; запровадження міжнародних механізмів мотивації скорочення 

вуглецевих викидів; формування глобальної системи мотивації 

низьковуглецевого розвитку. 

4. Найбільш суттєвий вклад в формування глобалізаційної доктрини 

розв’язання проблеми клімату вніс «Саміт планети Земля» в Ріо-де-Жанейро 

у 1992р. Прийнята на саміті Рамкова конвенція ООН зі змін клімату (РКЗК 

ООН) стала своєрідним міжнародним договором з охорони навколишнього 

середовища. Прийнятий в контексті цієї конвенції (1997 р.) і запроваджений 

в дію (2005 р.) Кіотський протокол вперше зафіксував зобов’язання країн 

(поки що розвинених) щодо скорочення вуглецевих викидів, і став важливою 

віхою утвердження глобалізаційної доктрини екологічної стратегії сталого 

розвитку. Копенгагенський саміт РЕЗК ООН (2009 р.) підсилив усвідомлення 

необхідності нової парадигми глобальної антивуглецевої політики, 

спрямованої на радикалізацію та розширення зобов’язань зі скорочення 

шкідливих викидів на всі країни світу. 

5. Здійснювані кроки з формування глобальної антивуглецевої політики 

не завжди були своєчасними, достатніми і послідовними. Тим часом гострі 

протиріччя між глобальним характером екологічних загроз та політикою 

національних держав в реалізації їх економічних інтересів посилювались. 

Відсутність глобальної антивуглецевої політики, обов’язкової для всіх країн, 

призвела до великої контрастності ситуації, коли одні країни скоротили 

обсяги викидів вуглецю, а інші навпаки - їх істотно збільшили. Цей досвід 

переконливо доказав, що окремі країни чи їх групи не можуть розв’язати 

проблему екологізації світової економіки. Розв’язання цієї проблеми вимагає 

глобального підходу - забезпечення сталого низьковуглецевого розвитку в 

інтересах всього людства. 

6. Імплементація екологізаційних та глобалізаційних процесів в 

систему економічної діяльності найефективніше відбувається шляхом 

здійснення енергоконверсії економіки. Цей процес включає енергоощадність, 

енергомодернізацію та енергоінноваційність. Еенергоощадність означає 
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зменшення використання вуглецевих енергоносіїв без заміни базових 

технологій. Енергомодернізація означає зменшення використання вуглецевих 

енергоносіїв завдяки заміні базових технологій. Енергоінноваційність 

розглядається як радикальна заміна вуглецевих енергоносіїв безвулецевими. 

Пріоритетність енергоконверсії економіки для переходу до 

низьковуглецевого розвитку зумовлена: високою залежністю економіки від 

вуглецевої енергетики; високою вуглецеємністю енергетики; широким та 

глибоким проникненням вуглецеємності через енергетику в усі сектори 

економіки; високим рівнем концентрації та міграційності вуглецевої 

енергетики. Низьковуглецева енергетика найбільш адекватно відповідає меті 

формування нової моделі низьковуглецевого розвитку, яка полягає у 

забезпеченні відновлюваності джерел енергії; мінімізації вуглецевих викидів; 

високій економічній енергоефективності. Найбільш радикальним напрямом 

здійснення енергоконверсії є розвиток безвуглецевої енергетики. 

7. Паризька кліматична угода (грудень 2015 р.), з одного боку, стала 

вагомим кроком уперед у міжнародному переговорному процесі щодо 

недопущення змін клімату, а з іншого – не передбачає рішення з розв’язання 

низки назрілих проблем у цій сфері. Найбільш вагомим зрушенням стало 

досягнення домовленостей про участь усіх країн у протидії зміні клімату, 

визначення усіма країнами очікуваних національно-визначених внесків 

(ОНВВ) у забезпечення скорочення викидів парникових газів. Водночас 

серйозним упущенням в Угоді стало недосягнення домовленості між 

державами щодо юридичної обов’язковості їх участі саме у скороченні 

викидів парникових газів та встановлення відповідальності за невиконання 

взятих зобов’язань. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [48, 

50, 60, 66]. 
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РОЗДІЛ 2  
 

МЕТОДОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА МОТИВАЦІЇ СТАЛОГО 

НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

 

2.1. Методологія ідентифікації низьковуглецевості національних 

економік 

 

Масштабність та гострота проблеми переходу світової економіки до 

низьковуглецевого розвитку вимагає теоретичних досліджень та 

методологічних розробок щодо управління цим процесом. В цьому контексті 

виникає необхідність з’ясування методологічної сутності низьковуглецевого 

розвитку. Першочерговим завданням тут постає ідентифікація національних 

економік на предмет відповідності парадигмі сталого низьковуглецевого 

розвитку. Далі важливе значення має визначення механізмів управлінського 

впливу на національні економіки з метою їх низьковуглецевої 

енергоконверсії. Загалом належить розв’язати комплексне науково-

методологічне завдання щодо ідентифікації та мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку. 

Перехід до сталого низьковуглецевого розвитку об’єктивно зумовлює 

необхідність формування системи його виміру. Вперше таке завдання було 

поставлено в 1992 р. у доповіді «Порядок денний на XXI століття» [400]. З 

того часу почались відповідні дослідження. У 1992 р. в ЄС вперше була 

розроблена методологія розрахунку індикаторів сталого розвитку. Водночас 

було запроваджено моніторинг цих індикаторів, який здійснюється на 

системній основі та розміщується на сайті Євростату [333]. Світовий банк 

також зробив певний внесок у цю справу, випустивши в 1995 р. доповідь 

«Моніторинг розвитку навколишнього природного середовища» [431]. В 

1996 р. МКНСР також була запропонована подібна система індикаторів 

[398]. На Саміті тисячоліття ООН, у вересні 2000 р. було ухвалено 
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«Декларацію тисячоліття», в якій сформульовано 8 цілей розвитку, 18 

цільових показників та 48 індикаторів, що стосуються різних аспектів 

сталого розвитку [303]. 

Однак зазначені напрацювання головним чином торкаються підходів 

щодо виміру та оцінки сталого розвитку загалом. Що стосується 

ідентифікації економіки на предмет її низьковуглецевості, то ця проблема ще 

менш досліджена, особливо в методологічному плані. Для формулювання 

методологічного підходу до ідентифікації низьковуглецевого розвитку 

економік принципово важливо відобразити його гносеологічну природу та 

виділити базові установки як процесу. З цією метою важливо сформулювати 

парадигму сталого низьковуглецевого розвитку, яка може бути покладена в 

основу методологічного підходу низьковуглецевої ідентифікації економік.  

Перші ідеї щодо парадигми сталого низьковуглецевого розвитку були 

сформульовані Г.Дейлі [85]. Пізніше ці ідеї розвили інші вчені, в т.ч. 

вітчизняні, зокрема Ю.Туниця [262], М.Хвесик [275], В.Шевчук [284], 

Л.Гринів [77] та інші. У своїй праці «Поза зростанням» Г.Дейлі вказує на 

необхідність дослідити та сформулювати перехід від «діалектичної» до 

«аналітичної» концепції сталого розвитку, від його «діалектичного» до 

«аналітичного» поняття. При цьому Г.Дейлі стверджує, що «незважаючи на 

певну невизначеність, притаманну всім «діалектичним» концепціям, ідеї 

сталого розвитку можна надати змістовності та аналітичності». Розвиваючи 

цю концепцію Г.Дейлі зазначає, що «економічне зростання, окрім того що 

воно є «неправильним засобом лікування», є ще й «головною причиною 

екологічної деградації». «Для цього економічне зростання треба розділити на 

його кількісний фізичний компонент і якісний нефізичний компонент» [85, 

с.9]. 

Ідея Г.Дейлі отримала подальший, і більш публічний, розвиток в 

доповіді МКНСР «Наше спільне майбутнє» (1987 р.). В цій доповіді комісія 

запропонувала, що захист довкілля і економічне зростання мають 

розглядатись як взаємозалежні і взаємодоповнюючі процеси, які не повинні 
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виключати один іншого [398]. Представники Римського клубу, зокрема 

Р.Велфорд певний час навіть відстоювали ідею «нульового економічного 

зростання» в інтересах сприяння захисту навколишнього природного 

середовища та екологічної стабілізації [429].  В працях інших представників 

Римського клубу, зокрема Д.Х.Медоуза, Д.Л.Медоуза, Дж.Рендорса та 

В.Беренса («Межі зростання», 1972 р.) вказувалось на необхідність зміни 

тенденції зростання на користь досягнення екологічної стабільності [417]. 

Поглиблюючи дослідження Г.Дейлі щодо проблеми вимірності 

«чистого», «якісного» ВВП, дослідники вдаються до визначення принципів, 

критеріїв та характерних рис сталого, зеленого чи низьковуглецевого 

розвитку. В цьому контексті Ю.Бережна наприклад виділяє наступні 

принципи зеленої економіки: 1) ефективне використання природних ресурсів, 

збереження і збільшення природного капіталу; 2) зменшення забруднення та 

зниження вуглецевих викидів; 3) запобігання втрати екосистем і 

біорізноманіття; 4) зростання доходів і зайнятості населення [17]. Подібних 

позицій дотримуються також Т.Галушкіна, Є.Гордійчук, Н.Хумарова [272, с. 

11] та В. Власов [41, с. 341]. Аналогічно А.Ларсен, О.Подосенова, О.Сенова 

та А.Федоров визначають найважливіші цілі низьковуглецевої економіки: 1) 

скоротити масштаби негативного впливу за рахунок скорочення викидів; 2) 

істотно підвищити конкурентоспроможність економіки за рахунок скорочень 

залежності від вуглецевої сировини та її частки у вартості кінцевого 

продукту [112]. 

Важливе значення має визначення критеріїв, за якими можна 

ідентифікувати національні економіки на предмет низьковуглецевості. В  

якості бази для розробки критеріїв низьковуглецевості економіки 

заслуговують на увагу критерії сформульовані Г.Дейлі для характеристики 

відновлювальності ресурсів, зокрема: 1) швидкість використання 

відновлюваних ресурсів перевищує швидкість їх самовідновлення; 2) 

швидкість споживання невідновлюваних ресурсів не перевищує швидкості 

заміщення невідновлювального ресурсу відновлюваним; 3) швидкість 
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виникнення забруднення не перевищує швидкості його розпаду, поглинення 

або перероблення середовищем без шкоди для відповідною стоку [85, с. 11]. 

В цьому контексті заслуговують на увагу також критерії ефективності 

управління навколишнім природним середовищем визначені Л.Мельником та 

Е.Шкарупою: 1) зменшення використання природних ресурсів; 2) 

покращення екологічних показників продукції; 3) скорочення концентрації 

забруднюючих речовин у викидах, скидах та відходах; 4) поліпшення стану 

навколишнього природного середовища [168, с. 35]. З цього приводу 

О.Веклич пропонує оцінювати ефективність екологічного регулювання за 

наступними трьома критеріями: 1) ступінь інтегрованості, узгодженості 

сполучення еколого-економічних інтересів суб’єктів різних рівнів 

суспільного відтворення; 2) спроможність реалізувати економічні інтереси 

членів суспільства з урахуванням відносин природокористування; 3) 

екологічна доцільність і поліпшення якості довкілля внаслідок застосування 

притаманних йому інструментів у практиці господарювання [35, с. 27]. 

Н.Пахомова пропонує до розгляду такі екологічні критерії: 1) 

співвідношення «витрат-вигод», згідно з яким граничні витрати від 

застосування пакету інструментів менше граничних вигод; 2) «ефективності 

витрат», при якому граничні витрати від застосування пакету інструментів 

повинні бути найменшими; 3) «екологічної результативності», який говорить, 

що гранична вигода від застосування пакету інструментів повинна бути 

найбільшою [195, с. 157-158]. 

З узагальнення наведених принципів і критеріїв в контексті їх 

прийнятності для ідентифікації низьковуглецевого розвитку можна зробити 

наступні висновки: 

Перше. Більшість дослідників не дає чіткого понятійного розмежування 

принципів і критеріїв: те, що одні дослідники визначають як принципи, інші 

називають це критеріями. 
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Друге. Кількість названих принципів і критеріїв є досить великою та 

розмитою і вони більше схожі на характеристики, показники або індикатори 

виміру і оцінки сталого розвитку. 

Третє. Спільним для більшості досліджень є позиціонування принципів 

і критеріїв на дві групи: 1) які характеризують стан економіки та її зростання; 

2) які характеризують стан охорони навколишнього середовища і скорочення 

шкідливих викидів. 

Розглянутий вище характер дискусії щодо критеріїв має місце і щодо 

показників та індикаторів, які найкраще можуть характеризувати 

екологічний стан країни. В доповіді ОЕСР запропоновано набір індикаторів, 

об'єднаних в чотири групи: 1) ефективність використання природних 

багатств; 2) база наявних природних ресурсів; 3) вплив навколишнього 

середовища на якість життя; 4) політичні та економічні заходи і можливості. 

При цьому в якості показників пропонується враховувати: 1) екологічні 

видатки держави у структурі загальних видатків; 2) державні видатки на 

екологічно-деструктивну діяльність; 3) ресурсомісткість; 4) енергомісткість; 

5) частка утилізації утворюваних відходів; 6) рівень забруднення повітряних, 

водних та земельних ресурсів; 7) частка використання альтернативних 

джерел енергії [386, с. 5]. 

Л.Жарова та М.Ільїна для оцінки потенціалу країн у протидії зміні 

клімату пропонують використовувати такі показники: 1) частка країни у 

загальносвітових викидах; 2) ВВП на душу населення; 3) зміни в обсягах 

вуглецевих викидів; 4) викиди вуглецю на душу населення; 5) інтенсивність 

викидів (відношення до ВВП і на душу населення); 6) динаміка інтенсивності 

викидів; 7) частка енергії, отриманої з відновлювальних джерел; 8) участь 

країни у Кіотському протоколі та ратифікація Рамкової конвенції ООН зі 

змін клімату [106]. 

Л.Мельник і Е.Шкарупа пропонують обширний перелік показників (6 

розділів і 60 показників), який дозволяє досить повно відобразити різні 

аспекти екологічної складової економічної діяльності. Цей перелік включає 
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як кількісні, так і якісні показники, і є основою для системи індикаторів 

економіко-екологічного стану країн, регіонів, галузей, компаній тощо. Для 

кожної групи показників визначається відповідний індикатор. Кількість 

індикаторів визначається відповідно до кількості груп показників [168, с. 

454-456]. 

Єльський університет (США) запропонував макроіндекс сталого 

розвитку - індекс екологічної ефективності (Environmental Performance 

Index EPI). Цей індекс розраховується вже близько десяти років для 163 країн 

на основі 25 показників, що характеризують вплив навколишнього 

природного середовища на життєздатність екосистем. Індекс дозволяє 

орієнтуватися національним урядам щодо прогресу у досягненні країнами 

поставлених цілей екологічної політики. Тут розглядається два напрями 

екологічної політики: 1) зниження навантаження навколишнього середовища 

на здоров'я людини; 2) забезпечення життєздатності екосистем і розумного 

використання природних ресурсів. У цих напрямах виділено десять 

піднапрямів серед яких одна позиція – зміна клімату та енергетика [414]. 

Серед показників тут є такі, що характеризують стан низьковуглецевого 

розвитку, зокрема - відношення викидів вуглецю до ВВП і до обсягів 

спожитої електроенергії. 

Іншим методологічним напрацюванням в оцінці екологізації економіки, 

на думку В.Потапенко, стало визначення попиту людства на природний 

капітал під назвою екологічний слід (ecological footprint) [208, с. 13]. 

Екологічний слід – це антропогенне навантаження на довкілля та порівняння 

його із підтримувальною спроможністю планети. Екологічний слід 

визначається як територія, необхідна для отримання достатньої кількості 

ресурсів. Концепцію екологічного сліду застосовано Всесвітнім фондом 

дикої природи у «Звіті про живу планету», в якому Фонд публікує дані щодо 

величини екологічного сліду для 160 країн [348]. Але показники екологічного 

сліду дають дуже загальну оцінку країни з точки зору екології, чи є країна 

«екологічним боржником», чи є «екологічним донором». Тому для 
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конкретної оцінки країни з позицій низьковуглецевого розвитку вони не 

підходять. 

Багатьма дослідниками згадуються й інші індикатори та показники, 

зокрема «екологічної стійкості», «екологічної досяжності», «екологічної 

результативності» та інші [35; 168; 195]. Однак вони мають ті ж особливості, 

що й «екологічна ефективність» і є надто загальними для виміру 

низьковуглецевості національних економік. 

О.Галенович акцентує увагу на важливому показнику екологічності 

виробництва - вуглецеємності (кількості вуглецевих викидів на одиницю 

продукції). Цей показник дослідник вважає «загальним еквівалентом 

вартості» у світі низьковуглецевої економіки, універсальним показником 

оцінки «чистої», «зеленої» енергетики, енергоефективності, 

енергозбереження, який забезпечений методичним апаратом [68]. А.Ларсен, 

О.Подосенова, О.Сенова, А.Федоров теж вважають, що одним з найбільш 

прийнятних показників екологічності виробництва є вуглецеємність. На їх 

думку, цей показник здатний відігравати роль основного індикатора в 

реальній економіці [112].  

До речі, порівняння показника вуглецеефективності (зворотній 

показнику вуглецеємності) засвідчує, що його залежність із показниками 

екологічної ефективності та стійкості досить слабка. Це зумовлено тим, що 

зазначені (та й інші) екологічні показники та індекси є дуже загальними для 

такого конкретного сектору як низьковуглецевий розвиток і не дають його 

дзеркального відображення. Тим часом показники вуглецеємності ті 

вуглецеефективності адекватно відображають суть низьковуглецевого 

розвитку, оскільки прямо корелюють з показниками ВВП та вуглецевих 

викидів (рис. 2.1.). 
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Рис. 2.1. Групування країн за вуглецеефективністю та індексами екологічної 

стійкості та ефективності 
Розроблено автором за [427; 432; 434] 

 

З наведених досліджень можна зробити наступні висновки. 

Перший. Теоретична і практична база вже містить досить великий набір 

і велике різноманіття показників та індикаторів, переважна більшість яких 

стосуються характеристики сталого розвитку загалом, або стану 

навколишнього природного середовища. 

Другий. Для характеристики низьковуглецевого розвитку переважна 

більшість показників може мати лише фонове і аналогове значення в якості 

методологічного та інформаційного матеріалу. 

Третій. Розробка показників та індикаторів оцінки сталого 

низьковуглецевого розвитку має бути спеціально націленою і спрямованою 

саме на цей сектор сталого розвитку. 

Щодо окремих показників, які часто згадуються дослідниками, як такі 

що можуть бути використані для низьковуглецевої ідентифікації економіки, 

потрібне певне пояснення. Йдеться, насамперед, про показники інтенсивності 

вуглецевих викидів на одиницю території та на жителя країни. Однак при 

використанні цих показників можуть вникнути певні ускладнення. По-перше, 
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ці показники дуже залежні від площі території та чисельності населення. 

Звідси висока кон’юнктурність показників, що може суттєво викривити 

реальні масштаби та інтенсивність  викидів. Наприклад, Китай завжди буде 

мати низький рівень інтенсивності викидів вуглецю на жителя, а Канада та 

Австралія – на одиницю території. Але всі три країни є одними з найбільших 

продуцентів вуглецевих викидів серед країн світу. По-друге, обсяги будь-

яких шкідливих викидів в атмосферу не мають територіальної, регіональної, 

континентальної чи країнової фіксації. Будь-які обсяги викидів вуглецю (малі 

чи великі) одразу поширюються далеко за межі території викидів, на інші 

країни, регіони і континенти. Тому будь-яке обчислення таких показників 

може бути лише умовне, віртуальне. З цих міркувань дані показники взагалі 

не прийнятні для об’єктивної оцінки негативних наслідків вуглецевих 

викидів для зміни клімату. 

На основі проведених в цьому напрямі досліджень (в т.ч. в підрозділі 

1.3), автор прийшов до висновку, що, виходячи із гносеологічної  суті 

низьковуглецевого розвитку можна виокремити важливі базові установки, які 

можуть бути покладені в основу формування методологічного підходу для 

концептуальної ідентифікації низьковуглецевості національних економік.  

Перше. Економічне зростання та зростання споживання вуглецевих 

енергоносіїв – основного джерела вуглецевих викидів, як поняття мають бути 

розмежовані в теоретичному і практичному планах, як такі що несумісні. 

Друге. Економічне зростання має досягатись за умови скорочення 

споживання вуглецевих енергоносіїв та викидів вуглецю. Для сталого 

низьковуглецевого розвитку скорочення вуглецевих викидів є пріоритетніше 

за зростання економіки. 

Виходячи з наведених досліджень (в т.ч. в підрозділі 1.3), можна 

сформулювати парадигму сталого низьковуглецевого розвитку, яка 

ґрунтується на двох базових постулатах: скорочення вуглецевих викидів та 

зростання економіки. Ця парадигма розкриває не лише теоретичну 

характеристику низьковуглецевого розвитку, але й дає методологічний підхід 
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до його конкретного виміру та оцінки. В основі цього методологічного 

підходу кількісне і якісне порівняння зазначених двох вимог: скорочення 

вуглецевих викидів (ВВ) та зростання економіки (ВВП). 

На основі порівняння показників динаміки ВВ і ВВП можливі 4 ситуації: 

1) зростання ВВ і ВВП; 2) скорочення ВВ і ВВП; 3) скорочення ВВ і 

зростання ВВП; 4) зростання ВВ і скорочення ВВП. В кожній з цих ситуацій 

за інтенсивністю динаміки можливі по три варіанти: 1) коли темпи ВВ 

відповідають темпам ВВП; 2) коли темпи ВВ вищі за темпи ВВП; 3) коли 

темпи ВВ нижчі за темпи ВВП (табл. 2.1). 

 
 

Таблиця 2.1 
Моделі формалізації характеристики динаміки сталого 

низьковуглецевого розвитку  
 

Характеристика динаміки вуглецевих викидів (ВВ) та 
економіки (ВВП) країн 

Моделі спів-
ставлення 
темпів ВВ та 

ВВП 
1 2 

1. ВВ скорочуються, ВВП  зростає ¯ВВВВП 
1.1. ВВ скорочуються швидше, ніж зростає ВВП ¯ВВ>ВВП 
1.2. ВВ скорочуються адекватно зростанню ВВП ¯ВВ=ВВП 
1.3. ВВ скорочуються повільніше, ніж зростає ВВП ¯ВВ<ВВП 
2. ВВ скорочуються, ВВП скорочується ¯ВВ¯ВВП 
2.1. ВВ скорочуються швидше, ніж скорочується ВВП ¯ВВ>¯ВВП 
2.2. ВВ скорочуються адекватно скороченню ВВП ¯ВВ=¯ВВП 
2.3. ВВ скорочуються повільніше, ніж скорочується ВВП ¯ВВ<¯ВВП 
3. ВВ зростають, ВВП зростає ВВВВП 
3.1. ВВ зростають повільніше, ніж зростає ВВП ВВ<ВВП 
3.2. ВВ зростають адекватно зростанню ВВП ВВ=ВВП 
3.3. ВВ зростають швидше, ніж зростає ВВП ВВ>ВВП 
4. ВВ зростають, ВВП скорочується  ВВ¯ВВП 
4.1. ВВ зростають повільніше, ніж скорочується ВВП ВВ<¯ВВП 
4.2. ВВ зростають адекватно зростанню ВВП ВВ=¯ВВП 
4.3. ВВ зростають швидше, ніж скорочується ВВП ВВ>¯ВВП 
Розроблено автором 
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На основі формалізації показників динаміки вуглецевих викидів (ВВ) та 

економіки (ВВП), автором розроблено класифікацію характеристик моделей 

розвитку економіки з позиції глобальної антивуглецевої політики (табл. 2.2). 

При цьому до категорії сталого низьковуглецевого розвитку можуть бути 

віднесені лише ті країни, в яких вуглецеві викиди (ВВ) скорочуються, а ВВП 

зростає (перша група). Країни, в яких викиди зростають, а ВВП скорочується 

- ці країни в екологічному відношенні мають деградуючу економіку 

(четверта група).  Країни з адекватно спрямованими темпами скорочення чи 

зростання ВВ і ВВП – з позицій екології мають стагнуючу економіку. Але і в 

цих групах ситуація теж досить різна. Наприклад у другій групі значно 

краще, коли вуглецеві викиди скорочуються швидше за спад ВВП, а у третій 

краще, коли викиди зростають повільніше за зростання ВВП. В обох цих 

випадках вуглецеємність економіки буде знижуватись. 

 

Таблиця 2.2 

Матриця ситуаційних характеристик ідентифікації низьковуглецевості 
національних економік 

Ситуації і 
варіанти 

Оцінка динаміки Характеристики економіки 
ВВ ВВП групи підгрупи 

1 2 3 4 5 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

-  - 
- 
- 

+ 
+ 
+  + 

низьковуглецева перша 
друга 
третя 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

-  - 
- 
- 

- 
- 
-  - 

стагнаційна перша 
друга 
третя 

3.1. 
3.2. 
3.3. 

+  
+ 
++ 

++ 
+ 
+   

стагнаційна 
 

перша 
друга 
третя 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

+   
+ 
++ 

- - 
- 
-   

деградаційна перша 
друга 
третя 

Примітка: (+; -;) – зростання або скорочення темпів (+  +; -  -;) – перевищення темпів 
зростання або скорочення по ВВП над темпами по ВВ або навпаки. 
Розроблено автором 
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Однак така характеристика низьковуглецевості національних економік 

ґрунтується лише на поточній динаміці їх розвитку за показниками ВВП та 

вуглецевих викидів (ВВ). Тут не врахований накопичений за багато років 

потенціал вуглецеємності (чи вуглецеефективності) національних економік. 

А він, як показують дослідження дуже різний. Так, за даними Міжнародного 

енергетичного агентства (МЕА) рівень вуглецеефективності країн 

відрізняється в 100 разів: у Швейцарії – 15273 дол./т, у Вірменії – 155 дол./т. 

Така контрастність характерна не тільки для окремих чи поодиноких країн, 

але й для цілих груп (рис. 2.2.). 
 

 
Рис. 2.2. Групування країн за рівнем вуглецеефективності та 

 динаміки ВВП на ВВ 
Розроблено автором за даними [427; 431; 432] 
 

З наведених даних видно, що зростання обсягів викидів має місце як у 

країнах з високою вуглецеефективністю (тобто низькою вуглецеємністю), так 

і в країнах з низькою вуглецеефективністю (тобто з високою вуглецеємністю 

ВВП). Водночас в країнах із середньою та найнижчою вуглецеефективністю 

(чи вуглецеємністю) показники приросту ВВП і вуглецевих викидів значно 

скромніші. Отже показники вуглецеємності (чи вуглецеефективності) та 

динаміки ВВП і вуглецевих викидів не можуть бути взаємозамінні, навпаки – 
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вони мають взаємодоповнюватись, оскільки перші характеризують статичну 

ситуацію, а другі – динамічну. 

Якщо сумістити дані, наведені на рис. 2.2. з матрицею в табл. 2.2, то стає 

очевидною велика різниця в «ціні» досягнення успіхів низьковуглецевого 

розвитку в різних групах країн. Очевидно, що найбільш високої оцінки в 

досягненні низьковуглецевого розвитку заслуговують країни, які відносяться 

до першої групи на табл. 2.2.  та першої і другої групи на рис. 2.2. І навпаки, 

незадовільної оцінки в здійсненні антивуглецевої політики заслуговують 

країни, які належать до четвертої групи в табл. 2.2. та до четвертої і п’ятої 

групи на рис. 2.2. Однак в цих двох масивах країни можуть не співпадати: в 

країнах з високою вуглецеємністю може бути позитивна низьковуглецева 

динаміка (ВВ скорочуються, а ВВП зростає), а в країнах з низькою 

вуглецеємністю може бути негативна динаміка (ВВ зростають, а ВВП 

скорочується). Отже ці два підходи слід використовувати як доповнюючі. 

При формулюванні базового принципу характеристики 

низьковуглецевості економіки, на думку автора, потрібно виходити з базових 

постулатів парадигми сталого низьковуглецевого розвитку, якими є: 1) 

скорочення вуглецевих викидів; 2) зростання економіки. Похідною від 

поєднання цих двох умов низьковуглецевого розвитку може бути третя умова 

– зниження вуглецеємності економіки: як співвідношення двох попередніх – 

вуглецевих викидів до обсягів економіки (ВВП), або зворотний вимір – 

підвищення вуглецеефективності економіки. Тобто ці два виміри можуть в 

комплексі характеризувати дотримання умов скорочення викидів вуглецевих 

та зростання економіки.  

З урахуванням проведених досліджень для формулювання критеріїв 

низьковуглецевого розвитку, на думку автора, доцільно розглядати у двох 

контекстах: статичному та динамічному. Для оцінки стану 

низьковуглецевості економіки потрібні одні критерії, для оцінки динаміки 

низьковуглецевого розвитку – інші. Адже можливості скорочення викидів у 

країн з високою вуглецеємністю економіки є набагато більші, ніж у країн з 



 

 

96 

96 

низькою вуглецеємністю. Цілком очевидно, що в країнах з низькою 

вуглецеємністю певний час зростання вуглецевих викидів та вуглецеємності 

може бути неминуче. Тому критерії низьковуглецевості доцільно 

формулювати за групами країн з однорідними рівнями вуглецеємності чи 

вуглецеефективності. Такі критерії можуть бути встановлені для груп країн 

за класифікацією ООН за рівнем їх розвитку, за регіональним розташуванням 

та іншими ознаками. 

Інший підхід до встановлення критеріїв доцільний при оцінці динаміки 

низьковуглецевого розвитку. Це може бути критерій хронологічного 

характеру, як це запропоновано в Кіотському протоколі, де таким критерієм 

визначено рівень вуглецевих викидів в 1990 р. В теперішній час в рамках 

РКЗК ООН дискутується питання щодо перенесення такого критерію на 

2005р. Для поточної оцінки стану впровадження анти вуглецевої політики в 

країні та переходу економіки до низьковуглецевого розвитку в якості такого 

критерію може бути визначено показники вуглецеємності та 

вуглецеефективності економіки, а також обсяги вуглецю викидів і економіки 

(ВВП) за любий базовий рік, в т.ч. попередній до аналізованого періоду. 

Підхід до розробки показників ідентифікації низьковуглецевості 

економіки, на думку автора, має бути такий же як і до критеріїв: вони мають 

характеризувати стан і динаміку низьковуглецевості. Виходячи з цього, 

доцільно виділити дві групи показників: 1) оцінки стану низьковуглецевості 

економіки; 2) оцінки динаміки низьковуглецевого розвитку. В якості перших 

можуть бути показники вуглецеємності чи вуглецеефективності економіки. В 

якості других можуть бути показники: скорочення (зростання) вуглецевих 

викидів; зростання (спад) економіки (ВВП); скорочення (зростання) 

вуглецевих викидів; зростання (спад) економіки (ВВП). На перший погляд 

складається враження наявності дублювання між цими показниками. Однак, 

це лише на перший погляд. Справа в тому, що при визначенні вуглецеємності 

чи вуглецеефективності поглинається негативне значення показників 

зростання вуглецевих викидів і спаду економіки (ВВП), що суперечить цілям 
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низьковуглецевого розвитку. Можуть бути випадки, коли країни мають 

низьку статичну вуглецеємність економіки, але досить високі темпи 

(динаміку) зростання вуглецевих викидів, що неприйнятно для парадигми 

низьковуглецевого розвитку. Наприклад вуглецеві викиди за рік зросли на 

5%, а ВВП – на 10%, внаслідок чого вуглецеємність знизиться. Але будь-яка 

динаміка зростання вуглецевих викидів виводить економіку за межі 

парадигми низьковуглецевого розвитку. 

З урахуванням проведених досліджень автором сформульовано основні 

принципи, критерії та показники виміру та оцінки сталого низьковуглецевого 

розвитку як методологічні домінанти концептуальної ідентифікації 

низьковуглецевості (рис. 2.3.). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.3. Методологічні домінанти концептуальної ідентифікації 
низьковуглецевості національних економік 

Розроблено автором 

Основний 
принцип 

Основні 
критерії 

Основні 
показники 

Зниження вуглецеємності економіки 

Абсолютне і відносне скорочення вуглецевих викидів   
 (ВВ); 
Номінальне та реальне зростання економіки (ВВП) 

Оцінки стану низьковуглецевості економіки 
Ø рівень вуглецеємності економіки (ВВП), кг/дол. 
Ø або рівень вуглецеефективності економіки (ВВП), 
дол./кг 
Оцінки динаміки низьковуглецевого розвитку 
Ø скорочення (зростання) вуглецевих викидів (ВВ), % 
Ø зростання (скорочення) ВВП, % 
Ø зниження (зростання) вуглецеємності ВВП, % 
Ø або зростання (зниження) вуглецеефективності, % 

Методологічні домінанти 
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Отже, виходячи з парадигми низьковуглецевого розвитку, основним 

принципом має бути зниження вуглецеємності економіки. Цей принцип не 

допускає двояких трактувань чи будь-яких обмовок, відступів. Виходячи з 

цього принципу, сформульовані критерії низьковуглецевого розвитку, які 

мають відображати скорочення вуглецевих викидів. Ці критерії деталізують 

принцип: за відсутності дотримання одного з них економіку не можна 

віднести до сталого низьковуглецевого розвитку. Критерії покладені в основу 

розробки показників, які більше детально і різнобічно мають 

характеризувати дотримання критеріїв. 

Таким чином для виміру та оцінки сталого низьковуглецевого розвитку 

може бути використана мінімальна кількість показників. Однак вони мають 

високо інтегрований комплексний характер: макроекономічний та 

макроекологічний. Перший узагальнено характеризує економічне зростання, 

а другий – економічне навантаження на природне навколишнє середовище і 

екологічний розвиток. При цьому порівняння зростання економіки за умови 

скорочення вуглецевих викидів по суті означає, що йдеться лише про 

екологічно прийнятне (тобто не шкідливе для екології) економічне 

зростання. Не дивлячись на дуже обмежену кількість показників, вони 

достатньо повно відображають принципи та критерії низьковуглецевого 

розвитку.  

Зазначені показники динаміки вуглецевих викидів та ВВП 

характеризують стан впровадження моделі сталого низьковуглецевого 

розвитку. Ці показники характеризують позитивність ставлення урядів країн 

(адаптацію країн) до реалізації глобальної антивуглецевої політики, а також 

ефективність і радикальність дій у цьому напрямі. Це позитивний сигнал з 

боку країн для ТНК-інвесторів та міжнародних екологічних інституцій. 

Позитивна динаміка цих показників (скорочення вуглецевих викидів і 

зростання ВВП) свідчить, що країна перебуває на старті реалізації свого 

потенціалу низьковуглецевого розвитку. Саме така ситуація є найбільш 

привабливою для інвесторів. 
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На основі сформульованого методологічного підходу автором 

розроблена методика кількісної оцінки ідентифікації низьковуглецевості 

національних економік. В основу такої методики покладена систематизація і 

формалізація рейтингів країн за основними показниками оцінки 

низьковуглецевості економіки. Усереднення рейтингів кожної країни по 

сукупності показників дає інтегровану оцінку характеристики сталого 

низьковуглецевого розвитку (розрахунки див. підрозділ 5.4.). 

Таким чином важливою умовою управління процесом переходу до 

сталого низьковуглецевого розвитку є концептуальна ідентифікація 

національних економік на предмет їх низьковуглецевості. Здійснення такої 

ідентифікації потребувало дослідження та формулювання відповідного 

методологічного підходу, розробка якого потребувала усвідомлення 

гносеологічної  суті цього нового процесу та з’ясування його базових 

установок. З цією метою було сформульовано парадигму сталого 

низьковуглецевого розвитку, яка власне була покладена в основу розробки 

зазначеного методологічного підходу концептуальної ідентифікації 

низьковуглецевості економіки. На базі цієї парадигми та методологічного 

підходу та з урахування досліджень і розробок інших вчених розроблено 

принципи, критерії та показники концептуальної ідентифікації 

низьковуглецевості національних економік. 

Ідентифікація низьковуглецевості національних економіки є важливою і 

необхідною передумовою їх об’єктивної оцінки в процесі  сприяння переходу 

до низьковуглецевого розвитку. Водночас не менш важливе значення має 

формування управлінського впливу щодо сприяння енергоконверсії 

економік. В цьому контексті виникає потреба в теоретичному дослідженні та 

методологічній розробці важелів такого впливу, а саме механізмів мотивації 

процесу енергоконверсії та переходу національних економік до 

низьковуглецевого розвитку. 
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2.2. Методологічні домінанти мотивації енергоконверсії економіки 

 

Стратегія сталого низьковуглецевого розвитку може бути успішно 

реалізована завдяки ефективній системі мотивації цьому розвитку. Протягом 

останніх десятків років в багатьох країнах з метою сприяння екологізації 

економіки і насамперед розвитку відновлювальної енергетики стали 

застосовувати різні методи і механізми мотивації. Практика застосування цих 

методів і механізмів свідчить про їх недостатню адекватність екологічним та 

глобалізаційним вимогам і цілям. У значній мірі це було зумовлено 

відсутністю методологічних засад, необхідних для розробки та 

обґрунтування методів і механізмів сприяння сталому розвитку. Отже 

розв’язання проблеми створення ефективної системи мотивації 

низьковуглецевого розвитку актуалізує відповідні теоретичні дослідження та 

формулювання методологічних домінант мотивації, як основи розробки 

механізмів сприяння низьковуглецевому розвитку. 

У багатьох дослідженнях присвячених проблемі сприяння сталому 

розвитку використовується термін «регулювання». Це зокрема стосується 

праць таких дослідників як А.Аверченков, А.Галенович, Г.Сафонов та 

Ю.Федоров [217], Т.Бєлаш [15], В.Бодров [25], О.Веклич [37], С.Джеймс [91], 

Д.Короткова [136] та інші. Аналіз визначень терміну «регулювання» показав, 

що ця категорія досить широка для застосування у такій конкретно 

визначеній сфері, як сталий низьковуглецевий розвиток. Зокрема 

дослідниками розглядаються три види понять: 1) базове регулювання; 2) 

державне регулювання; 3) економічне регулювання.  

Термін «базове» регулювання трактується як «вид управління» [150]; як 

упорядкування діяльності [90]; як спосіб контролю [19]. Державне 

регулювання теж трактується по-різному: як спонукально-практична 

діяльність регуляторного характеру [235, с. 3]; як комплекс організаційних, 

правових, економічних та інших заходів [90, с. 69]; як цілеспрямований 

вплив держави на економічну систему [11, с. 61]; як система заходів 
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законодавчого, виконавчого та контрольного характеру [158, с. 48]; як 

сукупність інструментів встановлення державою вимог [19]. 

Економічне регулювання переважною більшістю дослідників 

асоціюється з державним регулюванням [178]. Регулювання економіки – це 

розподіл ресурсів у відповідності з потребами суспільства [292], це 

регулювання економічних процесів державою [150]. Водночас окремі автори 

визнають економічне регулювання дещо відмінне від управління і основний 

акцент роблять на стимулюванні та примусі. Економічне регулювання – це 

застосування урядом обмежень на ціни (тарифи) [178], а також дотацій, 

субсидій, податкових і кредитних пільг, дотацій субвенції, доплат [83]. Більш 

повне визначення передбачає, що регулювання – це спосіб використання 

органами влади стимулів, які спонукають суб’єкти господарювання 

дотримуватись встановлених державою правил господарської діяльності та 

застосування санкцій за їх недотримання [11]. 

Таким чином з позицій етимології поняття «регулювання» за значенням 

споріднене з поняттям «управління». У них, на думку О.Смирнової, є спільні 

ключові слова, які несуть основне смислове навантаження: спрямування, 

упорядкування діяльності, вплив на неї та контроль [235, с. 3]. Узагальнення 

численних визначень терміну «регулювання» свідчить, що переважна 

більшість дослідників в це поняття вкладає ознаки, які не несуть прямого 

мотиваційного навантаження стосовно процесу розвитку. З цих позицій 

поняття «регулювання» є надто загальне і має слабке мотиваційне 

навантаження. Таке навантаження, значно в більшій мірі, несе безпосередньо 

сам термін «мотивація», який можна розглядати як сегмент більш загальної 

категорії «регулювання». 

Категорія «мотивація» спочатку виникла та сформувалась у сфері 

трудових відносин і переважною більшістю дослідників трактується як 

«процес спонукання до певної діяльності і певних цілей» [11; 92; 143; 190]. 

Аналіз численних визначень «мотивації» свідчить, що ключовим елементом 

у них є слово «спонукання», яке несе основне смислове навантаження. 
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Найбільш загальним і всеосяжним, на думку автора, є визначення 

М.Мескона: «мотивація» – процес спонукання до діяльності для досягнення 

цілей [383].  

В контексті сприяння розвитку багато авторів, і зокрема С.Ілляшенко, 

вказують на необхідність підсистеми мотивації як невід’ємного елемента 

системи формування і функціонування організаційно-економічного 

механізму управління [115]. Однак наукові погляди в теорії мотивації 

стосовно сфери економічної діяльності є дуже різними. Ці відмінності 

стосуються переважно основних складових змісту «мотивації», зокрема 

предмету та механізмів. 

Що стосується предмету мотивації, то його широкі трактування уже 

давно вийшли за межі трудової діяльності, за межі суб’єктів та індивідуумів. 

Дослідження сфери застосування терміну мотивації показали, що воно може 

стосуватись різних напрямів і видів діяльності. Так, Б.Райзберг, 

Л.Лозовський, Є.Стародубцева [216], І.Сорока [237] та інші визначають 

сферу мотивації досить широко, як зовнішнє чи внутрішнє спонукання 

економічного суб’єкта до того чи іншого виду діяльності з метою досягнення 

будь-яких цілей. 

Значно складнішим і важливішим стосовно досліджуваної теми є аналіз 

категорії «мотивації» в контексті застосування її механізмів. Проведені 

автором дослідження численних визначень науковців в такому контексті 

змісту мотивації дозволили виділити низку ключових слів, які розкривають 

суть механізмів мотивації. З цих позицій більшість авторів розглядають такі 

складові мотивації: 

Ø як сукупність мотивів, що спонукають суб’єкта до певної діяльності 

та досягнення певної мети [188]; 

Ø як сукупність спонукальних чинників, що викликають активність та 

визначають спрямованість діяльності суб’єкта [124; 402]; 

Ø як сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають 

суб’єкта до певної діяльності [102; 216; 224; 231; 256]. 



 

 

103 

103 

Чимало дослідників допускають ототожнення поняття мотивації з 

іншими поняттями, зокрема: мотивів і потреб [38]; мотивів і стимулів [20], а 

також мотивів та інтересів [232]. В окремих літературних джерелах 

мотивування ототожнюють зі стимулюванням, особливо коли йдеться про 

економічні методи мотивування. На думку Н.Андреєвої, мотивація завжди є 

внутрішньо зумовленою, але залежить від зовнішніх факторів і може бути 

збудженою зовнішніми стимулами [7].  

В.Сладкевич вказує на те, що мотиви виконують три основні функції: 

спонукальну, спрямовуючу та регулювальну. При цьому спонукальна 

функція мотивів полягає в тому, що воно зумовлює поведінку й діяльність, 

спрямовуюча – у виборі та здійсненні певної лінії поведінки і діяльності, а 

регулювальна – у тому, що поведінка і діяльність мають або особистісний 

характер, або спрямовані на реалізацію інтересів колективу, фірми [231]. 

Такий підхід є особливо актуальним для економічної (господарської) 

мотивації. Так, О.Бреусенко–Кузнєцов, О.Винославська, В.Зливков 

«Економічну мотивацію визначають як процес поєднання цілей суб’єктів 

господарювання для найповнішого задоволення потреб, а також система 

засобів впливу для досягнення поставленої мети» [213]. О.Машков термін 

«мотивація» трактує як «спонукання економічного суб’єкта до діяльності для 

досягнень будь-яких цілей, наявність інтересу до цього та засобів 

стимулювання чи спонукання» [164]. Більшість дослідників під терміном 

«економічне спонукання» розуміють як універсальний метод управління, що 

спирається на мотиви та інтереси людей і організацій [334]. При цьому, на 

думку Б.Райзберга, «економічне спонукання спирається не тільки на 

позитивні стимули, а й на антистимули у формі штрафів, грошових і 

майнових вилучень, позбавлення пільг» [215]. 

В процесі дослідження численних визначень термінів «регулювання» і 

«мотивація» автором з’ясовано, що у першому випадку ключове слово 

«спонукання» практично не зустрічається, а у другому випадку – присутнє 

практично в кожному визначенні. Отже між цими категоріями є суттєва 
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різниця, що має принципове і важливе значення, зокрема в контексті 

досліджуваної теми щодо сприяння сталому низьковуглецевому розвитку. 

Термін «спонукання» несе основне смислове навантаження, коли йдеться про 

сприяння розвитку і особливо про необхідність інвестування економіки. 

Більше того термін «спонукання» теж трактується у більшості випадків через 

мотивування. Терміни «мотивація» та «спонукання» більшістю дослідників в 

цій сфері вважають синонімічними.  

На основі широкого аналізу понятійного апарату мотивації автором 

зроблені наступні висновки, важливі для забезпечення сприяння процесу 

сталого низьковуглецевого розвитку:  

Ø мотивація не обмежується сферою трудової діяльності людей, а 

поширюється і на сферу економічної діяльності, в т.ч. в суспільних, 

національних і глобальних масштабах; 

Ø асоціювання мотивації зі спонуканням свідчить, що це поняття 

значно ширше за стимулювання. Стимулювання лише складова частина 

загальної системи спонукання, яке включає також змушування (примус); 

Ø виокремлення внутрішньої і зовнішньої мотивації дає підстави 

стверджувати про можливість розгляду національної та наднаціональної 

(глобальної) системи мотивації. 

У проблематиці дослідження сприяння екологізації економіки 

дослідники ключову роль відводять екологічній мотивації. О.Прокопенко 

трактує її як сукупність компонентів мотивації, що створюють вибірковість 

дій, спрямованих на зниження деструктивного впливу на довкілля та 

привнесення в нього позитивних змін. О.Прокопенко вважає, що екологічна 

мотивація відіграє ключову роль у процесі екологізації усіх сфер діяльності 

багатоаспектно і різнофункціонально [211, с. 45]. При цьому О.Прокопенко 

пропонує визначення екологічної мотивації як такої, що «спрямовує людську 

активність на розробку і просування на ринку екологічних інновацій, 

здійснення екологічно зважених покупок тощо». Екологічна мотивація, 

проявляючись в різних сферах суспільного життя людини, створює 
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передумови екологізації суспільного виробництва. Екологізація суспільного 

виробництва формує екологічну мотивацію і відповідно поведінку інших 

особистостей, екологічно прийняті форми поведінки у суспільстві [211, с. 

34]. 

На основі аналізу базових визначень мотивації та їх адаптації до 

екологічної сфери автор пропонує визначення мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку, яку можна адекватно розглядати як «сукупність 

внутрішніх і зовнішніх умов та факторів», які спонукають до переходу 

економік на низьковуглецевий розвиток, наслідками якого є скорочення 

вуглецевих викидів та зростання валового продукту. 

З наведених досліджень видно, що більшість дослідників розглядають 

дві основні групи мотиваційних механізмів: 1) стимулювання; 2) 

змушування. Одні науковці на це вказують прямо, з інших досліджень це по 

суті випливає. Так, І.Шкрадюк до стимулів відносить: гарантовані тарифи; 

інвестиційний податковий кредит; податкові пільги, а до змушування квоти 

на закупку електроенергії; «зелені» сертифікати; технічне регулювання [287]. 

В.Каргієв теж поділяє мотиваційні механізми на зазначені вище дві групи. До 

перших він відносить: ринкові механізми; податкові пільги; спеціальні 

закупівельні тарифи; гранти на інвестиції; фінансування; «зелені» ціни. До 

других відносить: тендерні системи; зобов’язання; сертифікати; 

держзакупки; квоти на закупки «зеленої» електроенергії; екологічні податки 

[122, с. 5].  

А.Дубодєлова, О.Юринець, М.Федорів виділяють три види 

організаційно-економічних механізмів екологізації виробництва: примусові, 

заохочувальні та маркетингові. При цьому дослідники відносять: 1) до 

заохочувальних механізмів податкові, кредитні пільги, субсидії, дотації і 

гранти; 2) до примусових механізмів - екологічні платежі, штрафи, санкції і 

заборони, стандартизацію ліцензування, менеджмент; 3) до маркетингових 

механізмів – створення та забезпечення розвитку ринку природних ресурсів і 

екобезпечних товарів [97, с. 160]. 
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О.Мельник, О.Маценко та Ж.Пронікова за характером впливу виділяють 

негативну та позитивну мотивацію. До позитивної належать: пільгове 

оподаткування; кредитування; бюджетні дотації; гранти; субсидування цін 

тощо. До негативної належать: штрафи; санкції; екологічна стандартизація; 

платежі за забруднення довкілля та інші економічні інструменти [169]. Тобто 

ці дослідники теж притримуються позиції щодо відмежування механізмів 

змушування від стимулювання.  

На думку Б.Райзберга, економічне спонукання виступає як 

універсальний метод управління, що спирається на мотиви та інтереси людей 

і організацій. Економічне спонукання спирається не тільки на позитивні 

стимули, а й на антистимули у формі штрафів, грошових та майнових 

вилучень, позбавлення пільг. Економічне стимулювання тісно пов’язане з 

адміністративно-розпорядчим в тому сенсі, що держава призначає систему 

економічних стимулів і способи її застосування [215]. Д.Лижін теж вважає, 

що для переходу до зеленої економіки повинні бути створені стимулюючі 

заходи, що сприяють цьому: пільгове кредитування та оподаткування 

проектів по модернізації, субсидування виробників енергії, одержуваної з 

альтернативних джерел, системи «зеленої» сертифікації і т.п. [156, с. 5]. 

Експерти ЮНЕП вважають, що необхідно підтримувати заохочувальну 

систему субсидій, податку і правил, що сприяють відповідальному 

ставленню до навколишнього середовища і допомагають включити збиток, 

заподіяний середовищу, в собівартість продукції [349, с. 15]. 

Т.Галушкіна, досліджуючи досвід ОЕСР зі сприяння зеленому 

зростанню, вказує на бар’єри, які протидіють цьому процесу, і які слід 

враховувати розробникам відповідних стратегій, з метою їх подолання. Серед 

основних бар’єрів ОЕСР науковець виділяє: 1) екологічно шкідливі субсидії 

на видобуток викопного палива; 2) занижені ціни на енергоресурси; 3) 

конкуренція впровадженню більш чистих технологій з боку дешевих 

традиційних «коричневих» технологій; 4) нерозвиненість ринків для 

«зелених» товарів; 5) суперечливість інструментів державної екологічної та 
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економічної політики; 6) консервативні звички, стереотипи та інерція у 

поведінці споживачів і виробників. Виходячи з цього, на переконання 

експертів ОЕСР, система стимулів до «зеленого» зростання має бути 

спрямована на подолання цих бар’єрів [70, с. 152-154]: 

Успішна реалізація екологічної політики вимагає, щоб система мотивації 

сталого низьковуглецевого розвитку володіла не тільки механізмами 

стимулювання, але й примусу до такого розвитку. В теорії і практиці 

міжнародної політики такими заходами економічного впливу, як показують 

дослідження, є міжнародні економічні санкції. Використання міжнародних 

економічних санкцій, як примусових заходів невоєнного характеру, як 

способу тиску однієї держави (чи групи держав) на іншу державу з метою 

змусити уряд останньої піти на поступки та внести корективи щодо 

зовнішньої політики, відоме ще з давніх часів. На думку Ю.Седляр, подібні 

заходи застосовувались різними країнами для досягнення тих чи інших 

зовнішньополітичних цілей. У XX ст. використання міжнародних санкцій 

увійшло до арсеналу дипломатії провідних держав світу і міжнародних 

організацій. У ХХІ столітті роль санкцій, насамперед економічних і 

фінансових, як чинника зовнішньополітичного впливу, зростає у зв’язку із 

посиленням процесів глобалізації у всіх сферах суспільного життя [228, с. 5].  

Найбільш поширеними і водночас найбільш сутнісними є визначення 

міжнародних економічних санкцій, як способів змушування в подоланні 

національного протекціонізму та досягнення консенсусу чи консолідації 

зусиль в реалізації глобальних цілей та інтересів. Так, Б. Картер вважає, що 

економічні санкції можуть бути визначені як примусові заходи економічного 

характеру, що реалізуються з метою зміни політики країни [317, с. 4]. 

Зазначене визначення Б.Картера по суті найбільш адекватно відображає 

проблему суперечностей в глобальній антивуглецевій політиці і необхідність 

її розв’язання, у т.ч. з використанням міжнародних економічних санкцій. 

Проведене автором узагальнення досліджень фахівців у сфері 

міжнародних економічних санкцій показало, що у переважній більшості їх 
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визначень закладено механізм змушування країн до виконання взятих 

зобов’язань, або важливих загальноцивілізаційних рішень. Переважна 

більшість дослідників в поняття міжнародних санкцій вкладають саме заходи 

примусу країн до виконання важливих рішень чи суспільно необхідних 

зобов’язань (табл. 2.3). Дуже часто санкції стають квінтесенцією розв’язання 

проблеми суперечностей в реалізації глобальної економічної та екологічної 

політики.  

Таблиця 2.3  

Мотиваційна сутність міжнародних економічних санкцій 

Автори і джерела 
посилання 

Ключові фрази визначення санкцій 
 

1 2 
 
К.Кононова [132, с. 111] 

 
«в перекладі від латинської «примусовий засіб».  
 

Дж. Коулман [323, с. 242] «методи примусу для виконання норм 
поведінки». 
 

Д.Дрезнер  [327, с. 2] «як примус (здебільшого економічний) держави, 
нації чи коаліції країн». 
 

Б. Тейлор [411, с. 12] «примусовий інструмент економічного впливу 
одних держав на політику інших».  
 

Й.Галтунг [344, с. 379] «дії проти суб’єктів, щоб змусити  виконувати 
визначені правила».  
 

Г.Лентнер  [375, с. 197] «економічні інструменти, щоб примусити 
поводитися у визначений спосіб». 
 

Б. Картер [317, с. 4] 
 
 

«заходи економічного характеру, щоб змусити 
країну змінити політику».  

Р. Папей [388, с. 95] 
 

«економічний примус цільового характеру». 

Г.Аскарі [307, с.36] «покарання, штрафи, примус або погрози таких 
дій». 
 

Г.Гуфвауер [362, с. 2] «обмеження в торговельних або фінансових 
відносинах для досягнення зовнішньо-
політичних цілей».  
 

Ю.Седляр [228, c. 18] «примусові заходи економічного характеру, що 
переслідують зовнішньополітичні цілі».  

 

Систематизовано автором 
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Виходячи з цього узагальнення, можна виокремити два основні  

елементи концепції міжнародних економічних санкцій: 1) примусові заходи 

впливу з метою подолання національного протекціонізму; 2) примусові 

заходи, спрямовані на досягнення глобальних цілей. Така концепція 

міжнародних економічних санкцій повністю прийнятна у сфері 

відповідальності країн за ухилення від здійснення глобальної екологічної 

політики. Така характеристика міжнародних санкцій теж цілком прийнятна у 

сфері сталого низьковуглецевого розвитку, оскільки йдеться про 

застосування санкцій, з метою подолання національного протекціонізму та 

посилення глобалістичних тенденцій, в цьому напрямі, а також спонукання 

суб’єктів до скорочення шкідливих викидів та екологізації економіки. 

Водночас, як показують дослідження, мотивація може містити 

спонукальні фактори, які можуть мати подвійний, комплексний характер 

впливу: стимулювання і змушування одночасно. Такими зокрема є екологічні 

податки. Спроби запровадження екологічних податків робились ще на 

початку XX століття. Тоді почались дослідження зовнішніх екологічних 

витрат виробництва, які отримали назву «негативні екстернальні ефекти».  

Одним із перших на це звернув увагу відомий англійський економіст А. 

Пігу. Він зауважив, що фірма-виробник створює забруднення як побічний 

продукт максимізації свого прибутку, при цьому сама не «страждає» від 

цього. Витрати від забруднення беруть на себе інші суб'єкти і суспільство 

загалом у вигляді погіршення середовища проживання, ризиків для здоров'я, 

зниження продуктивності праці тощо. А. Пігу запропонував спосіб корекції 

цього негативного зовнішнього ефекту: суспільство має змусити фірму-

забруднювача інтерналізувати (скорочувати) ці витрати шляхом сплати 

податку на забруднення. Цей податок має дорівнювати величині від'ємного 

зовнішнього ефекту. Такий податок підвищує вартість виробленої продукції 

на величину зовнішніх втрат від забруднення. Отже, гранична вартість 

виробленої продукції для фірми буде дорівнювати граничній вартості її для 
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суспільства. При цьому фірма-забруднювач змушена зменшувати обсяги 

виробництва [392, с. 26]. 

Відомий американський економіст Г. Таллок вказав на те, що податок А. 

Пігу може замінити традиційні податки на працю і капітал в якості 

інструмента поповнення бюджету. У цьому випадку суспільство не лише 

отримає необхідні йому податкові надходження, але і обмежить екологічний 

збиток. У цьому податку є подвійна функція: дохід в казну і зменшення 

негативного зовнішнього ефекту [423, с. 27]. Отже в концепції Г.Таллока 

екологічний податок приносить суспільству «подвійний дивіденд»: 

екологічний – через поліпшення якості навколишнього середовища і 

економічний – через зменшення спотворювального ефекту інших податків, 

зокрема на працю і капітал. У зв’язку з цим Сущенко О. та Шварце Р. 

вважають, що запропонований А.Пігу «вуглецевий податок (податок на 

викиди парникових газів) є класичним інструментом у боротьбі зі зміною 

клімату» [251, с. 24]. 

В сучасних умовах глобалізації кліматичної проблеми в шкалі цінностей 

головним стає екологічний добробут. Прикладом здійснення такої 

переоцінки цінностей може бути запровадження екологічного податку не 

просто для наповнення бюджетів, а саме для фінансування сталого 

низьковуглецевого розвитку. Підставою для цього послужило, по-перше, 

усвідомлення того, що оподаткування природних ресурсів є ефективним 

стимулом зменшення їх споживання, скорочення викидів вуглецю і 

мотивацією для модернізації підприємств. А по-друге, стало все більш 

очевидним, що акумуляція доходів від екологічних податків створює вагомі 

фінансові можливості для розвитку безвуглецевих виробництв, насамперед у 

сфері енергетики, а також створення нових робочих місць і збільшення 

заробітків у низьковуглецевій економіці [291]. 

На основі проведеного дослідження автором розроблено функціональну 

структуру системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку (рис. 2.4). 
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При цьому групування механізмів стимулювання та змушування на схемі 

представлено узагальнено і дещо умовно. 

Останнім часом процес глобалізації все більше проникає в систему 

мотивації екологізації сталого розвитку. Для цієї глобалізації характерні такі 

тенденції: 1) звичайне поширення механізмів та інструментів між країнами; 

2) міжкраїнова універсалізація і гармонізація механізмів та інструментів; 3) 

централізація механізмів та інструментів на наднаціональному (глобальному) 

рівні. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Функціональна структура системи мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку 
Розроблено автором  
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податки. Прикладом універсалізації є екологічні податки, спеціальні 

податкові і кредитні пільги, зелені сертифікати, тарифи і квоти, а також 

системи торгівлі. Поширення механізмів та інструментів екологічної 

мотивації вже торкнулась близько сотні країн, а їх універсалізація кількох 

десятків країн. Першим прикладом централізації і глобалізації механізмів 

мотивації стало запровадження Кіотських механізмів: механізмів чистого 

розвитку (МЧР), проектів спільного впровадження (ПСВ); Міжнародної 

торгівлі квотами на викиди (МТКВ) парникових газів. Ці механізми поки що 

торкнулись лише десятків країн за універсальними вимогами. Але головне, 

що вони здійснюються за єдиними (уніфікованими) правилами для всіх 

країн-учасників із єдиного центрального методологічного центру. 

Таким чином важливою умовою розв’язання суперечностей між 

економічним зростанням і збереженням навколишнього природного 

середовища є впровадження ефективної системи сприяння сталому 

низьковуглецевому розвитку. Формування такої системи можливе на основі 

фундаментального дослідження мотивації, як категорії, що кількісно поєднує 

в собі стимулюючі і змушуючі заходи внутрішнього і зовнішнього впливу на 

суб’єктів господарювання з метою досягнення поставлених насамперед 

екологічних цілей. Дослідження категорії мотивації показали, що вона 

прийнятна для імплементації процесів екологізації та глобалізації сталого 

низьковуглецевого розвитку і може бути використана для формулювання 

системи механізмів сприяння такому розвитку. Мотивація може бути задіяна 

в екологічних та глобалізаційних цілях і використана для гармонізації 

національних та глобальних інтересів. Основною цільовою установкою 

системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку має бути спонукання 

країн і компаній (продуцентів) до скорочення шкідливих викидів та 

забезпечення економічного зростання. 

Водночас важливо враховувати, що реалізація концепції мотивації 

сталого низьковуглецевого розвитку можлива через систему методів, 

механізмів та інструментів. Завдання полягає в тому, щоб серед численного 
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арсеналу методів, механізмів та інструментів, відомих економічній науці і 

практиці, відібрати такі, які в найбільшій мірі і найкращим чином сприяють 

імплементації процесів екологізації та глобалізації в систему економічної 

діяльності. З цією метою потрібне теоретичне та методологічне дослідження 

адаптивності методів, механізмів та інструментів цілям і завданням мотивації 

сталого низьковуглецевого розвитку. 
 

2.3. Імплементація процесів екологізації та глобалізації в системі 

мотивації розвитку економіки 
 

Важливою умовою успішної енергоконверсії економіки є створення 

цілісного, в широкому розумінні, еколого-економічного механізму мотивації 

цього процесу. Завдання цього механізму – забезпечити скорочення 

вуглецевих викидів та зростання економіки. Наявний в теорії і практиці 

арсенал мотиваційних методів та інструментів зорієнтований головним 

чином на інноваційний економічний розвиток. Однак багато цих методів, 

механізмів та інструментів може бути адаптовано до мотивації еколого-

орієнтованого, в т.ч. низьковуглецевого розвитку. Водночас в цій сфері 

можуть бути застосовані нові механізми та інструменти екологічного 

характеру. Аналогічно для сприяння глобалізації низьковуглецевого розвитку 

можуть бути використані як наявні, модифіковані, так і нові методи, 

механізми та інструменти. Головне завдання тут полягає у їх відборі і 

перевірці на предмет адекватності та ефективності в імплементації процесів 

екологізації та глобалізації, а також гармонізації екологічних та економічних 

інтересів.  

Суперечність між екологічними та економічними інтересами головним 

чином зумовлена об’єктивно: з одного боку, потребою економічного 

зростання, а з іншого – необхідністю збереження навколишнього 

середовища. Однак, як стверджує О.Веклич, екологічні та економічні 

інтереси можна і треба гармонізувати. Для цього, на думку О.Веклич, 

потрібна «система спонукальних інструментів примусового й стимулюючого 
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характеру економічного механізму екологічного регулювання. Імплементація 

екологічних цілей в економічні інтереси товаровиробників – такою, на думку 

науковця, є суть економічного механізму раціоналізації 

природокористування» [35, с. 17].  

Економічний механізм екологічного регулювання О.Веклич пропонує 

аналізувати у широкому та вузькому значенні. В широкому розумінні цей 

механізм представляє собою сукупність форм і методів функціонування 

суспільного виробництва як цілісної еколого-економічної системи. У 

вузькому розумінні економічний механізм екологічного регулювання - це 

система спонукальних інструментів, що керують економічною поведінкою 

суб’єктів господарювання, спрямовуючи їх на недопущення шкідливого 

впливу на навколишнє середовище, а відтак - на досягнення еколого-

економічної збалансованості функціонування суспільного виробництва, 

якісного стану довкілля [35, с. 13-15] . 

Дослідження стану адаптації економічних методів, механізмів та 

інструментів до екологічної сфери свідчать, що в значній мірі вони прийнятні 

і для мотивації низьковуглецевого розвитку. Так, О.Цапко-Піддубна та 

Ю.Біленко виділяють дві групи механізмів стимулювання 

енергоефективності: інвестиційні та фіскальні. До перших вони відносять 

дотації, субсидії, субвенції, гранти, пільгові кредити. До других – податкові 

та митні пільги, прискорену амортизацію. При цьому дослідники наводять 

дані, що у сфері енергозбереження переважають інвестиційні механізми 

мотивації, на них у світі припадає загалом 70% впливу, тоді як на фіскальні – 

лише 17%, решта – інші механізми. Найбільша частка – до 80% припадає на 

інвестиційні механізми в країнах ОЕСР, особливо в США, Японії і Канаді. На 

фіскальні механізми найбільша частка впливу припадає в країнах СНД – до 

40% [279, с. 155]. Н.Кравчук акцентує увагу на фіскальних інструментах, 

називає їх близько 20 видів, які використовуються для мотивації екологізації 

і мають різне поширення – від 3 до 35 країн. При цьому дослідник вважає, що 
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найпоширеними інструментами для стимулювання розвитку відновлювальної 

енергетики є податки на використання традиційних видів палив [139, с. 8]. 

І.Грицевич виділяє дві групи механізмів підтримки відновлювальної 
енергетики в ЄС: 1) тарифну систему; 2) квотно-сертифікаційну систему [78, 
с. 19]. Л.Гринів акцентує увагу на використанні в 30 найбільших країнах 
світу таких основних груп методів: 1) тарифної системи; 2) квотно-
сертифікаційної системи; 3) грантів на НДДКР; 4) фіскальних пільг [77, с. 2]. 
О.Акішин, провівши дослідження по великій сукупності країн (близько 40), 
виділяє такі, найбільш характерні, методи: 1) спеціальні (зелені) тарифи; 2) 
квотно-сертифікаційні системи; 3) субсидії, дотації, субвенції, компенсації і 
гранти; 4) пільгові кредити; 5) податкові пільги; 6) державні закупки [4, с. 
112].  

Світовий банк, узагальнюючи міжнародну практику застосування 
механізмів вуглецевого розвитку, виділяє дві основні групи механізмів: 1) 
торгівлю викидами; 2) екологічні податки. При цьому називається 30 
різновидів схем торгівлі викидами (національних, субнаціональних і 
регіональних) і 14 різновидів екологічних податків, в т.ч. 11 національних і 3 
субнаціональних [431, с. 5]. С.Марова пропонує такі «сучасні ринкові 
інструменти екологічної політики: 1) торгові дозволи і квоти на викиди; 2) 
екологічні податки; 3) екологічні внески (платежі); 4) екологічні субсидії та 
пільги; 5) схеми відповідальності і компенсації» [160, с. 2]. О.Аверченков, 
О.Галенович, Г.Сафонов та Ю.Федоров пропонують виділяти системи 
регулювання: 1) діючі в рамках РКЗК ООН; 2) діючі на основі квотування; 3) 
обов’язкові і добровільні; 4) міжнародні і муніципальні; 5) на міжгалузеві і 
галузеві [217, с. 17]. 

В процесі дослідження автором опрацьовано великий масив механізмів 
та інструментів, які вже використовуються в теорії і практиці еколого-
економічної діяльності, і в тій чи іншій мірі прийнятні для мотивації сталого 
низьковуглецевого розвитку. На основі вивчення численних літературних 
джерел щодо аналізу практики застосування цих механізмів та інструментів 
автором зроблена їх класифікація, сформульовані класифікаційні ознаки і 
види (табл. 2.4).  
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Таблиця 2.4 
Класифікація механізмів та інструментів прийнятних для            
мотивації сталого низьковуглецевого розвитку 

Класифікаційні ознаки Класифікаційні види 
1 2 

1. За характером впливу Ø стимулюючі 
Ø змушуючи 
Ø подвійної дії 

2. За способом впливу Ø економічні 
Ø адміністративні 

3. Економічні Ø ринкові  
Ø фіскальні 
Ø інвестиційні 
Ø бюджетні  

4. Адміністративні Ø тендерні системи 
Ø державні закупівлі 
Ø система чистого виміру 
Ø сертифікація 
Ø дозвільні системи 
Ø квотування 
Ø ліцензування 
Ø реєстрування 
Ø стандартизація 

5. За регіональним статусом Ø міжнародні 
Ø національні 
Ø муніципальні 

6. За статусом незалежності Ø діючі в рамках РКЗК 
Ø незалежні або ізольовані 

7. За обов’язковістю Ø обов’язкові 
Ø добровільні 

8. За галузевим напрямом Ø міжгалузеві 
Ø галузеві 

9. За характером регулювання Ø на основі квотування і переуступки прав 
Ø на основі компенсаційних кредитів 

10. За спрямованістю впливу Ø сприяють прямому і абсолютному 
обмеженню викидів 
Ø сприяють відносному підвищенню енер-
гоефективності та вуглецеефективності 

11. За ефективністю Ø «зелені» сертифікати для відновлювальної 
енергетики 
Ø «білі» сертифікати для 
енергоефективності 

Розроблено автором за даними [4; 31; 35; 43; 77; 78; 139; 147; 149; 157; 160; 217; 
242; 267; 272; 279; 431] 
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В контексті досліджуваної проблеми важливе значення має розгляд 

методів та механізмів мотивації сталого низьковуглецевого розвитку з 

позицій характеру їх впливу. Тут особливо важливо виділяти дві основні 

групи методів та механізмів: перша, які мають переважно стимулюючий 

характер, друга – переважно змушуючий характер. Як показало групування в 

сфері мотивації екологізації економіки можливість застосування змушуючих 

механізмів виявилась навіть більшою, ніж стимулюючих. Водночас можливі 

механізми подвійної дії впливу: стимулюючого і змушуючого. Це особливо 

характерне для тарифно-сертифікаційних систем регулювання вуглецевого 

ринку. 

Одними з перших для регулювання шкідливих викидів парникових газів 

були запроваджені тарифна система, квотно-сертифікаційна система та 

система торгівлі квотами на викиди. Ці системи в різних модифікаціях 

набули поширення в різних країнах. Позитивне в цих системах те, що вони 

взаємно доповнюють одна одну. Аналіз цих систем з позицій функціональної 

структури мотивації дає можливість з’ясувати, що: 1) тарифна система 

справляє переважно стимулюючий вплив; 2) квотно-сертифікаційна система - 

змушувальний вплив; 3) а торгівля квотами на викиди справляє подвійний 

вплив. 

Тарифна система вперше була використана у 80-х роках ХХ ст. в США, 

в 90-ті роки отримала визнання в європейських країнах і на сьогодні діє 

більше як в 50 країнах світу. Її суть полягає в тому, що держава підтримує 

закупівельні ціни на «чисту» енергію на рівні реальних витрат на її 

виробництво. При цьому, за свідченням Ю.Федорова, використовуються дві 

схеми: 1) гарантовані контрактні закупівлі за фіксованими тарифами, 

вищими за ринкові ціни; 2) фіксовані надбавки до ринкових цін на 

електроенергію при її продажі на вільному ринку [267]. На думку 

О.Логачової, поширення фіксованих тарифів зумовлене очевидними 

перевагами: 1) гарантія підключення до мережі; 2) гарантія покупки 

виробленої електроенергії за фіксованою ціною; 3) довгостроковий контракт 
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на покупку виробленої електроенергії; 4) компенсація додаткових витрат на 

виробництво електроенергії протягом 10-25 років; 5) гарантія повернення 

вкладених в проект інвестицій та отримання прибутку [149]. Водночас 

тарифні механізми, вважає А.Кітура, мають ряд потенційних обмежень. По-

перше, тарифи встановлюються не ринковим, а адміністративним методом. 

По-друге, гарантовані ціни можуть стримувати вдосконалення технологій і 

зниження собівартості енергії. Час дії тарифів має бути достатнім для того, 

щоб інвестор окупив інвестиції, вкладені в розвиток відновлювальної енергії. 

Тут є певні ризики вдало вибрати розмір тарифу і термін його дії [126].  

Квотно-сертифікаційна система вперше запроваджена на початку 

2000-х років у Великобританії, Швеції, Бельгії, Італії, Франції, Японії. При 

цій моделі, як зазначають А.Кітура та О.Логачова, законом встановлюються 

обов'язкові квоти споживання (виробництва) відновлюваної енергії в 

загальному обсязі електроспоживання (виробництва). Ці квоти у різних 

країнах коливаються від 1 до 10%. Для реалізації квот в обіг вводяться 

спеціальні так звані «зелені» сертифікати, які представляють собою 

свідоцтво про споживання (виробництво) певної кількості «чистої»  енергії (з 

ВДЕ) [126; 149]. На відміну від тарифної квотно-сертифікаційна система 

підтримки генераторів «чистої» енергії пов'язана з більш високими ризиками 

для бізнесу. Вона дає певні гарантії, як правило, лише на рік, при цьому не 

гарантує генераторам продаж енергії понад встановленої квоти. Разом з тим 

система квотування має свої переваги, оскільки поєднує методи 

адміністративного регулювання з механізмами ринку. Однак у переважній 

більшості країн національні ринки сертифікатів обмежені державними 

кордонами. Причина цього - в недостатньому рівні гармонізації національних 

систем сертифікатів [394]. 

Система торгівлі квотами на викиди має багато різновидів. 

Насамперед – це системи діючі в рамках Рамкової Конвенції ООН про зміну 

клімату (глобальна система, ЄСТК, ЄС) та «незалежні» або ізольовані 

системи Північної Америки. Далі є системи діючі на основі квотування і 
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переуступки прав на викиди. Крім того розрізняють обов'язкові та 

добровільні міжнародні, регіональні, національні та муніципальні, а також 

галузеві та міжгалузеві, а також міжгалузеві та галузеві (табл. 2.5).   

 

Таблиця 2.5 

Характеристика систем торгівлі квотами на викиди 

 

Назва системи Характерні риси  Охоплення 
викидів, % 

1 2 3 
Європейська (ЄС) незалежна 45 
Каліфорнійська незалежна від РКЗК, обов’язкова 35  
Регіональна (9 штатів США) незалежна, обов’язкова 50  
Китайська (8 міст і провінцій) незалежна 40-45  
Австралійська незалежна, добровільна 60 
Бразильська незалежна, добровільна до 10 
Британська добровільна (умовно) до 20 
Корейська незалежна, обов’язкова 60  
Мексиканська добровільна 30   
Тайванська компенсаційна 30 
Індійська обов’язкова 20-25  
Таїландська добровільна 10-15  
В’єтнамська незалежна 8-10   
Канадська (5 провінцій) -   « »   - 30-50 
Казахстанська -   « »   - 50 
Новозеландська -   « »   - 50 
Швейцарська добровільна 10 
Японська добровільна 20 

 

Розроблено автором за даними [6; 91; 134; 217; 238; 253; 257; 267; 279] 
 

Однак згодом з’ясувалось, що системи торгівлі квотами на викиди 

суттєвого впливу на їх скорочення не справляють. Зумовлено це тим, що при 

цьому відбувається лише перехід «власності» на викиди в обмін на отримані 

кошти. Але, коли одне підприємство продало свої квоти іншому, обсяги 

викидів при цьому не змінюються, змінюється лише їх адресна реєстрація. 
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Більше того, кошти, отримані від продажу квот, так звані «зелені інвестиції», 

дуже часто такими не стають, а використовуються на різні цілі. Тому ще на 

Копенгагенському (2009 р.), а потім і на наступних самітах РКЗК ООН багато 

країн заявили про зупинку участі в міжнародних системах торгівлі квотами 

на викиди і обмежилися внутрішнім ринком [217, с. 17]. На Паризькому 

(2015 р.) саміті РКЗК ООН мова про цю систему взагалі не йшла і не 

виключено, що вона відпаде, оскільки не забезпечує реального скорочення 

викидів. 

Розглянуті вище ринкові системи сформували першу основу вуглецевого 

ринку. Позитив цих систем, на думку А.Аверченкова, А.Галеновича,  

Г.Сафонова, Ю.Федорова в тому, що забезпечується визначеність кінцевого 

результату незалежно від появи нових суб'єктів господарської діяльності, або 

обсягу їх виробничої діяльності. В рамках зазначених систем багато країн 

використовують різні механізми антивуглецевого регулювання. Ці механізми 

активно використовуються в Японії, Австралії, Новій Зеландії, окремих 

штатах США та провінціях Канади, Південній Кореї, Тайвані і багато інших 

країн. Все більшого поширення механізми антивуглецевого регулювання 

набувають в Китаї, Індії, Мексиці, Бразилії, Україні, Казахстані та інших 

країнах. При цьому кожна країна керується насамперед національними 

інтересами [217, c.18-19].  

Крім ринкових систем важливу стимулюючу роль відіграють фіскальні 

механізми мотивації. Як правило, це різного роду податкові стимули. 

Податкове стимулювання виробництва електроенергії з відновлювальних 

джерел (ВДЕ) (зокрема енергії вітру) вперше було введено в США в 1992 р. 

За оцінками В.Каргієва в комбінації з іншими методами стимулювання це 

призвело до значного зростання встановленої потужності вітроустановок. 

Успіх фіскальних механізмів стимулювання залежить від того, чи достатній 

рівень податкових пільг для того, щоб інвестор прийняв позитивне рішення 

про фінансування проекту. Податкові пільги повинні компенсувати високу 

собівартість генерованої електроенергії з ВДЕ. У згаданому прикладі в США 



 

 

121 

121 

розмір податкових пільг був достатнім для того, щоб стимулювати 

вітроенергетику. Загалом, за твердженням В.Каргієва,  податкові пільги на 

виробництво електроенергії з ВДЕ застосовує уже близько 50 країн [122]. 

Найбільш поширеними фіскальними механізмами стимулювання розвитку 

відновлюваної енергетики є: повне або часткове звільнення від податку з 

прибутку, інвестованого в розвиток відновлювальної енергетики; надання 

податкових кредитів і канікул для компаній, що проводять НДДКР в 

екологічній сфері; повне або часткове звільнення від сплати податків за 

обкладення для виробників енергії з ВДЕ.  

Важливу мотиваційну роль відіграють бюджетні механізми 

стимулювання, які використовуються для зменшення капітальних витрат 

інвесторів на цілі розвитку відновлювальної енергетики. Бюджетне 

стимулювання, здійснюється, як правило, через програми дотацій та субсидій 

з державного бюджету. За дослідженням В.Каргієва, Японія в 1994 році для 

стимулювання розвитку відновлювальної енергетики ввела в дію програму 

грантів на капітальні вкладення і суттєво активізувала інвестиції в цю сферу. 

У Чехії частка держави у фінансуванні проектів розвитку відновлювальної 

енергетики складає 24%. За утеплення будинків, або використання ВДЕ чехи 

отримують від держави компенсацію від 20 до 50% вартості. Через це в Чехії 

за останні роки різко активізувався процес енергоконверсії і знизилась 

енергоємність економіки [122].  

У багатьох країнах одночасно з економічними механізмами широко 

використовуються адміністративні методи спонукання до розвитку 

відновлюваної енергетики. Суть адміністративних методів полягає в тому, 

що вони зобов'язують або спонукають енергорозподільчі мережі підключати 

нові генеруючі потужності ВДЕ і купувати у них енергію за встановленою 

ціною. За дослідженнями А.Аверченкова, А.Галеновича,  Г.Сафонова, 

Ю.Федорова, найбільш поширеним адміністративним методом є: 1) 

квотування та сертифікація обов’язкового продажу електроенергії з ВДЕ; 2)  

введення обов'язкових лімітів на купівлю енергії з ВДЕ енергомережами; 3) 
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гарантоване підключення до енергомереж електроенергії з ВДЕ; 4) вимога 

встановлення сонячних колекторів в нових будівлях; 5) вимога додавання 

біопалива в бензин (Бразилія, Швеція); 6) проведення аукціонів з продажу 

дозволів на викиди;  7) застосування санкцій за порушення встановлених 

правил; 8) повернення сум держпідтримки у разі порушення умов 

використання; 9) жорсткі екологічні стандарти [217]. 

Окремою групою слід виділити методи мотивації подвійної дії. Такими 

на сьогодні є вуглецеві податки. Подвійний характер впливу вуглецевих 

податків полягає в тому, що він проявляється одночасно у сфері екології та 

економіки. У сфері екології вуглецеві податки діють як санкції за викиди 

вуглецю і як стимули у вигляді доходів для фінансування заходів з 

енергоконверсії. У сфері економіки вуглецеві податки теж діють одночасно 

як санкції за екологічно неефективну економічну діяльність і як стимули 

(спонукання) для енергоконверсії і екологічної трансформації економіки 

переходу до низьковуглецевого розвитку. За свідченням О.Маслюківської, 

Фінляндія  стала першою у світі країною, яка ввела податок на двоокис 

вуглецю у 1990 р. за відносно низькою ставкою 1,7 доларів США/тону 

викидів вуглецю, яка поступово зросла в 15 разів. Кошти використовувались 

на фінансування зниження податків і зборів з доходів громадян. 

Надходження від податку на вуглецеві викиди складають 707 мільйонів 

доларів США щорічно. Протягом 90-х років ХХ ст. вуглецеві податки ввели 

Швеція, Нідерланди, Данія, Норвегія, Італія та інші країни [161]. 

Водночас з позицій даного дослідження важливе значення має 

з’ясування наскільки механізми мотивації сприяють імплементації процесів 

екологізації. Як показують дослідження, тут можна виділити дві групи 

механізмів: перша – які мають спеціальне екологічне призначення, друга – 

які мають адаптоване екологічне навантаження. До числа спеціалізованих 

екологічних механізмів мотивації можна віднести такі основні: зелені 

тарифи; зелені сертифікати; зобов’язання ліміту і квоти на шкідливі викиди. 

До числа адаптованих екологічних механізмів мотивації можна віднести такі, 
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які широко використовуються в інноваційному розвитку, зокрема: 

прискорена амортизація; різні податкові пільги; кредитні пільги; державне 

фінансування НДДКР та багато інших. Як видно з таблиці 2.6. серед 

механізмів мотивації, які мають екологічне призначення, спеціальних більше, 

ніж адаптованих. 

Далі важливе значення має аналіз механізмів мотивації за їх сприяння 

імплементації процесів глобалізації. Дослідження показали, що таке 

сприяння здійснюється за такими основними напрямами: 1) поширення 

методів, механізмів та інструментів між країнами; 2) міжкраїнова уніфікація 

методів та механізмів; 3) запровадження транснаціональних методів, 

механізмів та інструментів. 

Що стосується першого напряму, то слід відзначити, що сьогодні вже 

важко назвати метод, механізм чи інструмент, який би застосовувався в 

системі мотивації екологізації економіки лише в одній країні. Переважна 

більшість з них використовується у більше ніж 10 країнах, а багато вже 

таких, які використовуються у 50 і більше країнах. Найбільш поширеними за 

обхватом обсягів викидів є системи регулювання вуглецевого ринку, а також 

фіскальні та бюджетні механізми стимулювання екологізації економіки (див. 

дод. В).  

По мірі поширення методів та механізмів мотивації екологізації 

економіки здійснювалась їх універсалізація, насамперед за параметрами та 

умовами застосування. Цей процес зачепив як методи стимулювання, так і 

змушування, як економічні, так і адміністративні. Досить очевидно 

уніфікація проявилась на прикладі спеціальних «зелених» тарифів, 

сертифікатів, торгівлі викидами, податкових митних і кредитних пільг, 

екологічних податків, дотацій, субвенцій, субсидій, компенсацій і грантів, а 

також низки адміністративних інструментів. 

Найбільш характерним прикладом імплементації процесів глобалізації в 

систему мотивації низьковуглецевого розвитку є запровадження у 1997 р. 

Кіотських механізмів. Ці механізми ще не є загальносвітовими, повністю 
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глобалізаційними, однак охоплюють десятки країн визначених не за 

територіальним, а економічним характером участі в економічному та 

вуглецевому ринку. Водночас досвід застосування Кіотських механізмів 

свідчить, що теоретично, методологічно і практично вони не можуть бути 

поширені на більшість, або на всі країни світу, бо в них передбачена 

допомога розвинених країн таким, що розвиваються.  

На основі проведених досліджень автором систематизовано основні 

напрями глобалізації (поширення по країнах) основних груп механізмів 

мотивації сталого низьковуглецевого розвитку (табл. 2.6). Тут очевидно, що 

переважна більшість механізмів та інструментів мотивації є поширеними в 

різних країнах, серед них ще дуже мало уніфікованих, що видно на прикладі 

системи торгівлі викидами. Ще менша уніфікація по тарифах, по 

сертифікатах, по податкових, митних і кредитних пільгах тощо. Не краща 

ситуація по екологічних податках. За даними дослідження Б.Степаненко-

Липовик, по 50 країнах практично в кожній країні свої ставки екологічних 

податків [241]. Навіть в ЄС екологічні податки поки що не гармонізовані. Що 

стосується власне транснаціональних (глобалізаційних) податків, то вони 

поки щ обмежуються лише кіотськими механізмами. 

Тривалий час точаться дискусії, які з механізмів мотивації сталого 

розвитку є більш ефективні і справляють найбільш відчутний вплив. Вперше 

експертна оцінка механізмів стимулювання розвитку ВДЕ, що 

застосовуються в Європі, була зроблена Європейською Радою з 

відновлюваної енергії (ЄРВЕ). Експерти дійшли висновку, що з точки зору 

функціонування вільного ринку електроенергетики, жоден із застосовуваних 

механізмів не є чисто «ринковим». Більш того, на думку В.Клавдієнко, 

механізми із застосуванням квотування є менш ефективними, вимагають 

створення складної системи контролю та торгівлі квотами. Не менш 

важливим є те, що такі механізми не дають ясної картини для інвестора за 

цінами на вироблену енергію, що веде до великих ризиків при виконанні 

проектів [127]. 
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Таблиця 2.6 
Ідентифікація основних механізмів та інструментів мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку 
 

 
 
 

Пропоновані механізми та  
інструменти з посиланням  

на джерела 

За харак-
тером 
впливу 

За сприяння 
екологізації 

За сприян-
ня  гло-
балізації 
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кр
аї
на
ми

  

Тр
ан
сн
ац
іо
на
ль
ні

  

1 2 3 4 5 6 7 
Державні закупівлі [30;79;272;279]  +  + +  
Податкові пільги [29; 31; 77; 80; 
156; 157] 

+   + +  

Спеціальні «зелені» тарифи 
[77; 80; 157; 279] 

+  +  +  

Зобов’язання, ліміти, квоти 
[79;91;109] 

 + +  +  

«Зелені» сертифікати [6; 23; 35]  + +  +  
Екологічний консалтинг, аудит, 
моніторинг, маркетинг [39; 68; 272] 

 + +  +  

Екологічне ліцензування, 
маркування, експертиза, 
паспортизація [39; 68; 272] 

 + +  +  

Квоти на закупівлю електроенергії 
з ВДЕ [79; 80; 272] 

 + +  +  

Пільгові кредити  [30; 80; 157] +   + +  
Прискорена амортизація [80; 111; 
157] 

+   + +  

Екологічні податки [43;44;214;290]  + +  +  
Державне фінансування НДДКР по 
екології [80; 111; 122; 127] 

+   + +  

Торгівля квотами на викиди [147; 
149; 267; 293] 

 + +  +  

Екологічні норми і стандарти [157; 
168; 169] 

 + +  +  
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Продовження табл. 2.6. 

1 2 3 4 5 6 7 
Дотації, субсидії, субвенції, ком-
пенсації, гранти [147; 149; 157; 171] 

+  +  +  

Вимоги додавання біопалива [6; 171; 
201] 

 + +  +  

Вимоги встановлення сонячних 
колекторів [6; 171; 201] 

 + +  +  

Гарантія викупу електроенергії з 
ВДЕ   [6; 171; 201] 

 + +  +  

Екологічні санкції [94; 257]  + +  +  
Податок на вуглецеві енергоносії 
[35; 162; 163; 257] 

 + +  +  

Екологічне страхування [94; 272; 
289; 291] 

 + +  +  

Плата за забруднення навколиш-
нього середовища [35; 94; 290; 291] 

 + +  +  

Плата за не екологічну продукцію         
[31; 35; 272] 

 + +  +  

Податок на викиди ПГ 
[162; 163; 290; 291] 

+ + +  +  

Податок на транспорт [94; 290; 291]  +  + +  
Плата за видобуток корисних 
копалин [35; 162; 163] 

 + +  +  

Плата за використання природних 
ресурсів  [70; 94; 162] 

 + +  +  

Екологічна сертифікація[39;190;272]  + +  +  
Митні пільги  [94; 289] +  +  +  
Механізм чистого розвитку [94; 303; 
319] 

+  +   + 

Проекти спільного впровадження  
[94; 303; 319] 

+  +   + 

Міжнародна торгівля квотами на 
викиди [257; 267; 299] 

+  +   + 

Скасування підтримки екологічно 
шкідливого виробництва [257;294; 
297] 

 + +  +  

Усунення торгових бар’єрів  для 
екологічної продукції [257; 294; 297] 

 + +  +  

Систематизовано автором 
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Тим не менше світовий досвід свідчить, що системи, засновані на 

фіксованих тарифах і надбавках є найбільш поширеними. Проте 

використання таких механізмів все ж не є гарантією успіху. Майже у всіх 

країнах, де застосовувалися механізми підтримки розвитку ВДЕ, в ті чи інші 

проміжки часу використовувалася система фіксованих тарифів, що не завжди 

призводило до збільшення виробництва енергії за рахунок ВДЕ. І навпаки, 

значне зростання ринків відновлюваної енергетики спостерігалося в тих 

країнах, де застосовувалися різні механізми і методи стимулювання в 

комплексі.  

В результаті проведених досліджень систематизовано використовувані, і 

такі що можуть бути використані методи, механізми та інструменти 

мотивації сталого низьковуглецевого розвитку (табл.2.6). Узагальнення 

показало, що кількість цих методів, механізмів та інструментів досить 

велика. Крім того, кількісні і якісні параметри цих методів, механізмів та 

інструментів різні за сферами застосування і характером впливу. Якщо 

врахувати численність сфер застосування цих методів, механізмів та 

інструментів, то різноманіття їх індивідуальних варіантів зростає на порядок. 

Таке різноманіття методів, механізмів та інструментів зумовлює дисгармонію 

в системах мотивації низьковуглецевого розвитку. Розв’язання цієї проблеми 

серйозно ускладнюється її багатоаспектністю, наявністю сильнодіючих 

національних систем субсидування вуглецеємної економіки та сильного 

прихованого впливу вуглецевого протекціонізму, лобі нафтогазових 

компаній тощо. Для розробки екологічно результативного та економічно 

ефективного пакету механізмів мотивації низьковуглецевого розвитку 

необхідно усвідомлювати цю проблему в комплексі екологічних, 

економічних, соціальних і політичних чинників, діючих як на національному, 

так і міжнародному рівнях.  

Для конкретної організації процесу переходу економіки до 

низьковуглецевого розвитку важливе значення має цільове спрямування 

системи мотивації на інституції, які забезпечують цей розвиток. Провідна 
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роль в цьому належить інвесторам, які, з одного боку, є суб’єктами 

мотиваційного впливу, а з другого – суб’єктами інвестування енергоконверсії 

економіки та низьковуглецевого розвитку. Тому мейнстримом сталого 

низьковуглецевого розвитку, безперечно, є інвестиційний процес його 

системи та інституції. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Радикальним способом розв’язання проблеми сприяння сталому 

низьковуглецевому розвитку є впровадження ефективної системи мотивації 

такого розвитку. Характерною рисою такої системи мотивації має бути 

імплементація процесів екологізації та глобалізації. Першоосновою 

впровадження зазначеної системи мотивації є концептуальна ідентифікація 

національних економік на предмет їх низьковуглецевості. Суть такої 

ідентифікації методологічно випливає з парадигми сталого 

низьковуглецевого розвитку та його гносеологічної природи. На основі її 

дослідження сформульовано методологічний підхід до ідентифікації сталого 

низьковуглецевого розвитку.  

2. Запропонований методологічний підхід включає принцип, критерії та 

показники ідентифікації низьковуглецевого розвитку. Основним принципом 

низьковуглецевості економіки може бути її вуглецеємність, або його 

зворотній вимір – вуглецеефективність. За критерії оцінки низьковуглецевого 

розвитку пропонується взяти: для статичного виміру – базову 

вуглецеємність, для динамічного виміру – базові обсяги вуглецевих викидів 

та валової доданої вартості (ВВП). Для оцінки низьковуглецевого розвитку 

доцільно визначити дві їх групи показників: для статичного виміру – 

показники вуглецеємності економіки (ВВП), а для динамічного виміру – 

скорочення вуглецевих викидів та зростання економіки (ВВП). На основі 

запропонованого методологічного підходу визначено, що до категорії країн зі 

сталим низьковуглецевим розвитком можна віднести лише країни, які 
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домагаються скорочення вуглецевих викидів і зростання ВВП. Країни, в яких 

викиди вуглецю зростають, а ВВП скорочується, мають деградуючу 

економіку. 

3. Велика чисельність та різноманітність заохочувальних систем та 

механізмів була мотивована інтересами національного протекціонізму та 

призводила до недобросовісної конкуренції між країнами. Такі системи та 

механізми часто не відповідали екологічним вимогам та глобалізаційним 

цілям. У значній мірі це було зумовлено відсутністю єдиних методологічних 

засад розробки та обґрунтування цих механізмів через відсутність 

досліджень щодо екологічної та глобалізаційної адекватності систем 

мотивації принципам і критеріям сталого низьковуглецевого розвитку.  

4. Під мотивацією сталого низьковуглецевого розвитку розуміється 

«сукупність умов та факторів, які спонукають до скорочення викидів та 

зростання економіки». Система мотивації включає дві основні групи 

механізмів: стимулювання та змушування. До механізмів стимулювання 

належать такі, які заохочують суб’єкти господарювання до скорочення 

вуглецевих викидів за умови економічного зростання. До механізмів 

змушування належать такі, які спрямовані на спонукання суб’єктів 

господарювання до скорочення вуглецевих викидів.  

5. Водночас в системі мотивації можуть бути механізми подвійного 

впливу (стимулювання і змушування одночасно), якими є екологічні податки. 

Запровадження екологічних податків здійснене з метою встановлення плати 

на забруднення, яке «має дорівнювати величині від'ємного зовнішнього 

екологічного ефекту». Концептуально екологічні податки здатні приносити 

суспільству «подвійний дивіденд»: екологічний – змушування до скорочення 

вуглецевих викидів та економічний – заохочення до фінансування 

низьковуглецевого розвитку за рахунок відповідних податкових надходжень. 

6. Мотивація сталого низьковуглецевому розвитку полягає насамперед в 

тому, щоб механізми та інструменти мотивації забезпечували  імплементацію 

екологічного імперативу та енергоконверсію економіки. На це спрямовані дві 



 

 

130 

130 

групи механізмів: які мають спеціальне екологічне призначення, і які мають 

адаптоване екологічне навантаження. До перших належать: зелені тарифи; 

зелені сертифікати; зобов’язання; квоти на шкідливі викиди та інші. До 

других – прискорена амортизація; податкові пільги; кредитні пільги; 

державні фінансування; субсидії; дотації, гранти, компенсації та інші.  

7. Утвердження глобалізаційної доктрини екологічної стратегії сталого 

розвитку забезпечується шляхом: поширення механізмів мотивації між 

країнами; міжкраїнової гармонізації та уніфікації механізмів; централізації 

механізмів на наднаціональному (глобальному) рівні. Початком централізації 

та глобалізації механізмів мотивації низьковуглецевого розвитку стало 

запровадження Кіотських механізмів: механізмів чистого розвитку (МЧР), 

проектів спільного впровадження (ПСВ); міжнародної торгівлі квотами на 

викиди (МТКВ). Ці механізми здійснюються вже за єдиними (уніфікованими) 

правилами для всіх країн-учасників із єдиного центрального методологічного 

центру. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [50, 

55, 60, 66]. 
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РОЗДІЛ 3  

 

 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕЙНСТРІМ ГЛОБАЛЬНОГО 

НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

 

3.1. Інвестиційна ємність та привабливість низьковуглецевого 

розвитку 

 

Актуальність сталого низьковуглецевого розвитку, яка вже визнана 

світовою спільнотою, зумовлює необхідність переорієнтації в цю сферу 

значних обсягів інвестиційного капіталу. Глобальний характер 

низьковуглецевої економіки вимагає спрямування  в її розвиток насамперед 

великих обсягів міжнародних інвестицій. Аналіз рішень авторитетних 

міжнародних організацій, які опікуються охороною навколишнього 

середовища і проблемою зміни клімату свідчить, що потреба в такому 

капіталі щорічно сягає трильйонів доларів США. Крім того, слід врахувати 

також перспективні потреби в капіталі. Однак, зважаючи на новизну теорії і 

практики сталого низьковуглецевого розвитку, його інвестиційні потреби на 

сьогодні ще об’єктивно не оцінені. З цих питань ще немає необхідних 

теоретичних та методологічних напрацювань, особливо що стосується оцінки 

потенціалу інвестиційної ємності та привабливості цієї сфери. 

В настоящий час у більшості наукових праць інвестиційний потенціал 

розглядається переважно в якості можливостей та наявних ресурсів для 

інвестування. В такому підході інвестиційний потенціал ототожнюється з 

ресурсами та з джерелами фінансування інвестицій. Такої позиції 

притримуються Л.Валінурова [33], В.Мельник [167], І.Мойсеєнко [177], 

В.Федоренко [266] та інші дослідники традиційного інвестиційного напряму. 

Але останнім часом з’явились дослідження, які розглядають цей потенціал з 

позицій еколого-орієнтованого інвестування. Це зокрема праці С. Харічкова 

[274], Н.Андрєєвої [7], Є.Хлобистова [278], Н.Демченка [86] та інших. 



 

 

132 

132 

Широке узагальнення наведених визначень суті і змісту інвестиційного 

потенціалу дало можливість з’ясувати наявність трьох основних підходів у 

трактуванні цієї категорії. 

Перший – переважно з позицій інвестора, за яким інвестиційний 

потенціал – це «сукупність інвестиційних ресурсів, факторів та умов для 

інвестування» [16; 45; 114; 119]. 

Другий – як з позицій інвестора, так і з позицій реципієнта 

інвестування, за яким інвестиційний потенціал трактується як загальна 

«сукупність інвестиційних можливостей для вкладання коштів» [179; 185]. 

Третій – переважно з позицій реципієнта інвестування, за яким 

інвестиційний потенціал – це «здатність залучати і ефективно 

використовувати інвестиційні ресурси» [110; 200]. 

Останній напрям свідчить, що окремі дослідники розглядають 

інвестиційний потенціал не тільки з позицій інвестора як можливість 

вкладати кошти, але з позицій об’єкта інвестування як  можливість залучати, 

приймати інвестиції та ефективно їх використовувати. Такої позиції зокрема 

дотримуються А.Мельник, А.Васіна, Т.Желюк, Т.Попович. Вони зазначають, 

що «інвестиційний потенціал є максимально можливою здатністю залучати у 

виробництво і ефективно використовувати інвестиційні ресурси для 

здійснення реальних і фінансових інвестицій, які матеріалізуються у 

новостворюваних факторах суспільного виробництва та суспільній 

інфраструктурі» [180]. Аналогічно С.Зенченко характеризує інвестиційний 

потенціал регіону як «максимальні можливості регіону щодо раціонального 

залучення та використання інвестиційних ресурсів з урахуванням природно-

геополітичних та соціально-економічних передумов для здійснення 

інвестиційної діяльності з метою досягнення сталого розвитку регіону» [110]. 

К.Покатаєва підкреслює, що інвестиційний потенціал регіону охоплює не 

тільки наявний інвестиційний капітал, але й сукупність об’єктивних 

передумов для інвестування в регіон [202]. Отже чимало дослідників 

розглядає інвестиційний потенціал двояко: як сукупність інвестиційних 
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можливостей для вкладення, так і з позицій об’єкту інвестування, тобто 

реципієнта інвестицій і можливостей їх сприйняття. 

Теорія і практика інвестування свідчить, що для галузей і секторів 

економіки, особливо новітніх, які на старті свого розвитку, важливе значення 

має оцінка можливостей сприйняття інвестицій, тобто оцінка потенціалу 

інвестиційної ємності. В такому ракурсі ґрунтовних досліджень ще мало. Це 

тим більше стосується сталого низьковуглецевого розвитку, актуальність 

інвестуванням якого очевидна, а потреба і ємність інвестицій не оцінена. З 

урахуванням викладеного є гостра потреба в дослідженні та оцінці 

потенціалу інвестиційної ємності сталого низьковуглецевого розвитку. При 

цьому важливе значення має обґрунтування поняття та параметрів 

потенціалу інвестиційної ємності сталого низьковуглецевого розвитку, 

формулювання екологічних та економічних підходів, а також детермінантів 

оцінки цього потенціалу.  

За оцінками екологів зміна клімату має глобальний і довгостроковий 

характер,  пов'язаний з великими ризиками для екології, економіки і 

соціального стану людства. Зміна клімату впливає на світові ринки через 

широкий спектр чинників, включаючи і політичні. Проблема прямо пов’язана 

з якістю і навіть ціною життя людей. Тяжкість наслідків і аналіз втрат 

свідчать, що потрібні невідкладні і радикальні заходи щодо зниження 

викидів парникових газів [26; 93; 131]. 

Дослідження показують, що для оцінки потенціалу інвестиційної 

ємності сталого низьковуглецевого розвитку, як нового сегменту економіки, 

який перебуває на старті, ще не має адекватного статистичного 

відображення. Тому тут дискусії ведуться переважно в наукових колах та в 

експертному середовищі. При цьому одні дослідники роблять акцент на 

втратах, які спричиняють світовій економіці наслідки зміни клімату. До 

числа таких зокрема належать Є.Хлобистов [278], Р.Стерн [408], 

В.Якубовський [301], І.Башмаков, А.Мишак [14], Е.Длугалескі, С.Лафельд 

[93]. Другі вважають, що потенціал інвестиційної ємності більш адекватно 
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відображає обсяг вимушених витрат, зумовлених необхідністю усунення або 

упередження негативного впливу наслідків зміни клімату. До числа таких 

належать зокрема: Ю.Туниця, Е.Семенюк, Т.Туниця [262], О.Кокорін, 

С.Кураєв [130], В.Аніщенко, В.Маргасова [8]. Треті схиляються до 

емпіричного прогнозування потреб в інвестиціях для сприяння сталому 

низьковуглецевому розвитку, обсяг яких можна розцінювати як 

інвестиційний потенціал. Такої позиції притримуються С.Харічков та 

Н.Андрєєва [274], Н.Робінс [403],  І.Грицевич [78], Ю.Полонська [203] та 

інші. 

На думку автора, більш достовірним і об’єктивним є поєднання всіх 

трьох підходів, оскільки кількісні параметри та якісні характеристики 

кожного з них можуть слугувати для взаємного обґрунтування. Йдеться 

зокрема про поєднання наступних трьох підходів: 1) оцінка ймовірних втрат 

від змін клімату; 2) оцінка можливих витрат на недопущення (упередження) 

змін клімату та усунення їх наслідків; 3) оцінка імперативних (емпірично 

розрахованих) потреб інвестицій для забезпечення сталого 

низьковуглецевого розвитку.  

Підхід з позицій ймовірних втрат людства від негативних наслідків 

зміни клімату є по суті максималістський, але водночас і найбільш 

всеохоплюючий, реалізація якого може найбільше убезпечити людство від 

цих наслідків. Цей підхід ґрунтується на кількісній, якісній і вартісній оцінці 

ймовірних наслідків змін клімату для людства і свідчить про досить 

вражаючі розміри втрат. При цьому Є.Хлобистов розглядає кілька варіантів 

оцінки екологічних втрат: 1) на основі екологічних видатків зафіксованих 

статистикою; 2) на основі питомих збитків від впливу на навколишнє 

середовище з урахуванням офіційно зафіксованих масштабів 

екодеструктивної діяльності; 3) на основі гіпотетичних показників 

екологічного впливу, що не відбиваються статистичною звітністю; 4) у 

вартісному вимірі втраченої вигоди і втрачених можливостей [278, с. 3]. 
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За оцінками англійського економіста Н.Стерна, втрати від зміни 

клімату на планеті можуть щорічно сягати 5% світового ВВП, але якщо не 

вживати відповідних заходів уже сьогодні, то ці втрати можуть сягнути 20% 

ВВП і вже через 15 років природне середовище складе лише половину свого 

сьогоднішнього потенціалу [408]. За даними В.Якубовського, зниження рівня 

ВВП внаслідок кліматичних змін, залежно від сценарію, може коливатись в 

середньому від 5,3 до 13,8% [301]. О.Кокорін, С.Кураєв та М.Юлкін 

стверджують, що втрати найбідніших країн від катастрофічних явищ, 

пов'язаних з кліматом, скоро можуть досягти 5% ВВП, а до кінця століття - 

15-20% і тільки значне та своєчасне зниження шкідливих викидів зможе 

вирішити проблему. При цьому збитки від зміни клімату ці вчені поділяють 

на три складові: ринкова, позаринкова і соціальна. Тільки ринкова втрата 

сягає 5% світового ВВП, позаринкова – від 11% до 14%. Для найбідніших 

країн втрати зростають до чверті їх ВВП. Загалом до кінця ХХІ ст. через 

негативні зміни клімату, спад ВВП проти сьогоднішнього рівня може 

становити 20% [130]. 

За оцінками І.Башмакова та А.Мишака, збитки від зміни клімату 

можуть сягати в середньому 2% ВВП, а на окремих, і досить обширних 

територіях – до 5% ВВП. Поряд з негативним впливом можливі й позитивні 

ефекти, але негативні будуть значно переважати позитивні [14, с. 5]. За 

свідченням Е.Длуголескі та С.Лафельда у доповіді Європейської Комісії 

наводиться така оцінка: якщо не вжити ефективних дій, то сукупний збиток 

від наслідків зміни клімату в майбутньому досягне 74 трлн. євро в поточних 

цінах. Найбільші втрати від глобального потепління понесуть країни, що 

розвиваються. На їх долю випаде 75-80% втрат від кліматичних змін [93, с. 3-

4]. 

Отже суспільство чекає не тільки серйозні екологічні наслідки змін 

клімату, але й великі економічні втрати. Ці втрати, навіть якщо вони сягнуть 

15% ВВП, в значній мірі, ще є апріорними. На сьогодні ще немає ґрунтовної 
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методології і методики повного обчислення цих втрат. Але все ж очевидно, 

що вони зачеплять всі сфери життя і діяльності людей.  

Підхід з позицій можливих витрат для недопущення негативних змін 

клімату та упередження їх наслідків – це крок до активної антивуглецевої 

політики. На відміну від першого такий підхід вже є не тільки 

компенсаційний, а більше ініціативний - упереджений. Цей підхід може 

забезпечити менші обсяги втрат проти ймовірних витрат. За твердженням 

Ю.Туниці, Е.Семенюк та Т.Туниці зазвичай витрати, пов'язані з 

використанням підприємством природних ресурсів, є набагато нижчими, ніж 

ціна ліквідації наслідків негативного екстернального впливу на навколишнє 

середовище, який при цьому виникає [262, с. 22]. При цьому Е.Ларсен, 

О.Подосенова, О.Сенова  та А.Федоров вважають, що заходи, спрямовані на 

зниження енергоємності економіки, призводять до «подвійного виграшу» - 

отримання максимальної економічної вигоди від використання енергетичних 

ресурсів при одночасному зниженні екологічного навантаження. За даними 

Міжнародного енергетичного агентства, енергія, отримана за рахунок 

енергоефективності і енергозбереження, обходиться вчетверо дешевше, ніж 

енергія, отримана за рахунок побудови нової енергостанції [112]. 

На думку О.Кокоріна, С.Кураєва та М.Юлкіна, вартість заходів щодо 

зниження викидів парникових газів включає в себе: 1) витрати на розробку і 

впровадження низьковуглецевих технологій; 2) витрати споживачів на 

перехід придбаних товарів і послуг з низькою вуглецеємністю. Сукупно ці 

витрати оцінюються в середньому в 1% світового ВВП, а при 

несприятливому сценарії - у 3,5% світового ВВП. До того ж витрати на 

скорочення викидів парникових газів будуть різними, залежно від того, де ці 

скорочення зроблені, в яких регіонах і країнах. Зокрема в розвинених країнах 

питомі витрати будуть в десятки разів більші, ніж в країнах, що розвиваються 

[130, с. 7]. 

За оцінками міжнародних організацій та експертів суспільні втрати 

можуть бути набагато суттєвіші. Зокрема Bank of America Merrill Lynch 
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підрахував, що до 2040 р. необхідно буде витратити мінімум 75 трлн дол., 

щоб зупинити зміну клімату. Ця сума різнозначна обсягу світового ВВП. 

Експерти ОЕСР прогнозують необхідність щорічних втрат на рівні 2,6 трлн 

дол. За підрахунками німецької компанії DIW Econ, вартість заходів зі 

скорочення викидів та збереження глобального потепління в межах 2 

градусів за Цельсієм до 2030 р. буде перевищувати 100 трлн дол., а щороку 

потрібно витрачати по 8 трлн дол. [75]. Згідно досліджень «Енергетичний 

Дарвінізм ІІ», витрати необхідні для переходу на низьковуглецеву енергію 

протягом найближчої четверті століття складуть 190 трлн дол. Це менше 

вартості можливих втрат від не переходу на низьковуглецеву енергетику 192 

трлн дол. Згідно звіту Світового економічного форуму (2013 р.) для 

недопущення глобального потепління, більше як на 2 градуси за Цельсієм, 

необхідно буде витратити майже 114 трлн дол. [251]. 

Перехід до низьковуглецевого розвитку можливий шляхом скорочення 

попиту на високовуглецеву продукцію, підвищення енергоефективності, 

запровадження низьковуглецевих технологій. Скорочення попиту на 

високовуглецеву продукцію передбачає включення в ціну товару складової, 

яка відображає ступінь використання виробництв з високим рівнем викидів 

парникових газів. Чим більше викидів, тим вище ця складова і отже, вище 

ціна. Індивідуальні споживачі та приватні компанії будуть реагувати на це 

природним вибором більш дешевої та низьковуглецевомісткої продукції. Так, 

за даними В.Аніщенка та В.Маргасової, у Великобританії при введенні 

вуглецевої складової в ціну товару на рівні 30 доларів за 1 т вуглецевих 

викидів роздрібні ціни зростуть в середньому на 1%. Але це в середньому, а 

там, де таких тонн більше, і ціна зросте більше. Зрозуміло, що покупець буде 

змушений орієнтуватися на менш вуглецемістку продукцію [8, с. 8].  

Аналіз можливих скорочень викидів вуглецю, заснований на 

технологічному підході, передбачає скорочення до 2050 року до 75% від 

нинішнього рівня. Для цього, за підрахунками О.Кокоріна, С.Кураєва та 

М.Юлкіна на скорочення викидів за рік  треба витрачати близько 1 трильйона 



 

 

138 

138 

доларів, що складе приблизно 1,3% світового ВВП. Середня вартість 

скорочення 1 т вуглецю при такому підході визначається шляхом обчислення 

вартості скорочень при використанні кожної технології в порівнянні з 

вартістю адекватних скорочень, які були б досягнуті при спалюванні 

викопного палива [130, с. 33]. За прогнозом Міжнародного енергетичного 

агентства (МЕА), витрати на скорочення викидів вуглецю до 2050 р. складуть 

до 175 дол. на тонну викидів вуглецю [364].  

Наведені експертні оцінки свідчать, що витрати суспільства для 

недопущення чи обмеження негативних наслідків кліматичних змін, мало 

чим відрізняються від сум втрат, яких може зазнати суспільство від цих змін. 

Але й зазначені витрати скоріше фрагментарні ніж системні, оскільки ще 

немає системної методології їх обчислення. 

Підхід з позицій імперативних потреб інвестицій у сталий 

низьковуглецевий розвиток переважно ґрунтується на ймовірних втратах від 

змін клімату та необхідних витратах на недопущення впливу їх негативних 

наслідків та відповідних емпіричних розрахунках. Параметри інвестицій 

здебільшого також враховують реальність інвестиційних можливостей. За 

дослідженнями Н.Робінса, інвестиції у розмірі 1% світового ВВП можуть 

забезпечити створення критичної маси для формування фундаменту 

«зеленої» економіки у світовому масштабі [403]. С.Харічков та Н.Андрєєва 

теж вважають, що «стимулювання в розмірі 1% світового ВВП цілком 

реальне для перших потреб зеленого зростання» [274, с. 4]. За оцінками 

МЕА, щоб знизити концентрацію парникових газів до 450 ррm до 2030 року 

щорічні інвестиції в чисту енергетику повинні становити 550 млрд дол. 

США. Приблизно половина цієї суми повинна бути спрямована країнам, що 

розвиваються [364]. За оцінками ЄБРР, за період з 2010 по 2020 роки обсяг 

інвестицій в активи в «чистій» енергетиці може досягти 2,3 трлн дол. [335]. 

Наскільки це реально свідчить досвід США, де вже сьогодні на частку 

«зелених» інвестицій припадає близько 3 трлн дол. - майже 11% від 

інвестиційних активів США, які оцінюються в 25 трлн дол. Тим часом все 
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більше заможних людей розглядають «чисті» інвестиції як пріоритетні 

бізнес-ідеї для своїх майбутніх капіталовкладень. Річний оборот екоіндустрії 

ЄС складає більше 300 млрд євро (2,5% ВВП), в ній зайнято близько 3,4 

мільйонів осіб (1,5%) і майже чверть всіх інвестицій - це інвестиції в чисті 

технології [378].  

Згідно спільної доповіді Світового банку та ОЕСР «Огляд екологічних 

інвестицій: шляхи і способи відкрити приватні фінанси для екологічного 

зростання» до 2023 р. в розвиток «зелених» технологій очікується вкладення 

14 трлн дол., тобто в межах 1,5 трлн дол. в рік [431]. Аналітики банку HSBC, 

як зазначає Н.Робінс, вважають, що в найближче десятиліття інвестиційний 

ринок відновлювальної енергетики виросте в 3 рази до обсягу в 2,2 трлн дол. 

в рік [403]. За підрахунками ООН в період 2010-2050 років потреба в обсягах 

інвестицій в розвиток низьковуглецевої економіки складуть в межах 2% від 

річного світового ВВП. За підрахунками інших дослідницьких центрів, які 

наводить І.Грицевич, у найближчі 10 років тільки на цілі обмеження 

глобального потепління необхідно залучати від 500 млрд до 1 трлн дол. на 

рік [78]. 

У доповіді ЕТР 2010, підготовленій МЕА, зазначається, що для 

забезпечення світових енергетичних потреб потрібні дуже значні інвестиції. 

Реалізація сценарію Карти BLUE зажадає капіталовкладень у розмірі 

приблизно 750 млрд доларів в рік до 2030 р. і понад 1,6 трлн дол. в рік з 2030 

по 2050 роки. Додаткові інвестиції в розмірі 46 трлн дол. в сценарії Карти 

BLUE в період з 2010 по 2050 р. приведуть до загальної економії палива у 

розмірі 112 трлн дол. За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства 

(МЕА), до 2035 р. накопичені інвестиції у відновлювальну енергетику в 2010-

2035 рр. оцінюються в 5,7 трлн дол. [364]. Агентство Bloomberg прогнозує, 

що світові інвестиції в «зелену» енергетику до 2020 р. щорічно складуть 1,7-

2,3 трлн дол. [311].  

Наведені експертні оцінки параметрів потреби в інвестиціях для 

сталого низьковуглецевого розвитку свідчать, що їх мінімальні значення 
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перевищують 1 трлн дол. або 1,3% від світового ВВП. Цей висновок дуже 

важливий для обґрунтування фінансових параметрів глобальної 

антивуглецевої політики, а головне реальних можливостей її реалізації.   

Для успішного залучення в сталий низьковуглецевий розвиток великих 

обсягів інвестицій важливе значення має оцінка привабливості національних 

економік з позицій низьковуглецевої перспективності їх інвестування. Тому 

важливе значення має розкриття суті і змісту інвестиційної привабливості 

сталого низьковуглецевого розвитку країн та обґрунтування методологічних 

підходів до її виміру та оцінки. Актуальність цього завдання, насамперед 

полягає в тому, що сталий низьковуглецевий розвиток має ще дуже коротку 

інвестиційну історію і, як сфера економічної діяльності, перебуває на старті 

зростання. Тому дуже важливо володіти методологією оцінки саме 

потенційних можливостей і вигод від перспектив інвестування. Це 

представляє великий інтерес для всіх учасників інвестиційного процесу: 

міжнародних інституцій, транснаціональних компаній та урядів країн-

реципієнтів. 

В теорії і практиці інвестиційної діяльності категорія «інвестиційна 

привабливість» володіє найбільш потужним мотиваційним потенціалом. Так, 

О.Балацький, О. Теліженко, М.Соколов зазначають, що «для реалізації 

інвестиційної стратегії найбільш важливо визначати інвестиційну 

привабливість об’єкта інвестування» [12, с. 47]. Є.Сталінська вважає, що 

інвестиційна привабливість найбільш повно характеризує доцільність 

вкладення капіталу [239, с. 68]. На думку С.Гуткевич, «інвестиційна 

привабливість достатньо адекватно відображає інтерес інвесторів до 

вкладення капіталу» [84, c. 51]. В такому контексті значення «інвестиційної 

привабливості» оцінюють більшість авторів, які досліджують цю проблему з 

позицій іноземних інвесторів, в тому числі і економісти-екологи. Зокрема 

С.Харічков, І.Бережна та Л.Купінець вважають, що невід’ємною складовою 

ефективної інвестиційної політики є формування інвестиційної 
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привабливості екологічної інфраструктури, яка дозволяє здійснити вибір 

потенційним інвестором об’єктів для вкладення інвестицій [249, с. 139]. 

Для досягнення спільної мети інвестування сталого низьковуглецевого 

розвитку дуже важливо, щоб міжнародні екологічні інституції, іноземні 

інвестори та уряди країн-реципієнтів оцінювали інвестиційну привабливість 

спільними або співставними методиками. Найбільш поширеними є методики 

рейтингування країн за інвестиційною привабливістю. З цього приводу 

Ю.Дудка зазначає: «рейтингові оцінки виступають своєрідним орієнтиром 

для ТНК, інвестиційних фондів та урядів держав» [98, с. 36]. Такої ж думки 

дотримується Е.Соловйов: «Серйозний вплив на формування очікувань 

потенційних інвесторів здійснюють рейтингові агентства, консалтингові 

компанії, міжнародні фінансові інститути [236, с. 66]. Н.Коваль теж вважає, 

що «міжнародні рейтинги є важливим джерелом інформації для ТНК, 

інвестиційних фондів та урядів країн [128, с. 4]. 

Проведені автором дослідження свідчать, що на сьогодні у 

міжнародній практиці є більше 30 видів різних рейтингів, які в тій чи іншій 

мірі можуть бути використані для оцінки інвестиційної привабливості країн-

реципієнтів. Кожен з них має низку показників (індикаторів), а загалом їх 

більше 500 і вони різнобічно характеризують інвестиційний клімат країн-

реципієнтів.  

Однак, серед численних рейтингів лише окремі з них і частково 

торкаються сталого низьковуглецевого розвитку. Одним з таких є рейтинг 

компанії «Ernst and Young», складений на основі експертних оцінок лише по 

40 країнах світу щодо їх привабливості до інвестування у відновлювальну 

енергетику (ВДЕ) [332]. Результати аналізу зазначених експертних оцінок 

показали, що із максимальних 80 балів середня оцінка інвестиційної 

привабливості ВДЕ по 40 країнах загалом становить 46 балів. Найвища 

оцінка інвестиційної привабливості ВДЕ за даними цієї компанії належить 

вітровій енергетиці (48 балів), сонячна фотовольтаїка – 46 балів, сонячна 

середня – 43%, біоенергетика – 44% і сонячна концентрована – 41 бали. 
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Серед країн найвища оцінка інвестиційної привабливості ВДЕ належить 

розвиненим країнам та країнам БРІКС. Лідерами цього рейтингу є Китай, 

США, Німеччина та Індія  (рис. 3.1). Сьогодні ці країни, по суті, є лідерами за 

обсягами накопичених інвестицій та темпами приросту розвитку 

відновлювальної енергетики. 

 

 
Рис. 3.1. Оцінка привабливості країн щодо інвестування відновлювальної 

енергетики, бали 
Розроблено автором за даними Ernst and Young [332] 

 

З наведених досліджень Ernst and Young видно, що провідні країни 

світу в розвитку відновлювальної енергетики отримали найвищі оцінки 

інвестиційної привабливості. Звідси очевидно, що в основу оцінки були 

покладені не стільки потенційні, як фактичні, уже реалізовані переваги 

інвестування розвитку відновлювальної енергетики. Тому потрібна додаткова 

перевірка оцінки інвестиційної привабливості з позицій потенційності 

залучення капіталу. З цією метою, на думку автора, доцільно використати 

індекс NEX – який характеризує купівельну привабливість акцій компаній, 

що працюють у цій сфері. Індекс NEX (Wilderhill new energy global innovation 

index) – світовий індекс в якому представлено близько 100 (ТНК), які 

пройшли лістинг на 31 біржах по 25 країнах світу. В індекс NEX увійшли 
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міжнародні компанії (ТНК) в сфері відновлюваних джерел енергії та 

енергоконверсії в широкому плані [420].  

Дослідження показали, що чим нижча оцінка привабливості країн щодо 

інвестування відновлювальної енергетики, тим значно нижчий середній 

індекс NEX. Якщо різниця між крайніми групами країн за середньою 

оцінкою інвестиційної привабливості двократна, то за індексом NEX – 

чотирьохкратна. При цьому розподіл сумарних значень індексу NEX по 

секторах альтернативної енергетики теж практично співпадає з оцінками 

інвестиційної привабливості компанії Ernst and Young. Так, найбільшу суму 

індексів набрали компанії, які займаються енергоощадністю 

(запровадженням більш енергоощадних та енергоефективних) заходів. На 

другому місці опинилась сонячна енергетика, на третьому – вітрова і далі – 

біоенергетика (рис 3.2.) 

 

 
 

Рис. 3.2. Групування країн за оцінкою їх привабливості для інвестування 

відновлювальної енергетики Ernst and Young та індексу NEX 
Розроблено автором за даними [332; 420] 
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Важливою базою для оцінки інвестиційної привабливості 

відновлювальної енергетики можуть стати рейтинги спеціалізованих 

біржових фондів ETF. Таких фондів на даний час уже більше 20. Один з них 

пропонує компанія Van Eck Associates Corporation. Фонд цієї компанії копіює 

індекс Ardour Global Index (Extra Liquid), який включає акції публічних 

компаній зі всього світу, які працюють в відновлювальній енергетиці. 

Компанії, включені в індекс повинні мати капіталізацію понад 100 млн. 

доларів і торгуються не менше трьох місяців на біржі акції за ціною не 

менше одного долара. Так, усереднені дані по фондах ETF, які торгують 

акціями компаній, що займаються виробництвом електроенергії з ВДЕ, 

свідчать, що найбільший сегмент цих акцій припадає на ВДЕ (46,8%), 

електроефективність (26,4%) та екологічна ефективність (21,3%) [379]. 

Таким чином індикативні складові інвестиційної привабливості в 

переважній більшості цих рейтингів є дуже загальними. Показники та 

індикатори цих рейтингів практично не торкаються інвестиційної 

привабливості  сталого низьковуглецевого розвитку. Водночас кожна країна 

чи галузь має свої специфічні особливості інвестиційної привабливості, які 

заслуговують на увагу інвесторів. Такі специфічні особливості (індикативи) 

тим більше характерні для сталого низьковуглецевого розвитку, і їх важливо 

з’ясувати для формулювання методологічного підходу оцінки інвестиційної 

привабливості. До числа таких індикативів, які сформульовані автором на 

основі досліджень (розділ І і ІІ) належать: 

Ø посилення екологічної імперативності низьковуглецевого розвитку, 

що визначає загальноцивілізаційну важливість цієї сфери; 

Ø посилення домінантності глобалізаційної доктрини 

низьковуглецевого розвитку, що визначає масштабність цієї сфери; 

Ø зростання загальносуспільного спонукання до низьковуглецевого 

розвитку та залучення приватного капіталу в цю сферу; 

Ø оцінка технічно- та економічно-досяжного потенціалу безвуглецевої 

енергетики (ВДЕ); 
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Ø наявність та ефективність національних систем і механізмів 

мотивації низьковуглецевому розвитку; 

Ø наявність та ефективність міжнародної інституціональної системи та 

механізмів мотивації низьковуглецевому розвитку; 

Ø стан конверсії державних систем і механізмів субсидування 

вуглецевої енергетики на цілі низьковуглецевого розвитку. 

Зазначені вище основні складові індикативної характеристики доцільно 

покласти в основу методологічних підходів кількісно-якісної оцінки 

інвестиційної привабливості сталого низьковуглецевого розвитку. При цьому 

основний акцент доцільно зробити на формулювання показників, які в 

рейтинговій системі оцінки інвестиційної привабливості, відіграють провідне 

значення і несуть основне методологічне навантаження. 

Виходячи з проведених досліджень, для оцінки низьковуглецевої 

ідентифікації (детальніше в підрозділі 2.1) та сформульованих вище 

індикативів, автором запропоновані показники, прийнятні для 

характеристики інвестиційної привабливості низьковуглецевого розвитку. 

Зокрема це показники: 1) вуглецева ефективність економіки; 2) технічно та 

економічно доступний потенціал відновлювальної енергетики; 3) оцінки 

сприяння чи протидії урядів низьковуглецевому розвитку; 4) оцінки 

вуглецевої окупності інвестицій. Ці показники загалом відповідають вимогам 

глобальної антивуглецевої політики – інвестувати кошти насамперед у країни 

з великими і незадіяними можливостями енергоконверсії. Ці показники 

також відповідають парадигмі сталого низьковуглецевого розвитку.  

Показник вуглецевої ефективності за співвідношенням ВВП до викидів 

вуглецю засвідчує загальні можливості зростання економіки на основі 

зниження її енергоємності та вуглецеємності. Низький рівень цього 

показника в конкретній країні свідчить про те, що її потенціал до зростання 

економіки та підвищення вуглецевої ефективності є досить потужний, з 

великими можливостями і водночас мало задіяний.  
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Показник технічно- та економічно-досяжного потенціалу 

відновлювальної енергетики за співвідношенням обсягів цього потенціалу у 

тоннах нафтового еквіваленту до ВВП країни характеризує абсолютні і 

відносні можливості освоєння відновлювальних джерел енергії для 

економіки. Цей показник комплексний, оскільки вираховується за секторами 

відновлювальної енергетики. Розвиток і досяжність безвуглецевої енергетики 

також може характеризувати частка ВДЕ в енергобалансі. 

Важливе значення для оцінки інвестиційної привабливості 

низьковуглецевого розвитку має врахування впливу урядів країни на цей 

процес. А такий вплив, як показують дослідження, буває досить потужний і 

проявляється альтернативно – у двох аспектах: сприянні і протидії. 

Сприяння урядами країн сталому низьковуглецевому розвитку може 

включати кілька напрямів: а) тарифну підтримку продажу електроенергії з 

відновлювальних джерел шляхом застосування підвищуючих коефіцієнтів; б) 

бюджетне субсидування виробників і споживачів щодо виробництва, 

придбання та установки  обладнання для енергоконверсії (енергоощадності, 

енергомодернізації та енергоінновації); в) надання цінових, податкових та 

інших преференцій для мотивації енергоконверсії. Узагальненим показником 

тут може бути рівень субсидування низьковуглецевого розвитку у 

співвідношенні до ВВП. Крім того, важливим оціночним показником тут 

може бути рівень екологічних податків у співвідношенні до ВВП та на обсяги 

вуглецевих викидів. 

Протидія урядів країн сталому низьковуглецевому розвитку може 

виражатись у підтримці розвитку вуглецевої енергетики. Узагальненим 

показником тут може бути рівень субсидування вуглецевої енергетики у 

співвідношенні до ВВП. 

Нарешті ще одним важливим показником, який може характеризувати  

перспективність сталого низьковуглецевого розвитку в країнах, є еколого-

економічна оцінка окупності вкладених інвестицій, отриманими  

скороченнями вуглецевих викидів. Такий показник може бути визначений як 
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співвідношення обсягів і отриманих скорочень вуглецевих викидів до затрат 

на енергоконверсію. Опосередковано цьому сприяє зниження собівартості 

відновлювальних джерел енергії. За оцінками міжнародних експертів, 

собівартість вітроелектроенергії  за останні 20 років зменшилася у 5 разів. 

Аналогічний ціновий прорив намічається у сонячній енергетиці. Сонячна 

енергетика вже сьогодні конкурентоспроможна в середземноморських 

країнах. За прогнозами фахівців, у найближчі 20 років вартість сонячної 

електроенергії завдяки масовому виробництву високоенергоємних батарей 

зменшиться наполовину. Перспектива цінової динаміки повністю на боці 

відновлювальних джерел енергії. За 2000-2013 рр. ціни на вуглецеві 

енергоносії зросли у 3-6 разів, а ціни на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) 

аналогічно на стільки ж знизились [396].  

З урахуванням викладеного сформульовано систему показників, які 

комплексно характеризують інвестиційну привабливість сталого 

низьковуглецевого розвитку (табл. 3.1). 

В даний час вже є розроблені різні методики рейтингових оцінок 

результатів економічної та екологічної інформації. Узагальнюючи дані 

методики, Л.Мельник і Е.Шкарупа виділяють наступні базові етапи 

алгоритму рейтингування: 1) визначення цілі і завдання; 2) формування 

системи показників; 3) збір вихідної інформації та стандартизація даних; 4) 

побудова інтегрального показника; 5) побудова рейтингів; 6) інтерпретація 

результатів та їх практичне використання [170, с. 444]. С.Харічков, 

С.Бережна та І.Купінець пропонують наступний алгоритм узагальнення 

показників оцінки рівня екологізації сталого розвитку: 1) розробка 

методологічної та методичної основи; 2) формування системи впливових 

факторів і показників; 3) створення інформаційно-аналітичної бази даних; 4) 

визначення коефіцієнтів пріоритетності (вагомості) показників; 5) 

розрахунок інтегрального показника [249, с. 156-158]. Автор підтримує ці 

пропозиції, що однією з найбільш доступних є методика інтеграції 

рейтингових індексів, суть якої – усереднення цих індексів по країнах за 

сукупністю показників. Ця методика вибрана автором і експериментально 
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перевірена та використана в підрозділі 5.4. для оцінки низьковуглецевої 

інвестиційної привабливості національних економік. 

 

Таблиця 3.1 

Система показників оцінки низьковуглецевої інвестиційної 
привабливості національних економік 

Назва показників Визначення показників 
1 2 

1. Оцінки стану низьковуглецевості економіки 
1.1. Вуглецеефективність  ВВП до ВВ, дол./т 
або вуглецеємність  ВВ до ВВП, кг/дол. 

2. Оцінки динаміки низьковуглецевого розвитку 
2.1. Скорочення (зростання) 
(ВВ) 

Співвідношення обсягів ВВ аналізованого 
періоду до базового, % 

2.2. Зростання (спад) ВВП Співвідношення обсягів ВВП аналізованого 
періоду до базового, % 

2.3. Підвищення (зниження) 
вуглецеефективності (або 
вуглецеємності) 

Співвідношення показників вуглецеємості 
(або вуглецеефективності) аналізованого 
періоду до базового, % 

3. Оцінки потенціалу низьковуглецевого розвитку 
3.1.Потенціал безвуглецевої 
енергетики (ВДЕ) 

Співвідношення технічно та економічно 
досяжного потенціалу ВДЕ до ВВП                     
т н.е./дол. 

3.2. Використання потенціалу 
безвуглецевої енергетики 
(ВДЕ) 

Частка ВДЕ в енергобалансі, % 

4. Оцінки впливу національних та міжнародних систем мотивації  
4.1. Сприяння 
енергоконверсії  

Співвідношення субсидування 
енергоконверсії до ВВП, % 

4.2. Протидія енергоконверсії  Співвідношення субсидування вуглецевої 
енергетики до ВВП, % 

5. Оцінки низьковуглецевої окупності інвестицій 
5.1. Антивуглецева окупність 
інвестицій 

Співвідношення обсягів скорочених ВВ до 
затрат коштів на енергоконверсію кг/дол. 

Розроблено автором 
 

Таким чином сталий низьковуглецевий розвиток має великий потенціал 

інвестиційної ємності зумовлений з одного боку, високою ймовірністю 

велико-обсягових втрат економіки внаслідок негативного впливу економічної 

діяльності людства на навколишнє середовище та потребами у значних 
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обсягах коштів для недопущення та усунення негативних наслідків 

шкідливого впливу економічної діяльності на екологію. Зазначені чинники є 

основними домінантами формування потенціалу інвестиційної ємності. 

Водночас сталий низьковуглецевий розвиток має високу інвестиційну 

привабливість, яка зумовлена насамперед виснаженням природних ресурсів, 

особливо вуглецевих енергоносіїв, високою енергоємністю та 

вуглецеємністю економіки, невідкладністю низьковуглецевої енергоконверсії 

економіки та інноваційною прогресивністю розвитку безвуглецевої 

енергетики з урахуванням її невичерпного ресурсного потенціалу, постійним 

зниженням вартісних чинників та високою екологічністю. Зазначені чинники 

сповна відповідають інтересам як інвесторів щодо вкладення капіталу, так і 

урядів щодо забезпечення екологобезпечного зростання економіки. 

Звідси очевидно, що реалізація великого потенціалу інвестиційної 

ємності та привабливості сталого низьковуглецевого розвитку потребує 

задіяння ефективних форм та механізмів інвестування, і особливо залучення 

зовнішнього приватного капіталу. Однак особливості цього нового сектору 

економіки, з одного боку, ускладнюють, а з іншого – пом’якшують 

розв’язання зазначеної проблеми. Зокрема високий рівень екологічних вимог, 

їх імперативність та низька фінансова ефективність екологічних проектів не 

сприяють широкій участі в них транснаціональних компаній. Водночас 

домінантність глобалізаційної доктрини сталого низьковуглецевого розвитку, 

наявність численних міжнародних екологічних інституцій, а також 

національних та міжнародних систем мотивації свідчить про реальність 

конверсії форм і механізмів інвестування на цілі низьковуглецевого розвитку. 

 

3.2. Екологічна конверсія форм і механізмів інвестування економіки 

 

Одним з найбільш ефективних способів забезпечення сталого 

низьковуглецевого розвитку є його інвестування. Інвестиції – це традиційно 

радикальний шлях розвитку матеріально-технічної бази економіки і особливо 



 

 

150 

150 

її нових, інноваційних секторів, яким є низьковуглецевий розвиток. В останні 

десятиліття інвестування енергоконверсії здійснювалось переважно на 

національному рівні і переважно на цілі енергозбереження та 

відновлювальної енергетики. Однак останнім часом стали з’являтись форми і 

механізми зовнішнього, міждержавного інвестування, або сприяння 

інвестуванню об’єктів енергоконверсії. Такі форми і механізми найчастіше 

функціонують під егідою міжнародних екологічних інституцій, за участі 

ТНК, банків та різних фондів, і по суті, стали передумовою поступової 

конверсії національного та міжнародного капіталу на цілі низьковуглецевого 

розвитку. 

Сталий низьковуглецевий розвиток набув поширення в 90-х роках ХХ 

століття. Однак тривалий час в глобальному масштабі цей процес не мав 

системного дослідження і статистичного спостереження. Перші ознаки 

узагальнення даних про цей розвиток на міжнародному рівні з’явились з 

початком ХХІ ст. Насамперед це було зроблено у сфері відновлювальної 

енергетики в Європейському Союзі. Перші відомості про результати 

статистичного спостереження обсягів інвестицій у сталий низьковуглецевий 

розвиток з’явились в 2004 р. Однак вони досі дуже несистемні, суперечливі і 

періодично досліджувані. Перші відомості про прямі іноземні інвестиції в цій 

сфері з’явились лише в доповіді Світового банку в 2010 р. За даними цієї 

доповіді обсяги інвестицій в сталий низьковуглецевий розвиток 

(відновлювані джерела енергії, рециркулювання і обробна промисловість з 

використанням низьковуглецевих технологій) складали всього 90 млрд дол. 

[435, с. 12]. Однак дослідницькі та експертні дані істотно відрізняються. Так, 

за дослідженнями Н.Робінса, у 2009-2010 рр. «зелені» інвестиції 

перевищували 450 млрд дол. [403]. За даними Світового банку, у 

посткризових заходах урядів зі стимулювання економіки в 2008-2010 рр. на 

низьковуглецеві інфраструктурні проекти було виділено близько 470 млрд 

дол., а світові фінансові ринки мобілізували на ці цілі 557 млрд дол. [421]. 
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На перших порах динаміка процесу конверсії системи інвестування на 

цілі низьковуглецевого розвитку була досить високою. Наприклад за 2004-

2011 роки обсяги інвестицій у відновлювальну енергетику у світі зросли у 7 

разів. В окремі роки темпи зростання інвестицій сягали 40-70%. Однак у 2009 

році у зв’язку з кризою обсяги інвестицій у цю сферу  знизились. У 2012-

2013 рр. обсяг інвестицій знову знизився більш як на 24%. Лише у 2014-

2015рр. зростання інвестицій відновилось і був перевищений обсяг 2011 р. 

Всього з початку статистичного спостереження у відновлювальну 

(безвуглецеву) енергетику вкладено 2220 млрд дол. (рис. 3.3). У 

міжсекторальному порівнянні найбільші обсяги інвестицій припадають на 

сонячну енергетику (44%), яка конкурує з вітровою (37%). У вітровій вищі 

темпи залучення інвестицій були в попередні, а у сонячній навпаки - в 

останні роки. В міжнародному порівнянні за обсягами накопичених 

інвестицій лідерами є Євросоюз, США та Китай. За річними обсягами 

інвестування у світові лідери вже вийшов Китай. При цьому у країнах, що 

розвиваються, динаміка інвестицій була втричі вища і значно стабільніша, 

ніж у розвинутих країнах [311].  

 
 

Рис. 3.3. Динаміка інвестицій у відновлювальну енергетику, млрд дол. 
Розроблено автором за даними [311; 350] 
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За останні 10 років інвестиційний ринок у відновлювальній енергетиці 

зазнав істотних структурних змін. Свій старт цей ринок почав із США та ЄС. 

З них же і почався бум у розвитку відновлювальної енергетики на початку 

2000-х років, після істотного посилення механізмів державної підтримки. 

Тоді ринок встановлених потужностей розвивався темпами по 30% за рік. 

Але невдовзі центри інвестицій у відновлювальну енергетику змістилися із 

Європи і США до Азії, і головним чином до Китаю. Такий успіх в Китаї став 

можливим завдяки потужній державній підтримці інвестування 

відновлювальної енергетики [311].  

Однак після 2008 р. в інвестуванні відновлювальної енергетики 

намітилась значна кон’юнктурність. Основні країни-інвестори скоротили 

інвестиції на 10-20%. Уряди почали згортати програми стимулювання 

екологічних інвестицій. Слідом за державними і приватні компанії перестали 

вірити в цей напрямок бізнесу. Причини зниження інвестицій різні: одні 

країни вирішують різко збільшити видобуток традиційних енергоносіїв, другі 

роблять ставку на АЕС, або не бачать ринків збуту для промисловості, яка 

працює на потреби екологічних проектів. В США змінилась енергетична 

доктрина, яка переорієнтована на сланцеві енергоносії. Конгрес відмовився 

продовжити податковий кредит для відновлювальної енергетики (2,2 дол. за 

кіловат-годину), що зумовило скорочення інвестицій в відновлювальну 

енергетику [171]. 

Та найбільш серйозного удару інвестиційний ринок відновлювальної 

енергетики зазнав від загострення конкуренції (здебільшого недобросовісної) 

в тому числі, специфічної – між механізмами державної підтримки в різних 

країнах. Китайські виробники потужностей відновлювальної енергетики 

почали активно освоюватися на ринку США та ЄС. За п’ять років їх частка 

на ринку сонячних панелей в ЄС виросла більш ніж удвічі - до 80%. 

Головним чином за рахунок постійного зниження цін на обладнання для 

відновлювальної енергетики. Так вартість сонячних панелей в Китаї з 2009 р. 

по 2012 р. знизилась майже втричі, а виробництво сонячних батарей щорічно 
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збільшувалось на 40%. На внутрішньому ринку пропозиція стала значно 

випереджати попит. Тому китайські компанії пішли на ринки США і ЄС, і 

демпінгуючи, практично витіснили з них місцевих виробників. Через це 

Єврокомісія розпочала антидемпінгове розслідування проти імпорту 

сонячних панелей та їх компонентів з Китаю. Але, навіть незважаючи на 

введення спеціальних ввізних мит, китайські постачальники залишились на 

європейському ринку саме за рахунок великої державної підтримки 

виробників [81; 171; 240]. 

У Китаї ситуація теж суттєво ускладнилась. Тут проявилась криза 

перевиробництва сонячних батарей. Це поставило виробників на межу 

банкрутства. Але цьому передували активна демпінгова політика як уряду, 

так і самих виробників. Китай одна з небагатьох країн, де одночасно 

стимулюються і споживачі, і виробники обладнання для сонячної енергетики. 

Тому китайські підприємства за рахунок великих державних дотацій можуть 

продавати обладнання дешевше його собівартості. Однак китайці 

переоцінили динаміку споживання. Світова потреба в обладнанні для 

сонячної енергетики стала майже вдвічі менша за китайські виробничі 

потужності. Захопивши світовий ринок і зіткнувшись з падінням попиту на 

ньому, Китай змушений витрачати великі кошти на задекларовані субсидії 

власним виробникам [434]. 

Отже ще зовсім недавно надпривабливий для інвесторів, завдяки 

високій світовій актуальності та державній підтримці, ринок обладнання для 

сонячної енергетики переживає деструктивні проблеми. У США і Європі 

стали закриватись компанії, що займались виготовленням обладнання для 

сонячних електростанцій. Збанкрутували американські фірми Amonix, 

Konarka, Solar Trust of America і Solyndra, німецькі Solarhybrid і Q-Cells. 

Багато виробників сонячних панелей за останні три роки втратили 70-90% 

капіталізації [171]. Виникла парадоксальна ситуація: ринок перспективний і 

актуальний, а компанії розоряються. Одні експерти пов'язують це з активним 

видобутком сланцевого газу і падінням цін на газ. Інші вважають, що 
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причиною є глобальне перевиробництво обладнання для сонячної 

енергетики. 

Тому основною проблемою сталого низьковуглецевого розвитку 

залишається потреба у великих обсягах капіталу та у ефективних механізмах 

їх залучення. Переважна більшість країн відчувають гострий дефіцит коштів 

для інвестування в цю сферу. Між тим у світі загалом та в розвинених 

країнах є багато вільного капіталу, цілком достатнього для адекватного 

інвестування сталого низьковуглецевого розвитку. У міжнародному 

співтоваристві вже є чимало різних фондів, які могли б зорієнтувати свої 

інвестиційні стратегії і великі капітали на сталий низьковуглецевий розвиток 

в глобальному масштабі.  

За останні десятиліття у світі з’явилась низка спеціалізованих 

інституцій, які взялись в міжнародному масштабі сприяти фінансуванню 

сталого низьковуглецевого розвитку. Провідна роль тут належить 

Глобальному екологічному фонду (ГЕФ), який створений при ООН у 

1991р. спеціально для надання фінансової допомоги країнам, що 

розвиваються, в реалізації проектів охорони навколишнього середовища. 

Фонд підтримує партнерські відносини з урядами 182 країн, з міжнародними 

установами, неурядовими організаціями, місцевими громадами, а також з 

приватним бізнесом. До партнерства ГЕФ входять три Установи-виконавці - 

Програма розвитку ООН (ПРООН), Програма ООН з навколишнього 

середовища (ЮНЕП) і Світовий банк (СБ), а також сім Організацій-

виконавців - Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних 

Націй (ФАО), Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), 

Африканський банк розвитку (АфБР), Азіатський банк розвитку (АБР), 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжамериканський 

банк розвитку (МАБР) та Міжнародний фонд сільськогосподарського 

розвитку (МФСР). ГЕФ також управляє двома фондами від імені РКЗК ООН, 

а саме Спеціальним фондом щодо зміни клімату і Фондом для найменш 

розвинених країн.  
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За час своєї діяльності (23 роки) Фонд інвестував всього близько 10 

млрд дол. США власних коштів і залучив близько 40 млрд дол. США 

приватного капіталу для реалізації близько 2600 проектів у 165 країнах. Крім 

того,  Фонд видав понад 12 тис. малих грантів неурядовим та громадським 

організаціям на суму близько 500 млн дол. США. Середній розмір гранту – 

близько 25 тис. дол. США, максимальний – до 50 тис. дол. США. Фонди при 

ГЕФ надали 420 млн дол. США у вигляді грантів країнам, що розвиваються 

[374]. 

Отже, не дивлячись на промовисту назву і високий статус, ГЕФ не зміг 

мобілізувати достатніх фінансових ресурсів та забезпечити належне 

фінансування енергоконверсії економіки. Головна причина – відсутність 

системної бази формування фінансових ресурсів. Очевидно тому, Фонд не 

зміг справити впливу на глобальне скорочення вуглецевих викидів та 

зниження вулецеємності світової економіки. За період 1991-2014 рр. 

вуглецеві викиди у світі зросли на 55,4%. За аналогічний період, що 

передував створенню фонду вуглецеві викиди зросли на 41,9%%.  

Враховуючи низьку ефективність впливу Глобального екологічного 

фонду на скорочення вуглецевих викидів, на Познанській конференції РКЗК 

ООН у 2008 р. був створений Адаптаційний фонд (АФ) для допомоги 

країнам, що розвиваються. Крім того, в 2008 р. Світовий банк створив два 

Кліматичні інвестиційні фонди для надання грантів та позик з метою 

пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації. Подібні фонди існують в 

різних регіональних банках розвитку, установах ООН і двосторонніх 

установах з питань надання допомоги, всі працюють зі справами щодо зміни 

клімату [374]. Джерелом надходжень в адаптаційний фонд також є сплата 

країнами та підприємствами 2% відрахувань від вартості реалізованих 

кіотських проектів спільного впровадження (ПСВ). Основний бюджет 

Адаптаційного фонду налічує близько сотні мільйонів доларів – внесок 8 

країн і найбільше Німеччини (40,5 млн дол.) та Швеції – 30,2 млн дол. 
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Всього через два роки, в 2010 р. на Канкунській конференції був 

створений Зелений кліматичний фонд (ЗКФ). Основна частина коштів до 

цього фонду має надходити від: Глобального екологічного фонду; Світового 

банку; регіональних банків розвитку; виконавчих агентств ООН; 

національних агентств міжнародної допомоги розвинених країн; відповідних 

двосторонніх угод. Основні внески у цей фонд припадають на три країни – 

США, ЄС та Японію. 

На Копенгагенському саміті (2009 р.) в політичній декларації «Спільні 

дії» було задекларовано необхідність запровадження фінансування на 2010-

2020 роки обсягом 30 млрд дол. щорічно до 2015 р. та 100 млрд дол. щорічно 

до 2020 р. Однак у 2010 р. наповнення Адаптаційного фонду становило 

всього 100 млн дол., а Зеленого кліматичного – всього 10 млрд дол. Пройшло 

вже 5 років з часу їх створення, але обидва згадані фонди реально ще не 

запрацювали і надії на них не більші, ніж на ГЕФ, оскільки фінансово-

правова база і проблеми у них спільні [355]. 

Крім названих глобальних фондів у світі ще є чимало регіональних і 

секторальних міжнародних фондів, які мають певне відношення до екології. 

В процесі дослідження автором систематизовано інформацію про основні 

міжнародні екологічні фонди (таких 15, див. дод. Ґ), їх інвестиційні 

можливості, порядок формування дохідної частини та фінансування проектів 

енергоконверсії. Зважаючи на екологічну спрямованість та міжнародний 

характер діяльності цих фондів вони, безперечно, відіграють позитивну роль 

для інвестування сталого низьковуглецевого розвитку. До числа таких 

позитивних переваг можна віднести: 1) широка публічність і прозорість 

процесу прийняття рішень та здійснення природоохоронних заходів; 2) 

надання численних грантів і широкий охват об’єктів інвестування; 3) певна 

координація між учасниками інвестиційного процесу (фонди, уряди, приватні 

інвестори); 4) мотиваційний характер діяльності [339; 340]. 

Однак діючі глобальні і міжнародні фонди та інші інституції не змогли 

мобілізувати достатніх фінансових ресурсів та забезпечити належне 
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інвестування низьковуглецевого розвитку. Названі вище фонди мають дуже 

обмежені фінансові та інші можливості, закладені в їх статутних положеннях. 

Насамперед вони не мають системної, кількісно вимірної бази, на якій би 

формувались доходи, і на якій би здійснювались фінансування проектів. 

Наповнення в цих фондах добровільне – за рахунок внесків Світового банку 

та розвинутих країн, а фінансування – фрагментарне, переважно для країн, 

що розвиваються, у вигляді допомоги. Тому, не дивлячись на високий статус 

зазначених фондів, їх сукупний фінансовий потенціал дуже обмежений 

відносно щорічної мінімальної потреби коштів для фінансування сталого 

низьковуглецевого розвитку. 

Дослідження діяльності зазначених вище фондів свідчать про їх істотні 

обмеженості, які не дозволяють реалізувати на належному високому рівні 

інвестиційну політику у цій сфері, у великій мірі зумовлені недосконалими 

статутними положеннями. Йдеться зокрема про такі основні положення: 

Ø відсутність обов’язкової, всеохоплюючої та системної дохідної бази, 

фонди не передбачають широкого охоплення та обов’язкової участі в них 

країн чи компаній ні за сплатою внесків, ні за фінансуванням проектів; 

Ø добровільний характер формування ресурсів (доходів) фондів, що не 

може сприяти їх роботі на системній, довгостроковій і плановій основі; 

Ø відсутність цілеспрямованої політики та системності в діяльності 

більшості фондів через відсутність постійної бази джерел та чіткої програми 

(бюджету) видатків; 

Ø  дублювання фондів за джерелом і видатками, цілями і сферами 

діяльності, фрагментарність і локальність діяльності; 

Ø відсутність будь-якої координації між фондами, розпиленість коштів 

серед великої кількості реципієнтів.  

Внаслідок цього діяльність зазначених міжнародних екологічних  

фондів не справляє серйозного впливу на інвестування сталого 

низьковуглецевого розвитку. 
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Водночас у світі є чимало різних неекологічних фондів, які могли б 

зорієнтувати свої інвестиційні стратегії на сталий низьковуглецевий 

розвиток. До того ж ці фонди володіють великими обсягами капіталу. І вже є 

чимало прикладів перших кроків конверсії цих фондів на інвестування 

низьковуглецевої економіки. Так, інфраструктурні, в т.ч. пенсійні фонди, 

зацікавлені в стабільному річному доході. Тому вони, як правило, купують 

вже готові об’єкти, які вже підтвердили свою окупність. Зокрема пенсійні 

фонди Pension Danmark і PKA, купили 50% акцій найбільшого морського 

вітропарку Данії – Anholt, який виробляє 4% всієї електроенергії країни і 

стабільний дохід йому забезпечений тим, що держава встановила для нього 

фіксований пільговий тариф на продаж енергії. Крім того, Пенсійний фонд 

Pension Danmark володіє ще 50% акцій іншого вітропарку – Nysted і вважає, 

що вкладення у відновлювальну енергетику стабільніше, ніж в цінні папери. 

Норвезький пенсійний фонд «Global» має спеціальну програму інвестування 

в екологію, низьковуглецевий розвиток та відновлювальну енергетику і на 

початок  2010 р. було вкладено 7 млрд норвезьких крон [421]. 

Венчурні фонди, як правило, інвестують в компанії, що розробляють 

нові, в т.ч. енергетичні та енергозберігаючі  технології. Однак обсяги 

інвестицій у низьковуглецевий розвиток дуже незначні – 5-7 млрд дол. в рік. 

Венчурний капітал найбільше приваблює сонячна енергетика. Кошти в 

низьковуглецеві проекти вкладають і фондові інвестори. Динаміка публічних 

ринків інвестицій спочатку швидко росла: однак після 2008 р. пішла на спад. 

Це свідчить про зниження інтересів інвесторів до галузі. При цьому публічні 

фондові ринки теж залучають у відновлювальну енергетику дуже малі 

інвестиції – в кращі роки – до 10 млрд дол., а в 2012 р. всього 4 млрд дол. 

[234; 242].  

Великі фінансові можливості, які можуть бути задіяні в інвестування 

низьковуглецевої економіки, зосереджені у фондах національного багатства 

(ФНБ). У світі нараховується вже понад 60 ФНБ. Найбільше їх у Китаї, у 

АОЕ, у Сінгапурі, у Саудівській Аравії, у США. Загальна сума активів 
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фондів вже перевищує 5 трлн доларів. Структура використання інвестицій 

ФНБ дуже одноманітна: більше третини коштів вкладається у фінансову 

сферу і дуже мало у реальний сектор. На першому місці стоїть придбання 

акцій державних, потім приватних компаній. Причому всі інвестиційні 

інструменти з фіксованим доходом. Вкладення коштів ФНБ у 

низьковуглецеву економіку та енергетику мізерне [186].  

В останні роки на фондовому ринку виникла група спеціалізованих 

фондів, які торгують на біржах - Exchange Traded Fund, (ETF). Це індексні 

фонди, паї яких обертаються на біржі. На даний час у світі налічується 

більше 20 цих фондів, орієнтованих на енергозбереження та відновлювальну 

енергетику. Вони, як правило, тримають частку в активах енергетичних 

компаній різної кількості, абсолютної і відносної вартості [337]. 

Останнім часом інтерес до інвестування низьковуглецевої енергетики 

проявляють портфельні інвестори шляхом придбання цінних паперів 

спеціалізованого характеру. Це такі ринкові інструменти як погодні 

деривати, катастрофічні кліматичні облігації та інші. Ці інструменти 

слугують перерозподілу капіталу в нові галузі виробництва і регіони в 

контексті енергоконверсії. Після повільного старту в кінці 1990-х років 

біржова торгівля погодними дериватами і страхові ринки у 2005-2007 роках 

активізувались. Однак після того наступило затишшя, яке у значній мірі 

пов’язане з кризою. Тим не менше, на думку Е.Длуголескі та С.Лафельда, 

такого роду вторинні фінансові інструменти є привабливими засобами 

зниження відповідних ризиків [93, с. 37]. За експертними оцінками, частка 

коштів, отриманих від випуску кліматичних і катастрофічних облігацій, що 

направляється на низьковуглецевий розвиток сягає 10-15%. Частка коштів, 

отриманих від погодних деривативів, що залучається в низьковуглецевий 

розвиток, може сягати 40-50% [320]. 

Отже у світі є багато інституцій, які володіють великими обсягами 

капіталу, і які значно перевищують інвестиційні потреби низьковуглецевої 

економіки. Стратегії використання коштів цих інституцій, як правило, 
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націлені на отримання невисокого, але довгострокового і стабільного доходу. 

Цим характеристикам повністю відповідає низьковуглецевий розвиток. 

Однак низький рівень інвестування в цю сферу з боку цих інституцій 

свідчить про відсутність ефективних механізмів мотивації залучення їх 

коштів у низьковуглецевий розвиток. 

Крім різних фондів великими обсягами іноземного капіталу, як 

показують дослідження, володіють транснаціональні корпорації (ТНК), 

якими є і великі банки. На них припадає основний обсяг прямих іноземних 

інвестицій світу, обсяги яких в окремі роки досягали 2 трлн дол. США. 

Звідси очевидні великі можливості в залученні капіталів ТНК до 

фінансування низьковуглецевого розвитку. Однак для цього мають бути 

створені сприятливі умови і система мотивації. Тому важливе значення має 

з’ясування можливостей транснаціональних компаній, в тому числі банків 

для інвестування сталого низьковуглецевого розвитку, залучення приватних 

капіталів.  

Важливим кроком в організації системи мотивації ТНК до інвестування 

низьковуглецевого розвитку стало заснування у 2000 р. Глобального 

договору ООН. Цей договір включає десять принципів, які в тому числі 

стосуються навколишнього середовища. Ці принципи Договору спрямовані 

на інтеграцію цілей розвитку тисячоліття ООН в домінуючу практику 

ведення бізнесу. На даний час, як стверджують І.Герасимчук, К.Илюмжинова 

і А.Шорна до ініціативи Глобального договору приєдналися близько 7 тис. 

організацій-партнерів, у т.ч. 5 тис. компаній з 130 країн. Серед них сотні 

банків, страхових та інших фінансових транснаціональних компаній (ТНК) 

[282, с. 30].  

Принципи Глобального договору є добровільними і юридично не 

зобов’язуючими. Очевидно, що це обмежує його можливості. У 2006 р. 

Глобальним договором ООН було розроблено проект угоди розкриття 

інформації (знову ж таки добровільний) про викиди вуглецю (Carbon 

Disclosure Project, CDP). До цієї угоди долучились близько 500 інституційних 
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інвесторів, із загальним обсягом активів більше 55 трлн дол. США. В проект 

ввійшли такі відомі у світі фінансові організації, як HSBC, JPMorgan Chase, 

Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, International Group і т. д. CDP 

направляє від імені учасників інформаційні запити щодо потенційних 

об'єктів інвестування, які стосуються інформації про вуглецеві викиди, а 

також вжиті заходи і стратегії в даній сфері. Інвестори мають доступ до всіх 

звітів компаній, відправлених у CDP [203, с. 55]. 

Провідне місце серед принципів Глобального договору ООН займають 

«Принципи відповідальних інвестицій (ПВІ – PRI), які підписали вже понад 

850 фінансових інститутів, в управлінні яких активів на суму близько 25 трлн 

дол. США. Серед учасників цього проекту – інвестиційні фонди, банки, 

компанії з управління активами, інші ТНК. З них 40% з Європи, 25% - з 

Північної Америки, ще 15% - з Океанії. Сукупні активи під управлінням яких 

перевищують 18 трлн. доларів. Важливим внеском PRI стало створення 

глобальної мережі інвесторів, для вирішення екологічних завдань та 

зниження інвестиційних ризиків у сфері екології, створення Клірингового 

центру інтерактивного ресурсу, який об'єднує інвесторів для вирішення 

питань екології. Приєднуючись до PRI, компанії зобов'язуються розглядати 

інвестиційні проекти з позицій екологічних вимог [282, с. 31].  

Важливою формою організаційного сприяння інвесторам в 

інвестуванні сталого низьковуглецевого розвитку може бути фінансова 

ініціатива Програми ООН з навколишнього середовища (ФІ ЮНЕП). Мережа 

цієї ініціативи в даний час об'єднує понад 200 учасників (головним чином 

банків і страхових компаній). Кожна фінансова організація, що приєднується 

до ФІ ЮНЕП, підписує її Декларацію і тим самим бере зобов'язання з 

формування механізмів для досягнення спільних екологічних цілей. Ці цілі 

спрямовані на сприяння сталому екологічному розвитку. Крім того, 

декларація містить зобов'язання щодо забезпечення інформаційної 

відкритості та прозорості у процесі досягнення цих цілей [365; 395; 424]. 



 

 

162 

162 

В 2003 році десятьма транснаціональними банками у співпраці з 

Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) запроваджені так звані 

принципи Екватора. Ці принципи, які підтримує вже близько 70 банків, 

застосовуються для проектного фінансування великих, складних і дорогих 

проектів вартістю більше 10 млн доларів. Проектне фінансування за 

принципами Екватора особливо прийнятне для фінансування розбудови 

інфраструктури безвуглецевої енергетики. Щорічно у світі за принципами 

Екватора оцінюється близько 85% проектного фінансування на суму близько 

70 млрд дол. Принципи Екватора стали найбільш вражаючим прикладом 

добровільних механізмів проектного фінансування [203, с. 40].  

Серед низки фінансово-інвестиційних ініціатив міжнародного 

характеру найбільшого поширення набули принципи відповідальних 

інвестицій. На другому місці - фінансова ініціатива. Однак це далеко не 

повний перелік структур та ініціатив, які в тій чи іншій мірі могли б сприяти 

залученню інвестицій у сталий низьковуглецевий розвиток. Враховуючи 

неформальний характер об’єднання ТНК в цих ініціативах та принципах і 

разом з тим узгоджувальний характер роботи, цю групу інвесторів можна 

назвати картельною, під якою розуміється - узгоджена діяльність. 

У 2008 р. п'ять провідних фінансових інститутів, банки (Crédit Agricole, 

HSBC, Standard Chartered, і страхові компанії Swiss Re і Munich Re) 

підписали нові принципи (відомі як кліматичні принципи), розроблені з 

метою управління ризиками та можливостями, викликаними зміною клімату. 

Ці компанії оголосили про своє партнерство в рамках проекту, названого The 

Energy Efficiency Multi-Project Financing Programme з обсягом фінансування 

114 млн дол. Ця співпраця націлена на усунення інвестиційних бар'єрів 

завдяки наданню підприємствам доступу до дрібних позик, з 

середньостроковим періодом виплати, що призводить до зменшення 

непродуктивних витрат і викидів парникових газів. ADB сподівається, що 

завдяки цій програмі бізнес зможе щорічно заощадити від 20 до 40% 

енерговитрат [203, с. 53].  
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Ще конкретнішою програмою сприяння інвестуванню сталого 

низьковуглецевого розвитку є вуглецеві принципи (Carbon Principles). Ці 

принципи розроблені в 2007 р. шістьма найбільшими банками США. За цими 

принципами всі проекти будівництва електростанції, фінансовані за участю 

банків-учасників, мають пройти спеціальний екологічний аудит. Банки-

учасники заохочують інвестиції в освоєння відновлюваних джерел енергії та 

заходів з підвищення енергоефективності [282, с. 33]. 

Великий інтерес до інвестування низьковуглецевого розвитку проявляє 

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) Світового банку, яка здійснює 

інвестиції в приватному секторі і теж має ряд екологічних стандартів, які 

застосовуються до всіх проектів. МФК вимірює вуглецевий «слід» свого 

інвестиційного портфеля. Всі нові проекти МФК в реальному секторі 

зобов'язані звітувати по викидах парникових газів перед затвердженням. 

МФК розробила інструмент для оцінки викидів парникових газів [366]. 

Схожу з МФК інвестиційну політику веде Європейський банк 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) та інші міжнародні і регіональні банки 

аналогічного типу, які теж використовують механізми екологічної 

відповідальності, запропоновані Світовим Банком. Енергоефективність є 

невід’ємною складовою бізнесу в кожній сфері кредитної діяльності цих 

банків [335]. 

Це найбільш відомі організації, діяльність яких в тій чи іншій мірі 

пов'язана з охороною навколишнього середовища. Найчастіше під егідою 

саме цих організацій створювалися інші, які покликані сприяти екологізації. 

Названі організації не завжди мають можливість стежити за всіма змінами, 

що відбуваються у навколишньому середовищі. Їм на допомогу приходять 

системи моніторингу і спостереження наукових досліджень і аналітики.  

Однак кошти, які спроможні мобілізувати ці картельні структури у сферу 

сталого низьковуглецевого розвитку, як показують дослідження, мізерні – 

менше 30 млрд дол. на рік. 
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Тим часом розв’язання складних завдань енергоконверсії та скорочення 

вуглецевих викидів вимагає великих фінансових ресурсів. Такими обсягами 

іноземного капіталу, як показують дослідження, володіють транснаціональні 

корпорації (ТНК). За деякими оцінками на них припадає від 80 до 95% 

прямих іноземних інвестицій. Дослідження показують, що у долученні ТНК 

до інвестування енергоконверсії є взаємні передумови та інтереси, які 

загалом підпорядковані цивілізаційним цілям. З одного боку, ТНК є 

великими продуцентами вуглецевих викидів, з другого - вони є потужними 

продуцентами нових технологій, у т.ч. у сфері енергоконверсії. Нарешті, ТНК 

є найбільшими операторами великого капіталу. Тобто ТНК є одночасно 

частиною самої проблеми та способів її розв’язання [435, с. 28].  

Інвестиційні проекти низьковуглецевого розвитку є високо 

інноваційними і вимагають великих обсягів фінансування НДДКР. Однією з 

характерних рис сучасних ТНК якраз є їхні величезні витрати на науково-

дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР). На частку ТНК у 

світі припадає більше 80% зареєстрованих патентів ноу-хау, ліцензій і 

загалом близько 80% фінансування світових НДДКР [259, с. 2]. Тобто рівень 

концентрації фінансування НДДКР в ТНК дуже високий. Високий рівень 

інноваційної та інвестиційної діяльності ТНК є дуже сприятливим для 

забезпечення сталого низьковуглецевого розвитку економіки в глобальному 

масштабі. Це досягається завдяки: 1) транснаціональній відкритості та 

економічній інтеграції; 2) міжнародному регулюванню низьковуглецевого 

розвитку, особливо енергоконверсії; 3) транснаціональної гармонізації 

механізмів регулювання в процесі здійснення антивуглецевої політики. Отже 

інтереси ТНК досить повно співпадають з інтересами сталого 

низьковуглецевого розвитку. Однак, не дивлячись на велику інвестиційну 

ємність та привабливість низьковуглецевого розвитку та великі інвестиційні 

можливості ТНК, статистика фіксує поки що мізерні обсяги інвестицій ТНК в 

цю сферу – щорічно в межах 250 млрд дол. США Водночас загальні 

зарубіжні інвестиції ТНК сягають 2 трлн дол. США. 
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Із проведених досліджень очевидно, що інституціональне забезпечення 

транснаціонального інвестування сталого низьковуглецевого розвитку має 

досить розгалужену мережу. Сюди входять чисельні транснаціональні 

корпорації (ТНК), які безпосередньо інвестують у низьковуглецеву 

економіку та численні міжнародні організації (формальні і неформальні), які 

покликані сприяти інвестуванню цієї сфери. Річний інвестиційний потенціал 

цих структур оцінюється в трильйони доларів, що відповідає щорічним 

інвестиційним потребам низьковуглецевої економіки. Однак цей потенціал 

ще дуже мало спрямований у низьковуглецеву економіку. 

Між тим глобальний характер системної діяльності ТНК (по всіх 

напрямах) найбільш повно відповідає транснаціональному характеру 

інвестування сталого низьковуглецевого розвитку. Практично по всіх 

основних напрямах діяльності інтереси, можливості і потреби ТНК і сталого 

низьковуглецевого розвитку співпадають. Звідси очевидно, що низький 

рівень фактичного інвестування ТНК в сталий низьковуглецевий розвиток 

зумовлений відсутністю ефективної системи мотивації інвестування сталого 

низьковуглецевого розвитку. 

На основі проведених досліджень автором систематизовано і 

обґрунтовано оцінки відповідності форм і механізмів інвестування цілям і 

завданням екологізації та глобалізації сталого розвитку (табл. 3.2). Великі 

інвестиційні можливості мають так звані картельні формування, які 

представляють собою неформальні об’єднання за певними (як правило, 

екологічними) принципами та інтересами. До числа таких належать: 1) 

«формування відповідальних інвестицій»; 2) «фінансова ініціатива»; 3) 

«принципи Екватора»; 4) «кліматичні принципи»; 5) «вуглецеві принципи» 

та ін. Ці неформальні формування володіють великим інвестиційним 

потенціалом та відповідною ініціативою спеціалізованого інвестування у 

низьковуглецеву економіку. Однак їх реальні інвестиційні вкладення у 

низьковуглецеву економіку поки що менші 5% їх потенціалу та 

інвестиційних потреб у цій сфері. Причини ті ж, що і по ТНК – відсутність 
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централізованої у глобальному масштабі антивуглецевої політики по 

відношенню до фінансових установ, добровільність інвестиційних 

інструментів. 

Таблиця 3.2 
Оцінка конверсійності форм і механізмів інвестування до цілей і 
завдань екологізації та глобалізації сталого розвитку 

Форми 
і механізми інвестування 

Оцінка відповіднос-
ті цілям і завданням 

Оцінка 
інвестицій 

еколо-
гізації 

глоба-
лізації 

потен-
ційних 

факти-
чних 

1 2 3 4 5 
• Глобальний екологічний фонд 5 5 3 3 
• Зелений кліматичний фонд 4 3 2 2 
• Регіональні екологічні фонди 4 2 1 1 
• Інфраструктурні фонди 1 1 4 2 
• Венчурні фонди 1 2 3 1 
• Фондові інвестори 1 2 4 2 
• Фонди національного багатства 1 2 4 1 
• Спеціальні (неекологічні) фонди 1 2 2 2 
• Погодні деривативи  3 2 2 1 
• Катастрофічні облігації 3 2 2 1 
• За принципами глобального 
договору  

3 4 4 1 

• За принципами відповідальних 
інвестицій  

3 3 3 1 

• За фінансовою ініціативою 
програми ООН 

3 3 3 1 

• За принципами Екватора                    3 2 3 1 
• За кліматичними принципами          3 2 3 1 
• За вуглецевими принципами             3 2 3 1 
• Міжнародна фінансова 
корпорація (МФК) 

2 3 3 1 

• Європейський банк реконструкції 
і розвитку (ЄБРР) 

2 3 3 1 

• ТНК 1 3 4 1 
• Банки 1 3 4 1 
• Страхові компанії 1 3 4 1 

Розроблено автором 
Примітка: оцінки – 1) низька; 2) нижче середньої; 3) середня; 4) вище середньої; 5 висока 
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Водночас і картельні і корпоративні формування об’єднує спільність 
причин низької участі в інвестуванні сталого низьковуглецевого розвитку. 
Головна причина – використання коштів за власними бізнесовими інтересами 
з тією лише різницею, що в одних випадках з певним дотриманням 
екологічних вимог, а других – без такого обов’язкового дотримання. До того 
ж дотримання екологічних вимог дуже слабка форма мотивації 
транснаціонального розвитку сталого низьковуглецевого розвитку. Натомість 
потрібна така система мотивації, особливо ТНК, яка б спонукала їх повністю 
вкладати кошти у радикальну енергоконверсію, в розвиток відновлювальної 
енергетики. При цьому великі обсяги капіталу, якими володіють ТНК, в т.ч. 
фінансові, варті того, щоб були розроблені потужні механізми мотивації цих 
структур вкладати потужні інвестиції у сталий низьковуглецевий розвиток. 

Таким чином, не дивлячись на велику численність міжнародних 
організацій, задекларованих у сприянні сталому низьковуглецевому 
розвитку, наслідки їх інвестиційної діяльності поки що дуже скромні. 
Зумовлено це низкою причин, очевидних з основних положень їх статутної 
діяльності: 1) добровільний характер створення та діяльності цих організацій 
та залучення коштів, внаслідок чого їх ресурсні можливості досить скромні; 
2) велика численність та розпорошеність діяльності цих організацій, 
відсутність узгодження антивуглецевої політики та координації 
інвестиційних заходів; 3) слабкість юридичної та відсутність системної 
економічної бази діяльності цих організацій, внаслідок чого вона зводиться 
до реалізації пілотних, локальних, у кращому випадку, окремих інноваційних 
та секторальних проектів. 

Очевидно, що екологічна конверсія форм і механізмів інвестування 

економіки на цілі низьковуглецевого розвитку не набула системного процесу. 

Тут поки що переважає фрагментарність і секторальність, коли окремі 

інвестиційні інституції здійснюють вибіркові проекти за певними 

екологічними умовами. Така практика не сприяє формуванню ефективної 

системи мотивації та інвестування енергоконверсії економіки. Тут потрібен 

системний підхід щодо організації учасників інвестиційного процесу, їх 

націлення на залучення у сферу низьковуглецевого розвитку великих обсягів 



 

 

168 

168 

інтегрованого капіталу приватних компаній, екологічних та інвестиційних 

фондів тощо. 

 

3.3. Синергетична парадигма інвестування низьковуглецевого 

розвитку 

 

Перехід до сталого низьковуглецевого розвитку вимагає великих 
фінансових ресурсів. Однак багато країн, які справляють великий 
антропогенний вплив на світові обсяги викидів парникових газів, далеко не 
завжди мають кошти для інвестування енергоконверсії. Разом з тим 
необхідний для цього капітал у світі є і в достатніх обсягах. Значна частина з 
них може бути залучена у сферу інвестування сталого низьковуглецевого 
розвитку. Отже проблема залучення таких коштів має глобальний 
(транснаціональний) характер і це необхідно враховувати в організації 
інвестиційного процесу низьковуглецевого розвитку. 

На міжнародному ринку капіталу функціонує чимало різних фондів, 
банків, страхових компаній, які володіють величезними фінансовими 
можливостями. Однак їх участь у інвестуванні енергоконверсії економіки 
дуже низька, як відносно свого потенціалу, так і відносно інвестиційних 
потреб низьковуглецевого розвитку енергетики. Такий низький рівень 
використання капіталу потужних інвестиційних фондів і компаній 
міжнародного характеру свідчить про відсутність ефективної системи 
мотивації залучення іноземних інвестицій у сталий низьковуглецевий 
розвиток. 

Не дивлячись на розгалужену систему національних і міжнародних 
методів, механізмів та інструментів стимулювання (§ 2.2), а також систем, 
форм і механізмів інвестування (§ 3.2) обсяги залучення іноземних 
інвестицій у сталий низьковуглецевий розвиток дуже незначні. За 10 років 
(2004-2013 рр.) залучено трохи більше півтора трильйона доларів, що 
становить менше десятої частини загальних обсягів іноземних інвестицій. Це 
свідчить про те, що діючі в цій сфері національні та міжнародні системи 
мотивації не справили належного стимулюючого впливу на інвестиційний 
процес. Розпорошена система національних стимулів не може мотивувати 
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великий капітал незалежних міжнародних фондів на транснаціональні 
інвестиції. В кращому випадку на національні стимули реагують вітчизняні 
або зарубіжні компанії. Для міжнародних фондів та транснаціональних 
компаній потрібна глобальна міжнародна система заохочення вкладення 
капіталів у енергоконверсію економіки. 

Дослідження показують, що існують інституційні бар'єри, які 

пригнічують приватні інвестиції у низьковуглецеві проекти.  Мається на 

увазі насамперед слабкість регуляторних заходів у сфері скорочення 

вуглецевих викидів, дисгармонія і суперечливість застосування 

мотиваційних механізмів, відсутність глобальної політики платежів за 

викиди вуглецю, централізованого формування спеціальних фондів 

фінансування сталого низьковуглецевого розвитку, низька доступність 

приватних фінансів в країнах, що розвиваються і особливо в найменш 

розвинених країнах; слабка зацікавленість ТНК розвинених країн в 

інвестуванні великих коштів в реалізацію глобальних проектів 

транснаціонального низьковуглецевого розвитку. На усунення цих бар'єрів 

на шляху інвестицій в низьковуглецеву економіку останнім часом націлено 

багато міжнародних інвестиційних ініціатив. Однак вони дуже часто 

декларативні і обмежені. Наприклад, створений в 2011 р. Зелений 

кліматичний фонд лише за 10 років планує накопичити інвестиційний 

потенціал в низьковуглецевий розвиток в обсягах близько 100 млрд дол., при 

щорічній потребі не менше одного трильйона доларів США.  

Для ефективного розв’язання проблем з інвестування сталого 

низьковуглецевого розвитку потрібне потужне сприяння інтеграції 

державних і приватних фінансових інтересів. По-перше, державні фінанси 

можуть і повинні розширювати і розвивати нові стимули, спрямовані на 

більш масштабне залучення приватних фінансових потоків. По-друге, 

державні фінанси можуть фокусуватися на переорієнтації всієї економічної 

(фіскальної, бюджетної, кредитної) політики з високовуглецевої у 

низьковуглецеву економіку. По-третє, потрібне державне заохочення більш 
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активної участі фінансових інститутів, банків та інституційних інвесторів в 

спільному інвестуванні низьковуглецевої економіки.  

Однак з аналізу досвіду інвестування в низьковуглецеву економіку 

видно, що діючі в цій сфері національні та міжнародні системи мотивації не 

справили належного стимулюючого впливу на інвестиційний процес. Більше 

того, розпорошеність систем і механізмів стимулювання призвела до 

деструктивних проявів на ринку інвестицій, обладнання та енергії з 

відновлювальних джерел. У цій сфері стали очевидні прояви монополізму, 

протекціонізму, демпінгу з боку окремих країн та компаній. Внаслідок таких 

структурних диспропорцій ринок інвестицій у цій сфері зазнав кризи. Ця 

криза стала закономірним наслідком дисгармонії в формуванні національних 

регуляторних систем, їх безсистемності, обмеженості та ізольованості. Для 

успішної організації потужного транснаціонального ринку інвестицій в 

енергоконверсію економіки все більше стає очевидно, що потрібен 

глобальний уніфікований підхід до формування системи мотивації 

міжнародного руху капіталу у сферу низьковуглецевого розвитку. 

В теорії і практиці іноземних інвестицій найбільш характерною 

особливістю є поділ їх на прямі та портфельні. Принципіальною відмінністю 

між ними є ступінь контролю над інвестованими активами. На думку 

переважної більшості науковців, іноземні інвестиції вважаються прямими, 

якщо здійснюються за межами національних кордонів з метою розширення 

виробництва товарів і послуг, їх імпорту в країну базування, або експорту в 

треті країни. Зокрема в такому контексті трактують це визначення 

А.Пересада [198], С.Вовк [42], М. Леус [148], О.Рогач [219], С.Тесля [255]. За 

їх  визначеннями квінтесенцією здійснення прямих іноземних інвестицій є 

переміщення капіталу та виробництва між країнами. В результаті 

дослідження літературних джерел з’ясовано, що при великій різноманітності 

визначень прямих іноземних інвестицій основними їх складовими є 

вкладення капіталу з метою: 1) переміщення активів з однієї країни в іншу; 2) 
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розширення бізнесу та отримання доходу; 3) здійснення контролю над 

активами; 4) участі в управлінні активами (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Систематизація основних компонентів визначень 

«прямі іноземні інвестиції» 

 
Автори визначень  
і джерела посилань 

Вкладення капіталу з метою: 
переміщен-
ня активів з 
однієї краї-
ни в іншу 

розширення 
бізнесу за 
кордон для 
збільшення 
доходу 

розшире-
ння конт-
ролю над 
активами 

розширен-
ня участі в 
управлінні 
активами 
 

1 2 3 4 5 
Білоцерківець В.В.[22] + + +  
Вовк С. [42] +  + + 
Леус М.М. [148] +  +  
Загородній А.Г., 
Вознюк Г.Л., 
Смовженко Т.С. [107] 

+  +  

Закон України [209]     
Козак Ю.Г. [129] +  +  
МВФ [368] +   + 
Пересада А.А. [198] +  + + 
Реверчук С.К., 
Реверчук Н.Й., 
Скоморович І.Г. [116] 

+  +  

Рогач О.І. [219] + +   
Рокоча В.В. [222] +    
Тесля С.М. [255] + +   
Френклін Р. [339] +  +  
ЮНКТАД [427] + +   

Систематизовано автором  

 

Узагальнення різних визначень прямих іноземних інвестицій свідчить, 

що вони мають спільну смислову суть. В кожному з визначень, по суті, 

йдеться про країну (чи компанію) - бенефіціара інвестицій та країну (чи 

компанію) реципієнта інвестицій. Тобто схема такого інвестування є 

горизонтальною і двосторонньою: країна (компанія) – бенефіціар → країна 

(компанія) – реципієнт (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Основна схема прямого іноземного інвестування 
Розроблено автором 

 

На відміну від прямих портфельні іноземні інвестиції більшість 

дослідників визначають як вкладення в цінні папери інших іноземних держав 

(компаній) з метою отримання доходу, але без реального контролю інвестора 

над об’єктом інвестування. Зокрема такої позиції дотримуються А.Пересада  

[186], С.Вовк [42], М.Леус [148], С.Тесля [255]. Так, С.Тесля трактує 

портфельні інвестиції як такі, що обмежують право інвестора щодо 

отримання прибутку (дивідендів) і право контролю за закордонними 

компаніями [255]. М.Леус зазначає, що портфельні іноземні інвестиції мають 

низку особливостей, зокрема: 1) вони вкладаються лише в цінні папери; 2) як 

правило, мають недовготривалий характер і є більш ліквідними; 3) не 

справляють значного й довготривалого впливу на економіку приймаючої 

країни; 4) мають на меті отримання прибутку на капітал; 5) передбачають 

нижчу рентабельність; 6) за кордон відпливає лише капітал [148]. 

В економічній літературі нерідко визначення портфельних інвестицій 

асоціюється з визначенням «міжнародні інвестиції», «міжнародне 

інвестування», «міжнародний рух капіталу». У переважній більшості цих 

визначень йдеться про те, що певна міжнародна інституція (організація, фонд 

чи компанія) мобілізує кошти від країн (компаній) – бенефіціарів для 

вигідного вкладання в країну (компанію) – реципієнт. Такої позиції зокрема 

дотримується О.Рогач [219] та С.Тесля [255]. Міжнародне інвестування – це 

Країна, 
компанія 

(бенефіціар) 

Країна, 
компанія 

(реципієнт) 
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вкладення коштів в цінні папери емітентів та в фінансові інструменти інших 

країн [46]. Міжнародні інвестиції – це форма руху міжнародного фінансового 

капіталу [367]. Міжнародні інвестиції можуть представляти собою 

інвестиційні, хеджеві, пенсійні фонди, страхові та інші компанії [46]. 

Міжнародна міграція капіталу, зазначає Л.Білецька, це нагромадження 

коштів в окремих країнах та їх вкладення в інших з метою отримання вищого 

ефекту [21]. Узагальнення цих визначень свідчить про наявність спільної 

смислової суті, яку можна виразити схематично. Отже схема портфельного 

інвестування є вертикальною і двосторонньою: міжнародна інституція 

(бенефіціар) ¯ країна (компанія) – реципієнт (рис. 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Основна схема міжнародного (портфельного) інвестування 
Розроблено автором 

 

На відміну від перших двох видів іноземних інвестицій інвестування 

сталого низьковуглецевого розвитку передбачає поєднання різних варіантів 

руху та вкладення капіталу, які можна виразити горизонтально-вертикальною 

тристоронньою схемою. Основна відмінність такого інвестування від перших 

двох – участь третьої сторони – міжнародної інституції. Для інвестування 
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низьковуглецевого розвитку такою міжнародною інституцією можуть бути 

Глобальний екологічний, Зелений кліматичний та інші міжнародні фонди, 

кіотські механізми та картельні екологічні угоди. Основна особливість такого 

інвестування – гармонізація інтересів і об’єднання зусиль щонайменше трьох 

учасників інвестиційного процесу. Тому автор пропонує назвати її 

синергетичною (об’єднувальною) парадигмою інвестування. Її суть - 

тристороння схема, а також прямий механізм інвестування. Отже 

синергетична парадигма інвестування низьковуглецевого розвитку є 

своєрідною комбінацією двох попередніх видів іноземного інвестування та 

формою об’єднання всіх учасників інвестиційного процесу  (рис. 3.6). 

 

 

  

      

                 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.6. Основна схема синергетичної парадигми інвестування 
низьковуглецевого розвитку 

Розроблено автором 
 

Такі синергетичні схеми інвестування низьковуглецевого розвитку вже 

набули поширення на практиці. Вже є чимало прикладів, коли публічні та 

приватні агенти використовують різноманітні інструменти для акумуляції 

фінансових ресурсів для інвестування скорочення вуглецевих викидів, тобто 
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організації кліматичних фінансів. При цьому основні дискусії точаться не 

навколо обсягів інвестицій, а навколо можливих способів гармонізації 

інтересів компаній та представників фінансового ринку.  

Загалом у 2014 році у світі було зібрано та витрачено близько 390 млрд 

дол. кліматичних фінансів, в т.ч. 148 млрд дол. публічних та 243 млрд дол. 

приватних ресурсів. Публічні ресурси, засновані на фіскальних інструментах 

(оподаткування, продаж з аукціонів дозволів на викиди парникових газів, 

гранти, тощо), а приватні ресурси – отримані від ринкових фінансових 

інструментів (кредити, облігації, торгівля дозволами на викиди парникових 

газів). При цьому приватні ресурси значно перевищують публічні [251; 322]. 

Водночас в структурі публічних видатків лише 10% були витрачені 

безпосередньо урядами та урядовими агенціями. Основна частина 

мобілізованих кліматичних фінансів припадала на національні та міжнародні 

фінансові інституції розвитку (ФІР), як, наприклад, Європейський банк 

реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк тощо. 

Загалом ФІРи є найбільш вагомими постачальниками публічних кліматичних 

фінансів, які у 2014 році надали майже 131 млрд дол. Цей обсяг коштів ФІР 

приблизно порівну мобілізується національними та міжнародними 

інституціями [251]. 

При цьому ФІРи використовують різні методи мобілізації фінансових 

ресурсів: балансове фінансування; боргове фінансування;  проектне боргове 

фінансування; проектні інвестиції. Приватні кліматичні фінанси 

мобілізуються за допомогою пайових, боргових та похідних фінансових 

інструментів. Наприклад, фінансові ресурси для одного з найбільших 

проектів (офшорна вітрова станція Mercur потужністю 400 МВт, яка 

знаходиться на узбережжі Німеччини) у 2016 році були сформовані за 

рахунок пайових (500 млн євро) та боргових фінансових інструментів (1,2 

млрд євро). 
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У 2007 році Європейський інвестиційний банк випустив перші "зелені 

облігації" (боргові фінансові інструменти з фіксованим доходом). Ці облігації 

випускаються урядами, комерційними банками, міжнародними банками 

розвитку, корпораціями з метою залучення коштів для інвестування 

низьковуглецевого розвитку. У 2009 році було створено нову потужну 

ініціативу (Climate Bonds Initiative), учасники якої у 2016 році керували 

активами у розмірі майже 32 трлн дол. США. Головною метою даної 

ініціативи було відслідковування ринку "зелених облігацій" та акумулювання 

100 трлн дол. США для проектів, спрямованих на боротьбу зі зміною 

клімату. Завдяки цьому обсяги емісії «зелених облігацій» та ринкової 

мобілізації коштів від їх продажу зросли в десятки разів (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Динаміка ринку «зелених облігацій», млрд дол. 

Розроблено автором за даними [320] 
 

Таким чином суть синергетичної парадигми інвестування 

низьковуглецевого розвитку полягає у здійсненні однією країною 

(компанією) в іншій країні (компанії) інвестицій у створення об’єктів 

низьковуглецевої економіки чи здійснення антивуглецевих заходів за 

рахунок коштів чи фінансової підтримки міжнародних інституцій та 

приватних компаній, залучених за нормами міжнародного законодавства, 
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програмами глобальної антивуглецевої політики та в інтересах світової 

спільноти. 

Залучення  іноземних інвестицій в сферу низьковуглецевого розвитку 

можливе шляхом розробки ефективної системи мотивації інвестиційної 

діяльності всіх учасників міжнародного ринку капіталу. При цьому 

мотиваційний процес має адекватно відображати інвестиційний процес та 

взаємодію його учасників. Основними учасниками інвестиційного процесу 

низьковуглецевого розвитку є міжнародні екологічні інституції, іноземні 

інвестори та країни-реципієнти. Цих учасників може об’єднувати спільна 

мета – потреба та інтерес в інвестуванні в сталий низьковуглецевий розвиток.  

Для успішного залучення іноземних інвестицій в низьковуглецевий 

розвиток потрібна тісна співпраця міжнародних екологічних інституцій,  

іноземних інвесторів та урядів країн-реципієнтів, узгодження і гармонізація 

їх інвестиційної політики. Для міжнародної екологічної інституції - це 

політика екологічного спрямування інвестицій в низьковуглецевий розвиток 

в загальносуспільних інтересах. Для іноземного інвестора – це політика 

досягнення економічної ефективності вкладеного капіталу. Для країни-

реципієнта – це політика екологічної, соціальної та економічної ефективності  

інвестування. Тому для успішного залучення іноземних інвестицій 

учасникам інвестиційного процесу важливо чітко формулювати свої 

інвестиційні інтереси. Гармонізація цих інвестиційних інтересів є важливою і 

необхідною передумовою мотивації транснаціонального інвестування 

сталого низьковуглецевого розвитку. 

При гармонізації інвестиційних інтересів треба насамперед виходити з 

пріоритетності ролі учасників інвестиційного процесу. Виходячи з 

необхідності імплементації процесів екологізації та глобалізації в систему 

мотивації та інвестування, провідна роль в інвестиційному процесі належить 

міжнародній екологічній інституції. Саме вона бере на себе ініціативу, 

організацію та відповідальність за здійснення антивуглецевої політики та 
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реалізацію конкретних проектів з енерегоконверсії економіки. Виходячи із 

завдань і пріоритетів глобальної антивуглецевої політики, задекларованих в 

програмних документах РКЗК ООН, основні інтереси міжнародних 

екологічних інституцій стосовно інвестування низьковуглецевого розвитку 

можна сформулювати наступним чином:  

Перше. Спрямування інвестицій виключно на екологічні цілі (на 

створення об’єктів низьковуглецевої економіки та здійснення 

антивуглецевих заходів); 

Друге. Здійснення інвестицій в ті країни, які найшвидше дадуть 

найбільший екологічний (антивуглецевий) ефект в глобальному масштабі;  

Третє. Здійснення інвестицій в ті сектори низьковуглецевої економіки 

і антивуглецеві заходи, які найшвидше дадуть найбільший екологічний 

(антивуглецевий) ефект в глобальному масштабі;  

Четверте. Здійснення інвестицій в ті країни і сектори 

низьковуглецевої економіки, які окрім найбільшого екологічного дадуть 

великий соціальний ефект, зокрема в розширенні робочих місць, збільшенні 

зайнятості населення та їх доходів. 

На другому місці за пріоритетністю серед учасників інвестиційного 

процесу стоять інвестор, інвестиційна компанія. Інвестиційні інтереси 

інвесторів відображають їх потребу вкладати кошти, отримувати від їх 

вкладання дохід і мати право власності на капітал, вкладений у матеріальні і 

нематеріальні активи та належні на нього дивіденди чи доходи. В цьому 

контексті Т.Васильєва виділяє чотири групи інтересів, які мотивують 

іноземних інвесторів до інвестування в інші країни: 1) доступ до дешевих 

ресурсів та активів; 2) доступ до близьких та вигідних ринків збуту 

продукції; 3) доступ до вищої ефективності бізнесу; 4) доступ до нових 

технологій та інновацій [343, c. 5-6]. Подібне групування інвестиційних 

інтересів іноземних інвесторів пропонує С.Вовк: 1) ринково-орієнтовані; 2) 

ресурсо-орієнтовані; 3) технічно-орієнтовані; 4) орієнтовані на підвищення 

ефективності [42]. Низка дослідників розглядають більш широкий спектр 
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економічних інтересів іноземних інвесторів, але головним чином за рахунок 

їх деталізації. 

На основі проведеного дослідження автором систематизовано основні 

групи інвестиційних інтересів та схему їх узгодження між учасниками 

міжнародного інвестиційного процесу (табл. 3.4.). Перша позиція – основні 

інвестиційні інтереси міжнародних екологічних інституцій, якими вони 

керуються у прийнятті рішень щодо надання коштів чи підтримки на 

інвестування. Друга позиція – основні інвестиційні інтереси іноземних 

інвесторів, якими вони керуються у прийнятті рішень про інвестування. З 

позицій пріоритетного значення для інвестора ці інтереси можна розглядати 

як систему постійного пошуку способів реалізації та задоволення своїх 

можливостей. Третя позиція – сукупність основних інвестиційних інтересів 

країн - реципієнтів. Пріоритетність цих інтересів, як правило, зворотна по 

відношенню до пріоритетності інтересів інвесторів. На основі зазначених 

трьох блоків формується сукупність механізмів узгодження інтересів 

бенефіціарів, інвесторів і реципієнтів та досягнення інвестиційного 

консенсусу. 

Таблиця 3.4 
Система інтересів учасників інвестиційного процесу сталого 

низьковуглецевого розвитку 
Основні інвестиційні інтереси Міжнародна 

інституція 
Інвес-
тор 

Краї-
на 

1 2 3 4 
1. Залучення приватного капіталу +  + 
2. Інвестування в країни:    
Ø з великим потенціалом скорочення викидів + +  
Ø з великим потенціалом економічного 
зростання 

+ +  

Ø з великим потенціалом підвищення 
вуглецеефективності  

 
+ 

 
+ 

 
 

Ø високою вуглецевою окупністю інвестицій + +  
Ø сприяння субсидуванню енергоконверсії  + +  
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Продовження таблиці 3.4 
1 2 3 4 

Ø зниження і скасування вуглецевого 
субсидування 

 
+ 

 
+ 

 
 

Ø з найбільшим екологічним та глобальним 
ефектом 

+   

3. Доступ до ринків збуту  +  
4. Доступ до сировини та ресурсів  +  
5. Доступ до активів   +  
6. Доступ до ефективності (прибутку)  +  
7. Доступ до технологій та інновацій + + + 
8. Доступ до національних систем мотивації 
(стимулювання) 

 
+ 

 
+ 

 

9. Доступ до міжнародних систем мотивації 
(стимулювання) 

  
+ 

 
+ 

10. Доступ до міжнародних гарантій  + + 
11. Доступ до капіталу + + + 
12. Створення нових робочих місць + + + 
13. Збільшення податкових надходжень   + 
14. Зниження вуглецеємності економіки + + + 
15. Скорочення вуглецевих викидів + + + 
16. Зростання економіки (ВВП) + + + 
17. Збереження та покращення навколишнього 
природного середовища 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

18. Пропозиція сировини, ресурсів, ринків 
збуту, активів, ефективності 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

19. Пропозиція технологій, інновацій, капіталу + + + 
20. Пропозиція підтримки, гарантій + + + 

Розроблено автором 

Процес узгодження інтересів учасників інвестиційного процесу у 

сфері низьковуглецевого розвитку умовно знаходиться на перехресті впливу 

інтересів міжнародних екологічних інституцій та іноземних інвесторів, 

урядів країн-реципієнтів. Якщо представити міжнародні інституції на 

вертикальній осі, іноземні інвестори (країни, компанії) на верхній 

горизонтальній осі, а уряди країн-реципієнтів на нижній горизонтальній осі, 

то проблема взаємовідносин між учасниками інвестиційного процесу 

представляє собою матрицю, в якої точки пересікання – це своєрідні 

перехрестя інтересів зазначених суб’єктів відносин (рис. 3.8).  
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Рис. 3.8. Матриця гармонізації інтересів міжнародних екологічних 

організацій, іноземних інвесторів та урядів країн-реципієнтів 
Розроблено автором  

 

Ці перехрестя інтересів можуть мати як позитивні так і негативні 

«заряди». До числа позитивних можна віднести насамперед співпадання 

інтересів щодо створення об’єктів низьковуглецевої економіки, здійснення 

енергоконверсії, антивуглецевих заходів, створення нових робочих місць, 

зниження безробіття, підвищення заробітної плати, залучення екологічних 

(антивуглецевих) інновацій. Це так звані точки гармонізованих інтересів. 

Але ці «заряди» можуть бути і негативними, які створюють конфлікт 

інтересів. Такими можуть бути уникнення інвесторів від дотримання 

режимів екологічності об’єктів інвестування, забруднення навколишнього 

середовища, високе стремління до прибутковості, ухилення від 

оподаткування та інше. Тому постає питання, яким чином домогтися того, 

щоб максимізувати гармонічність та мінімізувати конфліктність інтересів 
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між міжнародними екологічними інституціями, іноземними інвесторами та 

урядами країн-реципієнтів. 

Суть гармонізації інвестиційних інтересів міжнародних екологічних 

інституцій, іноземних інвесторів та урядів країн-реципієнтів полягає у їх 

зближенні до певного консенсусу, на основі якого може бути прийнято 

рішення про інвестування. Якщо сутність інвестиційних інтересів 

міжнародних екологічних інституцій позначити кривою J, іноземних 

інвесторів – кривою Р, а країн-реципієнтів – кривою R, то інвестиційний 

консенсус можливий в якійсь точці Q – точці перетину кривих J, Р і R, яка 

знаходиться на шляху співпадання інтересів міжнародних екологічних 

інституцій, іноземних інвесторів та країн-реципієнтів (рис. 3.9).   

 

 
 

 
Рис. 3.9. Криві гармонізації інвестиційних інтересів міжнародних 

екологічних інституцій, іноземних інвесторів та країн-реципієнтів 
Розроблено автором  
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Звідси очевидно, що на міжнародному інвестиційному ринку – 

консенсус (Q) – це похідна (функція) від гармонізації інвестиційних інтересів 

міжнародних екологічних інституцій (J), іноземних інвесторів (P) та країн-

реципієнтів (R) (ф.1). 

 Q = f’ (J, P, R);  (ф. 1), 

де: 

J – інвестиційні інтереси міжнародних екологічних інституцій 

Р – інвестиційні інтереси іноземних інвесторів 

R – інвестиційні інтереси країн-реципієнтів 

Q – точка гармонізації (консенсусу) інвестиційних інтересів.  

Отже визначальним у інвестуванні низьковуглецевого розвитку є 

гармонізація інтересів міжнародних екологічних  інституцій, іноземних 

інвесторів та країн-реципієнтів і досягнення між ними інвестиційного 

консенсусу. При цьому кожна із сторін має зробити кроки назустріч іншим 

сторонам і пройти свій шлях до консенсусу. 

З позицій міжнародних екологічних інституцій проходження ними 

свого відрізку шляху до консенсусу є коригування своїх інвестиційних цілей, 

яке можна позначити ∆J, де ∆J = J – Q. Але таке коригування не може 

унеможливити досягнення головних цілей, визначених екологічною та 

глобальною імперативністю. Коригування може торкнутись лише вибору 

країни, сектору, об’єкту інвестування мотиваційних механізмів, пакету 

антивуглецевих заходів, інвестиційних екологічних проектів, частково 

питань прибутковості, соціальної вигоди тощо.  

З позицій іноземних інвесторів проходження ними свого відрізку 

шляху до консенсусу є корегування своїх інвестиційних намірів, яке можна 

позначити ∆ Р, де ∆Р = P – Q. Таке коригування буде залежати від загального 

розміру і частки капіталу інвестора та рівня підтримки міжнародних 

інституцій і може стосуватись рівня рентабельності, розміру прибутків, 

кількості новостворюваних робочих місць, участі в управлінні активами 

тощо. 
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З позицій країни-реципієнта проходження нею свого відрізку шляху до 

консенсусу є поліпшення умов інвестування, які б стали більш прийнятні для 

міжнародної екологічної інституції та іноземного інвестора. Таке 

корегування можна позначити ∆ R, де ∆R = R – Q. У світовій практиці таке 

корегування, як правило здійснюється шляхом внесення змін до режимів 

регулювання іноземних інвестицій, моніторинг яких здійснюється ЮНКТАД 

уже протягом 20 років.  

Успішна реалізація широкомасштабних завдань щодо забезпечення 

низьковуглецевого розвитку, які випливають із програмних документів ООН 

та інших міжнародних організацій вимагає великих обсягів фінансових 

ресурсів. Для здійснення повномасштабної і екологічно спрямованої 

модернізації світової економіки потрібне створення потужного 

інвестиційного потенціалу. Однак формування такого інвестиційного 

потенціалу істотно ускладнюється суперечностями в глобальній 

антивуглецевій політиці. Основна суть цієї суперечності в тому, що негативні 

екологічні наслідки високовуглецеємного розвитку мають глобальний, а 

позитивні економічні вигоди - національний характер. В свою чергу 

національні економічні вигоди істотно пригнічують мотивацію національних 

інвесторів до інвестування в сталий низьковуглецевий розвиток. І навпаки, 

глобальні вигоди від антивуглецевої модернізації економіки зумовлюють 

необхідність пошуку шляхів істотного нарощування потенціалу зовнішнього 

інвестування розвитку низьковуглецевої економіки. 

Виходячи з дослідження імплементації процесів екологізації та 

глобалізації, утвердження екологічного імперативу та домінантності 

глобалізаційної доктрини у системі мотивації та інвестування сталого 

низьковуглецевого розвитку все актуальніше та очевидніше постають 

питання створення глобальної системи мотивації та інвестування; 

формування спеціальних і стабільних джерел інвестування; застосування 

спеціальних механізмів мотивації та інвестування. Для цього попередньо 
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важливо ґрунтовно проаналізувати ефективність діючих національних та 

міжнародних систем мотивації сталого низьковуглецевого розвитку. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Теоретичні дослідження суті інвестиційного потенціалу дали 

можливість з’ясувати наявність трьох основних підходів у трактуванні цієї 

категорії: як сукупність ресурсів, як можливість вкладення і як здатність 

освоєння. Останнє визначення є найбільш прийнятне для низьковуглецевого 

розвитку, потенціал інвестування якого, враховуючи новизну, ще не 

визначений. Найбільш достовірно і об’єктивно охарактеризований потенціал 

інвестиційної ємності сталого низьковуглецевого розвитку можна оцінити 

шляхом поєднання трьох інтегрованих еколого-економічних підходів: оцінка 

ймовірних втрат від змін клімату; оцінка можливих витрат на недопущення 

змін клімату та усунення їх наслідків; оцінка імперативних потреб інвестицій 

для забезпечення сталого низьковуглецевого розвитку. Це основні 

методологічні детермінанти характеристики та оцінки потенціалу 

інвестиційної ємності сталого низьковуглецевого розвитку.   

2. В теорії і практиці інвестиційної діяльності категорія «інвестиційна 

привабливість» володіє найбільш потужним мотиваційним потенціалом. 

Основними індикативами інвестиційної привабливості сталого 

низьковуглецевого розвитку є визначення: 1) імперативність екологізації 

економіки, яка визначає загальноцивілізаційну важливість сфери; 2) 

домінантність глобалізаційної доктрини низьковуглецевого розвитку, яка 

визначає масштабність сфери; 3) загальносуспільну спонукальність до 

глобальної енергоконверсії економіки; 4) ефективність національних систем 

та механізмів мотивації низьковуглецевому розвитку; 5) ефектвність 

міжнародних систем та механізмів мотивації низьковуглецевому розвитку; 6) 

ринкову трансформацію систем і механізмів підтримки низьковуглецевого 

розвитку; 7) антивуглецеву окупність інвестицій. Зазначені індикативи  
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покладені в основу розробки показників кількісно-якісної оцінки 

інвестиційної привабливості сталого низьковуглецевого розвитку.  

3. Статистичне спостереження інвестиційних процесів у сталий 

низьковуглецевий розвиток ще є досить несистемне, секторальне і 

стосуються переважно відновлювальної енергетики. За короткий період 

інвестиційний процес в цій сфері виявився досить кон’юнктурним, як у 

міжсекторальному, так і міжкраїновому порівнянні. Після кризи 2008 р. 

кон’юнктурність інвестування відновлювальної енергетики ще більше 

посилилась. Основні країни-інвестори скоротили інвестиції та програми їх 

стимулювання. Загострилась конкуренція між країнами (здебільшого 

недобросовісна) та між механізмами державної підтримки. Посилився 

національний протекціоналізм, монополізм та демпінгування. 

Розпорошеність, дисгармонія систем і механізмів стимулювання, їх 

безсистемність, обмеженість та ізольованість призвели до деструктивних 

проявів, внаслідок чого інвестиційний ринок зазнав кризи. Стало очевидно, 

що потрібен глобальний уніфікований підхід до формування системи 

мотивації низьковуглецевого розвитку. 

4. В кінці ХХ ст. намітились тенденції щодо конверсії (переорієнтації) 

інвестиційної системи на цілі низьковуглецевого розвитку. У світі з’явилось 

багато міжнародних екологічних фондів, які стали займатись інвестиційним 

сприянням екологізації економіки. Але тривалий час можливості цих фондів 

залишаються дуже обмежені. Водночас крім численних екологічних фондів у 

світі є багато фінансових фондів (фонди національного багатства, хеджеві, 

венчурні, інвестиційні, інституціональні, структурні, індексні та інші), які 

володіють великими обсягами капіталу. Однак їх участь в інвестуванні 

низьковуглецевого розвитку дуже низька, як стосовно їх потенціалу, так і 

інвестиційних потреб. Це наслідок відсутності ефективної системи мотивації 

залучення великих обсягів капіталу у сталий низьковуглецевий розвиток. 

5. Великими можливостями для інвестування низьковуглецевого 

розвитку володіють транснаціональні корпорації (ТНК) та картельні 
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формування, що діють за узгодженими екологічними принципами: 

«відповідальні інвестиції»; «фінансова ініціатива»; «принципи Екватора»; 

«кліматичні принципи»; «вуглецеві принципи» та ін. Великий інноваційний 

та інвестиційний потенціал цих інституцій є дуже сприятливим для 

інвестиційного сприяння глобальному низьковуглецевому розвитку. Однак, 

не дивлячись на велику інвестиційну ємність та привабливість цієї сфери, а 

також великі інвестиційні можливості ТНК і картельних формувань, їх 

обсяги інвестицій у цю сферу дуже незначні. Це також зумовлено 

відсутністю ефективної системи мотивації низьковуглецевого розвитку в 

глобальному масштабі. 

6. Інвестування сталого низьковуглецевого розвитку потребує 

поєднання різних варіантів руху та вкладення капіталу, які можна виразити 

горизонтально-вертикальною тристоронньою схемою. Організація такого 

інвестування передбачає об’єднання зусиль та гармонізацію інтересів всіх 

учасників інвестиційного процесу: міжнародної екологічної інституції, 

інвестора (країни, компанії) та реципієнта (країни, компанії). Такою є 

синергетична парадигма інвестування низьковуглецевого розвитку, суть якої 

полягає у здійсненні однією країною (компанією) в іншій країні (компанії) 

інвестицій у створення об’єктів низьковуглецевої економіки за рахунок 

коштів чи фінансової підтримки міжнародних інституцій та приватних 

компаній, залучених за нормами міжнародного законодавства, програмами 

глобальної антивуглецевої політики та в інтересах світової спільноти. При 

цьому синергетична парадигма інвестування ґрунтується на синергізмі 

екологічної імперативності та глобалізаційної домінантності 

низьковуглецевого розвитку. Синергетична парадигма спонукає до створення 

глобальної системи мотивації низьковуглецевого розвитку. 

7. Для успішного залучення іноземних інвестицій в низьковуглецевий 

розвиток потрібна тісна співпраця міжнародних екологічних інституцій,  

іноземних інвесторів та урядів країн-реципієнтів, гармонізація їх 

інвестиційної політики. Для міжнародної екологічної інституції - це політика 
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екологічного спрямування інвестицій в низьковуглецевий розвиток в 

загальносуспільних інтересах. Для іноземного інвестора – це політика 

досягнення економічної ефективності вкладеного капіталу. Для країни-

реципієнта – це політика екологічної, соціальної та економічної ефективності  

інвестування. Тому для успішного залучення іноземних інвестицій 

учасникам інвестиційного процесу важливо чітко формулювати свої 

інвестиційні інтереси. Гармонізація цих інвестиційних інтересів є 

необхідною передумовою транснаціонального інвестування 

низьковуглецевого розвитку.  

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [49, 

50, 56, 60, 61, 63, 67, 343]. 
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РОЗДІЛ 4  

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ СТАЛОГО 

НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

 

4.1. Контрпродуктивність національних систем субсидування 

вуглецеємності економік 

 

В інвестиційному середовищі низьковуглецевого розвитку сформувався 

значний дисбаланс: між його великою інвестиційною ємністю та 

привабливістю, з одного боку, та низьким рівнем фактичного інвестиційного 

забезпечення – з другого боку. Цей дисбаланс зумовлює необхідність 

ґрунтовного аналізу ефективності систем мотивації низьковуглецевого 

розвитку. Йдеться про необхідність дослідження фундаментальних причин 

ігнорування інвесторами інноваційного і перспективного сектору економіки, 

до якого є велика заінтересованість світової спільноти, як найбільш 

ефективного способу захисту клімату. В цьому контексті важливе значення 

має оцінка ефективності як національних та міжнародних систем мотивації 

енергоконверсії, в т.ч. кіотських механізмів мотивації скорочення вуглецевих 

викидів, а також екологічних податків та механізмів субсидування 

відновлювальної енергетики.  

Теоретичні дослідження свідчать, що антропогенний вплив на екологію 

зростає, а ризики зміни клімату посилюються. Водночас актуальність 

екологізації світової економіки вже підтверджуються практичними 

результатами, про що свідчать відповідні розрахунки. Аналіз динаміки 

глобальних викидів вуглецю показує, що світова економіка дійшла 

критичного рубежу свого вуглецевого насичення. За 130 років викиди 

вуглецю зросли у 34 рази. Ці темпи значно випереджали темпи росту 

населення, яке за цей період зросло лише у 5 разів (рис. 4.1).   
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Рис. 4.1. Динаміка вуглецевих викидів, споживання викопних енергоносіїв та 

чисельності населення світу 
Розроблено автором за даними [331; 364; 413]  

 

З початку ХХІ століття динаміка вуглецевих викидів стала випереджати 

динаміку розвитку економіки ВВП. При цьому країни, що розвиваються, за 

темпами вуглецевих викидів стали випереджати розвинуті країни. 

Повторюючи індустріальну модель розвитку, вони повторюють і шкідливу 

практику нарощування споживання вуглецевих енергоносіїв та здійснення 

вуглецевих викидів. Так, китайська економіка за обсягом дорівнює економіці 

США та ЄС, але вуглецевих викидів здійснює вдвічі більше, ніж США і 

втричі більше, ніж ЄС. За останні 25 років обсяги викидів у Китаї зросли у 4 

рази, в Індії – у 3 рази. Тоді як в США, ЄС та Японії - лише на 10-15% [69, с. 

53]. 

Особливо загрозливими для світової економіки є зростання вуглецевої 

залежності в умовах вичерпності та зниження доступності викопних 

енергоносіїв. Склалась парадоксальна ситуація: країни, які дають найбільше 

викидів вуглецю (майже 80%), володіють лише 13% світових запасів 

викопних енергоносіїв [69, с. 72]. До того ж для викопних енергоносіїв 

характерний високий рівень природного монополізму. За даними Брітіш 
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Петролеум, майже 80% світових запасів нафти сконцентровано у 8 країнах, 

75% світових запасів природного газу – у 9 країнах, а 75% вугілля – лише у 5 

країнах. На ці три види викопних енергоносіїв припадає 87% загального 

енергетичного балансу первинних енергоносіїв [312]. Внаслідок такої 

природної монополізації, на ринок вуглеводнів дуже сильно впливає велика 

політика. 

Найбільш інтенсивно світові викиди вуглецю зростали у 2000-2013 

роках. У значній мірі це було зумовлено зростанням вуглецевих викидів у 

великих економіках країн, що розвиваються – Китай, Індія, Бразилія, 

Мексика. Темпи приросту викидів вуглецю в цих країнах за 1990-2013 роки 

загалом і особливо за 2000-2013 роки істотно перевищували темпи приросту 

у ЄС та світі загалом. У 2006-2013 роках приріст викидів вуглецю у світі став 

випереджати приріст ВВП, насамперед за рахунок Китаю, Індії, Бразилії, 

Мексики, Ірану, ПАР. В цих країнах приріст викидів вуглецю уже більше 10 

років випереджає приріст ВВП (рис. 4.2 і рис. 4.3).   

Отже актуальність впровадження основного принципу сталого 

низьковуглецевого розвитку – «забезпечення пріоритетності скорочення 

викидів вуглецю над зростанням ВВП» – очевидна на практиці. Це практично 

підсилює теоретичну концептуальність екологічного імперативу. В цьому 

контексті ЄС показав приклад не тільки ідеологічних і теоретичних 

усвідомлень, але й практичних можливостей. Такі приклади мають місце і в 

інших країнах та регіонах світу. 
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Рис. 4.2. Середньорічні темпи приросту (спаду) вуглецевих викидів, %  
Розроблено автором за даними [312; 331; 364; 413] 

 

 

 
Рис. 4.3. Середньорічні темпи приросту (спаду) ВВП, %  

Розроблено автором за даними [427] 
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В процесі дослідження залежності приросту ВВП від приросту викидів 

вуглецю по великій сукупності країн світу (138 країн) і за тривалий період 

(43 роки) виявлено досить тісний взаємозв’язок цих факторів: чим більший 

приріст ВВП, тим більший приріст викидів вуглецю. Однак уже є чимало 

країн, які тривалий час добиваються приросту ВВП при скороченні викидів 

вуглецю (таких більше 40 країн). У 50 країнах приріст ВВП випереджає 

приріст викидів вуглецю. Водночас є багато країн (біля 50), де приріст 

викидів вуглецю тривалий час випереджає приріст ВВП (рис. 4.4). 

 

 
Рис. 4.4. Групування країн за середньорічними темпами приросту (спаду) 

вуглецевих викидів та ВВП за 1970-2013 рр., % 
Розроблено автором за даними [321; 413; 427] 

 

Дослідження природи високої вуглецеємності національних економік 

показують, що основна причина цього явища – висока енергоємність 

економіки ВВП. Аналіз показав, що у значній мірі така залежність зумовлена 

фактором інтенсивності споживання енергії. З’ясовано, що при зростанні 

енергоємності ВВП зростає і його вуглецеємність. При цьому динаміка цих 
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двох показників близька до пропорційності. Різниця між крайніми групами 

країн майже десятикратна по обох показниках (рис. 4.5). Розв’язання 

економетричної моделі парної кореляції показало, що залежність 

вуглецеємності ВВП від енергоємності ВВП пряма і досить висока: 

коефіцієнт кореляції становить 0,977 (див. дод. Ґ). 

 
Рис. 4.5. Групування країн за енергоємністю ВВП та вуглецеємність ВВП 

Розроблено автором за даними [331; 364; 413; 427]  
 

Дослідження показують, що відчутний вплив на вуглецеємність 

економіки має вуглецеємність спожитої енергії. Так, групування країн за 

рівнем вуглецеємності спожитої енергії показало, що чим вище цей рівень, 

тим вища вуглецеємність ВВП. При цьому різниця між групами країн за 

вуглецеємністю спожитої енергії адекватна різниці за рівнем вуглецеємності 

ВВП (рис. 4.6). Розв’язання економетричної моделі парної кореляції 

показало, що залежність вуглецеємності ВВП від вуглецеємності спожитої 

енергії пряма і досить висока: коефіцієнт кореляції становить 0,973 (див. дод. 

Ґ). 
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Рис. 4.6. Групування країн за вуглецеємністю спожитої енергії та 

вуглецеємність ВВП 
Розроблено автором за даними [331; 364; 413; 427] 

 
 

Аналогічні результати показало групування країн за часткою 

викопного палива в енергетичному балансі та залежності від неї 

вуглецеємності ВВП (рис. 4.7). З наведених результатів дослідження видно, 

що країни, в яких викопні енергоносії становлять 100% енергобалансу, 

вуглецеємність ВВП найвища. І навпаки, у країнах, де частка викопних 

енергоносіїв в енергобалансі незначна, вуглецеємність ВВП у 5 разів нижча. 

Отже споживання викопних енергоносіїв справляє відчутний вплив на 

абсолютні і відносні обсяги викидів вуглецю. Розв’язання економетричної 

моделі парної кореляції показало, що залежність вуглецеємності ВВП від 

частки викопних вуглецевих енергоносіїв в енергобалансі пряма і досить 

висока: коефіцієнт кореляції становить 0,833 (див. дод. Ґ). Це аналітично 

підтверджує результати теоретичних досліджень, наведених в підрозділі 1.3, 

про пріоритетність енергоконверсії в забезпеченні переходу до 

низьковуглецевого розвитку.  
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Рис. 4.7. Групування країн за часткою вуглецевих енергоносіїв в 

енергетичному балансі та вуглецеємність ВВП (за ПКС) 
Розроблено автором за даними [331; 364; 413; 427] 

 
Водночас результати дослідження показують, що високий рівень 

споживання викопних вуглецевих енергоносіїв і висока вуглецеємність 
економіки не забезпечує країнам ні енергетичної, ні екологічної стійкості 
(рис. 4.8). Так, перша група країн, яка має вуглецеємність у 2,5 рази вищу, 
ніж третя група, оцінки енергетичної безпеки, доступності, стійкості та 
екологічної стійкості відповідно удвічі гірші. Це підтвердило також 
розв’язання економетричних моделей  кореляційної залежності цих 
показників. Так, залежність вуглецеємності ВВП з показником енергетичної 
безпеки  - пряма і середня (К=0,559), з показником енергетичної доступності 
– пряма і досить висока (К=0,978), з показником енергетичної стійкості – 
пряма і досить висока (К= 0,953), з показником екологічної стійкості – пряма 
і досить висока (К=0,971) (див. дод. Ґ). Тобто кореляційна залежність 
свідчить, країни, які мають вищу вуглецеємність економіки, мають гірші 
оцінки енергетичної безпеки, доступності, стійкості та екологічної стійкості. 
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А країни, які мають нижчу вуглецеємність економіки, мають кращі оцінки 
енергетичної безпеки, доступності, стійкості та екологічної стійкості. 
 

 
Рис. 4.8.  Групування країн за вуглецеємністю ВВП  та рівень енергетичних 

показників (менше – краще) 
Розроблено автором за даними [312; 321; 331; 364; 389; 413; 427] 

 

Отже, наведений аналіз переконливо і практично доказує, що 

вуглецеємність економіки у великій мірі зумовлена розвитком вуглецевої 

енергетики. Однак, не дивлячись на це, багато країн активно субсидують 

вуглецеву енергетику. За оцінками МВФ, на субсидії вуглецевої енергетики 

країни світу щорічно витрачають 2,4 трлн дол., найбільше – в США, Китаї та 

Росії (рис. 4.9).  
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Рис. 4.9. Державні субсидії для вуглецевої енергетики, млрд дол. 
Розроблено автором за даними [363; 368; 409] 

 

Субсидування вуглецевої енергетики спонукає до надмірного 

споживання вуглецевих енергоносіїв. В тих країнах, де вищий рівень 

субсидування вуглецевої енергетики до ВВП, там значно вища 

вуглецеємність економіки (рис. 4.10). Розв’язання економетричної моделі 

парної кореляції показало, що залежність вуглецеємності економіки (ВВП) 

від рівня субсидування вуглецевої енергетики до ВВП пряма і висока: 

коефіцієнт кореляції становить 0,755. 
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Рис. 4.10. Групування країн за рівнем субсидування вуглецевої енергетики та 

вуглецеємність ВВП  
Розроблено автором за даними [361; 363; 364; 368; 427] 

 

З початку ХХІ століття у багатьох країнах державне субсидування 

вуглецевої енергетики навіть посилювалось. Так, у 2005-2013 рр. у 45 країнах 

світу всі (100%) нововведені енергетичні потужності були розраховані на 

викопне паливо. Ще у 55 країнах 90% нововведених енергетичних 

потужностей було розраховано на викопне паливо. Аналіз показав, що між 

часткою нововведених енергетичних потужностей, розрахованих на викопне 

паливо і рівнем державного субсидування вуглецевої енергетики є 

прямопропорційна залежність (рис. 4.11). Розв’язання економетричної моделі 

парної кореляції показало, що залежність між часткою нововведених 

енергетичних потужностей для виробництва електроенергії з викопного 

палива та рівнем державного субсидування вуглецевої енергетики (у % до 

ВВП) пряма і досить висока: коефіцієнт кореляції становить 0,902 (див. дод. 

Д). Це означає, що політика державного субсидування вуглецевої енергетики, 

по суті, спрямована на нарощування генерації вуглецевих викидів. 
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Рис. 4.11. Групування країн за часткою електроенергії від нововведених 
енергетичних потужностей з викопних енергоносіїв та рівень субсидування 

вуглецевої енергетики до ВВП 
Розроблено автором за даними [312; 364; 368; 427] 
 

 
Аналогічна ситуація у ціновій сфері, через яку теж реалізується 

політика державного субсидування вуглецевої енергетики. Адже шляхом 

державно-адміністративного заниження цін на вуглецеві енергоносії 

збільшується їх споживання, а відтак зростають вуглецеві викиди. І навпаки, 

високі ціни на вуглецеві енергоносії зумовлюють їх економію і скорочення 

вуглецевих викидів. Це підтверджується дослідженнями автора. У першій 

групі країн, де вуглецеємність ВВП у 4 рази менша, ніж в третій групі, 

роздрібні ціни на вуглецеві енергоносії у 1,5-2 рази вищі, ніж у третій групі. 

Дотації до цін і їх штучне стримування негативно впливають  на зростання 

викидів вуглецю: чим нижчі ціни, тим більші викиди (рис. 4.12).  
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Рис. 4.12. Групування країн за вуглецеємністю ВВП та середні ціни на 

вуглецеві енергоносії 
Розроблено автором за даними [312; 413; 427; 434] 

 

Розв’язання економетричних моделей парної кореляції залежності 

вуглецеємності ВВП від середніх цін на вуглецеві енергоносії показало: чим 

нижчі ціни через високе їх субсидування державою, тим вища вуглецеємність 

ВВП. Винятком є лише ціни на бензин, які у великій мірі формуються за 

ринковою кон’юнктурою (див. дод. Ґ). 

Отже державне субсидування цін на вуглецеві енергоносії справляє 

негативний вплив на інтенсивність викидів вуглецю. Підтримка цін на 

вуглецеві енергоносії на низькому рівні не мотивує споживачів до економії і 

тим самим продукує зростання викидів вуглецю. 

Зростання обсягів субсидування вуглецевої енергетики по суті 

спричиняє збільшення викидів вуглецю, оскільки стимулює споживання 
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вуглецевих енергоносіїв. Проведені автором дослідження показали, що 

рівень субсидування вуглецевої енергетики в різних країнах дуже різний. 

Однак навіть високий рівень субсидування вуглецевої енергетики практично 

не сприяє покращенню енергетичних та екологічних показників (рис. 4.13). 

 

 
Рис. 4.13. Групування країн за рівнем субсидування вуглецевої енергетики 

(до ВВП) та показники енергоефективності (менше – краще) 
Розроблено автором за даними [312; 413; 427; 434] 

 

 

Виявилось, що при нижчому рівні субсидування вуглецевої енергетики 

(третя група країн), оцінка енергетичної безпеки навіть гірша, ніж у другій 

групі країн, де вищий рівень такого субсидування. Ще більш відчутна 

різниця в залежності між рівнем субсидування вуглецевої енергетики та 

оцінками енергетичної доступності. В третій групі оцінка доступності значно 

краща, ніж в першій групі, де значно вищий рівень субсидування вуглецевої 

енергетики. Натомість підвищення рівня субсидування вуглецевої енергетики 
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негативно і досить суттєво впливає на погіршення оцінок енергетичної та 

екологічної стійкості. Це підтверджено також розв’язанням низки 

економетричних моделей парної кореляції. З’ясовано, що залежність від 

рівня субсидування вуглецевої енергетики та оцінки енергетичної безпеки 

обернена і досить низька (К=-0,150), а оцінки енергетичної доступності 

пряма, але теж низька (К=0,192). Залежність рівня субсидування вуглецевої 

енергетики та оцінки енергетичної стійкості обернена і висока (К=-0,673), а 

оцінки екологічної стійкості – обернена і досить висока (К=-0,841) (див. 

дод.Д) 

Останнім часом активізувались дослідження щодо можливих наслідків 

скасування національних систем субсидування вуглецеємної енергетики. 

Дисперсія оцінок досить суттєва. Найбільшу довіру викликають розрахунки 

експертів ОЕСР.  Так, за даними експерта ОЕСР А.Гурріа [131], за умови 

повного скасування субсидування вуглецевої енергетики до 2050 р. можливе 

скорочення вуглецевих викидів на 12%, а в країнах-експортерах – вуглецевих 

енергоносіїв на 23-25%. Очевидно, що це в значній мірі дозволило б істотно 

послабити тиск вуглецевої енергетики на природне навколишнє середовище і 

стабілізувати екологічну та кліматичну ситуацію. 

За даними МВФ, щорічні субсидії урядами країн вуглецевої енергетики 

сягають 5,3 трлн дол. [187]. Тому МВФ звернувся до країн із закликом 

ліквідувати субсидії для вуглецевої енергетики. Відповідну заяву зробила 

глава фонду Крістін Лагард на фінансовій конференції у Відні, в кінці 2015 

року. «З боку Міжнародного валютного фонду позначені два рівноцінно 

важливі чинники. Перший полягає в тому, що в усьому світі необхідно 

позбутися від субсидії на споживання електричної енергії, яка виробляється 

на викопному паливі. Другий полягає в необхідності створення механізму, 

який би відповідав за визначення вартості викидів в атмосферу діоксиду 

вуглецю.  Він необхідний для стримування кількості шкідливих викидів, які  

нерозривно пов'язані з глобальним потеплінням» [146]. Водночас понад 200 

громадських організацій звернулись до урядів країн G20 із закликом 
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припинити до 2020 року субсидування викопних видів палива та встановити 

чіткий графік поетапної відмови від державного фінансування видобутку 

нафти, газу і вугілля [140]. 

Таким чином дослідження показали, що проблема зміни клімату 

внаслідок надмірного зростання обсягів вуглецевих викидів в атмосферу, 

головним чином зумовлена індустріалізацією розвитку вуглецевої 

енергетики. Дослідження показали низку послідовних і негативних зв’язків і 

впливів: чим більше економіка країн споживає викопних енергоносіїв, тим 

вище енергоємність ВВП; чим вище енергоємність ВВП, тим вище його 

вуглецеємність. Такий прямий і сильний зв’язок свідчить про 

контрпродуктивність з позицій захисту клімату, розвитку вуглецевої 

економіки. Особливо контпродуктивною є поширена в більшості країн світу 

практика субсидування вуглецевої енергетики. Тут теж спостерігається 

прямий кореляційний зв’язок: чим вищий рівень субсидування вуглецевої 

енергетики, тим вища енергоємність та вуглецеємність ВВП.  Така політика 

субсидування по-суті означає фінансування вуглецевих викидів. Більше того, 

субсидування вуглецевої енергетики не вирішують енергетичних проблем 

країн, а екологічні проблеми лише загострюються. Дослідження показали, що 

чим вищий рівень субсидування вуглецевої енергетики, тим гірша оцінка 

енергетичної та екологічної стійкості в країні. Тому, виходячи з 

контпродуктивності діючих національних систем мотивації, радикальним 

виходом із цієї ситуації є скасування субсидування вуглецевої енергетики. 

Ще більші резерви криються у конверсії системи субсидування повністю на 

безвуглецеву енергетику. Це підтверджує уже світовий досвід, однак у цій 

сфері є чимало своїх проблем. 
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4.2. Дуалістичність та диспропорційність  національних систем 

мотивації енергоконверсії економік 

 

Важливою умовою успішної реалізації стратегії низьковуглецевого 

розвитку є необхідність його державної підтримки. В найбільшій мірі це 

проявилось у сфері відновлювальної енергетики, яка стала піонером в 

стратегії державної підтримки низьковуглецевого розвитку. Потреба в 

державній підтримці розвитку відновлювальної енергетики, як показують 

дослідження, зумовлена відповідними обставинами. 

Насамперед, не дивлячись на екологічну прогресивність 

відновлювальної енергетики, економічна конкурентоспроможність її 

більшості секторів (крім спалювання біомаси) залишається нижчою за 

вуглецеву енергетику. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, 

собівартість 1 кВт електроенергії вітроенергетики в 1,3-2,6 рази вища, ніж на 

теплових електростанціях, а 1 кВт електроенергії сонячної енергетики в 4,3-

8,6 рази вища, ніж на теплових електростанціях [6] . 

Важливим аргументом щодо необхідності державної підтримки 

низьковуглецевого розвитку є те, що вуглецева енергетика – головний 

конкурент безвуглецевої, у більшості країн отримує державне субсидування і 

досить суттєве. За даними МВФ і МЕА, субсидування вуглецевої енергетики 

майже в 10 разів більше, ніж відновлювальної (безвуглецевої) енергетики. За 

таких умов відновлювальна енергетика не може вільно конкурувати з 

вуглецевою [363; 409]. 

Отже початковий період розвитку відновлювальної енергетики в 

ринковій економіці був дуже складним. Адже йшлось про вкладання коштів в 

проекти, які не приносили прибутку і при цьому приходилось долати бар'єри 

технічного, економічного і політичного характеру. Законами ринку і 

конкуренції це завдання не вирішувалось. Потрібна була ефективна державна 

політика мотивації розвиту відновлювальної енергетики. 
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Тому протягом останніх 30 років у багатьох країнах світу триває 

розробка і вдосконалення механізмів підтримки розвитку відновлювальної 

енергетики. В настоящий час в цій сфері вже накопичений достатній досвід, 

щоб здійснити системний аналіз ефективності цих механізмів. Так, на думку 

А.Аверченкова, А.Галеновича, Г.Сафонова, Ю.Федорова, за 

функціональними напрямами державна політика підтримки сталого розвитку 

включає такі основні складові: 1) підтримка науково-дослідної діяльності; 2) 

стимулювання енергозбереження та енергоефективності; 3)  сприяння 

розвитку відновлювальної енергетики [217].  

В.Каргієв поділяє механізми державної підтримки відновлювальної 

енергетики на три великі групи в залежності від напрямів їх впливу: 1) на 

споживачів, або на виробників енергії; 2) на збільшення потужностей або на 

збільшення генерації енергії; 3) на різні напрямки одночасно. Інші 

дослідники пропонують розглядати 4 групи механізмів за напрямами 

мотиваційного впливу, зокрема з боку: 1) міжнародних організацій; 2) 

держави; 3) бізнесу (інвесторів); 4) ринку (споживачів) [122]. Але незалежно 

від класифікаційних підходів, основна суть державної підтримки полягає в 

обсягах підтримки та ефективності її впливу з урахуванням екологічних 

наслідків. 

Багато країн останнім часом розробили і стали втілювати в життя 

національні програми державної підтримки розвитку відновлювальної 

енергетики. Форми цієї підтримки дуже різноманітні. Дуже поширеним є 

співфінансування держави з приватним бізнесом у створенні потужностей 

відновлювальної енергетики. За даними ЮНЕП у Китаї уряд відшкодовує 

інвесторам до 50% вартості будівництва заводів з виробництва сонячних 

батарей та електростанцій. У Норвегії уряд компенсує інвесторам 25% витрат 

на будівництво малих гідроелектростанцій. В країнах ЄС уряди компенсують 

20-40% вартості купленого обладнання для енергозбереження та  

виробництва електроенергії з ВДЕ. У Німеччині держава фінансує до 70% 

вартості обладнання будинків сонячними батареями. Завдяки цьому в країні 
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налічується понад 500 тис. геліоустановок для виробництва електроенергії. В 

окремих країнах ЄС місцева влада теж виділяє до 40% фінансування на 

розвиток виробництва чистої енергії [356]. 

Така розгалужена система кооперації урядів і приватного бізнесу в 

інвестуванні розвитку відновлювальної енергетики по суті призвела до появи 

у цій сфері нової особливої форми співпраці – державно-приватного 

партнерства. Перші приклади такого партнерства в сфері відновлювальної 

енергетики почали складатися ще в кінці 80-х років, у вітроенергетиці. З 

середини 90-х років набула поширення багатопрофільна форма партнерства. 

За даними Н.Гузенко, в Іспанії на початку 90-х рр. більше 90% проектів у 

сфері відновлювальної енергетики виконувалися в рамках державно-

приватного партнерства і лише 10% - чисто приватними компаніями [82]. 

Ефективною формою партнерства в сфері відновлювальної енергетики 

стало змішане фінансування проектів (за участю держави, приватного 

бізнесу, місцевої влади та населення). Вагомий досвід такої форми 

партнерства, за даними Н.Гузенко, накопичений у вітроенергетиці в Данії. 

Тут працює понад 3 тисячі вітроустановок, власниками яких є близько 150 

тис. громадян. В Іспанії, Німеччині, Данії, Японії місцеві органи влади і 

тисячі громадян є власниками акцій найбільших компаній, що виробляють 

обладнання для відновлювальної енергетики. У Швеції, наприклад, близько 

80% інвестиційних проектів у сектори відновлювальної енергетики 

обговорюється і приймається з урахуванням інтересів місцевого населення, в 

Іспанії - близько 40%, у Великобританії, Німеччині, Нідерландах - 25-30% 

[81]. 

Дуже поширеними в багатьох країнах є тарифні механізми державної 

підтримки відновлювальної енергетики. Вони діють  у більшості країн ЄС, в 

США, Канаді, Китаї, Японії, Австрії, Австралії, Ізраїлі, Індії, Таїланді, 

Туреччині, Індонезії, на Філіппінах, у ряді країн Африки і Латинської 

Америки. Застосування тарифного механізму вважається найбільш 

поширеним і ефективним у стимулюванні розвитку відновлювальної 
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енергетики [113; 312; 340]. Однак навіть в ЄС рівень підтримки 

відновлювальної енергетики через фіксовані тарифи істотно відрізняються. 

Найвищі вони на сонячну енергію (у 5-7 разів вищі, ніж на вітрову). По 

країнах найвищі в Чехії і Франції – на сонячну і в Великобританії – на 

вітрову. Різниця між максимальними і мінімальними цінами сягає 3-5-

кратного розміру. Тобто дисперсія параметрів механізмів досить значна і це 

створює серйозну проблему – диспропорції та дисгармонії (рис. 4.14). 

 

 
Рис. 4.14. Фіксовані тарифи на електроенергію з ВДЕ, євроценти/кВт*год 

Розроблено автором за даними [113; 379; 396; 397] 

 

Водночас, як показали дослідження, високі тарифи можуть собі 

дозволити, як правило, багаті країни. Так групування країн ОЕСР за рівнем 

фіксованих тарифів на електроенергію з ВДЕ показало наявність прямо 

пропорціональної залежності: чим вищий рівень тарифів, тим вищий рівень 

ВВП на жителя (рис. 4.15). Отже рівень тарифного стимулювання розвитку 

відновлювальної енергетики залежить від рівня економічного розвитку 

країни. Звідси різні позиції і можливості щодо конкурентоспроможності. Тим 
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не менше рівень тарифів на електроенергію з ВДЕ загалом позитивно 

впливає на підвищення вуглецеефективності та відповідно зниження 

вуглецеємності ВВП. У першій групі країн, де тарифи вищі майже у 5 разів, 

ніж у четвертій групі, вуглецеефективність вища у 8 разів. 

 
Рис. 4.15. Групування країн ЄС за середнім тарифом на електроенергію з 

ВДЕ та рівень вуглецеємності і ВВП на жителя 
Розроблено автором за даними [113; 379; 396; 397] 

 

Загальні параметри державної підтримки відновлювальної енергетики 

дуже різні як по секторах економіки, так і по країнах. Зокрема рівень 

державної підтримки розвитку відновлювальної енергетики коливається між 

її секторами у десятки разів. Рівень мінімальної підтримки найвищий у 

фотовольтаїці та геотермальній енергетиці і в 6 разів вищий, ніж на малих 

ГЕС. Рівень максимальної підтримки найвищий у фотовольтаїці і в 5 разів 

вищий, ніж на малих ГЕС. Різниця між мінімальними і максимальними 

рівнями сягає 15 разів (рис. 4.16). 
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Рис. 4.16. Рівень державної підтримки ВДЕ в ЄС, євро/МВт*год 

Розроблено автором за даними [113; 379; 396; 397] 

 

По країнах рівень підтримки відновлювальної енергетики теж дуже 

різниться і становить від 10% до 60% витрат компаній, які зайняті у цій 

сфері. Механізми підтримки теж різні: дотації, субсидії, пільгові ціни і 

тарифи, надбавки до них, податкові пільги, податкові кредити, сертифікати 

тощо. Умови надання підтримки теж різні: на стадії досліджень, 

проектування, будівництва, придбання обладнання, продажу енергії тощо. 

Глибина державної підтримки відновлювальної енергетики в різних країнах 

досить різна і розходження більше як у 20 разів. Зокрема у виробництві 

електроенергії найвища в Іспанії, Португалії, Данії. Тут більше четверті 

електроенергії виробляється із застосуванням механізмів державної 

підтримки, водночас у Франції, Чехії, Литві, Норвегії – менше 2%. (рис. 

4.17). 
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Рис. 4.17. Частка електроенергії, що виробляється з ВДЕ за державної 

підтримки в ЄС, % 
Розроблено автором за даними [113; 379; 396; 397] 
 

В окремих країнах обсяги державної підтримки сягають половини 

вартості введених потужностей, хоч механізми цієї підтримки можуть бути 

різні. Наприклад у Франції переважає надання дотацій на реалізацію проектів 

з відновлювальної енергетики. У Німеччині пріоритет належить тарифному 

регулюванню. Поки що саме уряди країн є основними двигунами реалізації 

проектів відновлювальної енергетики. За період з 2005 по 2013 рік кількість 

держав, які почали стимулювати інвестиції у енергоконверсію, за 

підрахунками МВФ, подвоїлася - з 55 до 100 [113]. 

Дослідження показали, що у різних країнах держава компенсує 30-50% 

вартості проектів з розвитку відновлювальної енергетики. Це стосується 

насамперед країн Європи. Багато країн надають таке фінансування через 

ринок, або в порядку компенсаційних витрат. В окремих з них частка 

державної підтримки компаній з виробництва електроенергії з ВДЕ у 

відношенні до відпускних тарифів сягає 40-60% (рис. 4.18). 
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Рис. 4.18. Рівень державної підтримки компаній, які виробляють 

електроенергію з ВДЕ в ЄС, у % до тарифів 
Розроблено автором за даними [113; 379; 396; 397] 

 
 
Таким чином в системі методів, механізмів та інструментів державної 

підтримки ВДЕ має місце велика диференціація в кількісних параметрах. Їх 
мінімальні і максимальні параметри навіть в рамках європейського 
співтовариства відрізняються багатократно (табл. 4.1). Однак така 
диференціація не тільки відображає специфіку країн у мотивації розвитку 
ВДЕ, але й породжує дисгармонію в цій системі на міжнародному рівні. 
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Таблиця 4.1 

Параметри основних механізмів державної підтримки розвитку 

відновлювальної енергетики 

Види та механізми підтримки Мінімальні  Максимальні  
1 2 3 

1. Тарифні 
Ø частка електроенергії, яка виробляється за 
участі державної підтримки, % 
     - сонячної енергетики 
     - вітрової енергетики 
Ø частка підтримки до відпускних тарифів, % 

 
 
 

10 
4 

10 

 
 
 

60 
30 
60 

2. Податкові 
Ø частка податкової ставки на прибуток, % 
Ø частка податкових пільг по всіх податках, % 

 
50 
10 

 
100 
50 

3. Бюджетні 
Ø частка компенсації вартості обладнання та 
об’єктів, % 
Ø частка загальної підтримки до бюджету, % 
Ø частка державної підтримки компаній, які 
виробляють електроенергію з ВДЕ, % 

 
20 

 
0,5 
10 

 
50 

 
6 

60 

 

Розроблено автором за даними [113; 379; 396; 397] 

 

 

Слід відмітити, що на перших порах така система державної  підтримки 

розвитку відновлювальної енергетики дала досить позитивні наслідки. 

Дослідження показали, що зростання частки відновлювальної енергетики у 

енергетичному балансі справляє позитивний вплив на скорочення вуглецевих 

викидів. Так, групування 132 країн світу показало, що в тих групах країн, де 

вища частка ВДЕ в енергетичному балансі, там менша вуглецеємність ВВП. І 

навпаки, в країнах, де менша вуглецеємність ВВП, частка ВДЕ в 

енергоспоживанні вища (рис. 4.19). 
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Рис. 4.19. Групування країн за вуглецеємністю ВВП та частка ВДЕ в 

енергетичному балансі 
Розроблено автором за даними [364; 379; 413; 427] 

 
 

Розв’язання економетричної моделі парної кореляції по 132 країнах світу 

показало досить тісну залежність рівня вуглецеємності ВВП з показниками, 

які характеризують стан енергоконверсії. Так, залежність між  рівнем 

вуглецеємності ВВП та часткою відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в 

енергобалансі обернена і висока: (коефіцієнт кореляції -0,775). Така ж 

залежність спостерігається і між рівнем вуглецеємності ВВП та часткою 

нововведених потужностей для виробництва електроенергії з ВДЕ: 

(коефіцієнт кореляції -0,763) (див. дод. Е).  

Але продовження державного субсидування вуглецевої енергетики 

істотно обмежує можливості підтримки енергоконверсії та розвитку 

безвуглецевої енергетики. За оцінками Е.Длуголескі та С.Лафельда, в країнах 

ЄС за останні 10 років співвідношення обсягів державної підтримки 

безвуглецевої енергетики до обсягів субсидування вуглецевої енергетики в 

середньому становить від 1 до 5 [93]. Між тим показник державної підтримки 
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відновлювальної (безвуглецевої) енергетики досить відчутно впливає на 

рівень вуглецеємності ВВП. В країнах з високим рівнем субсидування 

вуглецевої енергетики частка відновлювальної енергетики в енергобалансі 

мінімальна. І навпаки, у країнах з низьким рівнем субсидування вуглецевої 

енергетики, частка відновлювальної енергетики в енергобалансі на порядок 

вища (рис. 4.20). 

 

 
Рис. 4.20. Групування країн за рівнем субсидування вуглецевої енергетики до 

ВВП та частка ВДЕ в енергобалансі  
Розроблено автором за даними [93; 364; 379; 409; 427] 

 

Розв’язання економетричної моделі парної кореляції ( у = -0,1479х + 

3,284) залежності рівня державного субсидування вуглецевої енергетики та 

частки відновлювальної енергетики в енергобалансі показало, що зв’язок між 

цими показниками значний і обернений, коефіцієнт кореляції становить 0,66 

(рис. 4.21). 
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Рис. 4.21. Залежність частки ВДЕ в енергобалансі країни та рівень 

субсидування вуглецевої енергетики                                   
Розроблено автором за даними рис. 4.20 

 

Однак внаслідок стихійного застосування національними урядами 

механізмів та інструментів підтримки відновлювальної енергетики між ними 

істотно зросла дисгармонія. Тривалий час запровадження цих методів, 

механізмів та інструментів відбувалось у формі змагальності між країнами за 

зовнішні інвестиції та за ризики збуту обладнання для відновлювальної 

енергетики. Все це посилювало дисгармонію не тільки в наборі механізмів та 

інструментів, але й в їх кількісних параметрах і якісних характеристиках, в 

умовах застосування тощо. Така дисгармонія зрештою спровокувала 

розбалансування конкурентного середовища у сфері виробництва і продажу 

обладнання для відновлювальної енергетики. Зросла монополізація цього 

ринку з боку окремих країн і ТНК. Все це й призвело до обвалу на ринку 

обладнання відновлювальної енергетики, скорочення інвестицій, згортання 

механізмів та інструментів державної підтримки, деформації системи 

мотивації сталого низьковуглецевого розвитку. Така ситуація стала особливо 
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загрозливою після того, як на повну силу запрацювало державне 

стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в країнах Південно-

Східної Азії, особливо в Китаї. Дисгармонія механізмів та інструментів 

стимулювання та відсутність ефективних регуляторів цього ринку в 

глобальному масштабі, по суті, поставили галузь відновлювальної 

енергетики на межу кризи. 

Безсистемна державна підтримка відновлювальної енергетики 

європейськими урядами дала негативний ефект. На європейському ринку 

вперше виникла проблема перевиробництва цієї енергії, до розв’язання якої 

країни ЄС виявилися не готові. В окремі сонячні дні обсяги виробництва 

електроенергії на геліостанціях Німеччини та Італії виявились настільки 

великими, що перевищували потреби всієї енергосистеми. Надлишки 

електроенергії доводиться скидати в енергосистеми сусідніх країн, в яких є 

свої надлишки енергії, і вони змушені зупиняти власні енергоблоки. 

Через це в країнах ЄС механізми стимулювання відновлювальної 

енергетики почали переглядатись. Окремі держави, які насправді не хотіли 

розвивати дану галузь, але були змушені це робити через вимоги Євросоюзу, 

зараз намагаються відступити назад. У такій ситуації інвестори теж зайняли 

вичікувальну позицію. Інші країни змінюють свою нормативно-правову базу, 

щоб створити рівні умови для розвитку різних видів відновлюваної енергії. 

Окремі країни скоротили або скасували субсидії на розвиток сонячної та 

вітрової енергетики, і насамперед ті, де ці види енергетики займають велику 

частку в мережі електропостачання, зокрема Данія, Німеччина, Іспанія, 

Португалія [434].  

Таким чином, в останні роки в галузі відновлюваної енергетики 

почались суперечливі процеси. З одного боку, триває реалізація великої 

кількості проектів з будівництва потужностей цієї енергетики, що зумовлює 

зростання пропозиції. З іншого боку, через кризу намітилось скорочення 

попиту на енергію та рівня державної підтримки відновлювальної 

енергетики. Все це знижує рівень привабливості цього ринку для 
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інвестування. Великобританія, Франція, Німеччина, Польща, Чехія, 

Португалія, Італія, Іспанія та інші країни поступово відмовляються від 

надання пільг. Німеччина поетапно знижує тарифи на закупівлю сонячної 

електроенергії та преференції для виробників наземних великогабаритних 

сонячних установок [434]. 

З проблемою перевиробництва сонячної енергії зіткнулася й Італія, чому 

сприяли раніше вжиті місцевою владою високі стимулюючі заходи. Тут ще в 

2005 р. затвердили 20-річний пільговий «зелений» тариф для сонячних 

електростанцій, вдвічі скоротили ставку податку на додану вартість на 

обладнання для геліоустановок, істотно спростили всі дозвільні процедури 

для працюючих у галузі компаній [96]. Згідно затвердженої програми 

розвитку італійської енергетики до 2020 р. сукупна потужність мала зрости 

до 8 тис. МВт. Однак щедрі пільги призвели до того, що програма була 

виконана удвічі швидше: на кінець 2011 р. загальна потужність 

фотоелектричних пристроїв досягла в Італії 12,8 тис. МВт (24,8% від 

загальноєвропейського показника та 18,4% від світового) [96]. Субсидії на 

виробництво сонячної енергії в 2011 р. склали близько 4 млрд євро. Це 

змусило уряд в терміновому порядку урізати пільги. Таким же шляхом пішла 

й Іспанія, яка на початку 2012 р. скасувала рішення про надбавки при 

закупівлі електроенергії відновлювальної енергетики, а в кінці 2012 р. ввела 

6%-ний податок для всіх видів генеруючих установок. 

Водночас багато країн, заявляючи про антивуглецеву політику та 

підтримку відновлювальної енергетики, продовжують субсидувати вуглецеву 

енергетику. Зростання вуглецевих субсидій негативно впливає на збільшення 

викидів вуглецю, оскільки стимулює споживання вуглецевих енергоносіїв і 

стримує споживання відновлювальних джерел енергії. Найбільшим 

парадоксом є те, що значне субсидування як розвитку відновлювальної, так і 

вуглецевої енергетики характерно для багатьох розвинених країн, у т.ч. і ЄС. 

У більшості країн ЄС показники субсидування вуглецевої енергетики у 

співвідношенні до ВВП перевищують аналогічні показники підтримки 
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відновлювальної енергетики. В окремих країнах (Франція, Люксембург, 

Угорщина, Чехія) така різниця більше як у 10 разів (рис. 4.22).  

 
Рис. 4.22. Рівень державного субсидування конкуруючим секторам 

енергетики до ВВП, % 
Розроблено автором за даними [363; 399; 409] 

 

Така дуалістична (двохстандартна) політика одночасної державної 

підтримки вуглецевої і безвуглецевої енергетики рано чи пізно мала 

проявити свої негативи. І це сталось з початком кризи 2008 р. Але ці 

недоліки проявились насамперед стосовно безвуглецевої енергетики. Саме з 

початком кризи в світі намітилась тенденція до зниження рівня і звуження 

стимулювання розвитку цієї енергетики. Натомість державне субсидування 

вуглецевої енергетики майже не погіршилась. Все це свідчить про серйозну 

суперечливість і дуалістичність антивуглецевої політики як на глобальному, 

так і на національному рівні. Зумовлено це низкою причин: 

Перше. Зросла активність лобістів вуглецевої енергетики, які, з 

мовчазливого потурання урядів держав, посилили захист свого домінуючого 

становища в енергетичному секторі. 
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Друге. Провідні країни світу досі так і не досягли консенсусу в 

антивуглецевій політиці та в енергетичній стратегії на перспективу, і така 

невизначеність не найкращим чином позначається на енергоконверсії. 

Третє. Великий різнобій у рівнях державного субсидування (по 

секторах, країнах і механізмах) призвів до дисгармонії систем мотивації 

низьковуглецевого розвитку, через що втратились критерії оцінки 

ефективності цих стимулів. Країни з високим рівнем державної підтримки 

зіткнулись з реальним фактом, що інвестиції перестали зростати (навіть 

почали знижуватись), тобто стимули перестали спрацьовувати. 

Вихід з цієї ситуації бачиться в транснаціональній гармонізації та 

уніфікації країнових механізмів та інструментів підтримки розвитку 

відновлювальної енергетики та створення єдиної, цілісної, уніфікованої 

системи регулювання і стимулювання на глобальному рівні. Велика 

різноманітність і безсистемність методів, механізмів та інструментів, 

мотивації породила велику дисгармонію в системах регулювання в 

міжнародному масштабі, що суперечить інтересам глобалізації 

антивуглецевої політики. Як це не парадоксально, в інтересах глобалізації 

потрібно будувати струнку, гармонічну та уніфіковану систему мотивації за 

глобальними принципами, пріоритетами і процедурами. Така система має 

замінити величезне різноманіття безсистемних, незгармонізованих, 

суперечливих методів, механізмів та інструментів. 

Таким чином світова практика вже нагромадила чималий досвід 

національних систем мотивації енергоконверсії, в т.ч. стосовно розвитку 

відновлювальної енергетики. Ці системи показали вже певну ефективність: в 

каїнах, де повніше застосовувались механізми мотивації відновлювальної 

енергетики, там значно вища вуглецева ефективність економіки. Загальна 

система державної підтримки відновлювальної енергетики показала 

позитивний вплив на енергоконверсію економіки. Однак серйозною 

перепоною на цьому шляху залишається паралельне субсидування в країнах 

вуглецевої енергетики. Більше того, в багатьох країнах субсидування 
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вуглецевої енергетики значно перевищує рівень державної підтримки 

безвуглецевої енергетики. Через таку дуалістичну політику національних 

систем мотивації процес енергоконверсії і низьковуглецевий розвиток 

гальмується. 

За таких умов все гостріше постає необхідність більш радикальних 

заходів щодо мотивації низьковуглецевого розвитку. Йдеться насамперед про 

необхідність скорочення, а далі – повного скасування практики державного 

субсидування вуглецевої енергетики. Водночас заслуговує на увагу 

застосування більш ефективних механізмів, особливо механізмів подвійного 

впливу, які б одночасно спонукали до скорочення вуглецевих викидів та 

використання вуглецевих енергоносіїв, а з другого – сприяли формуванню 

фінансових ресурсів для інвестування розвитку безвуглецевої енергетики. 

Такими властивостями, як показують дослідження, володіють екологічні 

податки. 

 

4.3. Псевдоекологічність національних податкових механізмів 

мотивації енергоконверсії економік 

 

Одним з найбільш ефективних механізмів мотивації економічного 

розвитку є податкова система. Шляхом зниження податків держава може 

сигналізувати підприємствам про бажані для суспільства пріоритети 

розвитку. І, навпаки, шляхом збільшення податкового навантаження – 

змушувати підприємства до зміни характеру економічної діяльності, яка 

шкодить суспільним інтересам. Така характерна особливість податкової 

системи, як державного економічного регулятора, є дуже прийнятна для 

мотивації енергоконверсії і сталого низьковуглецевого розвитку загалом. 

Однак у багатьох країнах світу податкова система сформована на базі 

застарілого світогляду, що природний капітал «безкоштовний», атмосфера 

безкінечна і її неможливо забруднити, а клімат стабільний і його неможливо 

змінити наслідками економічної діяльності. Такий підхід призвів до 
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виснаження природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і 

зростання загроз катастрофічних змін клімату. Для зупинки цих негативних 

тенденцій постала необхідність вдосконалення податкової політики саме в 

контексті упередження надмірного споживання природних ресурсів та 

виснаження навколишнього середовища. Концептуально таке завдання мали 

відіграти спеціальні екологічні податки.  

Ідея запровадження екологічних податків з’явилась ще на початку ХХ 

ст., коли почались дослідження зовнішніх екологічних втрат виробництва, 

які отримали назву «негативних екстернальних ефектів». Одним з перших на 

це звернув увагу відомий англійський економіст Артур Пігу. Він зауважив, 

що фірма-виробник створює забруднення, як побічний продукт максимізації 

свого прибутку, при цьому сама не «страждає» від цього. Витрати від 

забруднення приймають на себе інші суб’єкти і суспільство загалом, у 

вигляді погіршення середовища проживання, ризиків для здоров’я, зниження 

продуктивності праці і т.д. А.Пігу запропонував спосіб корекції цього 

негативного зовнішнього ефекту: суспільство має змусити фірму-

забруднювача інтерналізувати (скорочувати) ці витрати шляхом сплати 

податку на забруднення. Цей податок має дорівнювати величині від'ємного 

зовнішнього ефекту. Такий податок підвищує вартість виробленої продукції 

на величину зовнішніх втрат від забруднення. Отже гранична вартість 

виробленої продукції для фірми буде дорівнювати граничній вартості її для 

суспільства. При цьому фірма-забруднювач змушена зменшувати обсяги 

виробництва [392]. 

У 1960 р. відомий американський економіст Гордон Таллок стверджував, 

що податок Пігу може замінити традиційні податки на працю і капітал в 

якості інструменту поповнення бюджету. У цьому випадку суспільство не 

тільки отримає необхідні йому податкові надходження, але і обмежить 

екологічний збиток. Отже в цьому податку є подвійна функція: дохід в казну 

і зменшення негативного зовнішнього ефекту [423].  



 

 

223 

223 

Згодом, як зазначає Б.Боске, економісти проголосили «принцип 

Таллока», який полягає в тому, що податок на забруднення може 

компенсувати спотворюючий вплив на підприємництво податків на працю і 

капітал. Внаслідок цього екологічний податок приносить суспільству 

«подвійний дивіденд», оскільки одночасно поліпшується якість 

навколишнього середовища (екологічний дивіденд) і зменшуються 

спотворювальний ефект інших податків, зокрема на працю і капітал 

(економічний дивіденд) [27, с. 27].  

Перші підходи до глобалізації застосування екологічних податків 

проявились в Євросоюзі, на початку 70-х років ХХ ст. Основним мотивом, 

вважає Ю.Бут, послужив принцип «забруднювач платить», який тоді вже 

набирав широкої дискусії. Однак розробка і впровадження екологічних 

податків почалось з середини 80-х років ХХ ст. у зв’язку з переходом у сфері 

охорони навколишнього середовища від командно-адміністративних до 

економічних методів управління. З початку 90-х років ХХ ст. орієнтація на 

екологічні податки, як важливі економічні інструменти регуляторної 

політики, посилилась. Визначилось два основні підходи до формування 

екологічних податків: за принципом «забруднювач платить», які стягуються з 

виробника або споживача за місцем забруднення, і за принципом «платить 

користувач» - податки на видобуток або використання природних ресурсів 

[421]. Концептуальною основою екологізації податкових систем послужила 

ідея «подвійного дивіденду» [31]. 

У 90-х роках ХХ ст. в окремих високорозвинених країнах Європи 

почались екологічні податкові реформи. Зокрема в Данії, Фінляндії, 

Німеччині, Італії, Нідерландах, Норвегії, Швеції, і Великобританії. Досвід 

цих країн засвідчив, що фінансовий масштаб екологічних податків невеликий 

і змінюється від незначного в Італії та Великобританії до більш значного в 

Данії. Причиною обмеженості податкових зрушень, на думку Б.Боске, є 

прагнення зберегти вільну конкуренцію в промисловості і уникнути зайвого 

оподаткування енергоспоживаючих секторів економіки [27, с. 42]. 
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На той час найбільш вагомим був досвід Німеччини, де екологічна 

податкова реформа принесла до бюджету понад 20 млрд. євро. Однак згідно з 

принципом «фіскальної нейтральності» 90% цих коштів було використано 

для зниження податків на працю та доходи фізичних осіб, тобто не на 

екологічні цілі. В Данії ставки податків на доходи громадян внаслідок 

еколого-податкової реформи знизились на 10%. Крім того держава повернула 

підприємствам до 30% доходів, отриманих від екологічних податків, у 

вигляді грантів на впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій 

[290; 291].  

На початку ХХІ ст. у зв’язку із актуалізацією антивуглецевої політики 

знову заговорили про необхідність екологічної податкової реформи. По-

перше, зросло усвідомлення того, що оподаткування природних ресурсів є 

сильним стимулом зменшення їх споживання, скорочення викидів вуглецю і 

мотивацією для модернізації підприємств. По-друге, ставало все більше 

очевидним, що акумуляція доходів від екологічних податків створює вагомі 

фінансові можливості для розвитку безвуглецевих виробництв, насамперед у 

сфері енергетики і створення нових робочих місць та збільшення заробітків 

[291]. В такому контексті дискусія неодмінно призводила до зміщення 

акцентів в податковій реформі з економічних в бік екологічних пріоритетів. 

Прикладом здійснення такої переоцінки цінностей, на думку О.Дуки,  може 

бути якраз запровадження екологічного податку для поповнення джерел 

фінансування та поліпшення екологічної ситуації [99]. 

В теорії та практиці екологічного оподаткування, за свідченням 

О.Веклич, була допущена підміна поняття компенсаційної за своїм 

характером плати за забруднення довкілля поняттям екологічного податку. 

Відбулося викривлення й самої суті податку як економічної категорії. У 

випадку з екологічним податком базою оподаткування була встановлена маса 

(обсяг) викидів забруднюючих речовин, відходів та інших видів шкідливого 

впливу на навколишнє природне середовище, які не мають грошового 

еквіваленту. Цільовою ж функцією податків є забезпечення сталого джерела 
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доходів бюджету на перспективу, тоді як плата за шкідливі впливи була 

введена з метою їх обмеження й наступного скорочення, виходячи з 

довготривалої зацікавленості всього суспільства в чистому довкіллі. 

Утворене логічне протиріччя зумовлює необхідність подолання існуючої 

колізії щодо ототожнення понять «екологічний податок», «плата за 

забруднення довкілля», «екологічний податок на продукт». З огляду на це, на 

думку О.Веклич, слушною є пропозиція щодо віднесення плати за шкідливий 

вплив на навколишнє середовище до розділу неподаткових доходів бюджету, 

залишивши у податковому законодавстві тільки екологічний податок на 

продукт [35, с. 38]. 

Отже платежі за використання природних ресурсів, збори за забруднення 

та екологічні податки, незважаючи на їх принципову різницю за 

економічною та екологічною суттю, нівелюються у податкові надходження 

для державного бюджету. Фіскальна спрямованість механізму збирання 

коштів від природокористування, ігноруючи при цьому регулюючу, 

обмежувальну та стимулюючу функції, не сприяє екологізації суспільного 

виробництва. 

На практиці механізм відрахувань за природокористування спрацьовує 

як фіскальний механізм збору податків, хоча теоретично між податками і 

платежами (зборами) існує різниця, і дуже суттєва з огляду на джерела 

фінансування екологічних заходів. Чітке визначення такої різниці не тільки 

зумовлює прозорість руху та адресність розподілу грошових коштів, але й 

має практичне значення для процесу вдосконалення фінансово-кредитної 

системи природокористування. 

За класифікацією ОЕСР, податки визначаються як обов’язкові платежі на 

користь державі, котрі не компенсуються. Податки не компенсуються з тому 

розумінні, що вигоди, які надає держава платникам податків, звичайно не 

пропорційні сумам внесків. Податки, пов’язані з охороною навколишнього 

природного середовища, - це обов'язковий некомпенсований платіж на 

користь держави, яким обкладаються особливо значні для охорони 
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навколишнього природного середовища об’єкти оподаткування. У 

класифікації ОЕСР використовуються також терміни «збори», «платежі за 

користування» як протилежність «податкам». На практиці терміни «платежі» 

та «збори» часто взаємозамінювані. Платежі та збори визначені 

обов’язковими компенсаційними відрахуваннями на користь держави або 

органів, які не входять до державної структури (наприклад, до екологічних 

фондів). Оскільки платежі компенсуються (повертаються), їх головне 

призначення полягає у фінансуванні будь-яких екологічних послуг і цілей 

[35, с. 36]. 

Проведені автором дослідження показали, що у більшості країн 

екологічні податки ще не є такими в повному розумінні. З цього приводу в 

процесі дослідження автором виокремлені відповідні аргументи. 

По-перше, заслуговує на увагу розходження між теоретичним 

визначенням мети екологічних податків та фактичним використанням їх 

надходжень. В теоретичному плані є дві концепції запровадження 

екологічних податків. Перша – так звана еколого-трудова, за якою 

збільшення надходжень екологічних податків спрямовується у бюджети 

країн і за рахунок цього знижуються соціальні податки (на працю і капітал). З 

цього приводу В.Костерін стверджує, що «кошти від екологічних податків 

переважно використовуються для компенсації зниження податків на доходи, 

сплату внесків до пенсійних і соціальних фондів, і частково - на цільові 

гранти на енерго- і ресурсозбереження» [137; с. 5]. Ця концепція найбільше 

набула поширення у розвинених країнах з високими соціальними 

стандартами. Тим не менше більшість з прихильників еколого-трудової 

реформи все ж нагадують, і навіть наполягають на вагомості і необхідності 

розширення екологічного напряму використання надходжень від екологічних 

податків. На це вказують Б.Боске  [27], Ю.Бут [31], О.Маслюківська [162] та 

інші. 

Друга – екологічна, яка передбачає, що всі кошти, отримані від 

екологічних податків, мають спрямовуватись на фінансування заходів з 
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охорони навколишнього середовища. Доречно нагадати, що за А.Пігу 

основна мета екологічних платежів – не наповнення державного бюджету, а 

стимулювання платників податків до еколого-позитивної, з точки зору 

охорони навколишнього середовища, поведінки. Навіть експерти Єврокомісії 

вказують, що екологічні податки мають насамперед слугувати охороні 

навколишнього середовища [291]. Такої позиції притримується автор даного 

дослідження і пропонує називати цю концепцію еколого-інноваційно-

інвестиційною. Таку назву автор обґрунтовує тим, що саме повне 

спрямування доходів від екологічних податків на фінансування екологічних 

заходів сприяє потужному нарощуванню одночасно інновацій та інвестицій в 

сферу низьковуглецевої економіки. Цьому є чимало підтверджень з теорії і 

практики екологічних податків. 

Наприклад, у Швеції введення податку на викиди оксиду азоту (NOx) 

призвело до активного впровадження технології, яка забезпечила скорочення 

цих викидів. До введення податку лише 7% фірм застосовували цю 

технологію, а через рік після введення податку таких стало 62%. Водночас 

таке оподаткування заохочує інновації. Дослідження показують, що податки, 

які стягуються ближче до джерела забруднення (наприклад, податки на 

викиди вуглецю в порівнянні з податками на автотранспортні засоби) 

забезпечують великі можливості для інновацій [421]. Досвід Данії, 

Німеччини та Нідерландів теж свідчить, що «екологічні податки сприяють 

активному впровадженню інновацій, пошуку нових джерел енергії [291]. 

Низка країн ЄС уже провели у себе екологоподаткову реформу, 

зменшили частину податків на працю і капітал, збільшивши податки на 

забруднення [291]. За даними досліджень Б.Боске, таке структурне зміщення 

забрало до 70% всіх надходжень від екологічних податків. Але при цьому 

платежі з праці і капіталу знизились, менше ніж на 3% до ВВП [27, с. 41]. 

Тобто соціальна сфера виграла мало, а екологічна втратила багато.  

Внаслідок такої неекологічної політики формування екологічних 

податків у більшості розвинених країн склалась ситуація, коли на екологічні 
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цілі використовується лише від 10 до 30% надходжень коштів від цих 

податків. Наприклад, за свідченням В.Костеріна, в Німеччині зважаючи на 

принцип «фіскальної нейтральності» 90% коштів, які надійшли від 

«екологічних податків, використано для зниження податків на доходи 

фізичних осіб», і лише 10% коштів, зібраних екологічними податками, пішло 

на екологічні цілі [137, с. 5]. 

Водночас розрахунки автора свідчать про непаритетність порівняння 

екологічних та соціально-трудових податків. Так аналіз податкових систем 

більшості країн показав, що основною базою оподаткування є саме доходи 

населення. Частка цих податків в доходах бюджетів країн коливається від 

42% (в Мексиці) до 70% (в Японії). А частка всіх екологічних податків в 

доходах бюджетів коливається від 3,5% (в США) до 1,5% (в Туреччині). 

Отже, використання навіть половини надходжень від екологічних податків 

може дати лише незначне – на 5-7 відсоткових пунктів зниження податкового 

навантаження на доходи населення. За даними В.Костеріна, в Італії таким 

чином з доходів населення було перерозподілено на забруднення 

навколишнього середовища і ресурсовикористання лише 0,1% загального 

податкового навантаження і навіть в Данії – всього 6% [137, с. 4]. 

За твердженням О.Маслюківської, «в кожній країні введення 

екологічних податків супроводжувалось зниженням ставок податку на 

доходи населення [162, с. 4]. Отже «соціалізація» екологічних податків часто 

носить не економічний (і тим більше не екологічний), а політичний сенс. 

Прикриваючись соціальними цілями уряди країн домагаються кращої 

соціально-політичної імплементації екологічних податків в податкові 

системи і бізнес середовище. Але це у значній мірі фетиш і компрометація 

ідеї екологічних податків. Тому що в більшості країн ЄС видатки на 

екологізацію економіки не більше як на 10-20% покриваються за рахунок 

екологічних податків [104; 162; 291]. Отже виходить парадоксальна ситуація: 

з одного боку, екологічні податки спрямовуються на зниження податкового 

навантаження на доходи населення всього на 0,3-3%, максимум – на 6% 
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(Данія), а з другого – екологічні податки покривають лише 5-10%, максимум 

20% витрат на екологізацію економіки, а решта коштів береться з інших 

податків, у т.ч. з доходів населення. Відбувається так зване перехресне 

субсидування, з яким мають боротись всі прозорі фінансової системи. Цей 

парадокс у великій мірі є наслідком не справжності псевдоекологічності 

екологічних податків. 

По-друге, очевидним також є розходження між теоретичним 

визначенням суті екологічних податків та їх практичним змістом. В 

теоретичному плані у більшості випадків запровадження екологічних 

податків обґрунтовується головною метою – захист навколишнього 

природного середовища, екологізація суспільної діяльності. Однак у 

практичному плані у більшості випадків за базу екологічного оподаткування 

взяті обсяги споживання природних ресурсів, використання яких 

супроводжується викидами шкідливих відходів і газів, або виробничі 

потужності (транспортні, металургійні, хімічні тощо), які продукують викиди 

шкідливих відходів і газів [31; 201; 214; 248; 330]. Як наслідок, діючі 

екологічні податки слабо «прив’язані» до наслідків шкідливої діяльності, 

зокрема викидів парникових газів.  

Між тим науковці та експерти вважають, що база екологічного 

оподаткування має бути максимально прив’язаною до параметрів 

екологічних екстерналій. Так, експерти Європейської комісії вважають, що 

«екологічні податки – це податки, база стягнення яких чинить специфічний, 

негативний вплив на навколишнє середовище» [290]. П.Екінс ще 

конкретніше визначає, що «екологічний податок – це платіж, що 

справляється з фактичних обсягів шкідливих викидів у атмосферу шкідливих 

скидів у водойми, розміщення відходів тощо» [330]. В.Шевчук, Ю.Саталкін, 

Г.Білявський спеціально акцентують увагу на тому, що «цей податок не має 

стягуватись з усіх природокористувачів, а лише з тих, хто забруднює 

навколишнє середовище» [103]. 
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Однак дані статистики по країнах ЄС свідчать, що в структурі 

надходжень від екологічних податків 74,7% припадає на енергетичні 

податки, база оподаткування яких не має безпосереднього відношення до 

нанесення шкоди навколишньому середовищу. Ще 20,9% надходжень від 

екологічних податків припадає на транспортні податки, база оподаткування 

має ще більш опосередковане відношення до прямого нанесення шкоди 

навколишньому середовищу. І лише дуже незначна частка суми екологічних 

податків (4,4%) припадає на податки на забруднення та ресурсокористування 

(рис. 4.23).  Загальна сума екологічних податків ЄС в 2013 р. становила 

більше 300 млрд євро або 2,4% до ВВП ЄС та 6,2% до зведеного бюджету 

ЄС. По країнах ЄС рівень екологічних податків до ВВП коливається у 2-3 

рази. Найвищий рівень цих податків до ВВП у Нідерландах, Данії, Словенії, 

Естонії (3-4%). Найнижчий – в Румунії, Франції, Іспанії, Словаччині – менше 

2% до ВВП. 

 
Рис. 4.23 Структурні параметри екологічних податків в ЄС,%  

Розроблено автором за даними [290; 291; 336; 410] 
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Великі розбіжності в системі екологічних податків в ЄС є не лише в 

структурі, але й у ставках та базах податків. Зокрема ставки екологічних 

податків досить суттєво коливаються по країнах – від 50 до 300 євро за тонну 

умовного палива, тобто у 4-6 разів (рис. 4.24).  

 

Рис. 4.24. Ставки енергетичних податків, євро/т н.е. 
Розроблено автором за даними [291; 336; 410] 
 

Тому серед науковців і фахівців триває дискусія: наскільки енергетичні 

податки можна вважати екологічними, екологічно ефективними, особливо в 

порівнянні з податком на вуглецеві викиди. Так, плата за природні ресурси 

зазвичай стягується на початковій стадії виробничого процесу, наприклад за 

видобуток вуглеводнів. Плата за вуглецеві викиди, зазвичай пов'язана з 

завершальною стадією процесу виробництва, наприклад за викиди вуглецю 

від спалювання вуглеводнів. Різниця тут у тому, що контроль за 

забрудненням зумовлений прагненням зберегти асиміляційні здатності 

середовища, а податок на енергоносії покликаний не допустити зубожіння 

запасів природних ресурсів. Більше того, цей податок вимушені платити 

навіть досить енергоощадні виробники, що використовують інноваційні 

технології. 
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Податок на енергетичні та інші ресурси взагалі лише з певною 

умовністю можна віднести до екологічних податків. Цей податок враховує 

переважно абсолютні обсяги споживання енергоресурсів, і менше враховує 

відносні величини, за якими стоїть ефективність використання цих ресурсів. 

Натомість податок на викиди практично в рівній мірі відображають як 

абсолютні, так і відносні показники споживання енергоресурсів. Тобто 

податок на енергетичні ресурси дещо опосередковано виконує функції 

справжнього екологічного податку, який має бути спрямований на 

скорочення викидів вуглецю. 

Що стосується транспортних податків, на які припадає 20,9% 

екологічних податків, то вони носять переважно цільову фіскальну 

мотивацію, а їх кошти спрямовуються переважно на ремонт і будівництво 

доріг, тобто взагалі не на екологічні цілі. 

Екологічні податки на пряме забруднення атмосфери становлять всього 

4,4% від загальної суми екологічних податків, менше 0,3% від загальної суми 

всіх податків та 0,1% від ВВП. Це дуже мізерна сума податків, яка практично 

не відчувається антропогенним навантаженням на навколишнє середовище. 

У Ісландії та Нідерландах податки за забруднення сягають 15% загальної 

суми від екологічних податків. Але в Португалії, Румунії та Люксембурзі – у 

30-50 разів менше (рис. 4.25). В результаті дослідження автором зроблено 

узагальнення характеристик екологічних податків та використання 

надходжень від них. За результатами узагальнення відзначено велику 

різноманітність податків: специфічну структуру об’єктів оподаткування; 

особливу спрямованість податкових надходжень (див. дод. Є). 

По-третє, серйозні застереження викликають також розходження між 

теоретичним визначенням ролі екологічних податків та їх фактичним 

впливом на навколишнє середовище. У переважній більшості визначень 

екологічних податків дослідники акцентують увагу на екологічному 

призначенні цих податків. Так, О.Чижикова відзначає, що екологічні податки 

«покликані стимулювати прийняття платниками податків профілактичних 
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заходів з охорони навколишнього середовища [291]. В.Шевчук, Ю.Саталкін, 

Г.Білявський підкреслюють, що «екологічний податок у кінцевому підсумку 

– це економічний інструмент екологізації виробництва» [103]. П.Екінс та 

О.Дука вбачають в екологічних податках ефективний інструмент для 

стимулювання зниження викидів» [99; 330]. 

 
Рис. 4.25. Частка податків на забруднення в країнах ЄС, в структурі 

екологічних податків, %  
Розроблено автором за даними [291; 336; 410] 
 

Однак аналіз практичного застосування екологічних податків в країнах 

ЄС свідчить, що їх застосування не справляє певного впливу на екологізацію 

виробництва загалом, і низьковуглецевий розвиток зокрема. Так, в країнах 

четвертої групи, які мають найнижчу вуглецеефективність, динаміка 

вуглецевих викидів практично не залежить від рівня вуглецевих податків. За 

2002-2013 рр. скорочення вуглецевих викидів в країнах першої групи було 

таке ж, як і в країнах третьої групи, де рівень екологічних податків був у 4 

рази нижчий (рис. 4.26). Більше того, підвищення рівня екологічних податків 

на 128% у першій групі країн не сприяло скороченню вуглецевих викидів, 
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тоді як в четвертій групі підвищення рівня податків лише на 19% сприяло 

скороченню вуглецевих викидів на 9,6% (рис. 4.27). 

 
Рис. 4.26. Групування країн за рівнем екологічних податків на 1 т 
викидів та динаміка вуглецевих викидів за 2002-2013 рр. 

Розроблено автором за даними [336; 427; 431] 
 

 
Рис. 4.27. Групування країн за зміною рівня податків та динаміка вуглецевих 

викидів за 2002-2013 рр. 
Розроблено автором за даними [336; 427; 431] 
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Між тим важливою умовою досягнення подвійного ефекту від 

екологічних податків якраз є забезпечення цільового використання 

отриманих екологічних податкових надходжень. Це істотно збільшує перший 

(екологічний) дивіденд, хоч і дещо звужує рамки другого (економічного) 

дивіденду. Тим не менше фінансування з джерел екологічного податку може 

замістити певні втрати вуглецеємних секторів економіки нарощуванням 

низьковуглецевих секторів. В цьому й суть інвестування енергоконверсії. 

Розкриті вище проблеми екологічних податків у великій мірі зумовлені 

початковим періодом їх становлення, відсутністю фундаментальної 

теоретичної та методологічної бази, низький рівень імплементації в них 

екологічного імперативу та глобалізаційної домінантності низьковуглецевого 

розвитку. Навіть в ЄС, де теорія і практика екологічних податків набула 

найбільшого розвитку, в цій сфері дуже велика дисперсність. 

В країнах ЄС застосовуються різні види екологічних податків і платежів, 

що справило суттєвий вплив на умови конкуренції. Комісія ЄС неодноразово 

ставила питання про необхідність гармонізації екологічних податків і 

платежів в рамках спільноти. Зрештою в 1991 р. був внесений проект 

Директиви про введення єдиного податку на енергоносії, спрямованого на 

скорочення вуглецевих викидів [291]. Певним поштовхом до узгодженого 

введення та гармонізації екологічних податків послужило прийняття 

спеціальної Директиви ЄС по відходах тари і упаковки. Однак відходи тари і 

упаковки не мають такого масштабного, і головне атмосферного поширення, 

як вуглецеві викиди. Тому проблема узгодження податків на вуглецеві 

викиди між всіма країнами на порядок актуальніша і складніша [291].  

В кінці ХХ століття з’явились більш чіткі теоретичні розробки і 

практики застосування екологічних податків, максимально прив’язаних до 

цілей, завдань та параметрів антивуглецевої політики. Йдеться про 

вуглецевий (а по суті - це антивуглецевий) податок, який справляється в 

складі екологічних податків, зокрема в його третій частині - забруднення. У 
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1990 році Фінляндія стала першою у світі країною, що ввела податок на 

викиди вуглецю. Початкова ставка податку становила 1,45 дол. за тонну 

викидів. В настоящий час ця ставка  становить більше 20 євро тощо. Щорічні 

податкові надходження становлять 500 млн євро [162]. В настощий час такий 

вуглецевий (антивуглецевий) податок на національному рівні застосовується 

в  Данії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австралії [201; 307]. 

Ще на початку 1990-х років у Швеції, Норвегії був введений 

транспортний «вуглецевий» податок. Базова податкова ставка була прийнята 

на дуже високому рівні - 50-100 дол. за 1 т вуглецевих викидів. Водночас 

були введені численні податкові пільги для виробників, які багаторазово 

коректувалися. Цей досвід показав, що вуглецевий податок є ефективним 

інструментом і найбільше підходить для комплексного регулювання великої 

кількості джерел викидів [217, с. 18]. 

У 2012 р. в Євросоюзі введено податок для авіакомпаній на викиди 

вуглецю в атмосферу. Проте більше двох десятків країн, включаючи Індію, 

Росію, Китай і США, висловили своє невдоволення подібними діями, 

стверджуючи, що вони йдуть в розріз з міжнародним правом. Євросоюз 

вважає, що введення податку на викиди допоможе йому досягти своєї мети 

скорочення обсягу викидів на 20% до 2020 року. Індія, Росія і Китай мають 

намір стягувати плату за міжнародні польоти європейських перевізників або 

обмежити число їх польотів через шкідливі викиди. 

В США розглядається проект закону про плату за вуглецеві викиди за 

ставкою 125 дол. за тонну. За підрахунками авторів законопроекту введення 

такого податку призведе до скорочення до 2050 року викидів вуглецю нижче 

рівня 2006 року на 20%, а також стимулюватиме використання 

відновлюваних джерел енергії. Щорічні доходи від цього податку можуть 

сягнути 1,5 трлн. доларів [201]. 

В Китаї теж розглядають можливість введення податку на парникові 

викиди («вуглецевого» податку) на додаток до системи квотування і торгівлі 

викидами. Уряд розглядає пропозиції щодо введення «вуглецевого» податку 
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у розмірі 10 юанів (1,6 дол.) з поступовим його підвищенням до 40 юанів (6,4 

дол.) до 2020 року [217, с. 39]. 

За даними Світового банку, 39 країн та 23 наднаціональні юрисдикції 

вже використовують інструменти, пов’язані з ціною на викиди. Прямі 

податки на викиди є у 15 країнах і вони розглядаються як одні з 

найефективніших [251].  

Загалом у всіх досліджуваних країнах, які ввели податок на вуглець, 

основною причиною було прагнення зменшити викиди парникових газів з 

метою вирішення проблеми зміни клімату, шляхом створення системи 

стимулювання виробників та споживачів [104, с. 4].  

І.Башмаков та А.Мишак вважають, що для скорочення викидів 

парникових газів необхідне введення ціни вуглецю у вигляді податку на 

вуглець. При цьому дослідники пропонують підвищення ціни на вуглець 

(податкової ставки) до 2050 р. до 100 дол/т. Для більш глибокого скорочення 

викидів ціна вуглецю в 2050 р. повинна перевищити 150 дол/т. При 

підвищенні ціни вуглецю на кожні 10 дол/т в 2050 р. відбудеться зниження 

викидів на 16-25 млн т. При цьому для розвинених країн ця ціна може бути  

нижча, а для країн, що розвиваються - вища. За оцінками дослідників, в Китаї 

для скорочення викидів вуглецю до 2050 р. на 68% від рівня 2005 р. ціна 

вуглецю має становити 375 дол/т, в Індії – для скорочення викидів до 2050 р. 

на рівні 50% проти рівня 2005 р. ціна на вуглець має становити 144-180 дол/т. 

Поступове введення ціни на вуглець призводе до підвищення цін на 

енергоносії для кінцевих споживачів, що сприятиме істотному підвищенню 

енергоефективності і зниженню енергоємності та вуглецеємності економіки 

[14]. 

В результаті дослідження автором сформульовані висновки щодо 

безпосередньої адекватності (відповідності) екологічних податків цілям і 

завданням антивуглецевої політики.  
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Перше. Слабка прив’язаність екологічних податків до прямих обсягів 

шкідливих викидів в атмосферу, опосередкованість їх впливу на поліпшення 

навколишнього середовища та енергоконверсію економіки. 

Друге. Відсутня системність у підходах до формування екологічних 

податків в країнах, переважає фрагментарність і локальність їх застосування, 

що ускладнює міжкраїнову національну гармонізацію. 

Третє. Дуже незначна частина коштів, отриманих від екологічних 

податків, використовується саме на екологічні цілі, особливо на 

фінансування енергоконверсії. 

Четверте. Безсистемність використання коштів екологічних податків в 

різних країнах і з різних джерел.  

П’яте. Велика розпорошеність і розбіжність у податках (податкових 

базах, ставках, процедурах, спрямуваннях податкових надходжень) між 

різними країнами. 

З наведених аргументів і висновків очевидне узагальнене заключення, 

що діючі екологічні податки за своєю теоретичною суттю і практичним 

змістом поки що є псевдоекологічними (тобто несправжніми) податками. 

Несправжність екологічних податків носить як об’єктивний, так і 

суб’єктивний характер. Об’єктивний полягає в тому, що суспільство 

очевидно не могло одразу підійти до оригінального розв’язання цієї 

проблеми, і цьому передувала низка поетапних, проміжних, половинчастих 

рішень. Суб’єктивність несправжності екологічних податків полягає у 

політизації та соціалізації процесу екологізації податкової системи та появі 

відповідного наукового обґрунтування такого розвитку подій. 

Система екологічного оподаткування уже справляється біля 20 років. 

Однак склалась дуже розпорошена система, яка включає біля 10 видів 

податків, і ще більше різних податкових баз, умов і процедур. Така 

розпорошеність, різноманіття і складність системи оподаткування дуже 

ускладнює податкове адміністрування. До того ж податкові системи різних 

країн не узгоджені між собою ні за видами, ні за ставками, ні за базами, ні за 
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процедурами оподаткування. Все це унеможливлює реалізацію глобального 

підходу до уніфікованого способу збору платежів з цих викидів вуглецю за 

принципом: «хто забруднює, той платить». 

Звідси очевидна необхідність пошуку більш радикальних і ефективних 

рішень, спрямованих на більш повне і широке використання великого 

мотиваційного потенціалу податкового механізму щодо його впливу на 

скорочення вуглецевих викидів та перехід до низьковуглецевого розвитку. В 

цьому контексті глава МВФ К.Лагард, напередодні Паризького саміту з 

проблем клімату (грудень 2015 р.) заявила, що «ціну вуглецевих викидів 

треба рівномірно підвищувати по всьому світу, у співпраці з урядами та 

фінансовими установами». К.Лагард вважає, що зобов’язання зі скорочення 

викидів мають прийняти всі країни світу і в центрі цих зобов’язань має бути 

ціна викидів у вигляді вуглецевого податку [146]. 

 

4.4. Прогресивність та консервативність “Кіотських” механізмів 

мотивації енергоконверсії економік   

 

Важливою умовою сталого низьковуглецевого розвитку національних 

економік є організація вуглецевого ринку. Суть такого ринку полягає в 

створенні умов для вільної купівлі-продажу прав (дозволів) на вуглецеві 

викиди. Завдання організації такого ринку полягає в тому, щоб створити 

умови, за яких країни і компанії, які мають зекономлені (заощаджені) зверх 

нормативів (квот) обсяги вуглецевих викидів, могли їх продавати іншим 

країнам і компаніям, які мають надмірні зверхнормативів (квот) обсяги 

викидів, і виручені кошти останні могли направляти на інвестування 

енергоконверсії економіки, тобто на низьковуглецевий розвиток. 

Світовий досвід розвитку вуглецевого ринку бере свій початок з 70-х 

років ХХ століття. Тоді в різних країнах було розроблено та реалізовано 

кілька національних систем торгівлі квотами на викиди. За оцінками 

дослідників, саме успіх ЄС стимулював інтерес до заснування систем 



 

 

240 

240 

торгівлі викидами і перетворення їх у міжнародні. Тому більшість провідних 

країн ОЕСР поставили завдання запровадити у себе такі системи. 

Незважаючи на суттєві відмінності ці системи мають три спільних  риси: 1) 

перерозподіл прав на викиди; 2)  обмін цими правами між суб'єктами 

економічних відносин; 3) встановлення відповідних правил функціонування 

системи відповідним регулюючим органом; 4) використання виручених 

коштів на енергоконверсію [298; 304; 372]. На думку М.Юлкіна, вуглецевий 

ринок виконує важливу функцію - він дозволяє скорочувати викиди 

парникових газів найбільш економічно доцільним чином, тобто там і так, де і 

як це в даний момент вигідніше [299, с. 4]. 

Важливим рубежем формування вуглецевого ринку, особливо його 

виходу на міжнародний і глобальний рівень, як вважають В.Дюканов та 

О.Дюканова стало підписання РКЗК ООН Кіотського протоколу [100]. На 

думку дослідників головним економічним досягненням «Кіотського 

протоколу» є «створення принципово нового сегменту світового ринку – так 

званого вуглецевого ринку, де обертаються дозволи (квоти) на викиди 

парникових газів» [372, с. 8]. Після підписання Кіотського протоколу на 

міжнародному рівні було запроваджено квотування викидів вуглецю, що 

передбачало можливість торгівлі цими квотами, тобто формування 

глобального вуглецевого ринку. Виручені на ринку кошти ставали джерелом 

фінансування заходів з енергоконверсії і скорочення викидів. Кіотський 

протокол заклав концептуальні основи практичної організації глобального 

ринку викидів парникових газів (вуглецевого ринку). За Кіотським 

протоколом систему міжнародного вуглецевого ринку складають три 

сегменти: 1) ринок одиниць встановленої кількості (ОВК) за міжнародною 

торгівлею квотами на викиди (МТКВ); 2) ринок сертифікованих скорочень 

викидів (ССВ) за механізмами чистого розвитку (МЧР); 3) ринок одиниць 

скорочень викидів (ОСВ) за  проектами спільного впровадження (ПСВ) [299, 

с. 2]. Концептуальна схема міжнародного вуглецевого ринку за кіотськими 

механізмами наведена на рис. 4.28. 
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Рис. 4.28. Концептуальна схема функціонування міжнародного вуглецевого 

ринку за «кіотськими механізмами» 
Розроблено автором за даними [76; 100; 125; 299; 319] 

 

Міжнародна торгівля квотами на викиди (МТКВ) є найбільш суттєвою 

складовою глобального вуглецевого ринку. За Кіотським протоколом (ст. 17) 

цей механізм передбачає продаж квот на викиди однією стороною іншій 

стороні. В МТКВ можуть приймати участь лише країни включені в Додаток 1 

до Кіотського протоколу (таких 36). При цьому квота на викиди залишається 

незмінною. Але завдяки МТКВ, ці країни можуть знизити вартість виконання 
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їх колективних зобов’язань зі скорочення викидів. Європейська система 

торгівлі квотами є основною в міжнародній системі торгівлі квотами на 

викиди і на неї припадає до 85% світового ринку. Вона охоплює більше 12 

тисяч промислових установок в усіх країнах ЄС, які дають близько половини 

загального обсягу європейських викидів парникових газів.  

Механізми чистого розвитку (МЧР) (ст. 12. КП) передбачені для 

співробітництва між країнами, що мають кількісні зобов'язання (таких 36) з 

країнами, які не мають зобов’язань (таких 124 країни). Країни, що мають 

зобов’язання, отримують сертифіковані кредити на скорочення викидів при 

фінансуванні проектів, пов'язаних зі скороченням викидів в країнах, що не 

мають зобов'язань [319]. При цьому скорочення викидів країнами, які не 

мають кількісних зобов'язань, можуть використовуватися країнами, які 

мають зобов’язання в рахунок їх виконання. Метою даного механізму є 

сприяння низьковуглецевому розвитку в країнах, що розвиваються, і 

полегшення виконання розвиненими державами їх зобов'язань зі скорочення 

викидів. Скорочення викидів має бути додаткове до будь-яких скорочень, які 

мали б бути за відсутності сертифікованої діяльності за проектами. Країни 

Додатку 1 Кіотського протоколу можуть використати сертифіковані 

скорочення викидів (ССВ) як виконання зобов’язань із скорочення викидів. 

Внаслідок цього загальний ліміт на викиди країн Додатку 1 збільшується. За 

даними В.Якубовського, за галузевою структурою розподілу проектів МЧР 

на першому місці відновлювальна енергетика (68%). В інших секторах 

економіки кількість проектів дуже незначна, найбільше в обробній 

промисловості (14%) [301].  

Проекти спільного впровадження (ПСВ) використовуються для 

можливого спільного здійснення зобов'язань за Кіотським протоколом. Це 

зумовлено тим, що вартість скорочення викидів в різних країнах різна, Таким 

чином, країна, що має кількісні зобов'язання, може профінансувати проекти 

зі скорочення викидів парникових газів в іншій країні, яка теж має кількісні 

зобов'язання. Отримані в результаті реалізації таких проектів «одиниці 
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скорочення викидів» (ОСВ) можуть бути передані  країні, що інвестує, в 

залік її зобов'язань. Проекти (ПСВ) передбачають додаткове скорочення 

викидів. Країни, учасники проекту, використовують отримані ОСВ для 

виконання своїх кількісних зобов’язань зі скорочення викидів. При цьому 

загальний ліміт на викиди країн Додатку 1 не змінюється, оскільки ПСВ 

передбачає передачу дозволів на викиди між країнами, для яких встановлені 

ліміти [298]. Основний потенціал для ПСВ знаходиться в країнах з 

перехідною економікою де є більше можливостей для скорочення викидів з 

меншими витратами. Вже в кінці 2008 р. переважна більшість країн Додатку 

1 Кіотського протоколу повністю виконали так звані вимоги прийнятності, 

що дозволяє реєструвати ПСВ за полегшеною схемою.  

Узагальнення базових положень кіотських механізмів свідчить про їх 

транснаціональне та інвестиційне призначення, що є їх позитивними 

ознаками (табл. 4.2). Зокрема транснаціональний характер кіотських 

механізмів полягає в наступному: 1) продаж частини ліміту на викиди 

вуглецю  однією країною іншій (обидві мають зобов’язання і входять в 

Додаток 1 Кіотського протоколу (МТКВ); 2) сприяння країнами Додатку 1 

Кіотського протоколу (таких 36 країн) країнам, які не входять в Додаток 1 

Кіотського протоколу (таких 124 країни) у реалізації проектів скорочення 

викидів (МЧР); 3) сприяння країнами Додатку 1 Кіотського протоколу іншим 

країнам Додатку 1 Кіотського протоколу в реалізації проектів скорочення 

викидів (ПСВ). Інвестиційний характер кіотських механізмів полягає в 

наступному: 1) кошти, виручені від продажу квот,  інвестуються в проекти 

енергоконверсії (МТКВ); 2) можливе сприяння у вигляді: а) фінансування 

проектів зі скорочення викидів; б) безоплатної передачі технологій і 

обладнання для реалізації проектів зі скорочення викидів (МЧР і ПСВ). 

Важливим позитивом «кіотських» механізмів є спонукання приватного 

капіталу до інвестування скорочення викидів. Зокрема частка покупців на 

вуглецевому ринку (опосередкованих інвесторів скорочення викидів), яка 

відноситься до сфери приватного бізнесу сягає 78%. Ще 18% припадає на 
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міжнародні фонди, а на державні бюджети країн – всього 4% [301]. 

Практично всі кошти, отримані з вуглецевого ринку через кіотські механізми, 

були спрямовані на енергоконверсію. 

Таблиця 4.2 

Основні ознаки транснаціонального та інвестиційного характеру 

кіотських механізмів 

Механізми Транснаціональні ознаки Інвестиційні ознаки 
1 2 3 

1. Міжнародна 
торгівля 
квотами на 
викиди 
(МТКВ). 

Продаж частини ліміту на 
викиди вуглецю  однією 
країною іншій (обидві 
мають зобов’язання і 
входять в Додаток 1 КП). 

Кошти, виручені від продажу 
квот,  інвестуються в проекти 
енергоконверсії. 

2. Механізм 
чистого 
розвитку 
(МЧР). 

Сприяння країнами 
Додатку 1 КП (36) 
країнам, які не входять в 
Додаток 1 КП (124) у 
реалізації проектів 
скорочення викидів. 

Можливе сприяння у вигляді: 
1) фінансування проектів зі 
скорочення викидів; 2) безо-
платної передачі технологій і 
обладнання для проектів зі 
скорочення викидів.  

3. Проекти 
спільного 
впровадження 
(ПСВ). 

Сприяння країнами 
Додатку 1 КП іншим 
країнам Додатку 1 КП в 
реалізації проектів 
скорочення викидів. 

Можливе сприяння у вигляді: 
1) фінансування проектів зі 
скорочення викидів; 2) безо-
платної передачі технологій і 
обладнання для проектів зі 
скорочення викидів. 

Розроблено автором за даними [76; 100; 125; 299; 319] 
 

В процесі дослідження автором узагальнено позитивні сторони 

запровадження кіотських механізмів мотивації сталого низьковуглецевого 

розвитку саме з позицій глобалізаційної доктрини. До числа таких можна 

віднести наступні:  

Ø створення нового механізму глобальної дії, спрямованого на 

розв’язання екологічних проблем, що не мали історичних аналогій ні за 

екологічними, ні за глобалізаційними масштабами. 

Ø закладення основи створення глобальної бази даних викидів 

парникових газів (державних вуглецевих кадастрів) як основи для 

моніторингу та регулювання цих викидів. 
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Ø розроблення механізмів трансферту технологій між країнами з 

метою стимулювання екологізації виробництва та зменшення викидів 

парникових газів. 

Ø впровадження нової системи та механізмів міжнародного 

інвестування низьковуглецевого розвитку світової економіки. 

Водночас дослідження показують, що «кіотські механізми» мають 

серйозні недоліки і суттєві обмеження. Насамперед ці недоліки стосуються 

впливу на скорочення викидів. Цей вплив усіх трьох механізмів пасивний. 

Всі три механізми стримують зростання викидів, але безпосередньо 

активного впливу на скорочення не справляють (табл. 4.3). Зокрема, що 

стосується джерел інвестицій, то вони надходять лише від країн, які включені 

в Додаток 1 КП. Таких країн-донорів кіотських механізмів всього 20. 

Таблиця 4.3 

Оцінки впливу кіотських механізмів на скорочення                   

вуглецевих викидів 

Механізми Вплив на скорочення викидів 
1 2 

1. Міжнародна 
торгівля 
квотами на 
викиди (МТКВ) 

- загальний ліміт на викиди для країн Додатку1 КП 
залишається незмінним; 
- вплив на динаміку світових викидів пасивний, стримую-
чий (не скорочуючий); 
- відбувається переуступка запасів викидів між країнами 

2. Механізми 
чистого 
розвитку 
(МЧР) 

- загальний ліміт на викиди для країн Додатку 1 КП 
збільшується 
- вплив на динаміку світових викидів – пасивний, стри-
муючий (не скорочуючий) 
- відбувається диверсифікація (перерозподіл) викидів між 
країнами 

3. Проекти 
спільного 
впровадження 
(ПСВ) 

- загальний ліміт на викиди для країн Додатку 1 КП                  
не змінюється 
- вплив на світову динаміку пасивний, стримуючий (не 
скорочуючий) 
- відбувається передача дозволів на викиди між країнами 
Додатку 1 КП 

Розроблено автором за даними [76; 100; 125; 299; 319] 
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Міжнародна торгівля квотами – це, по суті, передача надлишкових 

одиниць установленої кількості викидів від однієї країни до іншої в обмін на 

фінансування, або інші економічні вигоди. Регулювання продажу квот 

здійснюється в договорі між країнами. Отже МТКВ прямо не передбачає і не 

спонукає продуцентів до скорочення вуглецевих викидів. Торгівля квотами 

має на меті лише  мінімізувати вартість заходів з пом'якшення змін клімату за 

рахунок: 1) введення обмеженого числа дозволів на викиди, кількість яких не 

повинна перевищувати встановленого цільового рівня викидів і 2) 

перерозподілу цих дозволів (або через аукціони, або безпосередньо). Отже 

торгівля квотами вводиться для того, щоб джерела викидів, яким не вистачає 

дозволів, могли купуватись у тих, у кого вони в надлишку за рахунок вжитих 

заходів за зниження викидів. Теоретично граничні витрати зниження викидів 

повинні бути рівні вартості квот на викиди. Однак  істотне перевищення 

пропозицій над попитом зумовлює значне зниження ринкової вартості 

викидів. Так, в ЄС з 2008 по 2012 рр. вартість 1 т викидів вуглецю знизилась 

з 20-28 євро до 5-8 євро [419]. 

Аналогічні обмеження є щодо використання коштів, залучених за 

іншими кіотськими механізмами. Наприклад коштами МЧР можуть 

скористатись лише країни не включені в Додаток 1 Кіотського протоколу і 

для яких немає обмежень на викиди, але які ратифікували Кіотський 

протокол. Таких країн не більше 30. Однак на них припадають основні суми 

витрат коштів МЧР. Парадоксально, що ці країни мають найбільші викиди 

вуглецю і найбільший приріст. Це Китай, Індія, Бразилія, Мексика, ПАР та 

інші (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4 
Характеристика мобілізації коштів кіотських механізмів та 
використання їх на інвестування низьковуглецевого розвитку 

 
Механізми	 Порядок мобілізації коштів	 Порядок використання 

коштів 	
1 2 3 

1. Міжнародна 
торгівля 
квотами на 
викиди (МТКВ)    	

Виручених країнами-
продавцями, які включені в 
Додаток 1 КП, від продажу 
квот на викиди вуглецю 
країнам-покупцям, які теж 
включені у Додаток 1 КП.	

В країнах-продавцях, які 
включені в Додаток 1 КП за 
рахунок коштів, виручених 
від продажу квот на викиди 
вуглецю.	

2. Механізми 
чистого 
розвитку (МЧР)  
    	

Країн-донорів, які включені 
в Додаток 1 КП, для яких 
встановлені ліміти на 
викиди вуглецю.	

В приймаючих країнах, які 
не включені в Додаток 1 КП, 
і для яких немає обмежень 
на викиди вуглецю. 

3. Проекти 
спільного 
впровадження 
(ПСВ) 	

- «»-	 В приймаючих країнах, які 
включені в Додаток 1 КП, і 
для яких є обмеження на 
викиди вуглецю. 

Примітка: По всіх трьох механізмах укладаються прямі контракти між 
країнами донорами та країнами реципієнтами.  
Розроблено автором за даними [76; 100; 125; 299; 319] 

 
Ще більш обмежена сфера інвестиційного впливу кіотських проектів 

спільного впровадження (ПСВ). Ці проекти, як за доходами, так і за 

виплатами, поширюються на обмежену кількість країн - таких менше 20. З 

них менше половини залучили 95% загального обсягу інвестицій за цими 

проектами.  

Внаслідок цього стає очевидно, що фінансові можливості кіотських 

механізмів дуже мізерні. Так, фінансовий потік МЧР за 2005-2013 рр. 

становив всього 127,3 млрд дол., а ПСВ лише 3,5 млрд дол. Ці обсяги зовсім 

недостатні для вирішення глобальних проблем захисту клімату. Тому 

кіотські механізми стали все більше критично сприйматись інвесторами, 

дослідниками, політиками. Наприклад М.Юлкін заявляє, що торгівля 

квотами не показала себе працездатним механізмом і настала пора 

переходити до нового етапу глобальних дій, для чого потрібен інший підхід 
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[299]. Це ж стосується і МЧР та ПСВ. Цільові показники скорочення викидів 

настільки малі, що вони вже не стимулюють приватних міжнародних 

інвесторів йти у країни, що розвиваються. Багато країн вже вирішили 

обходитись без цих механізмів. Навіть прихильники боротьби із змінами 

клімату все більше сумніваються в доцільності збереження МЧР і ПСВ. 

Уряди, приватні інвестори та фінансові установи стали обходити ринок МЧР 

та ПСВ [304, с. 3]. Останнім часом ЄС теж сильно обмежив підтримку МЧР і 

ПСВ, зосередившись тільки на зареєстрованих проектах. Нові проекти МЧР 

будуть фінансуватися лише в найменш розвинених країнах, де малоймовірно 

очікувати суттєвих обсягів зниження викидів [131, с. 11]. 

Структура світового вуглецевого ринку дуже незбалансована. Основна 

його частина (85%) припадає на європейську систему торгівлі квотами на 

викиди. Далі 14,4% припадає на торгівлю сертифікованими скороченнями 

викидів (ССВ) за кіотськими механізмами чистого розвитку (МЧР). Решта – 

1,6% ринку розподіляється на три частини: а) міжнародна торгівля квотами 

на викиди за межами ЄС (0,6%); б) торгівля одиницями скорочення викидів 

(ОСВ) за кіотськими проектами спільного впровадження (ПСВ) (0,6%); в) 

міжнародна добровільна торгівля (поза рамками РКЗК ООН) (0,4%). 

З цього приводу А.Аверченков, А.Галенович, Г.Сафонов та Ю.Федоров 

зазначають, що після 5-річного бурхливого розвитку на вуглецевому ринку 

почалася стагнація зумовлена економічною рецесією і невизначеністю «пост-

кіотського» періоду. У значній мірі це було зумовлено труднощами з 

проходженням законодавства по «парниковому» регулюванню в США, 

Японії, Австралії, Південній Кореї. На цьому тлі домінуюче значення 

європейської системи торгівлі квотами на викиди стало ще більш очевидним. 

Частка європейської системи в глобальному вуглецевому ринку з 

урахуванням обороту сертифікованих скорочень викидів (ССВ) за МЧР та 

одиниць скорочень викидів (ОСВ) за ПСВ вже перевищує 95% [217]. 

Розвиток ринку ССВ за проектами МЧР статистично почав фіксуватись з 

2004 р. і до 2008р. зріс до 32,8 млрд дол. Однак у зв’язку з кризою пішов на 
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спад і в 2012 р. знизився до 6,5 млрд дол., тобто у 5 разів. Загалом за роки 

функціонування МЧР (2005-2012 рр.) обсяг інвестицій склав 127,3 млрд дол. 

(рис. 4.29). Найбільшими інвесторами коштів за проектами МЧР є 

Великобританія (29,7%), Швейцарія (20,3%), Японія (11%), Нідерланди 

(10%). Найбільшими реципієнтами (отримувачами) коштів є Китай (58,1%), 

Індія (15,8%), Корея (10,2%), Бразилія (7,7%). 

 
Рис. 4.29. Динаміка вуглецевого ринку ССВ за проектами МЧР 

Розроблено автором за даними [319; 418] 

 

Отже МЧР змогли скористатись поки що дуже обмежене число країн. До 

2013 року всього на п'ять країн - Китай, Індію, Бразилію, Корею і Мексику 

припадало понад 90% інвестицій. На думку Я.Глемарека, К.Нуталл, 

Л.Уарзазі, В.Шварц, для широкого використання механізмів МЧР, країнам, 

що розвиваються, потрібна підтримка у створенні сприятливого середовища 

на всіх рівнях [134]. 

Проведені автором дослідження по великій сукупності країн (70), які 

брали участь в ринку ССВ за механізмами МЧР (більше 3 тисяч 

зареєстрованих проектів), показали дуже велику нерівномірність в розподілі 

коштів по проектах. Так, 10 країн (четверта група) отримали майже 95% 



 

 

250 

250 

коштів, в середньому по 278 проектах і по 13,2 млрд дол. кожна з середньою 

вартістю проекту – 300 млн дол. Водночас половина країн (перша група) 

отримали менше 0,7% загальної суми коштів, всього по 3 проектах по 28 млн 

дол. на країну з середньою вартістю проекту – 10 млн дол. (рис. 4.30). 

 

 
Рис. 4.30. Групування країн за обсягом отриманих інвестицій                        на 

країну за МЧР 
Розроблено автором за даними [304; 419] 
 

Очевидно тому, за свідченням Ю.Зайцева, О.Перфильєва, 

М.Рахмангулова та Е.Швеця, глави держав, у т.ч. навіть активні прихильники 

боротьби із змінами клімату, дуже сумніваються в цінності таких 

інструментів як МЧР. Уряди, приватні інвестори та фінансові установи йдуть 

з ринку МЧР. Ця тенденція може призвести до повного згортання 

міжнародного вуглецевого ринку за методологією та організацією Кіотського 

протоколу [166, с. 3].  
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Не краща ситуація на ринку ОСВ за проектами ПСВ. До найбільш 

популярних країн-реципієнтів ПСВ належать Росія, Україна, Румунія, 

Болгарія, Польща і Чехія. Однак, незважаючи на позитивні характеристики 

цього механізму, обсяги залучених коштів дуже незначні. В 2011 р. була 

залучена рекордна сума – трохи більше мільярда дол. США, а в 2012 р. – 

всього 280 млн дол. – тобто у 3,5 раза менше. Вартість ОСВ теж падає – з 

2008 р. до 2012 р. в три рази (рис. 4.31). Найбільшу участь в реалізації ПСВ  

взяли Росія і Україна – на них припадає 74% проектів. Загалом менше 10 

країн сконцентрували у себе 90% коштів ПСВ. Ситуація аналогічна, що й по 

МЧР. 

 
Рис. 4.31. Динаміка ринку ОСВ за проектами ПСВ 

Розроблено автором за даними [393; 419] 
 

Загалом по всіх механізмах Кіотського протоколу 83% обсягів поставок 

викидів на ринок припадає на Китай,  4% - на Індію, 3% - на Бразилію, 9% - 

на інші країни, що розвиваються [123]. Тому не випадково, що окремі 

дослідники досить критично сприймають кіотські механізми, стверджуючи, 

що вони слабо сприяють виконанню зобов’язань зі скорочення викидів [166; 

267; 299; 301]. 
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Аналіз використання кіотських механізмів для інвестування 

низьковуглецевого розвитку свідчить, що в цій сфері є серйозні розбіжності 

між потребами в коштах та їх реальними вкладеннями. Вийшло так, що надто 

складна і заплутана система кіотських механізмів інвестування, яка 

формувалась багато років і пройшла через складний процес політичних 

дискусій, в підсумку увінчалось всього сотнею мільярдів доларів інвестицій. 

Це менше 10% мінімальних річних потреб для інвестування енергоконверсії. 

Загальна сума, залучених через кіотські механізми коштів, менша за щорічну 

суму прямих іноземних  інвестицій у Китай чи Індію [304].  

Однак інституціональна система адміністрування кіотських механізмів 

набагато громіздкіша за структури національних агентств із залучення 

прямих іноземних інвестицій. Якщо врахувати кількість країн в які залучені 

інвестиції за кіотськими механізмами і кількість проектів, то виходить, що ця 

система схожа на малий бізнес у сфері торгівлі чи послуг. У значній мірі це 

зумовлено тим, що система кіотських механізмів є надто фрагментарною за 

своїм галузевим, територіальним та функціональним складом. Через що 

значна частина коштів, мобілізована через кіотські механізми, витрачається 

на адміністрування їх проектів. При цьому ефективність адміністрування 

дуже низька, оскільки приходиться мати справу по суті з 

мікрофінансуванням як у сфері кредитної кооперації [419].   

Досвід реалізації механізмів Кіотського протоколу показав ущербність 

політики локального та диференційованого підходу до розподілу зобов’язань 

з викидів вуглецю. По суті виконання кіотських ініціатив відбулось лише за 

рахунок країн ЄС та постсоціалістичних країн внаслідок  трансформаційної 

кризи їх економіки. При певній прогресивності ініціативи Кіотського 

протоколу, як першого масштабного кроку на міжнародному рівні у цій 

сфері, загального позитивного впливу на ситуацію з вуглецевими викидами у 

світі вона не справила. Серед країн, які користуються пільговим режимом є і 

країни з високим рівнем розвитку - Південна Корея, Ізраїль, Саудівська 

Аравія, Аргентина та ін. Вони помітно перевершують по ВВП на душу 
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населення Росію, Польщу, Україну, Румунію, Болгарію та інші країни, що 

ввійшли в режим зобов'язань. Все це дає підстави вважати Кіотський 

протокол несправедливою конструкцією, заснованою на неадекватному 

розподілі зобов'язань між країнами [220].  

Отже десятирічний досвід застосування кіотських механізмів показав, 

що вони мають ті ж недоліки, що і національні механізми: велика кількість, 

різноманітність, розпорошеність, неузгодженість. В різних країнах 

застосовувались різні кіотські механізми, на різних умовах, нерідко за 

різними процедурами. Внаслідок цього кіотські механізми, з одного боку, не 

змогли залучити більш-менш значних обсягів коштів, а з другого – не змогли 

залучити (заохотити) великий приватний капітал, в т.ч. ТНК та міжнародних 

фондів. Окремі кіотські механізми щорічно могли залучати менше мільярда 

доларів в рік. Окремі механізми стали монопольно використовуватись 

окремими країнами (насамперед Китай – 60% проектів МЧР). Торгівля 

квотами на викиди за Кіотським протоколом мала ті ж недоліки, що і 

національні тарифні та сертифікатні інструменти. 

Вийшло так, що кіотські механізми, хоч і стали першим вагомим кроком 

до глобалізації транснаціонального інвестування енергоконверсії та не 

принесли суттєвої добавки інвестицій і ще більше ускладнили та 

дисгармонізували систему мотивації низьковуглецевого розвитку. Очевидно 

кіотські механізми не змогли стати дійсно глобальними і не змогли виконати 

транснаціональну місію фінансової відповідальності за викиди вуглецю та 

джерелом фінансування енергоконверсії світової економіки.  

При всій прогресивності ініціативи Кіотського протоколу, як першого 

масштабного кроку на міжнародному рівні у цій сфері, загального 

позитивного впливу на ситуацію з вуглецевими викидами у світі вона не 

справила. За 20 років світові викиди вуглецю зросли на 38,3%. Більше того, 

якщо за 1990-1997 роки середньорічний приріст викидів вуглецю становив 

1%, то за 1997-2012 роки – 3%. До того ж таке підвищення темпів приросту 

викидів було неадекватне зростанню ВВП. Країни, що розвиваються, по суті, 
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знівелювали досягнення країн ЄС, оскільки істотно наростили вуглецеві 

викиди. Саме через них і сталось загальносвітове зростання вуглецевих 

викидів (рис. 4.32). 

 
Рис. 4.32. Виконання зобов’язань за Кіотським протоколом зі скорочення 

викидів вуглецю, у 2013 р. до 1990 р., % 
Розроблено автором за даними [76; 100; 123; 125;  319; 364; 413] 

 

В значній мірі так сталось тому, що не було одностайної політики у всіх 

країн у цій сфері. Одні країни скоротили більше, ніж взяли зобов’язання, інші 

зобов’язання взяли, але збільшили викиди, а ще багато країн взагалі 

продовжували нарощувати викиди високими темпами без будь-яких 

зобов’язань (рис. 4.33). 

Дуже швидко уступки, зроблені в Кіотському протоколі щодо 

диференційованого розподілу зобов’язань між країнами, проявились з 

негативного боку. Уже на початку ХХІ ст. з’ясувалось, що на країни, які 

розвиваються, припадає не 1/3, а 2/3 вуглецевих викидів. Практично весь 

приріст викидів мав місце саме в країнах, що розвиваються. Причому на 
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Китай та Індію за різними оцінками припадала найбільша доля глобального 

зростання вуглецевих викидів.  

 
Рис. 4.33. Групування країн за змінами викидів вуглецю за                   1990-

2013 рр. та зобов’язання щодо їх скорочення, % 
Розроблено автором за даними [76; 123; 125; 364; 413] 

 

Після прийняття Кіотського протоколу країни світу поділились на два 

табори: реальні (із зобов’язаннями) учасники протоколу – скорочували 

вуглецеві викиди, не учасники (без зобов’язань) – продовжували нарощувати 

і навіть з прискоренням (рис. 4.34). В цьому суперечливість політики РКЗК 

ООН: позитив, що країни, його учасники скорочували, а негатив, - що за 

межами протоколу опинилось багато країн з великим потенціалом 

нарощення вуглецевих викидів. В цьому й парадокс – дуалістичність 

політики РКЗК ООН, закладеної в Кіотському протоколі. В цьому 

ущербність антивуглецевої регуляторної політики Кіотського протоколу. 
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Рис. 4.34. Динаміка структури викидів вуглецю за групами країн, за їх 

статусом щодо КП, % 
Розроблено автором за даними [413; 419] 

 

В результаті дослідження з’ясовано, що непослідовність і 
кон’юнктурність політики, закладеної в Кіотському протоколі, дали такі ж 
кон’юнктурні результати. Наприклад, до прийняття Кіотського протоколу (за 
1990-1997 рр.) країни, які потім взяли на себе його зобов’язання, мали 
найвищі середньорічні темпи приросту вуглецевих викидів (3,5%) – значно 
вищі, ніж середньосвітові (1,1%) (рис. 4.35). За перший період дії Кіотського 
протоколу і виконання цими країнами взятих на себе зобов’язань (1998-2005 
рр.) вони домоглись найбільшого скорочення вуглецевих викидів (-4%). У 
країнах, які залишились поза Кіотським протоколом, ситуація виявилась 
діаметрально протилежною. У докіотський період (1990-1997 рр.) ці країни 
скорочували вуглецеві викиди (-1,5%), але в перший кіотський період (1998-
2005 рр.) середньорічні темпи приросту вуглецевих викидів в них зросли до 
12,1%. Є припущення, що таку ситуацію антивуглецевої нерівності могла 
спровокувати політика Кіотського протоколу. Ця тенденція, по суті, 
збереглась і в наступний кіотський період (2006-2013 рр.). 
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Рис. 4.35. Середньорічні темпи приросту (скорочення)                    

вуглецевих викидів за групами країн, за їх статусом щодо КП, % 
Розроблено автором за даними [413; 419] 

 

Дослідження досвіду реалізації політики Кіотського протоколу та 
застосування кіотських механізмів мотивації дають достатньо підстав для 
серйозних застережень щодо їх характеристики як глобальних та ефективних 
механізмів мотивації сталого низьковуглецевого розвитку. Диференційність в 
підходах до визначення зобов’язань щодо скорочення викидів породила 
кон’юнктурність в поведінці суб’єктів вуглецевого ринку, що в підсумку 
призвело до істотного зростання середньосвітових темпів приросту 
вуглецевих викидів. Кон’юнктурні Кіотські механізми, коли одні країни 
скорочували свої викиди за рахунок інших шляхом переуступки їм своїх квот 
(МТКВ), або інвестування в інші країни (МЧР і ПСВ), не дали очікуваних 
результатів. Більше того, виявилось, що країни, які найбільше залучили 
інвестицій за кіотськими механізмами, допустили найбільше зростання 
вуглецевих викидів і головним чином, Китай. Негативний досвід 
застосування кіотських механізмів показав, що антивуглецева політика має 
бути єдина і загальносвітова, без винятків для країн і секторів економіки. 
Інакше преференції щодо зобов’язань зі скорочення викидів для одних країн 
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обертаються загальносвітовим зростанням викидів і зводять нанівець 
досягнення країн, які взяли на себе зобов’язання. 

Таким чином аналіз національних та міжнародних систем мотивації 

сталого низьковуглецевого розвитку показав їх обмеженість та низьку 

ефективність. Велика різноманітність та розпорошеність національних 

механізмів та інструментів унеможливлюють можливість системного 

підходу, спрямованого на забезпечення виконання основного принципу та 

критеріїв низьковуглецевого розвитку: зниження вуглецеємності економіки 

при скороченні вуглецевих викидів їх економічному зростанні. Міжнародні 

кіотські механізми, які були покликані на посилення мотиваційного впливу, 

по суті, повторили недоліки національних систем мотивації. Отже стала 

очевидною необхідність пошуку радикальних шляхів розв’язання проблеми 

та формування більш ефективної системи мотивації низьковуглецевого 

розвитку, яка б мала більш конкретне екологічне (антивуглецеве) і більш 

масштабне глобальне спрямування. 

Узагальнення результатів дослідження свідчить, що в параметрах 

механізмів та інструментів мотивації низьковуглецевого розвитку між 

країнами є істотна різниця, зокрема: в рівнях субсидування вуглецевої 

енергетики (у співвідношенні до ВВП) – до 60 разів, а безвуглецевої 

(відновлювальної) – до 50 разів; в рівнях екологічних податків (у 

співвідношенні до ВВП) – до 15 разів; в обсягах фінансування за кіотськими 

механізмами – до 2 тис. разів. У великій мірі така диференціація зумовлена 

економічною, енергетичною та інвестиційною конкуренцією між країнами. 

Така конкуренція призводить до дисгармонії в національних та міжнародних 

системах мотивації низьковуглецевого розвитку. Національний індивідуалізм 

та протекціонізм у застосуванні механізмів також породжував суперечливість 

і нестабільність в системі мотивації низьковуглецевого розвитку. Все це 

суттєво знижувало ефективність систем і механізмів мотивації. Така 

суперечливість та конкурентність національних систем мотивації, яка знижує 

їх ефективність, є додатковим аргументом щодо необхідності глобальної 
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системи мотивації низьковуглецевого розвитку, яка б ґрунтувалась на 

спільних механізмах мотивації. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. В останні десятиліття темпи зростання викидів вуглецю істотно 

випереджали темпи зростання економіки. При цьому вище зростання 

економіки (ВВП) в країнах, як правило, зумовлювало більший приріст 

викидів вуглецю. Водночас уже більше 40 країн, які тривалий час 

добиваються скорочення викидів вуглецю і зростання ВВП. Водночас є 

багато країн, де приріст викидів вуглецю тривалий час істотно випереджає 

приріст ВВП. Це найбільш характерно для великих економік країн, що 

розвиваються (Китай, Індія, Бразилія, Мексика). Це зумовлено надмірним 

споживання викопних енергоносіїв. В країнах, де викопні енергоносії 

становлять 100% енергобалансу, вуглецеємність економіки (ВВП) найвища, і 

навпаки – у країнах, де частка викопних енергоносіїв в енергобалансі 

невелика, вуглецеємність ВВП значно нижча. При цьому висока 

вуглецеємність ВВП не забезпечує країнам ні енергетичної, ні, тим більше, 

екологічної стійкості. Звідси очевидні великі можливості і висока 

актуальність енергоконверсії економіки шляхом заміщення вуглецевих 

енергоносіїв безвуглецевими.  

2. Проблема деструктивності розвитку вуглецевої економіки полягає в 

контрпродуктивності державного субсидування вуглецевої  енергетики. У 

2005-2013 рр. у 100 країнах світу більше 90%  нововведених енергетичних 

потужностей були розраховані на викопне вуглецеве паливо. Державне 

субсидування цін на вуглецеві енергоносії теж спричиняє зростання 

вуглецеємності ВВП. Державне субсидування країнами вуглецевої 

енергетики в 6 разів перевищує рівень державної підтримки відновлювальної 

енергетики. Державне субсидування вуглецевої енергетики – це по суті 

фінансування зростання викидів вуглецю. В тих країнах, де вище державне 
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субсидування вуглецевої енергетики (до ВВП), там і вища вуглецеємність 

ВВП. При цьому підвищення рівня субсидування вуглецевої енергетики 

практично не сприяє підвищенню енергетичної безпеки та енергетичної 

доступності, але і негативно впливає на енергетичну та екологічну стійкість 

країн. За умови скасування всіх субсидій вуглецевій енергетиці до 2050 р. 

можливе скорочення світових вуглецевих викидів на 12%. Це дозволило б 

істотно послабити тиск вуглецевої енергетики на природне навколишнє 

середовище стабілізувати екологічну та кліматичну ситуацію. 

3. Водночас державна підтримка відновлювальної (безвуглецевої) 

енергетики є важливою умовою успішного переходу до низьковуглецевого 

розвитку. Потреба в такій підтримці зумовлена високою собівартістю енергії 

з ВДЕ та необхідністю адекватного протистояння субсидуванню вуглецевої 

енергетики. Система державної  підтримки відновлювальної енергетики дає 

позитивні результати, насамперед у вигляді зростання її частки у 

енергетичному балансі. В країнах, де вища частка ВДЕ в енергетичному 

балансі, там нижча вуглецеємність економіки. Однак система державної 

підтримки відновлювальної енергетики дуже кон’юнктурна. Параметри 

державної підтримки, як по секторах економіки, так і по країнах, дуже різні, 

що породжує дисгармонію в системі мотивації енергоконверсії на 

міжнародному рівні. 

4. Багато країн, в т.ч. розвинених, продовжують субсидувати одночасно 

вуглецеву і безвуглецеву (відновлювальну) енергетику. При цьому обсяги 

субсидування вуглецевої енергетики значно перевищують обсяги державної 

підтримки відновлювальної енергетики. Така дуалістична політика має свої 

серйозні негативні наслідки, які особливо проявились після кризи 2008 р. і 

вдарили насамперед по відновлювальній енергетиці: намітилась тенденція до 

зниження рівня і звуження стимулювання її розвитку. Державне 

субсидування вуглецевої енергетики істотно обмежує можливості державної 

підтримки відновлювальної енергетики. В країнах з високим рівнем 

державного субсидування вуглецевої енергетики частка відновлювальної 
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енергетики в енергобалансі мінімальна. Це результат суперечливості і 

дуалістичності антивуглецевої політики на міжнародному рівні.  

5. Застосування екологічних податків у переважній більшості країн не 

справило бажаного впливу на зниження вуглецеємності економіки. 

Зумовлено це низькою адекватністю системи екологічних податків - цілям і 

завданням антивуглецевої політики, а саме це зумовлено: слабкою 

прив’язаністю податків до шкідливих викидів в атмосферу;  

опосередкованістю їх впливу на поліпшення навколишнього середовища; 3) 

фрагментарністю і локальністю у формуванні та застосуванні екологічних 

податків; низьким рівнем використання надходжень від екологічних податків 

на екологічні цілі; неекологічністю напрямів використання основних 

надходжень від екологічних податків в різних країнах; великою 

розпорошеністю і розбіжністю між країнами в податкових базах, ставках, 

процедурах, напрямах використання податкових надходжень. Цей парадокс є 

наслідком псевдоекологічності екологічних податків в структурі яких три 

чверті – енергетичні податки, одна п’ята – транспортні податки. 

6. Важливим кроком у формуванні системи мотивації до 

низьковуглецевого розвитку стало запровадження міжнародних кіотських 

механізмів. Екологічний характер кіотських механізмів був спрямований на 

енергоконверсію економіки. Глобалізаційний характер кіотських механізмів 

полягає в торгівлі між країнами квотами на викиди вуглецю та у спільній 

міжкраїновій реалізації механізмів чистого розвитку (МЧР) та проектів 

спільного впровадження (ПСВ). Інвестиційний характер кіотських механізмів 

полягає в тому, що кошти, виручені від продажу квот, інвестуються в 

проекти енергоконверсії. Частка коштів приватних компаній, залучених через 

кіотські механізми в інвестування енергоконверсії склала 78%, міжнародних 

фондів - 18%, а державних бюджетів країн – всього 4%.  

7. Водночас дослідження показали серйозні недоліки і суттєві 

обмеження кіотських механізмів. Міжнародна торгівля квотами на викиди 

(МТКВ), яка по суті означає передачу квот на викиди від однієї країни до 
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іншої, на 84% зосереджено в ЄС. Механізмами чистого розвитку (МЧР)  

змогли скористатись дуже мало країн, в т.ч. п'ять країн отримали 90% 

коштів. Аналогічно проектами спільного впровадження (ПСВ) змогли 

скористатись ще менше країн, в т.ч. 10 країн отримали 90% коштів. 

Фінансові можливості кіотських механізмів теж дуже мізерні. Фінансовий 

потік МЧР за 2005-2013 рр. становив всього 127,3 млрд дол., а ПСВ – лише 

3,5 млрд дол. Ці обсяги зовсім недостатні для розв’язання глобальної 

проблеми скорочення вуглецевих викидів та енергоконверсії економіки. 

Тому кіотські механізми стали все більше критично сприйматись 

інвесторами, експертами, дослідниками, політиками. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [47, 

50, 51, 57, 58, 65, 342]. 
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РОЗДІЛ 5  
 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДОМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ 

ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ СТАЛОГО 

НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

 

5.1. Принципи та інституціональні засади формування глобальної 

системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку 

 

Успішна реалізація глобальної антивуглецевої політики, спрямованої 

на недопущення змін клімату, вимагає ефективних механізмів мобілізації і 

використання великих обсягів фінансових ресурсів. Дослідження 

національних систем мотивації та інвестування сталого низьковуглецевого 

розвитку показали їх істотну обмеженість в цьому відношенні та велику 

залежність від впливу національного економічного протекціонізму. 

Міжнародні системи мотивації та інвестування сталого низьковуглецевого 

розвитку хоч і є більш стійкими проти національного протекціонізму, однак 

теж дуже слабкі для досягнення реальних зрушень у формуванні кліматичних 

фінансів. До того ж перші кроки з формування міжнародних систем 

мотивації енергоконверсії виявились половинчастими, непослідовними і 

низькоефективними. 

Результати дослідження діяльності глобальних та міжнародних 

екологічних фондів, наведені у підрозділі 3.2., свідчать, що ці фонди не 

змогли запрацювати на рівні задекларованих параметрів і не справили 

відчутного впливу на скорочення вуглецевих викидів. Зазначені фонди не 

змогли мобілізувати достатніх фінансових ресурсів та забезпечити належне 

інвестування низьковуглецевого розвитку. Головна причина – зазначені 

фонди мають дуже обмежені фінансові можливості, закладені в їх статутних 

положеннях. Насамперед вони не мають стабільної, обов’язкової та кількісно 

вимірної бази формування доходів. Наповнення в цих фондах добровільне – 

за рахунок донорських внесків Світового банку, міжнародних фінансових 
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інституцій та розвинутих країн. Внаслідок цього немає стабільної бюджетної 

системи фінансування антивуглецевих заходів. Фінансування з цих фондів – 

фрагментарне, переважно для країн, що розвиваються, у вигляді допомоги 

(грантів). Тому, не дивлячись на високий статус зазначених фондів, їх 

сукупний фінансовий потенціал відносно щорічної мінімальної потреби 

коштів для фінансування сталого низьковуглецевого розвитку дуже 

обмежений.  

Серйозною проблемою є те, що в цих фондах закладений поділ країн на 

дві категорії: донорів і реципієнтів, причому не за обсягами чи інтенсивністю 

викидів вуглецю, і не за рівнем вуглецеємності економіки, а за віднесенням 

до категорії розвинених країн, чи таких, що розвиваються. Такий підхід уже 

показав свої серйозні недоліки в кіотських механізмах, коли одні країни 

(насамперед ЄС) почали скорочувати викиди, а інші тим часом – 

продовжували активно їх нарощувати (Китай, Індія, Індонезія, Мексика 

тощо) (див. § 4.4.). Створений у 2010 р. Зелений кліматичний фонд, як і 

Глобальний екологічний, теж не зможе забезпечити ефективну мотивацію 

інвестування низьковуглецевого розвитку. Зумовлено це тим, що Зелений 

кліматичний фонд, по суті, створювався на таких же засадах, що і 

Глобальний екологічний фонд.  

Звідси очевидно, що потрібна радикалізація глобальної антивуглецевої 

політики, початок якої, хоч і половинчасто, заклала 21 Паризька кліматична 

конференція (грудень, 2015 р.) РКЗК ООН. Для забезпечення 

результативності такої політики шляхом посилення її впливу на економічну 

діяльність та навколишнє середовище, потрібна спеціальна інституціональна 

система імплементації цієї політики в життя. Ще на початку ХХІ ст. 

Е.Азроянц вказував на необхідність «формування принципово нового 

міжнародного органу, здатного на наднаціональному рівні забезпечувати 

регулювання макроекономічних процесів» [3, с. 337-338]. За даними 

В.Потапенко, у 2009 р. Римський клуб ухвалив Амстердамську декларацію, в 

якій наголошено на необхідності винайдення нового шляху світового 
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розвитку на засадах адекватності глобальним та екологічним викликам у 

сфері навколишнього середовища [207]. 

Роль такої інституціональної системи, яка б відповідала сучасним 

вимогам глобалізації і радикалізації здійснення антивуглецевої політики, на 

думку автора, може виконати спеціально сформована Глобальна система 

мотивації сталого низьковуглецевого розвитку. Організація такої системи в 

глобальних масштабах може суттєво допомогти мобілізувати фінансові 

ресурси, достатні для інвестування сталого низьковуглецевого розвитку. 

Головним завданням такої системи є створення умов для мотивації 

(спонукання та стимулювання) суб’єктів господарювання до скорочення 

викидів парникових газів, з одного боку, а з іншого – розширення та 

активізація заходів з екологізації економічної діяльності та навколишнього 

середовища.  Таким чином можливе реальне виконання рішень міжнародних 

організацій, створених при ООН, з питань забезпечення скорочення викидів 

парникових газів та протистояння негативним змінам клімату.  

Для усвідомлення актуальності та необхідності формування глобальної 

системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку слід врахувати 

глобальні виклики, які проявились в останні десятиріччя, і все очевидніше 

постають перед світовою спільнотою. 

Перше. Зростання викидів вуглецю наближається до критичної межі, за 

якою стабільність клімату може стати неконтрольованою. Тим часом діюча 

кліматична політика залишається неефективною. Про це переконливо 

свідчить те, що навіть за період дії Кіотського протоколу викиди вуглецю у 

співвідношенні до ВВП у світі зросли більше, ніж за такий же період до його 

прийняття. Паризька кліматична угода припинила з 2020 р. дію кіотських 

механізмів, але не запропонувала на їх заміну радикальних, або хоча б 

адекватних інструментів. 

Друге. Завершення терміну дії Кіотського протоколу та ліберальність 

Паризької кліматичної угоди, яка вступить в силу з 2020 р., свідчить про 

можливість погіршення ситуації у цій сфері у посткіотський період. Навіть 
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недостатня за радикальністю та глобальністю кліматична політика кіотського 

періоду почала давати збої і гальмувати, втрачаючи динаміку і ефективність. 

Продовження дії Кіотського протоколу ще на 5 років означало продовження 

не дуже вдалої політики і практики у антивуглецевій сфері. Але й у 

впровадженні Паризької угоди не вбачається радикальності та ефективності. 

Третє. Глобальний характер антропогенного впливу на клімат та 

наслідків вуглецевих викидів свідчить, що ця проблема не може бути 

розв’язана в окремих країнах чи регіонах світу, або за рахунок окремих 

категорій країн, і тим більше без участі тих країн, які роблять найбільші 

викиди. Фінансування антивуглецевої енергоконверсії та модернізації 

економіки потребує великих капіталів, що не під силу окремим, навіть 

великим країнам чи ТНК. Потрібна глобальна інституція, яка могла б 

мобілізувати і об’єднувати кліматичні фінанси в глобальному масштабі та за 

різними джерелами (публічними і приватними). 

Формування глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого 

розвитку потребує вирішення принципових питань: відпрацювання 

механізмів формування фінансових ресурсів та ефективного їх використання 

на цілі сталого низьковуглецевого розвитку. Ідея розв’язання цього завдання, 

як показують дослідження, закладена в базовому принципі глобальної 

антивуглецевої політики «забруднювач – платить» (ПЗП). Суть цього 

принципу цілком доступно розкриває його назва. Цей принцип був введений 

ОЕСР у 1972 р. і вперше схвалений у міжнародному масштабі в 1982 р. В 

Євросоюзі ідея впровадження цього принципу вперше була задекларована в 

листопаді 1973 року, коли приймалась перша програма дій з навколишнього 

середовища. Принцип «забруднювач – платить» мав стати керівним при 

використанні економічних інструментів в екологічній політиці. Про 

необхідність та умови застосування цього принципу було сказано в 

Рекомендаціях від 3 березня 1975 року. Однак імплементація принципу в 

зміст Договору про заснування ЄС відбулась лише у 1987 році. В ЄС вперше 

визначили, що кожна держава – член співтовариства повинна застосовувати 
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ПЗП до усіх форм забруднення. У лютому 2000 року Єврокомісія прийняла 

Білу Книгу екологічної відповідальності, в якій ПЗП визнано основним 

екологічним принципом. У 2009 р. ПЗП був закладений в проекті Рамкової 

директиви про екологічну відповідальність [26; 30; 39; 76; 78; 79; 93; 103; 

333]. 

Виходячи із суті принципу « забруднювач – платить» складається 

враження, що він несе суто фіскальне навантаження. Однак переважна 

більшість трактувань принципу свідчить про його широке,  

поліфункціональне призначення. Наприклад згаданими рекомендаціями від 3 

березня 1975р. визначено, що «відповідальні за забруднення повинні 

оплачувати витрати, необхідні для запобігання цьому забрудненню, або 

скорочення такого забруднення» [333]. Науковці також трактують ПЗП, що 

«витрати, пов’язані із заходами щодо запобігання та скорочення 

забруднення, відшкодовує забруднювач» [26; 30; 78; 103]. При цьому, на 

думку В.Шевчука, «на перше місце виходить не проблема забруднення 

навколишнього середовища, а вжиття заходів, які б змінили на краще стан 

ландшафту та цінності біорізноманіття» [103]. Більшість дослідників 

переконані, що ПЗП «має поширюватись на всіх суб’єктів господарювання, 

як реальних продуцентів забруднень (забруднювачів) за однаковими 

принципами та по всій території». Вони також розглядають ПЗП як механізм 

розподілу витрат на запобігання та очищення забруднень для стимулювання 

раціонального використання навколишнього середовища. При цьому витрати 

згідно ПЗП мають бути еквівалентних розмірів, враховані в ціні продукції 

(інтерналізовані) і платежі повинні надходити безпосередньо від самих 

суб’єктів господарювання [79; 137; 217; 285; 293]. 

Отже з проведених досліджень видно, що з принципу «забруднювач – 

платить» можна виокремити другий важливий принцип глобальної 

антивуглецевої політики «очищувач забруднень фінансується (ПОЗФ). Такий 

висновок ґрунтується на тому, що практично у всіх визначеннях ПЗП не 

обмежений фіскальною функцією, а навпаки – основна увага акцентується на 
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його ролі, як джерела та інструменту акумуляції фінансових ресурсів для 

екологізації економічної діяльності та навколишнього середовища. 

Таким чином в контексті даного дослідження за основу формування 

глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку доцільно 

взяти два базові принципи глобальної антивуглецевої політики, які 

взаємопов’язані між собою. 

Перший. «Забруднювач» платить, але не просто сплачує кошти, а тим 

самим фіскальними механізмами змушується здійснювати енергоконверсію 

(енергоощадність, енергомодернізацію та енергоінновацію) своєї економічної 

діяльності. 

Другий. «Очищувач» отримує фінансування і тим самим розвиває 

низьковуглецеву економіку, спрямовуючи отримані кошти, а також 

залучений приватний капітал, виключно на енергоконверсію економіки і 

низьковуглецевий розвиток.  

Виходячи з цих базових принципів глобальної антивуглецевої 

політики, в процесі дослідження сформульовано та обґрунтовано спеціальні 

принципи формування глобальної системи мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку. Зокрема принцип «забруднювач – платить» 

означає, що така система має охоплювати всі країни і всіх суб’єктів 

економіки – забруднювачів. Це також означає обов’язковість охоплення 

системою всіх країн та суб’єктів господарювання, які є продуцентами 

забруднень. Звідси очевидний перший принцип формування глобальної 

системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку – всеохоплюваність 

та обов’язковість.  

Водночас із змісту базового принципу «забруднювач – платить» 

очевидно, що обсяги платежів мають бути адекватні вартості витрат на 

заходи ліквідації, або скорочення забруднень та еквівалентні їх розмірам. 

Зокрема в Рекомендаціях від 3 березня 1975 р. сказано, що «загальна сума 

платежів має дорівнювати сумі колективних витрат на ліквідацію негативних 

наслідків» [333]. Тобто від впровадження принципу «забруднювач – платить» 



 

 

269 

269 

має надходити коштів в обсягах, достатніх для покриття збитків від 

забруднення та фінансування заходів з екологізації економіки та 

навколишнього середовища. Звідси очевидний другий принцип формування 

глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку – 

самоокупність та самофінансування.  

Далі в Рекомендаціях Ради ЄС від 3 березня 1975 р. відзначається, що 

«розподіл між забруднювачами витрат на боротьбу проти спричиненого 

ними забруднення має стимулювати останніх до скорочення забруднення та 

пошуку менш забруднюючих технологій». тобто «платність за забруднення 

має на меті заохочення забруднювача самому вживати заходи, необхідні для 

недопущення забруднення, їх скорочення та ліквідації» [333]. Таке 

заохочення включає дві функції: заохочення та/або змушування 

забруднювача виплатити вартість витрат на очищення. При цьому платність 

має встановлюватись таким способом та реалізовуватись такими 

механізмами (інструментами), щоб «головним чином виконувалась функція 

заохочення». Звідси очевидний третій принцип формування глобальної 

системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку – мотиваційність та 

цілеспрямованість.  

Характер застосування принципу «забруднювач – платить», як це 

видно з його змісту (трактувань), досить специфічний. Ця специфічність 

полягає в тому, що плата за забруднення має чітко визначене цільове 

використання (на усунення забруднень) і має бути адекватною та 

еквівалентною розмірам цих забруднень. Отже ця плата не має фіскально-

знеособленого спрямування. З другого боку, фінансування заходів з 

ліквідації чи скорочення забруднень не має бюджетно-знеособленого 

походження. Ці дві фінансові величини мають дзеркальне відображення. Це 

означає, що плата за забруднення, по суті, є страховою заставою можливих 

витрат на усунення забруднень. Звідси очевидний четвертий принцип 

формування глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого 

розвитку – страхової застави (страхувально-заставний). 
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Застосування принципу «забруднювач – платить» як в теоретичному, 

так і в практичному плані передбачає можливість і доцільність перерозподілу 

коштів. Однак цю функцію доцільно здійснювати з дотриманням певних 

меж, щоб не допустити механічного перетворення ПЗП у суто фіскальний чи 

бюджетний  інструменти. Важливо, щоб такий перерозподіл здійснювався 

виключно з урахуванням вимог економічної та екологічної відповідальності 

та ефективності. Тобто перерозподіл коштів, отриманих від платника-донора 

коштів до реципієнта фінансування, доцільний в межах ефективності та 

відповідальності. Це має бути п’ятий принцип формування глобальної 

системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку – екологічна та 

економічна ефективність і відповідальність. 

Сформульовані вище принципи можуть слугувати організаційними 

засадами створення та обґрунтування інституціональної структури 

глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку. Зокрема 

функція акумуляції, перерозподілу фінансових ресурсів та фінансування 

заходів зі скорочення викидів потребує відповідної інституції, роль якої може 

виконувати спеціальний глобальний антивуглецевий фонд. Функція 

забезпечення платності за забруднення, заохочення і змушування до охорони 

навколишнього середовища теж потребує відповідної інституції, роль якої 

може виконати глобальний антивуглецевий податок. Аналогічно функції 

економічної та екологічної відповідальності можуть виконати міжнародні 

антивуглецеві санкції. 

Організаційною та інституціональною основою формування глобальної 

системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку може слугувати 

підписання глобального антивуглецевого договору. Цей договір має бути не 

добровільний, а обов’язковий для всіх країн, на зразок світової організації 

торгівлі (СОТ). Цей договір має юридично імплементувати основний 

принцип діяльності РКЗК ООН – «забруднювач – платить» і таким чином 

мати ефективні важелі забезпечення реалізації глобальної антивуглецевої 

політики цієї організації. Такими важелями зазначеного договору можуть 
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бути: 1) глобальний ативуглецевий фонд; 2) глобальний антивуглецевий 

податок; 3) міжнародні антивуглецеві санкції; 4) комплексна система оцінки 

низьковуглецевості та інвестиційної привабливості національних економік; 

5) мультиплікативно-мотиваційний механізм централізованого фінансування. 

Через ці інституції та механізми глобальний антивуглецевий договір може 

успішно забезпечити ефективність глобальної антивуглецевої політики. 

На основі проведених досліджень автором розроблена концептуальна 

модель функціонування глобальної системи мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку (рис. 5.1). Модель демонструє реалізацію 

основного завдання антивуглецевої політики: пріоритетне скорочення 

вуглецевих викидів над зростанням ВВП. При цьому виконання таких 

інституціональних функцій, як комплексна оцінка низьковуглецевості та 

інвестиційної привабливості національних економік та мультиплікативно-

мотиваційний механізм, передбачаються в складі інституції: централізоване 

фінансування (бюджетування).  

Центральну роль у забезпеченні функціонування глобальної системи 

мотивації сталого низьковуглецевого розвитку має відігравати глобальний 

антивуглецевий фонд. З цією метою принципи зазначеної системи мотивації 

мають максимально імплементуватись у функції цього фонду. Зокрема 

системність діяльності фонду полягає в наявності стабільної дохідної бази 

(чітко визначені джерела та обсяги надходжень коштів) та прозорої системи 

бюджетування (бюджетні принципи, напрями, проекти та програми 

використання коштів тощо). Далі збалансованість доходів і видатків фонду 

означає, що країни можуть розраховувати на фінансування від фонду, як 

правило, тієї частини коштів, яка сплачена ними в доходи фонду. При 

збалансуванні рівнозначно враховується як пряме фінансування, так і 

переданий інвестиційний антивуглецевий ефект, антивуглецеві технології, 

результати глобальної енергоконверсії тощо. Мотиваційність передбачає 

спрямування коштів фонду насамперед на мотивування максимального 

залучення приватного капіталу до фінансування антивуглецевих заходів та 
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досягнення таким чином мультиплікаційного (2-3 кратного) ефекту 

нарощування інвестицій. Пріоритетність екологічної та економічної 

ефективності означає, що інвестування в антивуглецеві проекти здійснюється 

з урахуванням їх найбільшої загальносвітової значимості та ефективності в 

тих чи інших країнах. Тому окремі країни не можуть розраховувати на повне  

повернення (фінансування) з фонду сплаченої ними частини доходів в 

коштах. В якості компенсації країнам можуть бути запропоновані економічні, 

інвестиційні, або екологічні ефекти від глобальної енергоконверсії. 

 
 

Рис. 5.1. Концептуальна модель функціонування глобальної системи 
мотивації сталого низьковуглецевого розвитку 

Розроблено автором 
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  При формуванні дохідної частини фонду принциповим є питання 

вибору критерію прив’язки його параметрів. Тут доцільно виходити з 

основної парадигми глобальної антивуглецевої політики – а саме із 

взаємозв’язку економічного зростання (ВВП) зі скороченням викидів 

вуглецю. При цьому вуглецеві викиди мають слугувати фондоутворюючою 

базою. Адже ці дві величини мають корелювати між собою. Ця кореляція має 

бути прямо пропорційною: більше викидів – більші платежі в фонд, менше 

викидів – менші платежі в фонд. Фонд має створювати потужне фінансове 

навантаження на країни і компанії, які здійснюють найбільші викиди 

вуглецю і водночас слугувати ефективною фінансовою підтримкою суб’єктів 

економічної діяльності (країни і компанії), які успішно скорочують викиди.  

Основний макроекономічний показник - ВВП може слугувати для 

глобального антивуглецевого фонду мотивом зниження навантаження на 

економіку. Це може бути досягнуто за рахунок початкової прив’язки дохідної 

частини фонду до ВВП на певний стабільний період, наприклад на 5 років. 

Завдяки такому підходу зростання ВВП певний період не буде зумовлювати 

перегляд фондового навантаження на економіку країн та компаній. Отже на 

такий період приріст ВВП (на відміну від викидів вуглецю) звільняється від 

тиску Глобального антивуглецевого фонду на економіки конкретних країн. 

Таким чином в методологію формування фонду закладається випереджаюче 

скорочення викидів вуглецю над зростанням ВВП.  

Важливим питанням формування глобального антивуглецевого фонду є 

визначення його параметрів. Найбільш поширеним в подібних випадках 

критерієм є ВВП. Це має свої об’єктивні передумови. Адже при цьому 

враховується рівень розвитку і концентрації економіки, її вуглецеємність та 

ефективність в різних країнах. На сьогодні ВВП по суті є базовим 

макроекономічним показником, як в світовій так і в національних 

економіках. До ВВП сьогодні прив’язуються параметри багатьох фінансових, 

економічних та соціальних показників.  
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Далі потрібен вибір критерію прив’язки параметрів глобального 

антивуглецевого фонду до ВВП. Одним з перших концептуально такий 

критерій сформулював А.Пігу, який сказав що «екологічний податок має 

дорівнювати величині від’ємного зовнішнього ефекту» [392]. У підрозділі 

3.1. показано, що основні методологічні підходи до визначення потенціалу 

інвестиційної ємності  сходяться на критерії створення дохідної частини 

фонду в обсязі не менше 1% від ВВП. Найбільш переконливим аргументом 

цього є реальна потреба в інвестиціях для здійснення енергоконверсії у 

необхідних масштабах і термінах для виконання завдань, поставлених РКЗК 

ООН в рамках глобальної кліматичної політики.  

У попередніх підрозділах показано, що наявний рівень інвестування 

енергоконверсії не тільки не забезпечує виконання завдань РКЗК ООН, а 

навіть не може зупинити динаміку зростання світових викидів вуглецю. 

Більше того, експертні оцінки, які сходяться на потребі в світових 

інвестиціях для енергоконверсії щорічно на рівні 1% ВВП вважають, що це 

мінімальні потреби, щоб дійсно забезпечити випереджаючі темпи скорочення 

викидів над темпами зростання ВВП. 

Найбільш переконливим опосередкованим аргументом правомірності 

критерію утворення фонду на рівні 1% ВВП є світові видатки на військові 

цілі. Адже військові витрати країн світу сягають 2% ВВП. Це вдвічі більше, 

ніж пропоновані доходи глобального антивуглецевого фонду. Але гуманність 

цих видатків полярно протилежна: екологічні видатки такого масштабу 

покликані захистити планету і людство від знищення, а військові видатки 

навпаки, прямо чи опосередковано, свідомо чи всупереч волі людей, 

спрямовані якраз на знищення. Отже, якщо суспільство готове платити вдвічі 

більше за війни на планеті, то чому не може заплатити половину за захист від 

глобальної катастрофи. Тим більше, що 10 країн, які здійснюють найбільші 

викиди вуглецю (67% світових обсягів), водночас є найбільш 

мілітаризованими за обсягом військових витрат (74% світових витрат). Сюди 

входять Китай, США, Індія, Росія, Японія та інші. Більше того, багато країн, 
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які мають великі викиди вуглецю, і продовжували їх нарощувати водночас 

випереджаючими темпами нарощували військові витрати. Це стосується 

насамперед Китаю, Бангладеш, В’єтнаму, Індонезії, Ірану [68, с. 261-263] 

Отже мілітаризація справляє на зростання ризиків для планети і людства 

багатоаспектний вплив: 1) через розширення вуглецеємного військово-

промислового комплексу; 2) через накопичення ризикових техногенно-

небезпечних запасів озброєння масового знищення людей; 3) через 

відволікання на мілітаризацію економіки коштів, замість того щоб їх 

спрямовувати на енергоконверсію. Якщо кошти для мілітаризації несуть для 

людства цілий комплекс доленосних втрат і ризиків, то чому їх не 

спрямувати на гуманні екологічні цілі справжнього захисту планети і 

людства. Зрозуміло, що це питання найвищого рівня міжнародної політики, 

яким опікається ООН. 

Коли йде мова про створення нового міжнародного фонду, тим більше 

на засадах прямого централізованого оподаткування, в урядів країн часто 

постає питання про зростання податкового навантаження, брак фінансових 

можливостей тощо. Це характерно для різних категорій країн: для 

розвинених  тому, що у них уже досить високе податкове навантаження, а 

для країн, що розвиваються, тому, що фінансовий стан багатьох з них дійсно 

слабкий. У цьому контексті дуже важливим аргументом є порівняння 

розрахункових параметрів доходів глобального антивуглецевого фонду з 

розміром тіньової (позаподаткової) економіки в країнах, а також з 

масштабами офшоризації і тіньового відтоку капіталу. Дослідження 

показали, що у світі є чимало країн, які мають високий рівень тінізації 

економіки – більше 30-40% ВВП і водночас дуже значні викиди вуглецю, як 

у співвідношенні до ВВП, так і в структурі світових викидів [68, с. 265]. 

Аналогічна ситуація з офшоризацією капіталів. Порівняння 

розрахункових параметрів доходів глобального антивуглецевого фонду тут 

зовсім не випадкове. Адже за дослідженнями міжнародних організацій в 

офшорних зонах у світі уже накопичено 9,4 трлн дол. доходів, повністю або 
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частково прихованих від оподаткування. При цьому під офшоризацією в 

даному випадку розуміються саме тіньові накопичення капіталу, які 

приховані від оподаткування шляхом застосування трансакційного 

ціноутворення та виведення в зони безподаткової або пільгової економічної 

діяльності. З них 7,6 трлн дол. (80%) припадає лише на 20 країн, які 

здійснюють майже половину світових викидів вуглецю [68, с. 265-266]. 

Парадоксально, але факт, що країни, які є «лідерами» за обсягами 

офшоризації капіталів, водночас здійснюють найбільші викиди вуглецю, як у 

абсолютних, так і відносних показниках. До того ж це країни, які дуже 

пасивно ставляться до глобалізації та радикалізації кліматичної політики. В 

цьому переліку насамперед країни БРІКС та інші, економіка яких швидко 

розвивається і водночас продукує великі обсяги і високу динаміку зростання 

викидів вуглецю, а уряди займають пасивну позицію щодо глобалізації і 

радикалізації політики сталого низьковуглецевого розвитку. Звідси очевидно, 

що країни, які здійснюють значні викиди вуглецю у світових масштабах та у 

співвідношенні до власного ВВП мало турбуються про ефективність 

використання капіталу в загальносуспільних інтересах. 

Не менш актуальним є питання для аргументації мінімальних параметрів 

глобального антивуглецевого фонду, є порівняння їх із загальною сумою 

витрат країн на субсидування вуглецевої енергетики, яка сумарно сягає 2 

трлн дол. США, що аргументовано показано у підрозділі 4.1. Отже лише 

зекономлені кошти на субсидуванні вуглецевої енергетики можуть 

послужити достатнім джерелом для пропонованого фонду. 

В якості аргументу щодо обсягів доходів глобального антивуглецевого 

фонду на рівні 1% світового ВВП можна привести порівняння цих параметрів 

з сумами доходів від екологічних податків у країнах. Як відмічалось у 

підрозділі 4.3. в багатьох країнах ці надходження, які прямо чи 

опосередковано можна віднести до екологічних, складають більше 2% до 

ВВП. Однак витрати у більшості із цих країн набагато нижчі, оскільки 

законодавство не передбачає повного  спрямування доходів екологічних 
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фондів на екологічні цілі. Отже критерій параметрів доходів глобального 

антивуглецевого фонду на рівні 1% ВВП в більшості країн вже адаптований в 

національному законодавстві і не викликає якихось фінансових перекосів 

[74]. 

Організація діяльності та управління фондом повністю має покладатись 

на ООН та створені ним наглядові і виконавчі органи. Фонд може мати свої 

представництва в країнах та регіонах, які мають найбільші викиди вуглецю, 

або реалізують потужні проекти з енергоконверсії. Глобальний, 

антивуглецевий фонд має працювати у прозорості та підзвітності, керуватися 

принципами ефективності та результативності і бути каталізатором для 

транснаціонального інвестування сталого низьковуглецевого розвитку в 

глобальному масштабі. Фонд має прагнути до максимальної віддачі від свого 

фінансування заходів енергоконверсії та розвитку відновлювальної 

енергетики в глобальному масштабі і радикальним чином має забезпечити 

простоту і прямий доступ до фінансування антивуглецевих заходів для всіх 

країн учасників. 

ООН може заснувати спеціальний інститут (установу) управління 

фондом, здатний налагодити ефективну командну роботу найбільш 

впливових інвесторів, розробників інноваційних проектів та ефективних 

менеджерів. Тільки велика концентрація капіталу, ефективна мотивація 

інноваційних рішень і швидке їх впровадження в практику в комплексі 

забезпечить прискорений розвиток безвуглецевої енергетики та економіки і 

зупинення загрози потепління клімату. Сучасне людство володіє необхідним 

фінансовим та інтелектуальним потенціалом для розв’язання проблеми 

вуглецевої залежності. Головне завдання - мобілізація цих ресурсів і зусиль 

на цьому відповідальному для людства напрямку. 

Таким чином обмежені можливості наявних Міжнародних екологічних 

фондів, у т.ч. створених при ООН (Глобального екологічного та Зеленого 

кліматичного) зумовлюють необхідність пошуку нових концептуальних 

підходів до розв’язання проблеми фінансування антивуглецевих заходів. При 
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цьому питання не в назві фонду, його засновниках чи керуючих. Питання в 

системності формування дохідної бази та фінансування видатків. Всі наявні 

фонди не мають системної бази доходів і тим більше прив’язаних до обсягів 

вуглецевих викидів. Аналогічно немає системної політики фінансування 

антивуглецевих заходів. Виходячи з цього, основним концептуальним 

підходом до створення глобального антивуглецевого фонду є не просто зміна 

назви, а формування системної бази доходів (на основі глобального 

антивуглецевого податку) і централізованої системи фінансування 

антивуглецевих заходів. 

 

5.2. Мотиваційний потенціал глобального антивуглецевого податку 

 

Важливою умовою впровадження та функціонування глобальної системи 

мотивації сталого низьковуглецевого розвитку загалом та глобального 

антивуглецевого фонду зокрема є забезпечення формування стабільної, на 

системній основі, бази доходів. Це випливає з ідеології та принципів 

формування зазначеної системи та фонду. Вирішення цього завдання 

можливе шляхом впровадження глобального антивуглецевого податку. 

Ідеологічною та методологічною основою запровадження такого податку 

слугує знову ж таки принцип «забруднювач – платить». Зокрема у 

Рекомендації Ради європейського співтовариства від 3 березня 1975 року 

сказано, що «у застосуванні принципу «забруднювач – платить», основними 

інструментами є норми та періодичні платежі» ... «періодичний платіж має 

визначатись таким способом, щоб головним чином виконувалась його 

функція заохочення» ... «прибуток від періодичних платежів може бути 

використаний для відшкодування витрат на ліквідацію забруднення або для 

заходів з усунення забруднення». В рекомендаціях також зазначається 

необхідність «єдності» (одноманітності) методів визначення періодичних 

платежів» [333]. 
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За період після прийняття зазначених рекомендацій подібні періодичні 

платежі пройшли період теоретичної та практичної трансформації у 

екологічні та вуглецеві податки. Суть такої трансформації полягає в 

оформленні періодичних платежів за правилами податкової (фіскальної) 

системи. В контексті даного дослідження трансформація періодичних 

платежів у податковий (фіскальний) механізм (інструмент) необхідна для 

забезпечення в повному обсязі виконання принципів глобальної системи 

мотивації сталого низьковуглецевого розвитку, які витікають з базового 

принципу глобальної антивуглецевої політики: «забруднювач – платить».  

Виходячи з принципів і організаційних засад глобальної системи 

мотивації сталого низьковуглецевого розвитку, глобальний антивуглецевий  

податок має бути головним чином спрямований на забезпечення в усіх 

країнах скорочення вуглецевих викидів, зниження вуглецеємності економіки 

та перехід до сталого низьковуглецевого розвитку. Адже основним 

завданням глобальної антивуглецевої кліматичної політики є боротьба з 

викидами парникових газів незалежно від того, де це відбувається, коли, з 

чиєї вини, і в яких обсягах. Тому пропонована автором концепція передбачає 

запровадження глобального антивуглецевого податку, як централізованого 

фіскального механізму, який має діяти по всій території всіх країн світу і 

охоплювати всіх суб’єктів господарювання, які в процесі своєї діяльності 

здійснюють викиди вуглецю. Виходячи із завдань глобальної кліматичної 

політики, головним об’єктом оподаткування мають бути обсяги вуглецевих 

викидів, а суб’єктами оподаткування – «забруднювачі» – країни і компанії – 

продуценти цих викидів. 

Основне покликання глобального антивуглецевого податку полягає в 

забезпеченні інтегрованої реалізації глобальної кліматичної політики, 

визначеної РКЗК ООН. В цьому контексті заслуговують на увагу аргументи 

А.Гора – нобелівського лауреата за вклад в захист клімату: «Гнучкість 

глобальної ринкової політики треба доповнити регулюванням та податковою 

політикою. Це варіант, який має набагато кращий шанс на успіх. Той факт, 
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що це дуже важко, не означає, що ми повинні просто здаватися» [353, с. 4]. 

Однак результати досліджень, викладені в підрозділі 4.3. свідчать, що серед 

багатьох країн, де в тій чи іншій мірі функціонують екологічні податки лише 

в невеликій кількості використовується «податок на викиди вуглецю». 

Дослідники оцінюють їх як локальні податки, які секторально 

використовуються в окремих країнах [37; 301; 382].  

Основним методологічним завданням при розробці концепції 

Глобального антивуглецевого податку є визначення бази оподаткування. 

Відповідь на це питання випливає з принципу - «забруднювач – платить. 

Виходячи з цього принципу, основним об’єктом оподаткування мають бути 

вуглецеві викиди.  

При встановленні параметрів глобального антивуглецевого податку 

головним критерієм повинні бути потреби суспільства в інвестиціях для 

забезпечення сталого низьковуглецевого розвитку. Глобальний 

антивуглецевий податок має стимулювати скорочення викидів вуглецю і 

зростання економіки (приріст ВВП) на безвуглецевій основі. Виходячи з 

цього, базову ставку глобального антивуглецевого податку доцільно 

розраховувати як співвідношення імперативних світових потреб в 

антивуглецевих інвестиціях (не менше 1% ВВП - дохідна частина 

глобального антивуглецевого фонду) до обсягів викидів вуглецю. Таким 

чином може бути визначена ставка глобального антивуглецевого податку. 

При цьому доцільно проаналізувати два можливі підходи щодо встановлення 

податкових ставок: 1) національний рівень (країнові ставки); 2) глобальний 

рівень (загальносвітова ставка). 

Перший підхід, здавалось би, найбільш прихильний, оскільки низка 

країн вже певний час використовує національні ставки екологічних, в т.ч. 

вуглецевих податків. В даному випадку йдеться про діючу в країнах 

практику встановлення податкових ставок. Однак національні (країнові) 

ставки були прийнятні для національних систем екологічного оподаткування 

і в тих системах інших ставок апріорі бути не могло. Застосування 
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національних ставок в системі глобального антивуглецевого податку 

суперечить його логіці, завданням і принципам. Національний підхід і 

країнові ставки в даному випадку можуть слугувати лише інформаційно-

аналітичною базою. Але їх недоліки, які ґрунтовно розглянуті в підрозділі  

4.3, не можна переносити в нову, суттєво відмінну концепцію глобального 

антивуглецевого податку. Тому ці ставки в даному дослідженні і розрахунках 

не враховуються.  

У великій мірі зазначені недоліки проявляються і при країнових ставках, 

обчислених на методологічному підході запропонованому для глобального 

антивуглецевого податку. Йдеться про обчислення національних ставок 

шляхом ділення  обсягів розрахункових відрахувань країн до глобального 

антивуглецевого фонду (в обсязі не менше 1% ВВП країни) на обсяги 

країнових вуглецевих викидів. Однак, як показують розрахунки, обчислені 

таким чином країнові ставки є дуже кон’юнктурними, їх коливання 

(відхилення) від загальносвітової переважають в десятки разів (табл. 5.1). 

Виходить так, що країни, які мають мінімальні викиди на одиницю площі 

своєї території (а отже і на одиницю площі атмосфери) (Чад, Афганістан, 

Швейцарія, Норвегія – 1 група) змушені були б платити антивуглецевий 

податок за ставками в десятки разів вищими, ніж країни, які роблять досить 

суттєві викиди вуглецю (на одиницю площі своєї території, в обсягах та 

відсотках до світових викидів). Останнє стосується Китаю, Північної Кореї, 

України, Білорусі, Сербії (7 група), а також Кувейту, Південної Кореї, 

Тайваню, ОАЕ (5-6 група). Ці країни мають більш великі викиди на одиницю 

площі своєї території, а отже і на одиницю площі атмосферної поверхні, але 

за рівнем національних ставок податку знаходяться в 5-7 групах. Отже 

країни, які мають високий рівень енергоємності та вуглецеємності ВВП (6 і 7 

групи) мали б платити антивуглецевий податок за ставками в 5-10 разів 

нижчими, ніж країнами з низькою енергоємністю та вуглецеємністю ВВП (1 і 

2 групи). Звідси очевидно, що національні країнові ставки, навіть за спільною 
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методологічною базою обчислення є неприйнятні, оскільки не враховують 

великої кон’юнктури показників ВВП і обсягів викидів вуглецю. 

 

Таблиця 5.1 

Групування країн за рівнем країнових ставок глобального антивуглецевого 

податку та показники викидів вуглецю 

Групи країн та 
їх кількість 
за рівнем 
країнових 
ставок 
дол./т н.е. 

Усереднені 
країнові    
та світова 
ставки     
податку, 
дол./т н.е. 

Викиди на 
одиницю 
території, 
тис.т/кв.км 

Викиди 
на 
жителя, 
тис.т/чол. 

Вики-
ди до 
ВВП, 
т/ дол. 

Споживан-
ня вуглеце-
вих енерго-
носіїв до 
ВВП,          
кг н.е./дол. 

1 2 3 4 5 6 
більше 100 (7) 130,8 20,8 0,8 0,08 0,02 
50-100 (22) 55,8 135,6 3,1 0,18 0,06 
40-50 (18) 44,7 213,3 4,9 0,22 0,07 
30-40 (24) 34,5 67,4 2,9 0,29 0,09 
20-30 (42) 26,7 360,9 6,4 0,38 0,13 
10-20 (33) 13,2 164,3 2,9 0,76 0,26 
до 10 (14) 9,5 692,2 6,3 1,05 0,32 
Всі країни (160) 22,8 232,7 4,5 0,44 0,14 
Розроблено автором за даними [312; 331; 413; 427] 

 

Другий підхід – застосування середньосвітової ставки ґрунтується на 

базових засадах глобальної кліматичної політики. В його основі загальне 

охоплення території планети, як віддзеркалення поверхні її атмосфери та 

антивуглецеве спрямування податку. Цим визначається основна вимога 

глобального антивуглецевого податку – єдиний і загальний підхід до 

використання його ставки. Така ставка може бути обчислена виходячи з 

обсягів розрахункових (очікуваних) доходів глобального антивуглецевого 

фонду у певному співвідношенні до світового ВВП (наприклад 1%) та 

обсягів світових вуглецевих викидів. Якщо припустити, що у 2012 р. ВВП 

світу становив 71,6 трлн дол., то розрахункова сума доходів глобального 

антивуглецевого фонду складе 716 млрд дол. (1% від ВВП). База 

оподаткування, тобто загальна кількість викидів вуглецю в 2012 р. становила 
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31,4 млрд т. Звідси середньосвітова ставка глобального антивуглецевого 

податку буде становити 22,8 дол./за тонну вуглецевих викидів.  

Далі важливо оцінити прийнятність такого підходу і такої ставки 

податку для країн. Для цього важливо порівняти суму податків, обчислених 

за світовою та країновими ставками (табл. 5.2). З такого порівняння можна 

зробити наступні висновки. 

Таблиця 5.2 

Ситуативні моделі застосування країнових і світової ставок              
глобального антивуглецевого податку для різних країн в залежності від зміни 

ВВП і вуглецевих викидів (ВВ) 
 

Ситуації динаміки 
ВВП та ВВ в країнах 

Зміни сум податку та податкового навантаження 
За країновими ставками  За світовою ставкою 
Сума 
податку 

Податкове 
навантаження 

Сума 
податку 

Податкове 
навантаження 

1 2 3 4 5 
І. Позитивні 
1. ВВП підвищується, 
ВВ незмінні 

 
 
П 

 
 
Н 

 
 
Н 

 
 
З 

2. ВВП незмінне, ВВ 
знижуються 

 
П 

 
П 

 
З 

 
З 

3. ВВП підвищується, 
ВВ знижуються 

 
П.П. 

 
Н 

 
З 

 
З.З 

ІІ. Негативні 
4. ВВП знижується, 
ВВ незмінні 

 
 
З 

 
 
Н 

 
 
Н 

 
 
П 

5. ВВП незмінне, ВВ 
підвищуються 

 
З 

 
З 

 
П 

 
П 

6. ВВП знижується і 
ВВ підвищуються 

 
З.З 

 
Н 

 
П 

 
П.П. 

Умовні позначення: П – підвищується; З – знижується; Н – не змінюється 
                                  дві букви – подвійний ефект 
Припущення: 1) підвищення і зниження умовно пропорційні;  
                      2) зміни показників в країнах при незміні світових показників і навпаки. 

Розроблено автором 
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Перше. У країнах, які мають найвищий рівень вуглецеємності ВВП (7 

група – 1,05 т/дол.), середня країнова ставка податку вдвічі нижча (9,5 дол./т 

н.е.), ніж середня світова (22,8 дол./т н.е.).  

Друге. У країнах, які мають низький рівень вуглецеємності ВВП (1-3 

група), середня країнова ставка податку значно вища за середню світову.  

Групування країн за рівнем країнових ставок податків підтвердило 

переваги на користь обґрунтованості застосування світової ставки. Так у 

сьомій групі країн рівень вуглецевих викидів до ВВП у 13 разів вищий, ніж у 

першій групі, а країнові ставки податку навпаки у 14 разів нижчі. Зазначені 

залежності свідчать, що країнові ставки відображають міжкраїнову 

кон’юнктуру ВВП, вуглецевих викидів і споживання вуглецевих 

енергоносіїв. У переважній більшості випадків низькі країнові ставки 

податку зумовлені негативними чинниками, зокрема низькою ефективністю 

економіки (низьким рівнем ВВП) та великими обсягами і високою 

інтенсивністю викидів вуглецю, а також надмірним споживанням вуглецевих 

енергоносіїв. Тому до країнових ставок аж ніяк не можна прив’язуватись, 

зважаючи на їх високу вуглецеву кон’юнктуру. І навпаки, світова ставка 

податку вирівнює цю кон’юнктуру і створює рівні вимоги до учасників 

ринку. Світова ставка податку спирається на більш об’єктивну оцінку 

вуглецеємності економіки, ніж країнові ставки. Це має особливо важливе 

значення для адаптації країн, що розвиваються, до глобальної антивуглецевої 

політики. 

Крім того, світова ставка глобального антивуглецевого податку в 

порівнянні з країновими відіграє велику стимулюючу роль щодо скорочення 

викидів вуглецю та сприяння низьковуглецевому розвитку. Адже вихідною 

позицією є рівність плати за викиди вуглецю. При цьому базою 

оподаткування є не ВВП, а обсяги викидів вуглецю країн. Для обчислення 

сум податку використовуються лише країнові обсяги викидів та 

загальносвітова ставка податку. За таких обставин ефективно спрацьовує  

фактор глобального стимулювання і фактор країнової відповідальності, 
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оскільки в такому контексті вони вдало поєднуються. Для демонстрації цього 

ефекту автором розроблено ситуативні моделі наслідків застосування 

країнових і світової ставок антивуглецевого податку для конкретних країн 

залежно від характеру змін ситуації з ВВП і викидами вуглецю. 

Як видно з табл. 5.2. позитивні зміни в країнах (підвищення ВВП і 

зниження ВВ) при використанні країнових ставок податку призводять до 

підвищення сум податку і в кращому випадку не змінюють податкове 

навантаження. Натомість при використанні світової ставки при таких же 

позитивних змінах у країнах (на фоні незмінної ситуації у світі) суми податку 

або незмінні або знижуються, а податкове навантаження завжди знижується. 

При негативних змінах показників країн і країнових ставок навпаки – суми 

податку, як правило, знижуються, а податкове навантаження не змінюється. 

Натомість при світовій ставці та негативних змінах показників країн суми 

податку і податкове навантаження, як правило, зростає. Звідси можна 

зробити два важливих висновки.  

Перше. При застосуванні країнових ставок країни не мають належної 

зацікавленості в покращенні показників ВВП і викидів вуглецю, та не несуть 

адекватної відповідальності за їх погіршення. 

Друге. При застосуванні світової ставки країни відчувають 

стимулюючий ефект (у вигляді зниження сум податків та податкового 

навантаження) при позитивних змінах показників ВВП та вуглецевих викидів 

і адекватну економічну відповідальність (у вигляді підвищення сум податків і 

податкового навантаження) при погіршенні показників ВВП та вуглецевих 

викидів. 

Переваги світової ставки ще більше очевидні на фоні порівняння змін 

показників ВВП та викидів вуглецю по світу загалом та по країнах при 

застосуванні фіксованих (на 5 років) податкових ставок. Ті країни, які 

добиваються істотного покращення в рості ВВП і скорочення викидів 

отримують додатковий ефект від світової спільноти у вигляді зниження сум 
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податку та податкового навантаження. Тут складається чотири характерні 

ситуації. 

Перша. При позитивних змінах у ВВП і в скороченні вуглецевих  

викидів у світі і в країні, остання отримує часткове підвищення сум податків 

і часткове зниження податкового навантаження, а решта позицій незмінні 

(табл. 5.3 і 5.4). 

Друга. Схожа ситуація при негативних  змінах ВВП і скороченні викидів 

у світі та у країні, остання отримує часткове зниження сум податків і 

податкового навантаження, а решта позицій нейтральні. 

Третя. При позитивних змінах показників по ВВП і викидах вуглецю у 

світі і негативних у країні, остання отримує підвищення сум податку і 

податкового навантаження, і досить суттєве. 

Четверта. При негативних змінах показників ВВП та викидів вуглецю 

у світі та позитивних в країні, остання отримує зниження практично по всіх 

позиціях по сумах податку, по податковому навантаженні. 

Наведені в таблицях 5.3 і 5.4 дані свідчать про великий мотиваційний 

потенціал світової ставки глобального антивуглецевого податку. Це 

проявляється в тому, що найбільше виграють ті країни, які самі добиваються 

найкращих показників і справляють найбільший вплив на світову кліматичну 

ситуацію. І водночас ті країни, які мають гірші результати в динаміці ВВП та 

вуглецевих викидів, ніж середньосвітові, вони несуть додаткову економічну 

відповідальність. 
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Таблиця 5.3 

Ситуативні моделі впливу на суму податку змін ВВП і викидів вуглецю 
(ВВ) при застосуванні стабільних (на 5 років) світових ставок 

глобального антивуглецевого податку 
 

Зміни у світі загалом Зміни у країнах 
 

ВВП і ВВ 
 

Сума 
подат-
ку 

І Позитивні ІІ Негативні 
ВВП 
підви-
щуєть-
ся, ВВ 
не- 
змінні 

ВВП 
не- 
змін-
не, ВВ 
знижу-
ються 

ВВП 
підви-
щується, 
ВВ зни-
жуться 

ВВП 
знижу-
ється, 
ВВ не-
змінні 

ВВП не-
змінне, 
ВВ 
підви-
щуються 

ВВП 
знижу-
ється, ВВ 
підви-
щуються 

1 2 3 4 5 6 7 8 
І. Позитивні 
1. ВВП 
підвищується, 
ВВ незмінні 

 
 
 
Н 

 
 
 
Н 

 
 
 
З 

 
 
 
З 

 
 
 
Н 

 
 
 
П 

 
 
 
П 

2. ВВП не-
змінне, ВВ 
знижуються 

 
 
З 

 
 
Н 

 
 
З 

 
 
З 

 
 
Н 

 
 
П 

 
 
П 

3. ВВП під-
вищується, ВВ 
знижуються 

 
 
З 

 
 
Н 

 
 
З 

 
 
З 

 
 
Н 

 
 
П 

 
 
П 

 
ІІ. Нагативні 

       

4. ВВП 
знижується, ВВ 
не змінні 

 
 
Н 

 
 
Н 

 
 
З 

 
 
З 

 
 
Н 

 
 
П 

 
 
П 

5. ВВП не-
змінне, ВВ 
підвищуються 

 
 
П 

 
 
Н 

 
 
З 

 
 
З 

 
 
Н 

 
 
П 

 
 
П 

6. ВВП 
знижується, ВВ 
підвищуються 

 
 
П 

 
 
Н 

 
 
З 

 
 
З 

 
 
Н 

 
 
П 

 
 
П 

 
Умовні позначення: П – підвищується; З – знижується; Н – не змінюється, дві букви – 
подвійний ефект. 
Припущення: 1) підвищення і зниження умовно пропорційні. 
Розроблено автором                        
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Таблиця 5.4 

Ситуативні моделі впливу на податкове навантаження змін ВВП і 
викидів вуглецю (ВВ) при застосуванні стабільних (на 5 років) світових 

ставок глобального антивуглецевого податку  
 

Зміни у світі загалом Зміни у країнах 
 

ВВП і ВВ 
 

Подат-
кове 
наван-
тажен-
ня 

І Позитивні ІІ Негативні 
ВВП 
підви-
щується, 
ВВ не-
змінні 

ВВП 
незмін-
не, ВВ 
знижу-
ються 

ВВП під-
вищуєть-
ся, ВВ 
знижу-
ються 

ВВП 
знижу-
ється, 
ВВ не- 
змінні 

ВВП не- 
змінне, 
ВВ 
підви-
щуються 

ВВП 
знижу-
ється, ВВ 
підвищу-
ються 

1 2 3 4 5 6 7 8 
І. Позитивні 
1. ВВП 
підвищується, 
ВВ незмінні 

 
 
 
З 

 
 
 
З 

 
 
 
З 

 
 
 
З.З 

 
 
 
П 

 
 
 
П 

 
 
 

П.П 
2. ВВП незмі- 
нне, ВВ 
знижуються 

 
 
З 

 
 
З 

 
 
З 

 
 
З.З 

 
 
П 

 
 
П 

 
 

П.П 
3. ВВП підви-
щується, ВВ 
знижуються 

 
 
З 

 
 
З 

 
 
З 

 
 
З.З 

 
 
П 

 
 
П 

 
 

П.П 
 
ІІ. Нагативні 

       

4. ВВП 
знижується, 
ВВ незмінні 

 
 
Н 

 
 
З 

 
 
З 

 
 
З.З 

 
 
П 

 
 
П 

 
 

П.П 
5. ВВП не змі- 
нне, ВВ 
підвищуються 

 
П 

 
З 

 
З 

 
З.З 

 
П 

 
П 

 
П.П 

6. ВВП зни-
жується, ВВ 
підвищуються 

 
 
П 

 
 
З 

 
 
З 

 
 
З.З 

 
 
П 

 
 
П 

 
 

П.П 
Умовні позначення: П – підвищується; З – знижується; Н – не змінюється, дві букви – 
подвійний ефект. 
Припущення: 1) підвищення і зниження умовно пропорційні. 

Розроблено автором 
 

При стабілізації на 5 років світової ставки глобального 

антивуглецевого податку стимулюючий ефект проявляється у подвійному 

значенні – у зростанні ВВП і у скороченні викидів спочатку за рахунок 

стабільної ставки, а потім завдяки її перерахунку. Наприклад якщо 
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припустити щорічне скорочення вуглецевих викидів на рівні 3%, а щорічне 

зростання ВВП на рівні 2%, то уже через п’ять років світова ставка 

глобального антивуглецевого податку зросте майже на чверть. (рис. 5.2 перші 

5 років). Перерахунок ставки, виходячи із фактичних обсягів за останній рік 

ВВП і викидів вуглецю, забезпечує посилення податкового тиску на викиди 

(майже на 25%). Це може забезпечити адекватне прискорення скорочення 

викидів вуглецю з 3% до 4%, при збереженні попередніх темпів зростання 

ВВП (рис. 5.2 другі 5 років). Цим самим реалізується ефект подвійного 

ефекту у поєднанні з новою парадигмою сучасної кліматичної політики – 

забезпечення випереджаючих темпів скорочення викидів порівняно з 

темпами зростання ВВП. 

 
Рис. 5.2. Сценарій реалізації парадигми випереджаючого скорочення викидів 
вуглецю над зростанням ВВП в результаті запровадження глобального 

антивуглецевого податку 

Розроблено автором за даними табл. 5.1-5.4 
 

Відчутний вплив фіксованої ставки глобального антивуглецевого 

податку на низьковуглецевий розвиток переконливо показано на 

експериментальних розрахунках на основі моделювання та певних 
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припущень (табл. 5.5). Зокрема, при середньорічних темпах скорочення 

вуглецевих викидів за рахунок податкового тиску – на 5%, а за рахунок 

фінансування енергоконверсії – на 1%, а також зростання ВВП – на 3%, 

накопичені за 5 років скорочення викидів становитимуть 25,8%, зниження 

податкових відрахувань – на 21,1% та зниження податкового навантаження – 

на 30%. 

Таблиця 5.5 

Ефективність впливу глобального антивуглецевого податку на 
низьковуглецевий розвиток при фіксованій на 5 років ставці 

 
Показники (припущення) Роки 

1 2 3 4 5 
1. Обсяги ВВП, млрд дол. 200 206 212,2 218,6 225,2 
2. Річний приріст ВВП, % 3 3 3 3 3 
3. Накопичений приріст ВВП, % - 3 6,1 9,3 12,6 
4. Обсяги ВВ, млн т 100 95 89,3 83,9 78,9 
5. Річне скорочення ВВ за рахунок впливу 
податку, % 

-5 -5 -5 -5 -5 

6. Річне скорочення ВВ за рахунок 
фінансування фонду, % 

- -1 -1 -1 -1 

7. Накопичене скорочення ВВ, % -5 -10,7 -16,1 -21,1 -25,8 
8. Накопичене зниження податкових 
відрахувань при фіксованій ставці, % 

- -5 -10,7 -16,1 -21,1 

9. Накопичене зниження податкового 
навантаження до ВВП, % 

- -8 -16 -23 -30 

 
Примітка. Накопичені показники нараховані починаючи з першого року. 

Розроблено автором 
 

Проведені дослідження дали можливість сформулювати концептуальні 

засади глобального антивуглецевого податку як основного і найбільш дієвого 

механізму мотивації сталого низьковуглецевого розвитку в глобальних 

масштабах. 
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• Глобальний антивуглецевий податок методологічно має бути єдиним 

і транснаціональним для всієї світової економіки. Він може бути прийнятий 

ООН як основний елемент глобального договору всіх країн під егідою ООН. 

• Об’єктом оподаткування мають бути обсяги вуглецевих викидів, а 

сферою оподаткування – економічна діяльність на території кожної країни.  

• Ставка податку має визначатись по світовій економіці загалом, як 

плата суспільству за вуглецеємну економічну діяльність кожної країни. 

Ставка податку має, з одного боку, мотивувати до скорочення вуглецевих 

викидів, а з другого, створювати достатні фінансові ресурси для інвестування 

сталого низьковуглецевого розвиту.  

• Податкові пільги можливі за наступних умов: 1) світових і 

регіональних економічних, екологічних криз, техногенних катастроф; 2) 

випереджаючої динаміки скорочення викидів в країні; 3) надання допомоги 

іншим країнам у скороченні вуглецевих викидів.  

• Платником податків має бути держава, її бюджет. Уряди країн мають 

реалізувати концепцію глобального антивуглецевого податку на своїй 

території і сплачені ними платежі у глобальний антивуглецевий фонд можуть 

повністю перекриватись отриманими платежами від бізнесу чи територій 

всередині країни. 

• Отримувачем податкових платежів має бути глобальний 

антивуглецевий фонд. 

• Підставою для нарахування податку має бути стандартизована 

інформація спеціального сертифікованого органу при ООН, який постійно 

моніторить стан викидів парникових газів у країнах світу і регулярно 

повідомляє про це уряди країн. Терміном сплати податку може бути щорічно 

перший квартал за попередній рік.  

Таким чином для реалізації ефективної глобальної антивуглецевої політики 

потрібне запровадження глобального антивуглецевого податку. Такий 

податок має бути обов’язковий для всіх країн світу. Ставка глобального 

антивуглецевого податку має бути єдиною загальносвітовою. При цьому 
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єдина світова ставка: 1) унеможливлює міжкраїнову кон’юнктуру  у 

показниках економіки та викидів вуглецю; 2) підвищує зацікавленість країн у 

зростанні показників ВВП і скороченні викидів; 3) поширює на країни 

економічну відповідальність за низьку ефективність та високу 

вуглецеємність економіки; 4) поширює на країни економічну зацікавленість 

за істотне скорочення вуглецевих викидів і зростання ВВП.  

Встановлення стабільної на 5 років ставки глобального антивуглецевого 

податку повніше розкриває економічну зацікавленість та відповідальність 

країн, як платників податків, у позитивних змінах щодо зростання економіки 

та скорочення викидів вуглецю. Водночас така загальносвітова ставка 

податку може бути ефективним інструментом вирівнювання ситуації з 

викидами в різних країнах і регіонах. Загалом глобальний антивуглецевий 

податок має сприяти як скороченню, так і вирівнюванню інтенсивності 

викидів вуглецю не тільки шляхом здійснення антивуглецевих заходів, але й 

сприяння міжкраїновому перерозподілу найбільш вуглецеємних секторів 

економіки та капіталу у світовому масштабі. 

 

5.3. Мотиваційний характер міжнародних антивуглецевих санкцій 

 

Загроза глобальних змін клімату стає настільки реальною, що світовій 

спільноті під егідою ООН рано чи пізно прийдеться радикально ламати 

бар’єри національного протекціонізму в інтересах реалізації глобальної 

антивуглецевої політики. Розв’язання такої проблеми можливе лише на 

транснаціональному – глобальному рівні. Тому очевидно, що ООН 

прийдеться прийняти рішення про обов’язкове і узгоджене здійснення всіма 

країнами глобальної антивуглецевої політики, створення для цього 

відповідного фонду та адекватного механізму його фінансового наповнення, 

шляхом впровадження антивуглецевого податку. 

Створення глобального антивуглецевого фонду для фінансування 

сталого низьковуглецевого розвитку та запровадження глобального 
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антивуглецевого податку може стати радикальним і ефективним способом  

розв’язання проблеми залучення достатніх обсягів капіталу в цю сферу. 

Однак, як показують дослідження суперечливостей глобальної 

антивуглецевої політики, ця концептуальна пропозиція може зіштовхнутись з 

певним протистоянням з боку окремих держав. Окремим країнам вигідно 

залишитись в статусі, за  якого вони не мають зобов’язань зі скорочення 

викидів і водночас мають великі можливості для використання механізмів і 

проектів зовнішнього інвестування. В такому вигідному статусі в 2005-2012 

рр. були Китай, Індія, Бразилія, Мексика та інші країни в умовах дії 

Кіотського протоколу. 

Глобальна система мотивації сталого низьковуглецевого розвитку має 

володіти не тільки засобами стимулювання такого розвитку, але й 

економічної відповідальності за його гальмування. В теорії і практиці 

міжнародної політики такими заходами відповідальності є міжнародні 

економічні санкції. З міжнародної практики відомо, що в багатьох випадках 

цілі застосування економічних санкцій є комплексними і необов’язково є 

покаранням за порушення. «Санкції можуть бути введені з різних причин, у 

тому числі, щоб покарати або послабити державу, виказати несхвалення, 

викликати зміни в політиці або домогтися зміни режиму» [428, с. 9]. Ця 

характеристика міжнародних санкцій теж цілком прийнятна у сфері сталого 

низьковуглецевого розвитку, оскільки йдеться про застосування санкцій, як 

би взамін за ухилення від сплати глобального антивуглецевого податку, з 

метою подолання національного протекціонізму.  

Між тим потенціал національного протекціонізму в сфері антивуглецевої 

політики яскраво видно при порівнянні вуглецевого змісту зовнішньої 

торгівлі. Дослідження показують, що у світі є два великих «вуглецевих» 

нетто-експортери – Китай і Росія, і три великих «вуглецевих» нетто-

імпортери - Євросоюз, США і Японія.  

У теперішній час вже є певна практика застосування міжнародних 

санкцій антивуглецевого характеру. Зокрема в рамках світової організації 
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торгівлі (СОТ) передбачено преференції для екологічно чистих товарів і 

послуг та вимоги до імпорту товарів з високою вуглецеємністю. Ці товари 

все більше підпадають під економічні санкції у вигляді митних зборів. На 

Дохійській конференції РКЗК ООН (2012 р.) вперше було поставлене 

питання щодо багатосторонніх переговорів про торгівлю екологічно 

безпечними товарами. На даний момент СОТ стежить лише за тим, щоб 

національні заходи в цьому плані не були «надмірними або 

несправедливими».  

Водночас посилюються тенденції «зеленого протекціонізму», які 

проявляються в лібералізації торгівлі екологічними товарами та послугами. 

Проблема визначення переліку екологічних товарів давно обговорюється на 

міжнародних форумах СОТ, ОЕСР і АТЕС. Більшість країн-членів СОТ, 

зазначає А.Аверченков, А.Галенович, Г.Сафонов та Ю.Федоров, зійшлися на 

тому, що в основу критеріїв екологічного товару має бути покладено кінцеве 

використання товару, а не процеси та методи виробництва [217, с. 49].  

Зовнішні тенденції «зеленого» протекціонізму це, по суті, прояв 

внутрішньої політики «парникового» регулювання, що дає правові екологічні 

підстави для захисту національних виробників від недобросовісної 

конкуренції. Внутрішня антивуглецева політика дає підстави країнам 

вводити екологічні імпортні мита на рівні тих екологічних витрат, які 

здійснюються всередині. Такі заходи повинні послужити ринковим сигналом 

для введення «ціни на вуглецеві викиди» в країнах, що не вводять економічне 

регулювання парникових викидів, а також служити розширенню ринку для 

технологій енергозбереження, зниження викидів парникових газів, 

використання ВДЕ. Це в повній мірі стосується і глобального 

антивуглецевого податку. 

Дослідження показують, що вуглецеємність імпорту з країн, що не 

мають обов'язкових обмежень щодо вуглецевих викидів, в середньому на 

10% вища, ніж вуглецеємність з країн імпорту, які взяли на себе такі 

зобов'язання [217, с. 50]. Введення жорсткого «парникового» регулювання на 
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національному рівні, якщо воно не торкається зовнішньої торгівлі, веде до 

екстенсивного збільшення імпорту вуглецеємної продукції і одночасно до 

збільшення експорту низьковуглецевої продукції. Очевидно, що це невигідно 

країнам з низьким рівнем вуглецеємності виробництва. Тому дуже скоро ці 

країни починають поширювати відповідні вимоги через систему технічних 

стандартів на сферу зовнішньої торгівлі. 

На думку фахівців, без «вуглецевих» прикордонних мит квотування 

вуглецевих викидів в окремих країнах теж неефективне, оскільки веде до ще 

більшого зростання глобальних вуглецевих викидів за рахунок міграції 

вуглецеємних виробництв в країни з відсутністю вуглецевого регулювання. 

Вуглецева міграція означає, що обмеження на викиди вуглецю, прийняті 

розвиненими країнами, ведуть до переміщення вуглецеємних виробництв в 

країни, які не прийняли таких обмежень. Така міграція існує, якщо не у 

вигляді фізичного переміщення виробництв, то у вигляді випереджаючого 

зростання вуглецевих виробництв поза юрисдикцій з «вуглецевим» 

регулюванням. У результаті такі вуглецеємні виробництва продовжують 

екстенсивно розвиватися і загальний обсяг викидів вуглецю скоротити не 

вдається [217, с. 50].  

Тому в 2010 р. рішенням Єврокомісії визначені сектори економіки, 

схильні до серйозних ризиків вуглецевої міграції. Ці сектори можуть 

отримувати компенсації за вуглецеву складову тарифів на електроенергію 

шляхом прийняття відповідних фінансових заходів державами - членами ЄС. 

Крім того, для запобігання ризиків вуглецевої міграції в європейській системі 

торгівлі викидами (ЄСТВ) можуть бути включені імпортери продукції 

секторів високої вуглецеємності. Ці імпортери можуть бути  зобов'язані 

купувати достатній обсяг євроквот, щоб покрити викиди, аналогічні 

виробництву імпортованої продукції.  

Таким чином, у країнах з жорстким квотуванням вуглецевих викидів 

(країни ЄС) на імпортера може бути покладена відповідальність 

компенсувати вуглецеву складову товару, який імпортується відповідною 
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кількістю євроквот. У європейському законодавстві така можливість 

нормативно уже закріплена. Облік цих викидів в ціні імпортного товару, 

причому за ціною європейського ринку, серйозно вплине на його 

конкурентоспроможність.  

Проведені дослідження свідчать, що міжнародні санкції у сфері 

зовнішньої торгівлі можуть слугувати ефективним механізмом 

відповідальності країн і компаній, які ухиляються від сплати глобального 

антивуглецевого податку. Основним різновидом міжнародних санкцій в 

даному випадку може бути експортне чи імпортне мито. Базою обчислення і 

обґрунтування рівня мита має бути той же принцип – «забруднювач платить» 

і платить стільки, наскільки забруднює навколишнє середовище. Базовими 

параметрами мита можуть бути параметри антивуглецевого податку. Йдеться 

про суму податку, визначену для країни, виходячи з її обсягів вуглецевих 

викидів та світової ставки глобального антивуглецевого податку. Далі 

питання за вибором бази санкцій. Тут можливі чотири варіанти. 

1) за експорт вуглецевих енергоносіїв; 

2) за імпорт вуглецевих енергоносіїв; 

3) за експорт товарів; 

4) за імпорт товарів. 

Для всіх чотирьох варіантів методика розрахунку сум мита може бути 

спільною. Зокрема приймається, що сума антивуглецевого податку, яку 

належить сплатити країні, становить суму санкцій, яку належить сплатити 

країні за відмову чи ухилення від сплати податку. База обчислення санкцій 

(мита) - відповідний обсяг експорту чи імпорту. Діленням суми санкцій на їх 

базу визначається ставка санкцій мита, яка встановлюється як норма платежу 

на 5 років. В ході операцій експорту чи імпорту товарів загалом чи 

вуглецевих енергоносіїв здійснюється нарахування відповідного мита. Вид 

мита вибирається для конкретних країн окремо з урахуванням специфіки 

структури зовнішньої торгівлі. Тут відповідно може бути теж чотири 

варіанти. 
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Перший варіант – експортне мито з обсягів експорту вуглецевих 

енергоносіїв (вугілля, нафта, газ) в нафтовому еквіваленті, або у вартості. 

Цей варіант є найбільш пріоритетним, оскільки експорт вуглецевих 

енергоносіїв – це по суті є експорт вуглецевих викидів (вуглецевої вартості) – 

перенесення їх на економіку інших країн. Міграція вуглецевих енергоносіїв – 

це пряма міграція вуглецевих викидів. Тому ця база є найбільш 

справедливою з точки зору забезпечення адекватності рівня відповідальності 

країн обсягам екологічного збитку у вигляді вуглецевих викидів. 

Дослідження показали, що серед обстежених 214 країн світу, більше 

половини (четверта група) не експортують вуглецевих енергоносіїв. Однак на 

ці країни припадає більше третини світових вуглецевих викидів і майже 

чверть світового ВВП. Зрозуміло, що для цих країн антивуглецеве мито на 

експорт вуглецевих енергоносіїв неприйнятне, воно просто неможливе (рис. 

5.3). 

Група з 30 країн (третя група) дає основну долю (88,3%) світового 

експорту вуглецевих енергоносіїв, а також шосту частину вуглецевих викидів 

та ВВП світу. Середній рівень мита для цих країн становить 33 дол./т. Однак 

інтервал рівня мита тут коливається від 1 до 100 дол. на 1 т нафтового 

еквіваленту вуглецевих енергоносіїв. Загалом, це цілком прийнятна ставка 

для того, щоб ефективно впливати міжнародним антивуглецевим митом на 

основну групу країн-експортерів вуглецевих енергоносіїв. 
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Рис. 5.3. Групування країн за рівнем антивуглецевого мита  на експорт 

вуглецевих енергоносіїв та оціночні показники 
Розроблено автором за даними [312; 329; 364; 413; 427] 

 

 

У двох наступних групах (перша і друга) рівень мита виходить набагато 

вище: 20 країн – від 100 до 1000 дол./т вуглецевих енергоносіїв і 24 країни – 

більше 1000 дол. Очевидно, що цей рівень мита дуже високий, який в рази і 

навіть в десятки разів збільшує вартість експортованих вуглецевих 

енергоносіїв. Це стосується країн досить різних за структурою зовнішньої 

торгівлі, обсягами та інтенсивністю вуглецевих викидів (табл. 5.6).  
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Таблиця 5.6 

Країни з високим (вище 1000 дол./т.) рівнем антивуглецевого мита на 
експорт вуглецевих енергоносіїв та їх оціночні показники 

Країни Рівень 
мита, 
дол./т 

Обсяги 
експорту 
вуглецевих 
енергоносіїв, 

тис.т 

Сума 
мита, 
млн 
дол. 

Обсяг 
вуглецевих 
викидів,    
млн т 

ВВП, 
млн дол. 

1 2 3 4 5 6 
Словенія 471265 0,8 400 15 45378 
Сирія 329885 4,2 1400 62 64700 
Литва 117816 3,4 400 14 42344 
Румунія 88362 20 1800 79 169396 
Ірландія 88362 10 900 40 210638 
Швеція 71714 20 1400 53 523941 
Перу 47126 21 1000 58 192636 
Сербія 37028 30 1100 46 38111 
Фінляндія 30735 39 1200 51 247143 
Аргентина 23439 166 3900 181 603153 
Індія 21784 1776 38700 2009 1858745 
Японія 21110 1255 26500 1171 5937767 
Італія 17073 556 9500 406 2013265 
Словаччина 15451 52 800 36 91348 
Болгарія 10157 98 1000 45 51304 
Португалія 10027 120 1200 52 212140 
Македонія 7364 27 200 11 9576 
Угорщина 3375 326 1100 51 124600 
Латвія 2945 68 200 8 28373 
Іспанія 1655 4351 7200 270 1322482 
Франція 1605 5606 9000 361 2611221 
Німеччина 1540 11752 18100 745 3425956 
Розроблено автором за даними [312; 329; 364; 413; 427] 

 

З одного боку, це країни, які мають великі обсяги вуглецевих викидів та 

високу вуглецеємність ВВП, але малі обсяги експорту вуглецевих 

енергоносіїв. Це стосується Японії, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Індії, 

Аргентини. Ці країни, крім Індії та Аргентини уже успішно працюють в 

рамках глобальної антивуглецевої політики, тому питання про мито стосовно 

них, очевидно, не стоятиме.  
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З другого боку, це країни з невеликими обсягами вуглецевих викидів і 

дуже малими обсягами експорту вуглецевих енергоносіїв. Це стосується 

Балканських країн,  країн Балтії тощо. Щодо цих країн теж нелогічно вести 

мову про таке мито, їм набагато вигідніше буде платити антивуглецевий 

податок. Схожі висновки стосуються і другої групи країн. Загалом, не 

дивлячись на те, що на ці дві групи країн припадає близько половини 

світових вуглецевих викидів, застосування щодо них згаданого мита 

недоцільне. 

Другий варіант – імпортне мито з обсягів імпорту вуглецевих 

енергоносіїв в нафтовому еквіваленті, або у вартості. Цей варіант є 

асиметричним першому, однак менш пріоритетним. На відміну від експорту, 

імпорт вуглецевих енергоносіїв не приносить таких прибутків і здебільшого є 

не бюджетним доходом для країн імпортерів, а, як правило, є вагомою 

статтею бюджетних видатків країн-імпортерів на підтримку 

енергоспоживачів. Тому імпорт вуглецевих енергоносіїв в якості бази для 

мита може застосовуватись лише щодо тих країн, які не здійснюють експорту 

вуглецевих енергоносіїв.  

Дослідження показали (рис. 5.4), що застосування санкцій у вигляді мита 

на імпорт вуглецевих енергоносіїв найбільш ймовірне для 2 і 3 групи з 73 

країн, які здійснюють майже 100% імпорту цих ресурсів. Водночас на ці 

групи країн припадає біля 90% вуглецевих викидів та ВВП світу. У третій 

групі середній рівень мита становить 78 дол./т н.е., а в другій – 329 дол. /т 

н.е. Враховуючи, що обсяги імпорту вуглецевих викидів та ВВП в цих групах 

країн в принципі збалансовані, такі рівні мита можна застосовувати і вони 

можуть справити досить відчутний вплив на скорочення вуглецевих викидів. 

Звичайно, таке мито доцільно застосовувати лише щодо країн, для яких 

неможливо або нераціонально застосовувати мито на експорт вуглецевих 

енергоносіїв. 
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Рис. 5.4. Групування країн за рівнем антивуглецевого мита  на імпорт 

вуглецевих енергоносіїв та оціночні показники 
Розроблено автором за даними [312; 329; 364; 413; 427] 

 

 

Водночас в першій групі країн, де рівень імпортного мита є дуже 

високим, є країни, з різною структурою зовнішньої торгівлі, обсягами та 

інтенсивністю вуглецевих викидів (табл. 5.7). Зокрема є країни з великими 

обсягами викидів вуглецю і малими обсягами імпорту вуглецевих 

енергоносіїв. Це стосується Індонезії, Узбекистану, Алжиру, Кувейту, 

Єгипту, В’єтнаму, Венесуели, Ірану, Пакистану. Цим країнам невигідно 

платити імпортне мито з вуглецевих енергоносіїв, краще платити 

антивуглецевций податок, або інші види мита. 
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Таблиця 5.7 

Країни з високим (вище 1000 дол./т.)  рівнем антивуглецевого мита на 
імпорт вуглецевих енергоносіїв та їх оціночні показники 

 
Країни Рівень 

мита дол./т 
Обсяг імпор-
ту вуглеце-
вих енерго-
носіїв, тис т 

Сума 
мита,  
млн дол. 

Обсяг 
вуглецевих 
викидів,    
млн т 

ВВП, 
млн дол. 

1 2 3 4 5 6 
Індонезія 258074 36 9200 434 876719 
Узбекистан 30632 85 2600 104 51183 
Алжир 6725 372 2500 123 204331 
Сирія 4339,2 323 1400 62 0,00 
Кувейт 3068,5 619 1900 94 183219 
Єгипет 2354 1911 4500 205 262832 
В'єтнам 2132 1220 2600 150 155820 
Венесуела 2114 1703 3600 202 381286 
Камбоджа 2067 48 100 76 14054 
Перу 1858 538 1000 58 192636 
Іран 1787 7162 12800 572 502729 
Бангладеш 1532 849 1300 56 116034 
Коста-Ріка 1295 77 100 8 45375 
Розроблено автором за даними [312; 329; 364; 413; 427] 

 

Третій варіант – експортне мито з обсягів експорту товарів. У світі є 

чимало країн, які не здійснюють ні експорту, ні імпорту вуглецевих 

енергоносіїв і водночас мають значні обсяги викидів вуглецю. При цьому 

такі країни нерідко мають значні обсяги експорту товарів. Очевидно, що такі 

країни експортують значну частину викидів вуглецю від своєї економіки в 

товарній формі. В принципі експорт товарів включає викиди вуглецю в 

частині їх вуглецеємності. Однак достовірної статистики потоварної і 

покраїнової вулецеємності товарів немає. Практикується лише розрахункове 

обчислення вуглецеємності основних груп товарів. Однак цей процес дуже 

трудомісткий і до того ж сумнівний щодо достовірності як бази для 

розрахунку мита. Міжнародної достовірної статистики в цьому відношенні 

поки що немає. 
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Дослідження показали, що для 135 країн (2, 3, 4 групи) рівень мита є 

досить прийнятний: в середньому по групах відповідно: 1,2%; 3% і 7% (рис. 

5.5). Якщо врахувати, що за розрахунками МЕА [318] в Росії «вуглецева» 

вартість складає 5% загальної вартості експорту, то рівень мита в цих групах 

країн є адекватним рівню вуглецевої вартості. До того ж на ці три групи 

припадає до 90% вуглецевих викидів і ВВП світу та майже 100% світового 

експорту. Зазначене мито може застосовуватись узагальнено до вартості 

експорту товарів без їх номенклатурної диференціації. 

 

 
Рис. 5.5. Групування країн за рівнем антивуглецевого мита  на експорт 

товарів та оціночні показники 
Розроблено автором за даними [312; 329; 364; 413; 427] 
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Що стосується першої групи країн, де рівень мита виходить вище 10%, 

то серед них більшість таких, які швидше будуть платити антивуглецевий 

податок, ніж експортне антивуглецеве мито. Це країни, які мають великі або 

значні обсяги викидів вуглецю, але відносно малі (крім Індії, Ірану та ПАР) 

обсяги експорту. Цим країнам не варто стримувати експорт високим 

антивуглецевим експортним митом. Їм вигідніше платити антивуглецевий 

податок (табл. 5.8). 

Таблиця 5.8 

Країни з високим (вище 10%) рівнем антивуглецевого експортного мита на 
товари та їх оціночні показники 

 
Країни Рівень 

мита 
%/дол. 

Обсяги 
експорту 
товарів, 
млн дол. 

Сума 
мита,    
млн дол. 

Обсяги 
вуглецевих 
викидів, 
млн т 

ВВП,                         
млн дол. 

1 2 3 4 5 6 
Грузія 4207 2,4 100 6 15846 
Сирія 35 4000 1400 62 64700 
Узбекистан 23 11200 2600 104 51183 
Єгипет 15 29397 4500 205 262832 
Пакистан 14 24596 3500 161 224880 
Іран 13 95500 12800 572 502729 
Куба 13 6000 800 38 72300 
Індія 13 293214 38700 2009 1858745 
ПАР 12 87261 10600 460 382338 
Кіпр 11 1745 200 8 22767 

 
Розроблено автором за даними [312; 329; 364; 413; 427] 
 

Четвертий варіант – імпортне мито на обсяги імпорту товарів. В 

окремих випадках база експорту, як найбільш універсальна для переважної 

більшості країн все ж не може бути застосована. Адже за статистикою 61 

країна немає експорту, крім того, це може бути зумовлено труднощами 

стягнення санкцій з країн, які не є членами СОТ і не дотримуються її правил. 

В таких, хоч і рідких, випадках, санкції можуть бути переведені на імпорт 

товарів у вигляді мита для цих країн з країн, які є членами СОТ і 
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дотримуються її правил. Для таких випадків доцільно розраховувати мито на 

обсяги імпорту товарів. Дослідження показали, що для 137 країн (1, 2, 3 

групи) рівень мита є досить прийнятним: в середньому по групах відповідно: 

2%; 3%; 9% (рис. 5.6). 

 

 

Рис. 5.6. Групування країн за рівнем антивуглецевого мита  на імпорт товарів 
та оціночні  показники 

Розроблено автором за даними [312; 329; 364; 413; 427] 
 

Якщо врахувати вуглецеву складову у вартості російського експорту 5%, 

то це цілком адекватна (навіть дещо занижена) плата за міграцію 

вуглецеємної продукції. До того ж на ці країни припадає більше 90% 

світового імпорту товарів, а також близько 95% вуглецевих викидів та ВВП 

світу. Зазначене мито може бути застосоване узагальнено до вартості імпорту 

товарів без номенклатурної диференціації. Найбільш проблемна тут перша 
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група країн, яка має високий рівень мита, і на яку припадає 66% вуглецевих 

викидів та 45% світового ВВП. В цю групу потрапили країни з найбільшими 

обсягами викидів вуглецю і невеликим обсягом імпорту (табл. 5.9). 

 

Таблиця 5.9 

Країни за високим (вище 5%) рівнем антивуглецевого імпортного мита на 
товари та їх оціночні показники 

 

Країни Рівень 
мита 

%/дол. 

Обсяги 
імпорту 
товарів, 
млн дол. 

Сума 
мита, 
млн дол. 

Обсяг 
вуглецевих 
викидів, 
млн т 

ВВП,                              
млн дол. 

1 2 3 4 5 6 
Узбекистан 24 10900 2600 104 51183 
Іран 23 115,7 12800 572 502729 
Сирія 18 7800 1400 62 64700 
Туркменістан 14 9700 1400 53 35164 
Тринідад і Тобаго 12 9400 1100 51 23436 
Російська Федерація 11 335446 37300 1741 2017471 
Китай 10 1818069 189700 8287 8229490 
Казахстан 9 44539 4200 249 203517 
ПАР 9 122760 10600 460 382338 
Пакистан 8 44157 3500 161 224880 
Індія 8 489364 38700 2009 1858745 
Азербайджан 8 10300 800 46 68731 
Саудівська Аравія 8 144095 10900 465 733956 
Україна 7 84639 6300 305 176603 
Кувейт 7 26000 1900 94 183219 
Єгипет 6 69813 4500 205 262832 
Лівія 6 23000 1400 59 81874 
Венесуела 6 60000 3600 202 381286 
Сербія 6 19013 1100 46 38111 
Аргентина 6 68514 3900 181 603153 
Куба 6 14500 800 38 72300 
США 5 2335375 127900 5433 16244600 
Алжир 5 46801 2500 123 204331 

 

Розроблено автором за даними [312; 329; 364; 413; 427] 

 



 

 

307 

307 

Очевидно, що для переважної більшості з цих країн вигідніше платити 

антивуглецевий податок, ніж сплачувати високе імпортне мито. Адже серед 

цих країн багато таких, які імпортують високо інноваційну продукцію цей 

імпорт не варто обмежувати чи здорожчувати. Значно краще платити 

антивуглецевий податок на обсяги викидів і переносити ці платежі 

безпосередньо на продуцентів викидів. 

Таким чином, кожна країна може мати право вибору з п’яти варіантів: 

антивуглецевий податок, або 4 варіанти антивуглецевого мита. Це досить 

демократичний підхід, який ґрунтується на спільній економічній основі – 

національних обсягах вуглецевих викидів та світовій ставці глобального 

антивуглецевого податку. Більшість країн очевидно, виберуть сплату 

антивуглецевого податку, а не мита. Дослідження по 20 країнах – найбільших 

продуцентах вуглецевих викидів, які дають майже три чверті світових 

викидів свідчать, переважній більшості з них вигідніше платити податок, ніж 

експортне чи імпортне мито і гальмувати експорт виробленої продукції чи 

імпорт необхідних ресурсів, обладнання, у т.ч. і вуглецеємних (табл. 5.10). 

Наприклад у Китаї – найбільшому продуценті вуглецевих викидів 

співвідношення суми податку до ВВП лише у 2,3 раза вище за 

середньосвітове. Однак рівні мита на експорт та імпорт у 3 рази вищі за 

світові. Аналогічна ситуація характерна для Індії, Ірану, Росії, ПАР, США, 

Японії, Бразилії, Австралії, де відносне митне навантаження на ВВП в 

порівняні зі світовим значно нижче, ніж на експорт чи імпорт товарів. До 

того ж слід врахувати, що на доходи від антивуглецевого мита не 

поширюється правило рефінансування його країнам на відміну від 

антивуглецевого податку. Отже, якщо основні країни – продуценти 

вуглецевих викидів зроблять вибір на користь антивуглецевого податку, 

застосування антивуглецевого мита залишиться лише як санкція щодо тих 

країни, які ухиляються від сплати податку. 
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Таблиця 5.10 

Рівень митних платежів 20 країн – найбільших 
продуцентів вуглецевих викидів 

Країни Обсяги 
викидів 
вуглецю 
млн т 

Сума 
мита,          
млрд 
дол. 

Рівень мита Спів-
відно-
шення 
мита             
до ВВП,          
% 

за вуглецеві 
енергоносії, 
дол./т.н.е. 

 за торгівлею  
товарами, % 

за ек-
спорт 

за ім-
порт 

за 
екс-
порт 

за 
імпорт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Китай 8,3 189,7 13367 340 9,3 10,4 2,3 
США 5,4 127,9 901 245 8,3 5,5 0,8 
Індія 2,0 38,7 21784 142 13,2 7,9 2,1 
Росія 1,7 37,3 62 651 7,0 11,1 1,8 
Японія 1,2 26,5 21110 61 3,3 3,0 0,4 
Німеччина 0,7 18,1 1540 84 1,3 1,6 0,5 
Іран 0,6 12,8 111 1787 13,4 22,7 2,5 
Корея 0,6 13,2 0 47 2,4 2,5 1,1 
Канада 0,5 12,5 64 175 2,7 2,6 0,7 
Англія 0,5 12,1 295 88 2,6 1,8 0,5 
Саудівська 
Аравія 0,5 10,9 28 0 2,8 7,6 1,5 

ПАР 0,5 10,6 0 0 12,1 8,6 2,8 
Мексика 0,4 10,2 149 381 2,7 2,7 0,9 
Індонезія 0,4 9,2 25 258074 4,9 4,8 1,0 
Бразилія 0,4 10,3 0 236 4,2 4,4 0,5 
Італія 0,4 9,5 17073 63 1,9 2,0 0,5 
Австралія 0,4 9,2 31 360 3,6 3,5 0,6 
Франція 0,4 9 1605 79 1,6 1,3 0,3 
Польща 0,3 7,1 620 383 3,9 3,6 1,4 
Україна 0,3 6,3 997 160 9,2 7,4 3,6 
Світ 33,6 716 175 168 3,9 3,9 1,0 
 Розроблено автором за даними табл. 5.6-5.9 

 

Вплив економічних санкцій, як і антивуглецевого податку на 

макроекономічні та екологічні показники може бути різний і досить 

відчутний, в залежності від змін базових показників. Тут можливі кілька 

сценаріїв. 
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Перший. При зростанні обсягів експорту і ВВП, сума мита зростає, але 

митне навантаження (у співвідношенні до ВВП) може не змінитись. 

Другий. При зростанні обсягів експорту і не зміні ВВП сума мита і митне 

навантаження (у  % до ВВП) зросте. 

Третій. При скороченні обсягів експорту і ВВП сума санкцій 

скоротиться, а митне навантаження (у співвідношенні до ВВП) може не 

змінитись. 

Четвертий. При скороченні обсягів експорту і не зміні ВВП сума мита і 

митне навантаження (у % до ВВП) знизиться. 

При цьому у всіх сценаріях зміни обсягів ВВП не впливають на суму 

мита і митне навантаження до ВВП. Це тому, що викиди вуглецю виступають 

в якості розрахункової бази, яка є умовно стабільною (на 5 років) величиною. 

При антивуглецевих митах обсяги викидів є опосередкованою 

(розрахунковою) базою для їх обчислення. Тому щорічні зміни обсягів 

викидів протягом визначеного терміну (5 років) не впливають на суму мита і 

рівень митного навантаження по ВВП. Аналогічні сценарії можливі в 

залежності від динаміки імпорту. Тільки результати порівнянь тут будуть 

зворотні аналогічно впливу імпорту на ВВП. 

Запровадження експортно-імпортного мита, як санкції за відмову від 

сплати глобального антивуглецевого податку, справляє істотний позитивний 

вплив: 

Ø стимулюється екологічність і низьковуглецевість експорту та 

імпорту; 

Ø підвищується конкурентоспроможність економік країн за рахунок 

скорочення залежності від вуглецевої сировини; 

Ø здійснюється захист внутрішніх ринків і національних виробників 

від конкурентів, які не обтяжені вуглецевими витратами від їх вуглецеємної 

продукції; 

Ø розширюються зовнішні ринки для просування низьковуглецевої 

продукції, технологій і обладнання;  
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Ø здійснюється тиск на країни, які не контролюють вуглецеві викиди, 

нівелюючи тим самим глобальний ефект від зусиль з зниження викидів, які 

вживаються країнами на регіональному рівні.  

Але найбільші вигоди від застосування міжнародних антивуглецевих 

санкцій в тому, що вони спонукають (змушують) країни до активної 

боротьби з вуглецевими викидами в рамках глобальної антивуглецевої 

політики. Концепція поєднання глобального антивуглецевого податку і 

міжнародних економічних санкцій у вигляді глобального антивуглецевого 

експортно-імпортного мита, власне, і розроблена в такому методологічному 

ракурсі, що ці два механізми не є варіантами вибору, а навпаки, санкції 

спонукають до вибору податку. І якщо країни не вибирають санкції, а 

вибирають податок, це означає, що санкції успішно виконують свою 

функцію – спонукають платити податок.  

Вигоди від застосування міжнародних антивуглецевих санкцій якраз і 

полягають у тому, що вони спонукають (змушують) країни до активної 

боротьби з вуглецевими викидами в рамках глобальної антивуглецевої 

політики. Доходи від антивуглецевих санкцій, як і доходи від 

антивуглецевого податку, включаються у доходи Глобального 

антивуглецевого фонду.  

Однак на міжнародні антивуглецеві санкції не поширюється принцип 

адекватності розподілу коштів глобального антивуглецевого фонду. Країни, 

які не сплачують податок, а сплачують санкції, не отримають кошти на 

фінансування енергоконверсії з Глобального антивуглецевого фонду. Тобто, 

при цьому чітко поляризуються економічні відносини між країнами – 

«забруднювачами» атмосфери які платять санкції) і країнами – 

«очищувачами», які отримують фінансування (з цих санкцій) на успішну 

реалізацію глобальних проектів сталого антивуглецевого розвитку. В цьому 

теж полягає стимулююча роль міжнародних антивуглецевих санкцій. 
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5.4. Мультиплікативний механізм енергоконверсійної мотивації 

приватного капіталу 

 

Створення міжнародних екологічних фондів і навіть наповнення 

коштами, ще не гарантує їх ефективного впливу на екологічну ситуацію в 

світі. Багато залежить від ефективності організації фінансування проектів за 

рахунок цих фондів. З досвіду діяльності різних міжнародних фондів відомо, 

що безсистемність, нескоординованість, дублювання і неузгодженість може 

призвести до розпорошення коштів та неотримання ефективності. Водночас 

ефективна організація фінансування має опиратись на відповідні 

обґрунтовані принципи, мати оптимальні пріоритети, ефективні механізми, 

процедури та інструменти. Все це має бути відпрацьовано в системі 

глобального централізованого фінансування сталого низьковуглецевого 

розвитку і закріплено в статутних положеннях Глобального антивуглецевого 

фонду. В цьому контексті певний позитивний досвід накопичено в 

Глобальному екологічному фонді [374], Всесвітньому фонді захисту природи 

[361; 437], Французькому екологічному фонді [340], а також Міжнародній 

фінансовій корпорації [366], Європейському банку реконструкції і розвитку 

[436] та інших інституціях [395; 418; 424]. 

Однак, як показують дослідження (див. підрозділ 3.2), практика 

фінансування в цих фондах має суттєві недоліки, зумовлені нормативно-

правовими проблемами. Мається на увазі насамперед відсутність системності 

надходжень коштів до фондів, що виключає можливість системності 

планування (бюджетування) їх фінансової діяльності. Внаслідок цього 

ускладнюється розробка і реалізація бюджетної стратегії, а також програм і 

проектів фінансування. Це також ускладнює реалізацію принципів і 

пріоритетів фінансування та залучення приватних капіталів. Отже для 

Глобального антивуглецевого фонду потрібна система централізованого 

фінансування, адекватна засадам організації цього фонду, яка б включала 
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принципи і пріоритети, механізми поєднання загальносуспільних, 

національних та бізнесових інтересів. 

Для ефективного використання коштів Глобального антивуглецевого 

фонду для інвестування сталого низьковуглецевого розвитку важливе 

значення має насамперед розробка і впровадження принципів 

централізованого фінансування. Ці принципи мають відповідати цілям 

глобальної антивуглецевої політики і завданням сталого низьковуглецевого 

розвитку. При опрацюванні цих принципів слід виходити з наступних 

важливих положень.  

Перше. Екологічна та економічна ефективність використання коштів 

Глобального антивуглецевого фонду передбачає спрямування коштів у ті 

країни, сектори і проекти, де їх інвестування дасть найвищу і найшвидшу 

антивуглецеву віддачу. З цією метою Фонд має вести постійне вивчення 

(дослідження) шляхів найбільш пріоритетного та ефективного вкладення 

коштів. Звідси очевидно, що фінансування може не обов’язково бути 

адекватним обсягам платежів, здійснених країнами в Глобальний 

антивуглецевий фонд. Але при цьому має дотримуватись оптимальна 

збалансованість фінансування антивуглецевих проектів країнам з 

урахуванням отриманих від них податкових надходжень та передбачених їм 

екологічних та антивуглецевих ефектів. Тобто фінансування мають 

отримувати насамперед країни, які більше сплатили платежів до фонду і 

можуть дати для світової чи регіональної спільноти країн найбільший 

екологічний ефект від вкладених коштів. 

 Друге. Фінансування доцільно здійснювати насамперед по проектах, які 

забезпечують не просто обмеження, а радикальне скорочення викидів 

вуглецю. У цьому контексті більш пріоритетним є фінансування розвитку 

безвуглецевої енергетики. При цьому, фінансуватись мають насамперед 

проекти, які вирішують проблему енергоконверсії з орієнтацією на 

перспективу самофінансування. Наприклад податок з викидів вуглецю 

приватними автомобілями має направлятись не на сприяння придбання 
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електромобілів, а на створення інфраструктури безвуглецевого 

енергопостачання. 

Третє. Важливе значення має реалізація мотиваційного потенціалу 

Глобального антивуглецевого фонду в інвестуванні проектів сталого 

низьковуглецевого розвитку. Завдання полягає в тому, щоб максимально 

зацікавити (змотивувати) приватний капітал, інвестувати в проекти 

енергоконверсії і досягнення таким чином мультиплікаційного ефекту 

нарощування інвестицій. При цьому слід враховувати соціальну 

спрямованість коштів, зокрема можливість компенсації втрачених та 

створення нових робочих місць. 

Виходячи з цих положень, автором сформульовано основні принципи 

фінансування антивуглецевих заходів: 1) дотримання екологічної та 

економічної ефективності використання коштів; 2) екологічна та економічна 

стратегічність (спрямованість на перспективу); 3) мотиваційна спрямованість 

(на залучення приватного капіталу); 4) оптимальна збалансованість коштів за 

надходженням та використанням по країнах; 5) соціальна спрямованість.  

Важливою умовою ефективного використання коштів Глобального 

антивуглецевого фонду згідно сформульованих принципів є визначення 

пріоритетності національних економік, як об’єктів глобального інвестування 

низьковуглецевого розвитку. При цьому найважливішою ознакою 

національних економік має бути їх низьковуглецевість та інвестиційна 

привабливість. Вдалий вибір економіки з урахуванням цих вимог може 

забезпечити кількаразове збільшення обсягів  інвестування проектів в 

інвестиційно привабливих країнах. З цією метою на основі розробленого 

методологічного підходу та методик (див. підрозділ 2.1. і 3.1.) та 

середньорічних даних за 2008-2013 рр. по великій сукупності країн (134) 

автором здійснено експериментальні розрахунки з низьковуглецевої 

ідентифікації національних економік (рис. 5.7). 
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Рис. 5.7. Групування країн за середньорічними темпами приросту (спаду) 

вуглецевих викидів (ВВ) та ВВП за 2008-2013 рр., % 
Розроблено автором за даними [312; 329; 413; 427; 435] 

 

На основі критеріїв, сформульованих в підрозділі 2.1, визначено, що до 

категорії зі сталим низьковуглецевим розвитком можна віднести лише першу 

групу країн (їх 27), які домоглись скорочення викидів і зростання ВВП. До 

другої категорії країн – зі стагнуючою економікою, - належать дві групи 

країн (їх 96), які допустили або скорочення ВВП, або зростання вуглецевих 

викидів. Решта 11 країн (четверта група), в яких вуглецеві викиди зростали, а 

ВВП скорочувалось, належать до категорії країн з деградаційною 

(руйнівною) економікою.  
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За результатами аналізу видно, що перша категорія країн, економіки 

яких уже мають ознаки сталого низьковуглецевого розвитку, дає 32,9% 

світових викидів вуглецю та 40,7% світового ВВП. Друга категорія країн зі 

стагнуючою економікою дає 64,5% світових викидів вуглецю і 56,8% 

світового ВВП. Третя категорія країн із деградаційною (руйнівною) 

економікою дає 2,6% світових викидів вуглецю і 2,5% світового ВВП. 

На основі запропонованого методологічного підходу (підрозділ 3.1) 

здійснено експериментальні розрахунки з комплексної оцінки 

низьковуглецевої інвестиційної привабливості національних економік. 

Оцінка обчислена як усереднене значення рейтингових індексів країн за 

сукупністю показників. Обчислено фактичну та прогнозну оцінки і за ними 

зроблено рейтингування країн. Попередньо по всій сукупності показників 

зроблено припущення щодо пріоритетності їх оцінок. При цьому по 

прогнозній оцінці зроблено припущення радикального характеру, що всі 

гірші показники за фактичною оцінкою потенційно можуть стати кращими в 

результаті інвестування енергоконверсії (табл. 5.11). 

Фактична оцінка по суті відображає уже реальну участь країн у 
здійсненні глобальної антивуглецевої політики та забезпеченні сталого 
низьковуглецевого розвитку. Прогнозна оцінка відрізняється від фактичної 
припущеннями, що чим гірші фактичні значення показників, тим краще, 
оскільки у разі вжиття радикальних заходів зі скорочення вуглецевих викидів 
ці показники можуть бути істотно покращені, насамперед вуглецева 
окупність інвестицій, що представляє великий інтерес для інвесторів. Низьке 
значення оцінки означає високу позицію країни в рейтингу і свідчить, що 
країна уже досягла певного рівня низьковуглецевого розвитку. Високе 
значення оцінки означає низьку позицію країни в рейтингу і свідчить, що 
країна має великий потенціал низьковуглецевого розвитку і перебуває на 
старті цього процесу. Саме така ситуація найбільш приваблива для 
інвесторів, особливо з огляду на перспективу та з врахування радикалізації 
антивуглецевої політики. 
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Таблиця 5.11 

Припущення щодо оцінок показників низьковуглецевої інвестиційної 
привабливості національних економік 

 
 

Показники 
Припущення і коментарі 

Фактична 
оцінка 

Прогнозна оцінка 

1 2 3 
1. Вуглецева ефективність за 
ВВП, дол. /т викидів 

більше - 
краще 

менше – краще, оскільки це 
свідчить про можливості 
покращення 

2. Підвищення 
вуглецеефективності, % 

- «  » - - «  » - 

3. Скорочення (зростання) ВВ, % - «  » - - «  » - 
4. Зростання (спад) ВВП, % - «  » - - «  » - 
5. Потенціал ВДЕ до ВВП, 
т.н.е./дол. 

- «  » - більше – краще 

6. Використання потенціалу 
ВДЕ: частки ВДЕ в 
енергобалансі, % 

- «  » - менше – краще, оскільки це 
свідчить про можливості 
покращення 

7. Субсидування енергоконверсії 
до ВВП, % 

- «  » - - «  » - 

8. Субсидування вуглецевої 
енергетики до ВВП, % 

менше- 
краще 

більше – краще, оскільки 
це свідчить про 
можливості покращення 

9. Вуглецева окупність 
інвестицій (скорочені викиди до 
інвестицій), кг/дол. 

- «  » - більше – краще  

Комплексна оцінка менше - 
краще 

менше - краще 

Розроблено автором  

 

Рейтингування та групування країн за рівнем фактичної оцінки 

низьковуглецевої інвестиційної привабливості свідчать, що ситуація по 

країнах досить контрастна (рис. 5.8). Результати аналізу показали, що в 

першій групі опинились країни з кращими фактичними оцінками 

інвестиційної привабливості, а прогнозні оцінки - у 2,5 раза гірші за 

фактичні. До цієї групи входять Швейцарія, низка країн ЄС, а також Нова 

Зеландія, Бразилія, Австралія та інші. Водночас у шостій групі країн ситуація 
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протилежна: ці країни мають дуже погані фактичні оцінки, але втричі вищі 

прогнозні оцінки. До цієї групи входять країни: Білорусь, Таджикистан, 

Кувейт, Ірак, ОАЕ, Алжир, Вірменія, Сербія та інші. 

 

 
Рис. 5.8. Групування країн за фактичною оцінкою низьковуглецевої 

інвестиційної привабливості (менше – краще) 

Розроблено автором за даними [364; 413; 427; 431] 
 

Групування країн за рівнем розвитку економіки показало, що дуже часто 
чітко вираженої різниці між основними групами країн за їх фактичними та 
прогнозними оцінками низьковуглецевої інвестиційної привабливості немає. 
Виділяються лише країни СНД і країни НІС. Однак саме країни СНД мають 
найкращі прогнозні оцінки, і особливо різницю між фактичними та 
прогнозними оцінками (рис. 5.9). В цьому плані країни СНД є досить 
привабливі для інвестування низьковуглецевого розвитку. 
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Рис. 5.9. Групи країн та їх усереднені інтегровані оцінки низьковуглецевої 

інвестиційної привабливості (менше - краще) 
Розроблено автором за даними [364; 413; 427; 431]  

 

Розрахунки показали, що в 65 країнах, які дають дві третини світових 

вуглецевих викидів, прогнозні оцінки низьковуглецевої інвестиційної 

привабливості можуть у 1,5-2 рази погіршитись порівняно з фактичними. 

Тобто інвестиційна привабливість країн – основних продуцентів вуглецевих 

викидів може погіршитись, що необхідно враховувати в стратегії 

глобального інвестування низьковуглецевого розвитку. Водночас в 69 

країнах, які дають третину світових вуглецевих викидів, прогнозні оцінки 

інвестиційної привабливості можуть у 1,5-2 рази покращитись, порівняно з 

фактичними. Тобто інвестиційна привабливість країн – не основних 

продуцентів вуглецевих викидів – може покращитись (табл. 5.12) (повний 

перелік країн – див. дод. Ж; З). 

Це ще раз підтверджує те, що не можна обсяги інвестування в повному 

обсязі прив’язувати до обсягів сплаченого антивуглецевого податку по 
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країнах, оскільки вигідніше може бути інвестувати кошти в країни, які 

сплачують менші обсяги антивуглецевого податку, але можуть дати вищу 

окупність інвестицій обсягом скорочених вуглецевих викидів. 

Таблиця 5.12 
Країни, в яких можливі істотні зміни оцінок низьковуглецевої  

інвестиційної привабливості, бал 

Погіршення прогнозних оцінок Покращення прогнозних оцінок  
Країна Фак-

тична 
Про-
гнозна 

Обсяги 
викидів, 
млрд т 

Країна Фак-
тична 

Про-
гнозна 

Обсяги 
викидів, 
млрд т 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Данія 40 89 0,04 Росія 78 57 1,8 

Швеція 41 89 0,05 Південна 
Корея 79 56 0,5 

Австралія 42 89 0,4 Марокко 80 49 0,5 
Норвегія 45 85 0,04 Єгипет 81 48 0,2 
Бразилія 48 81 0,5 Польща 82 47 0,3 
Іспанія 51 79 0,3 Естонія 87 43 0,02 
Австрія 51 77 0,07 Лівія 87 42 0,04 
Канада 51 78 0,5 Україна 88 47 0,3 
Франція 51 78 0,4 Туніс 88 41 0,02 
Фінляндія 51 78 0,06 Киргизстан 89 45 0,01 
Італія 52 78 0,4 Білорусь 92 43 0,08 
Китай 54 75 10,3 Ірак 97 32 0,2 
Велико-
британія 55 74 0,5 Алжир 100 30 0,1 

Нідерланди 56 73 0,2 Вірменія 108 27 0,01 
США 58 71 5,3 Сербія 108 27 0,06 
Разом (65) 49,9 80,2 21,9 Разом (69) 80,6 50,6 11,2 

Розроблено автором за даними додатків Ж; З 

 

Серед країн, найбільших продуцентів вуглецевих викидів, фактичні і 

прогнозні оцінки теж досить контрастні. Із 16 країн, які дають більше 60% 

світових вуглецевих викидів, лише 6 країн, в яких прогнозні оцінки можуть 

покращитись в порівнянні з фактичними. Водночас в 10 країнах, найбільших 

продуцентах вуглецевих викидів, які дають більше 50% світових вуглецевих 
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викидів, прогнозні оцінки низьковуглецевої інвестиційної привабливості 

можуть погіршитись в порівнянні з фактичними (табл. 5.13). 

Таблиця 5.13 

Оцінки низьковуглецевої інвестиційної привабливості країн -  найбільших 
продуцентів вуглецевих викидів 

Країни Обсяги викидів, 
млрд т 

Фактична 
оцінка, бал 

Прогнозна 
оцінка, бал 

1 2 3 4 
1. Китай 9,7 54,2 75,0 
2. США 5,4 58,0 71,3 
3. Індія 2,0 77,0 52,2 
4. Росія 1,8 78,2 56,8 
5. Японія 1,2 66,8 62,5 
6. Німеччина  0,8 62,5 66,7 
7. Великобританія 0,5 55,0 73,8 
8. Південна Корея 0,5 75,6 56,2 
9. Канада 0,5 50,8 78,2 
10. Мексика 0,5 71,2 58,0 
11. Бразилія  0,5 48,0 81,2 
12. Індонезія 0,5 56,7 72,5 
13. Саудівська Аравія 0,5 80,6 54,4 
14. Австралія 0,4 42,0 88,7 
15. Італія 0,4 51,7 77,5 
16. Франція 0,4 50,8 78,2 
Світ 35,6 65,8                   

(від 7 до 104) 
64,9              

(від 31 до 128) 
Розроблено автором за даними додатків Ж; З 

 

Таким чином використання комплексної оцінки низьковуглецевої 

інвестиційної привабливості національних економік для визначення їх 

пріоритетності для глобального інвестування дозволяє вирішити кілька 

важливих завдань. 

Перше. Щодо  обґрунтування доцільності і правомірності поділу країн 

на дві умовні групи: перша – в яких інвестовані Фондом кошти можуть бути 

відносно менші за сплачені цими країнами суми антивуглецевого податку; 

друга – в яких інвестовані Фондом кошти можуть бути відносно більші за 

сплачені цими країнами суми антивуглецевого податку. Таке обґрунтування 
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має глибоке економіко-екологічне підґрунтя на відміну від політично-

суб’єктивістського підходу при поділі країн на донорів і реципієнтів в 

Кіотському протоколі. 

Друге. Щодо обґрунтування принципу еколого-економічної ефективності 

вкладення інвестицій, виходячи із загальносуспільних інтересів в країни, де 

таке інвестування найвигідніше в екологічному та економічному сенсі, 

незалежно від того, скільки ці країни сплачують антивуглецевого податку. 

Таке обґрунтування може слугувати оправданням для рішень Фонду щодо 

міжкраїнових проектів інвестування та упередження від суб’єктивізму. 

Третє. Щодо підтвердження домінантності глобалізаційної доктрини в 

стратегії інвестування сталого низьковуглецевого розвитку та обґрунтування 

необхідності формування глобальної системи мотивації та її 

інституціональних домінант. Без такої системи зазначений раціональний  

перерозподіл інвестиційних ресурсів між країнами практично неможливий. 

Четверте. Щодо формування міжнародних механізмів міжкраїнового  

обміну ефективністю, створеного в результаті перерозподілу та інвестування 

фінансових ресурсів глобального антивуглецевого податку. Йдеться про 

обмін як матеріальними ресурсами (наприклад безвуглецевою 

електроенергією), так і фінансовими (наприклад прибутками від діяльності 

міжнародних станцій безвуглецевої енергетики). Тут можливі різні 

економіко-правові механізми, які легко імплементуються в глобальній 

системі мотивації сталого низьковуглецевого розвитку. 

Для ефективного використання коштів Фонду важливе значення має 

залучення таких механізмів та інструментів, які забезпечують найбільший 

мультиплікативний ефект в нарощуванні інвестиційного потенціалу проектів. 

Механізми фінансування Фондом низьковуглецевого розвитку можливі за 

різними схемами: з обов’язковою участю уряду, місцевої влади та 

приватного бізнесу. Принципово важливо, щоб на кожен вкладений Фондом 

долар у фінансування проекту прийшло 3-5 доларів приватного капіталу. Це 

цілком реально, адже кратність залучення коштів приватного капіталу 
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Глобальним екологічним фондом становить 4 рази, а кіотськими 

механізмами – 4,5 раза. З цією метою автором розроблено низку інструментів 

мотиваційного фінансування проектів енергоконверсії та низьковуглецевого 

розвитку, зокрема:  

Ø співінвестування проектів за схемою: 30х70; 50х50; 70х30; 

Ø надання безвідсоткових кредитів з власних коштів, з різними 

термінами повернення; 

Ø компенсація відсоткових ставок за банківськими кредитами: 30%; 

50%; 70% і 100%;  

Ø надання гарантій банкам при кредитуванні під заставу;  

Ø безкоштовна передача проектно-кошторисної документації;  

Ø безкоштовна передача новітніх технологій та інтелектуальних прав;  

Ø надання фінансових і правових гарантій інвесторам; 

Ø здійснення патронату та захисту інвестиційних проектів; 

Ø здійснення моніторингу процесу інвестування. 

В процесі дослідження автором розроблено сценарії поєднання Фондом 

різних інструментів фінансової мотивації приватного капіталу (табл. 5.14) За 

цими сценаріями, які розроблені на основі певних припущень в розподілі 

коштів, мультиплікативний ефект нарощування інвестицій дає можливість 

збільшити їх обсяг у 4 рази.  

З таблиці 5.13 видно, що найбільш мультиплікативним інструментом є 

компенсація відсотків за середньостроковими кредитами, виданими на 5 

років на цілі енергоконверсії. Це вигідно Фонду тим, що інвестор (ТНК) 

спочатку бере банківський кредит та інвестує його, а Фонд сплачує відсотки 

постфактум, протягом періоду окупності, коли об’єкт уже працює на 

економіку. Однак це вигідно і ТНК, адже частка Фонду у кінцевій вартості 

проекту (зі сплаченими відсотками за кредити) істотно зростає. При цьому 

отриманий ТНК банківський кредит інвестується разово – протягом 1-2 

років, а Фонд сплачує відсотки – всі роки періоду окупності проекту. 
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Таблиця 5.14 

Сценарії застосування мультиплікативних механізмів мотивації залучення 
приватного капіталу в низьковуглецевий розвиток, млрд дол. 

 

Інструменти залучення коштів  
(можливі статті видатків Фонду) 

Припущення щодо 
розподілу коштів 

Разом 

Фонду	 Інвестора	
1 2 3 4 

1. Компенсація відсотків за кредитами  
(4% річних): 
Ø середньостроковими (на 5 р.);	
Ø довгостроковими  (на 20 р.)	

 
 

100 
100	

 
 

500 
125	

 
 

600 
225	

2. Співінвестування проектів: 
Ø 30%х70%;	
Ø 50%х50%	

 
150 
50	

 
350 
50	

 
500 
100	

3. Співфінансування тарифів: 
Ø 30%х70%;	
Ø 50%х50%	

 
150 
50	

 
350 
50	

 
500 
100	

4. Надання гарантій за кредитами під  
заставу, 50% х 50%	

56 	 56	 112	

5. Безкоштовна передача інноваційних  
технологій: 10% х 90%	

 
30	

 
270	

 
300	

6. Безкоштовна передача проектно- 
кошторисної документації: 10% х 90%	

 
30	

 
270	

 
300	

Разом	 716	 2021	 2737	
Розроблено автором 

 

Менш вигідні для Фонду інструменти компенсації відсотків за 

довгостроковими кредитами, оскільки частка Фонду тут істотно зростає. 

Однак Фонд може піти на таку підтримку насамперед щодо капіталомістких 

об’єктів безвуглецевої енергетики з тривалим періодом окупності та високим 

ступенем інноваційності. Вигода Фонду в такій підтримці в тому, що ТНК 

спочатку бере кредит у банку, інвестує проект і протягом періоду окупності 

отримує від Фонду компенсацію відсоткових ставок. Для ТНК цей 

інструмент вигідний насамперед високою часткою участі Фонду у 

співінвестуванні. 
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Схожа ситуація із застосуванням інструментів прямого співінвестування. 

В обох інструментах частка Фонду у співінвестування досить висока. 

Безперечно, це вигідно приватним компаніям, ще й тим, що співінвестування 

Фонду відкривається з самого початку роботи над проектом за узгодженою 

між сторонами процедурою. Вигода Фонду полягає в тому, що до проекту 

долучається приватний капітал. Звичайно, Фонд такі механізми має 

пропонувати для високо інноваційних в екологічному відношенні проектів, з 

тривалим періодом окупності і певними ризиками. 

Інструменти співфінансування Фондом фіксованих тарифів та надбавок 

на електроенергію з відновлювальних джерел зумовлені насамперед їх 

високою актуальністю та ефективністю. Ці інструменти особливо важливі 

для уже діючих сонячних та вітряних електростанцій, які ще не вийшли на 

конкурентний режим. В даному випадку співфінансування можливе як з 

урядом чи місцевою владою, так і з приватним капіталом (ТНК). Але ці 

інструменти теж досить динамічні.  

В результаті дослідження розроблено модель, яка розкриває 

синергетичний ефект глобальної системи мотивації низьковуглецевого  

розвитку, особливо за рахунок синергії подвійної дії податкового механізму 

(сплати за зроблені викиди і фінансування за скорочені викиди) та 

мультиплікативного механізму залучення, збільшених у 2-4 рази, обсягів 

приватного капіталу (рис. 5.10). 
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Рис. 5.10. Модель синергетичного ефекту глобальної систем мотивації              

сталого низьковуглецевого розвитку 
Розроблено автором 

 
На основі проведених досліджень здійснено експериментальні 

розрахунки щодо ймовірного синергетичного ефекту від гармонізації 
економічних інтересів учасників інвестиційного процесу за проектами 
низьковуглецевого розвитку (табл. 5.15).  Так, фонд, за рахунок залучення 
приватного капіталу, отримує залишок коштів, які може використовувати на 
проекти низьковуглецевого розвитку в інших країнах за принципом 
екологічної та економічної ефективності. Країна отримує інвестицію в 
подвійному обсязі сплати свого податку. Інвестор може отримати 
корпоративні права в управління, або в повну власність за рішенням фонду в 
частині проінвестованого фондом капіталу. На свою частину капіталу 
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інвестор отримує корпоративні права у власність та гарантії захисту прав на 
визначений договором період. 

 

Таблиця 5.15 

Синергетичний ефект від гармонізації інтересів учасників інвестиційного 
процесу за проектами низьковуглецевого розвитку,                                           

(умовний розрахунок), млн дол. 
 

Показники 
Фонд-
бене-
фіціар 

Інвестор- 
бенефі-
ціар 

Країна-
реци-
пієнт 

1. Сума сплаченого країною фонду  
антивуглецевого податку 

 
+ 100 

  
- 100  

2. Інвестування Фондом проектів в країні - 50  + 50 
3. Залучення Фондом інвестора (ТНК) до 
співінвестування проектів 

 - 150 + 150 

4. Загальна сума інвестиції   + 200 
5. Перевищення суми інвестиції над сумою 
сплаченого країною податку (вигода для країни) 

   
+ 100 

6. Перевищення суми отриманого Фондом від 
країни податку над проінвестованою Фондом 
частиною інвестиції (вигода для фонду) 

 
 

+ 50 

  

7. Отримання інвестором корпоративних прав на 
інвестовані активи в межах власного капіталу 

  
+150 

 

8. Перевищення загальної суми інвестиції над 
проінвестованою інвестором частиною та 
отримані на неї корпоративні права в управління 
(або у власність)(вигода для інвестора) 

  
 
 

+ 50 

 

Розроблено автором 

 

Наведені розрахунки свідчать про високу ймовірність синергетичного 

ефекту від гармонізації економічних інтересів учасників інвестиційного 

процесу за проектами низьковуглецевого розвитку. При цьому 

синергетичний ефект глобальної системи мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку полягає в потрійній вигоді. Вигода Фонду 

полягає в тому, що за рахунок залучення приватного капіталу він отримує 

залишок коштів, сплачених країною у вигляді антивуглецевого податку, і 

може використати його на більш вигідні транснаціональні проекти. Це 
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водночас мотивує Фонд активно залучати до інвестування низьковуглецевого 

розвитку приватний капітал. Вигода країни-реципієнта полягає в тому, що 

вона завжди може отримати обсяг інвестицій більший за обсяг сплачених 

Фонду сум антивуглецевого податку, і це є гарантія Фонду. Вигода інвестора 

полягає в тому, що він може отримати ефективне вкладення капіталу під 

правові та фінансові гарантії Фонду, а також корпоративні права (крім 

власної частки), також на частку, профінансовану Фондом, в управління або 

у власність. Такий ефект від реалізації синергетичної парадигми 

транснаціонального інвестування низьковуглецевого розвитку може реально 

сприяти здійсненню енергоконверсії, а також радикалізації та глобалізації 

антивуглецевої політики. 

Важливо відмітити, що пропонована автором глобальна система 

мотивації низьковуглецевого розвитку відповідає ідеології забезпечення її 

посильності для найбідніших країн. Адже, починаючи зі Стокгольмської 

конференції (1972 р.), у світовому екологічному політикумі сформувалась 

ментальність, що багаті країни мають допомагати бідним країнам. Цю 

ментальність особливо підтримують країни, що розвиваються, і найменш 

розвинені країни. В такому ключі дискусії велись практично на всіх самітах 

країн-учасниках РКЗК ООН. На підставі цього склалась практика поділу 

країн на донорів (розвинені) та реципієнтів (такі, що розвиваються) 

інвестиційного процесу. На Копенгагенському саміті, хоч і стояло питання 

про поширення зобов’язань на всі країни, однак створення Адаптаційного та 

Зеленого кліматичного фонду знову було зорієнтоване на дуалістичний 

підхід: розвинені країни – визначені донорами; а країни, що розвиваються – 

реципієнтами. І навіть на Паризькому кліматичному саміті (2015 р.), де 

серйозно заговорили про поширення зобов’язань зі скорочення вуглецевих 

викидів на всі країни, в підсумковій угоді все ж було зроблено виняток для 

найменш розвинених (найбідніших) країн. 

В цьому контексті пропонована глобальна система мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку хоч і передбачає обов’язковість сплати 
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глобального антивуглецевого податку всіма країнами, однак більші вигоди 

від співпраці з Глобальним антивуглецевим фондом отримають найменш 

розвинені країни. Досягається це завдяки застосуванню мультиплікативних 

мотиваційних механізмів залучення приватного капіталу у сферу 

низьковуглецевого розвитку. Адже фінансовий мотиваційний потенціал 

Фонд може і повинен спрямовувати насамперед в найменш розвинені країни 

і за рахунок коефіцієнту мультиплікації обсяги інвестицій можна 

щонайменше збільшити порівняно з обсягом податкових платежів у 2 рази 

(рис. 5.11). 

 

 
Рис.5.11. Групування країн за рівнем ВВП на жителя та показники 

характеристики низьковуглецевої економіки 
Розроблено автором за даними [364;410; 413; 427; 431; 432] 
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До того, як показують дослідження, найменш розвинені країни не 

представляють проблеми для глобальної системи мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку. Так, у світі є 28 країн, які мають менше 1 тис. 

дол. ВВП на жителя. На ці країни припадає всього 0,2% світових вуглецевих 

викидів та 0,4% світового ВВП. До того ж економіка цих країн досить 

низьковуглецеємна. А співвідношення сум антивуглецевого податку в цих 

країнах удвічі нижче середнього у світі. Враховуючи високу інвестиційну 

привабливість цих країн обсяги залучених Фондом інвестицій в їх 

низьковуглецевий розвиток можуть бути втричі більші за суми сплачених 

податків. 

Набагато більш серйозну проблему представляють країни другої і 

третьої групи за рівнем ВВП на жителя відповідно 1-3 і 3-10 тис. дол. Адже 

ці дві групи країн (їх 86) дають майже половину світових вуглецевих викидів 

і менше чверті світового ВВП. До того ж вуглецеємність економіки в цих 

країнах досить висока – найбільша серед п’яти груп країн. Отже ці країни, 

особливо другої групи, за рівнем ВВП на жителя можна вважати менш 

розвиненими. Однак вони є основними продуцентами вуглецевих викидів, і в 

них частка викидів вдвічі переважає частку ВВП. Тому не може бути й мови 

про преференції для цих країн. Саме ці країни слід долучити до глобальної 

відповідальності за вуглецеві викиди, шляхом зобов’язання їх сплачувати 

глобальний антивуглецевий податок. Тим більше, що всі вони можуть 

отримати фінансування з Глобального антивуглецевого фонду, як мінімум 

адекватне сплаченого низьковуглецевого податку. А в переважній більшості 

випадків і обсяги інвестування низьковуглецевих проектів в цих країнах 

можуть значно перевищувати суми сплаченого ними антивуглецевого 

податку. 

Важливе значення для забезпечення високоефективного використання 

коштів Фонду має раціональний вибір і поєднання різних інструментів 

фінансової мотивації залучення приватного капіталу. Тут теж є свої 

пріоритети і застереження стосовно основних типів інвестиційних проектів з 
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енергоконверсії. Так, для створення потужностей з сонячної та вітрової 

енергетики, які забезпечують найбільш радикальне розв’язання проблеми 

енергоконверсії на безвуглецевій основі можуть бути прийняті всі можливі 

інструменти, на яких може бути досягнута домовленість з приватним 

капіталом щодо співпраці (див. дод. И). Що стосується створення 

потужностей малих і мінігідро- та геотермальних станцій, а також 

біоенергетики (спалювання біомаси і біогазу) тут участь Фонду у 

співфінансуванні фіксованих надбавок і тарифів не доцільна, оскільки 

електроенергія з цих джерел значно дешевша, ніж з сонячної та вітрової 

енергетики. Аналогічно співінвестування Фонду до половини вартості 

проектів з енергоконверсії у сфері економіки, крім житлово-комунального 

господарства (ЖКГ) для споживачів соціальної та бюджетної сфери, теж 

недоцільне. 

В інших секторах економіки співфінансування Фонду в частині 30% 

вартості проектів з інвестування енергоконверсії доцільно обмежити лише 

для малого бізнесу. У секторах міського господарства, громадського 

транспорту, сфери обслуговування споживачів участь Фонду може бути 

обмежена компенсацією відсоткових ставок за кредитами для малого бізнесу, 

та для муніципальних підприємств у найменш розвинених країнах. Водночас 

для всіх типових проектів доцільна участь Фонду у наданні гарантії за 

кредитами (під контролем Фонду), придбанні і безплатній передачі 

інноваційних технологій та проектно-кошторисної документації, оскільки ці 

витрати, як правило, не перевищують 10% вартості проектів, або високий 

рівень гарантії ліквідності гарантій (наприклад за кредитами на придбання 

обладнання). 

Зазначені інструменти у свою чергу можуть диференціюватись за 

регіонами і видами проектів з енероконверсії. З цією метою континенти 

планети доцільно умовно поділити на пояси, залежно від сприятливості 

розвитку та ефективності тих чи інших типових проектів енергоконверсії. 

Наприклад Північна Європа є дуже сприятливою для розвитку морської, 
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вітрової енергетики, реальні технічні та економічні потужності якої, за 

оцінками експертів, у 5-6 разів перевищують потреби регіону в 

електроенергії. На Півдні Європи навпаки можуть бути успішно реалізовані 

проекти розвитку сонячної енергетики, де вартість 1 КВт сонячної енергії 

уже зрівнялось з енергією, отриманою з теплових електростанцій на 

вуглецевих енергоносіях. Це ж стосується Північної Африки, Малої Азії, 

Аравійського півострова, Австралії. Регіон Центральної Африки, Південної і 

Південно-Східної Азії, а також Океанії тривалий час ще буде змушений 

використовувати біоенергетику (споживання біомаси і біогазу), енергія якої 

тут найдешевша, а ресурси – безмежні. До речі, цей сектор енергетики є 

досить трудомістким, що має велике значення для  густонаселених країн 

регіону, з низьким рівнем зайнятості та заробітних плат. 

Важливе соціальне значення мотивації енергоконверсії в тих секторах 

економіки, де переважає середній і малий бізнес та домогосподарства. Адже 

це може суттєво сприяти підвищенню зайнятості та доходів населення, а 

також скорочення витрат в домашніх господарствах. Тому інструменти 

фондової підтримки доцільно диференціювати як за типами проектів 

енергоконверсії, так і за видами бізнесів, які доцільно залучити в цю сферу 

(див. дод. І). 

При моделюванні застосування зазначених пріоритетів та інструментів  

доцільно виходити з наступних постулатів: 

Ø основне завдання щодо залучення ТНК є мультиплікація капіталу, а 

отже використання тих механізмів фондової підтримки, які це найкраще 

забезпечують. 

Ø основне завдання для залучення середнього бізнесу – теж втягування 

його капіталу та сприяння його участі в проектах. 

Ø для малого бізнесу головне завдання механізмів фондової підтримки 

– співфінансування та гарантування включення в ринок електроенергії. 

Ø для домашніх господарств головне завдання механізмів фондової 

підтримки – максимальне охоплення суб’єктів господарської діяльності у 
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малих секторах економіки, особливо у житлово-комунальному, готельно-

ресторанному господарстві. Враховуючи дріб’язковість проектів тут можуть 

бути задіяні різні механізми підтримки та їх витрати. 

Різні варіанти поєднання інструментів мотивації і типів проектів 

енергоконверсії  передбачають широкий вибір варіантів рішень. В одних 

регіонах, країнах можуть бути застосовані одні механізми, в інших – інші. 

Конкретні варіанти визначаються з урахуванням можливостей та пропозицій 

потенційних виконавців проектів, тендерних можливостей визначення 

фінансування, вибору виконавців та їх проектних пропозицій. Робота в цій 

сфері може проводитись аналогічно, як це робиться із застосуванням 

кіотських механізмів.  

Таким чином головне завдання запровадження ефективної системи 

централізованого фінансування антивуглецевих заходів з Глобального 

антивуглецевого фонду полягає не стільки в прямому покритті витрат, як у 

мотивації залучення великих обсягів приватного капіталу через різні 

мотиваційні механізми Такі мотиваційні механізми здатні забезпечити 

залучення загальних обсягів фінансування у 2-3 рази більше коштів Фонду. 

Завдяки цьому отримується синергетичний ефект, який полягає в потрійній 

вигоді. Вигода Фонду полягає в тому, що він отримує залишок коштів, 

сплачених країною у вигляді антивуглецевого податку, і може використати 

його на більш вигідні транснаціональні проекти без прив’язки до конкретних 

країн, за принципом найвищої екологічної та економічної ефективності. 

Вигода країни-реципієнта полягає в тому, що вона завжди може отримати 

обсяг інвестицій більший за обсяг сплачених сум податку (що власне це 

гарантує Фонд). Вигода інвестора полягає в тому, що він може отримати 

ефективне вкладення капіталу під правові та фінансові гарантії Фонду, а 

також корпоративні права (крім власної частки), також на частку, 

профінансовану Фондом в управління або у власність. Такий ефект від 

реалізації синергетичної парадигми транснаціонального інвестування 

низьковуглецевого розвитку може реально сприяти здійсненню 
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енергоконверсії, а також радикалізації та глобалізації антивуглецевої 

політики. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Успішне розв’язання завдання переходу до низьковуглецевого 

розвитку у глобальному масштабі можливе шляхом підписання під егідою 

ООН глобального антивуглецевого договору. Цей договір має мати 

обов’язковий статус для всіх країн і юридично імплементувати основний 

принцип – «забруднювач – платить». Основними інституціональними 

складовими договору мають бути: 1) глобальний ативуглецевий фонд; 2) 

глобальний антивуглецевий податок; 3) міжнародні антивуглецеві санкції; 4) 

комплексна оцінка пріоритетності інвестування низьковуглецевого розвитку; 

5) мультиплікативний механізм енергоконверсійної мотивації приватного 

капіталу. Через ці інституції глобальний антивуглецевий договір може 

забезпечити ефективність глобальної антивуглецевої політики. 

2. Наявні міжнародні екологічні фонди, у т.ч. створені при ООН 

(Глобальний екологічний, Адаптаційний та Зелений кліматичний) мають 

дуже обмежені фінансові можливості. Це зумовлює необхідність пошуку 

нових концептуальних підходів до розв’язання проблеми інвестування 

низьковуглецевого розвитку. При цьому головним завданням є забезпечення 

системності та обов’язковості формування дохідної бази та фінансування 

видатків, чого не мають всі наявні фонди. З цією метою пропонується новий 

концептуальний підхід до створення глобального антивуглецевого фонду, 

який ґрунтується на базових принципах глобальної антивуглецевої політики: 

1) «забруднювач» платить і тим самим змушується здійснювати 

енергоконверсію своєї економічної діяльності; 2) «очищувач» отримує 

фінансування і спрямовує зароблені кошти та залучений приватний капітал 

на низьковуглецевий розвиток. Виходячи з цих принципів, концепція 

створення глобального антивуглецевого фонду передбачає всезагальність та 
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обов’язковість участі всіх країн світу у його формуванні, а також системність 

та мотиваційність формування доходів та фінансування антивуглецевих 

заходів. 

3. Виходячи з фінансової парадигми функціонування глобального 

антивуглецевого фонду, необхідною умовою наповнення його доходами на 

системній основі, є впровадження глобального антивуглецевого податку. 

Завдання такого податку – стимулювати скорочення викидів вуглецю і 

зростання економіки на безвуглецевій основі. Виходячи з цього, базову 

ставку глобального антивуглецевого податку доцільно розраховувати як 

співвідношення імперативних світових потреб в антивуглецевих інвестиціях 

до обсягів світових викидів вуглецю. Визначена таким чином податкова 

ставка має бути єдиною для всіх країн і стабільною на 5 років. Застосування 

єдиної світової ставки глобального антивуглецевого податку в порівнянні з 

країновими ставками убезпечує його від кон’юнктурності країнових 

показників та справляє відчутний стимулюючий вплив на країни щодо 

спонукання їх до скорочення вуглецевих викидів, енергоконверсії та 

зростання економіки.  

4. Дослідження суперечностей глобальної антивуглецевої політики 

показали, що окремі країни можуть не погодитись із запровадженням 

глобального антивуглецевого податку. Тому глобальна система мотивації має 

володіти засобами економічної відповідальності. В якості міжнародних 

антивуглецевих санкцій може бути застосоване антивуглецеве експортне чи 

імпортне мито. Можливі такі варіанти мита: 1) за експорт вуглецевих 

енергоносіїв; 2) за імпорт вуглецевих енергоносіїв; 3) за експорт товарів; 4) 

за імпорт товарів. Для всіх варіантів розрахунок сум мита ґрунтується на сумі 

нарахованого антивуглецевого податку. Ставки мита теж доцільно 

встановлювати на 5 років. Варіант мита теж доцільно вибирати для 

конкретних країн з урахуванням специфіки структури зовнішньої торгівлі. 

Дослідження по країнах, які дають майже три чверті світових викидів 
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свідчать, що переважній більшості з них вигідніше платити антивуглецевий 

податок, ніж сплачувати санкції.  

5. Ефективне використання фінансових ресурсів в процесі 

централізованого фінансування із глобального антивуглецевого фонду 

можливе за дотримання відповідних умов: 1) спрямування коштів 

насамперед у країни, сектори і проекти, де їх інвестування дасть найвищу і 

найшвидшу антивуглецеву віддачу в глобальному масштабі; 2) фінансування 

доцільне насамперед по проектах, які забезпечують не просто обмеження, а 

радикальне скорочення викидів вуглецю; 3) основні обсяги фінансування 

мають бути спрямовані на мотивацію залучення приватного капіталу; 4) 

забезпечення екологічної та економічної ефективності використання коштів; 

5) забезпечення збалансованості коштів за надходженням та використанням 

по країнах; 6) забезпечення екологічної та соціальної спрямованості 

інвестицій.  

6. Розподіл коштів Фонду за країнами доцільно здійснювати за базовими 

платежами, скоректованими на загальні і проектні поправки. Базовий річний 

платіж для країни може визначатись на рівні сплачених нею податків у фонд 

за мінусом частки не розподільчої частини витрат. Загальні для країн 

поправки можуть визначатися на основі комплексної оцінки ідентифікації 

енергоконверсійності національних економік та їх привабливості для 

інвестування низьковуглецевого розвитку. Розробка такої оцінки має 

ґрунтуватись на методології ідентифікації низьковуглецевості національних 

економік. У свою чергу – методологія такої ідентифікації має ґрунтуватись 

на парадигмі сталого низьковуглецевого розвитку, яка передбачає 

пріоритетність скорочення вуглецевих викидів над зростанням економіки 

(ВВП) країн.  

7. На основі ідентифікації низьковуглецевості національних економік 

здійснено класифікацію (групування) країн. Завдяки цьому з’ясовано, що за 

середніми даними за 2008-2013 рр. в 27 країнах економіки уже мають ознаки 

низьковуглецевого розвитку і вони дають 32,9% світових викидів вуглецю та 
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40,6% світового ВВП. До категорії країн зі стагнуючою економікою можна 

віднести 89 країн, які дають 59,4% світових викидів вуглецю і 55,1% 

світового ВВП. Решта країн – з деградаційною (руйнівною) економікою, які 

дають 30% світових викидів вуглецю і всього 3,1% світового ВВП. Отже 

третину світових шкідливих викидів дають країни, які мають мізерну долю у 

світовій економіці. 

8. При оцінці інвестиційної привабливості низьковуглецевого розвитку 

країн слід враховувати основні групи показників: 1) вуглецевої ефективності 

економіки; 2) технічно доступний потенціал розвитку безвуглецевої 

(відновлювальної) енергетики та його освоєння; 3) показники прямого і 

опосередкованого державного субсидування вуглецевої та безвуглецевої 

енергетики. Водночас слід враховувати специфічні особливості 

характеристики економічної політики країн, зокрема: 1) пріоритетність 

скорочення вуглецевих викидів над зростанням економіки; 2) гармонізація 

інтересів трьох основних сторін - учасників інвестиційного процесу 

(міжнародні екологічні інституції, транснаціональні компанії та уряди країн-

реципієнтів); 3) гармонізація національних та міжнародних систем мотивації 

сталого низьковуглецевого розвитку. 

9. Водночас при оцінці інвестиційної привабливості низьковуглецевого 

розвитку доцільно враховувати також проектні поправки. Основними типами 

проектів для інвестування енергоконверсії можуть бути: 1) співфінансування 

фіксованих тарифів і надбавок на електроенергію з ВДЕ; 2) співінвестування 

інвестиційних проектів введення нових потужностей з ВДЕ; 3) компенсація 

відсоткових ставок за кредитами; 4) надання гарантій банкам при 

кредитуванні; 5) безкоштовна передача проектно-кошторисної документації; 

6) безкоштовна передача новітніх низьковуглецевих технологій; 7) 

здійснення моніторингу процесу інвестування. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [50, 

52, 53, 54, 58, 59, 65, 341]. 
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РОЗДІЛ 6  
 

УКРАЇНА В ГЛОБАЛЬНИХ ВИМІРАХ СТАЛОГО 

НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

 

6.1. Ідентифікація низьковуглецевості економіки України 

 

Україна отримала в спадщину від СРСР дуже енерговитратну 

економіку. Загальне енергоспоживання у співвідношенні до ВВП в Україні на 

рубежі незалежності, за свідченням О.Веклич, було у 8 разів вище, ніж в 

країнах Західної Європи та у 3,5 рази вище, ніж в Польщі. Такий стан 

енергоємної економіки України був зумовлений деструктивною політикою 

державного ціноутворення на енергоносії та командно-адміністративною 

системою розподілу і використання енергоресурсів [35].  

Після здобуття незалежності та розбудови ринкових відносин державна 

політика України була спрямована на послаблення енергетичної залежності. 

Основну увагу було зосереджено на зниженні енергоємності економіки та її 

залежності від імпорту енергоносіїв. З цією метою за роки незалежності в 

Україні було прийнято низку законів, підзаконних нормативно-правових 

актів, концепцій, програм і стратегій. Однак, як стверджує К.Розенбергер, 

більшість їх положень носили декларативний характер. В них бракувало 

спрямованості на реалізацію ринкових законів у сфері енергетики та 

радикальності заходів з енергоефективності [221]. 

Внаслідок цього у першій половині 90-х років в Україні склалась 

парадоксальна ситуація, коли відбулось різке скорочення вуглецевих 

викидів, але це сталось через великий спад в економіці, зумовлений 

трансформаційною кризою. Тому в ці роки енергоємність та вуглецеємність 

економіки продовжувала зростати, оскільки спад ВВП випереджав 

скорочення вуглецевих викидів (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Динаміка енергоємності та вуглецеємності економіки,                                      

до попереднього року, % 
Розроблено автором  за даними [88;312;331;431] 
 

Таким чином Україна продовжувала залишатись країною з високим 

рівнем енергоємності та вуглецеємності економіки, а також високим 

навантаженням на навколишнє середовище. За оцінками Караєвої Н. 

основними перешкодами переходу України до низьковуглецевого розвитку 

залишались: 1) технологічна відсталість основних виробничих фондів; 2) 

високий рівень енергоємності виробництва; 3) дефіцит фінансових ресурсів 

для екологічної модернізації промисловості; 4) невідповідність ринкової 

екологічної інфраструктури зростаючим потребам економіки та суспільства; 

5) конфлікт еколого-економічних інтересів між державними, бізнесовими та 

громадськими інституціями; 6) низький рівень екологічної відповідальності 

бізнесу; 7) дезінтеграція екологічної, енергетичної та економічної політики 

розвитку держави; 8) невизначеність правил гри між основними гравцями 

«вуглецевого ринку» та інші [120].  
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Такий висновок підтверджують статистичні порівняння енергоємності 

та вуглецеємності економіки України з іншими країнами та їх групами. З цих 

порівнянь очевидно, що Україна тривалий час має одну з найбільш 

енергоємних економік, яка визначила її високу вуглецеємність. Ці показники 

в Україні тривалий час значно вищі, ніж в багатьох інших країнах. Більше 

того, за першу половину 90-х років в Україні показники енергоємності та 

вуглецеємності економіки зросли, тоді як в країнах ОЕСР – знизились. Тому 

зниження обсягів вуглецевих викидів в країнах ОЕСР мало більше загально-

цивілізаційне значення, тоді як для України більш важливим було досягнення 

скорочення енергоємності та вуглецеємності (рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2. Енергоємність та вуглецеємність  ВВП (ПКС), кг н.е./дол.  
Розроблено автором  за даними [331;431] 
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Зрештою в 1997 р. в Україні в цій сфері стався перелом в позитивний 

бік. Йдеться про досягнення зупинки спаду економіки та випереджального 

скорочення вуглецевих викидів. Завдяки цьому зростання показників 

енергоємності та вуглецеємності зупинилось (рис. 6.3.) 

 
Рис. 6.3. Динаміка середньорічних показників вуглецеємності та 

енергоємності економіки, до попереднього року, % 
Розроблено автором  за даними [88;312;331;431] 
 

Нарешті з початку 2000-х років в економіці України намітились ознаки 

низьковуглецевого розвитку. Вперше продовж 2000-2008 років, крім 2003 р. 

(8 років) мало місце зростання ВВП і скорочення викидів. Це був досить 

тривалий період такої позитивної динаміки, що дає підстави стверджувати, 

що Україна стала на шлях низьковуглецевого розвитку. 

Однак ця позитивна динаміка у 2009 р. зупинилась. Внаслідок світової 

фінансової кризи в Україні стався обвал в економіці. Скоротились також 

витрати енергоресурсів та вуглецеві викиди. Але цих скорочень було 

недостатньо, через що енергоємність та вуглецеємність економіки зросла. 

Тут повторилась ситуація початку 90-х років. Між тим не все можна 
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звалювати на кризу. Адже в багатьох країнах, які теж пережили кризу, її 

вплив на енергоємність та вуглецеємність економіки не був таким як в 

Україні. Наприклад в ЄС та в Польщі ВВП хоч і знизився, але за рахунок 

сталого скорочення викидів, вуглецеємність та енергоємність економіки була 

значно нижча (рис. 6.4.). 

 
Рис. 6.4. Динаміка вуглецеємності та енергоємності економіки за 2009 р.,                      

до попереднього року, % 
Розроблено автором  за даними [312;331;427;431] 
 

Основна проблема полягала в тому, що в Україні дуже повільно 

здійснювалась антивуглецева політика, навіть значно повільніше ніж 

політика енергозбереження. У значній мірі це зумовлено політикою 

тривалого самозаспокоєння, особливо результатами зниження обсягів 

викидів вуглецю: за 1991-1999 рр. – практично вдвічі. Але це сталось не 

завдяки цілеспрямованим зусиллям в енергозбереженні, а внаслідок 

трансформаційної кризи. Через що Україні, як і іншим країнам з перехідною 

економікою, не пред’являлись вимоги за Кіотським протоколом щодо 
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недопущення перевищення рівня викидів 1990 року. Більше того, на них 

поширювались кіотські механізми інвестування заходів з енергоконверсії.  

Серйозною проблемою для України стало надто запізніле врахування 

істотних змін у глобальній енергетичній політиці. У кінці ХХ на початку ХХІ 

століття у світі  поступово, але істотно подорожчали викопні енергоносії. Це 

змусило багато країн серйозно взятись за енергозбереження та зміну 

структури енергоносіїв. Наприклад в США, за даними К.Розенбергера, за 

останні 20 років споживання викопних вуглецевих енергоносіїв, у 

співвідношенні до ВВП, скоротились у 2 рази [221, с. 23]. На відміну від 

країн Західної та Центральної Європи в Україні не було поступального 

розвитку енергетичного ринку. Тому в Україні стався енергетичний ціновий 

шок. Всього за 5 років (2008-2013 рр.) ціни на газ зросли у 6 разів [88].   

Через надмірну концентрацію уваги влади на вуглецевій енергетиці в 

Україні одночасно сталась надмірна концентрація вуглецевих викидів у 

секторі енергетики. За оцінками Дячука О., на сектор енергетики в Україні 

припадає до 80% загальних обсягів вуглецевих викидів, а на сектор 

енергетики разом з промисловістю – до 90%. Це найвищий показник серед 

країн Європи [101].  Більше того, якщо у першій половині 90-х років частка 

сектору енергетики скоротилась, то в 1997-2007 рр. – знову зросла. Це 

свідчення недооцінки антивуглецевої політики в контексті енергетичної 

політики. 

В 2010-2013 рр. намітилась певна позитивна тенденція щодо 

відновлення динаміки низьковуглецевого розвитку. Для цього періоду стало 

характерне зростання економіки, хоч і невисокими темпами, але скорочення 

вуглецевих викидів теж було невисоким. Намітились перші позитивні 

зрушення в структурі споживання первинних енергоносіїв: зростання 

споживання відновлювальних (безвуглецевих) джерел енергії. Свідченням 

цього є скорочення вуглецевих викидів в окремі роки при зростанні 

споживання первинних енергоносіїв. Однак рівень енергоємності та 
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вуглецеємності економіки України залишався у 2-3 рази нижчим, ніж у 

країнах ОЕСР, ЄС, ЦСЄ (рис. 6.5). 

 
 

Рис. 6.5. Динаміка вуглецеємності та енергоємності економіки,                                  
до попереднього року, % 

Розроблено автором  за даними [88;312;331;431] 
 

Зумовлено це тим, що практично всі роки незалежності в Україні мав 

місце застій в сфері реалізації антивуглецевої політики. Заспокоєння на 

незаслуженому скороченні обсягів викидів, яке сталось внаслідок 

трансформаційної кризи,  істотно відкинуло Україну в реалізації 

антивуглецевої політики та у здійсненні енергоконверсії. Як наслідок, за 

даними Міжнародного енергетичного агентства, серед 137 досліджуваних 

країн, Україна за рівнем вуглецеефективності в 2010 р. знаходилась в 

останній групі з 10 країн (на 6 місці) [364]. 

Більше того, навіть у програмних документах, зокрема в Енергетичній 

стратегії України до 2030 р., в редакції 2013 р. [105] влада продовжувала 

дотримуватись енергетичної стратегії, орієнтованої на вуглецеві енергоносії. 

Зокрема одним із пріоритетних напрямків забезпечення енергетичної безпеки 

була переорієнтація на власні, але теж вуглецеві енергоносії. Це не 

забезпечувало розв’язання проблеми зниження вуглецеємності української 
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економіки. До того ж, це потребувало розробки нових родовищ енергоносіїв, 

створення нової, розширення і перепланування існуючої транспортної 

інфраструктури, що вимагало великих капіталовкладень. За оцінками 

німецької консультативної групи, збільшення в енергобалансі України 

атомної та вугільної енергетики заниження показників енергоефективності та 

розвитку відновлювальної енергетики свідчило про консервативність 

енергетичної політики [221, с. 15]. 

Дослідження формування в Україні державної політики 

енергоефективності показали, що тривалий час цей процес стримувався 

відсутністю об’єктивних оцінок критичного стану енергоємності економіки, 

відсутністю радикальних дій у сфері енергозбереження, декларативністю 

законів, низькою ефективністю державного регулювання та мотивації 

залучення інвестицій у сферу низьковуглецевого розвитку [95; 101; 172; 192; 

197; 221; 227; 243; 270; 294].  

Лише в 2014 р. в Україні намітилась певна радикалізація державної 
політики щодо підвищення енергоефективності, зниження енергоємності та 
вуглецеємності економіки. У великій мірі до цього мотивувала політична 
ситуація в країні. З одного боку, внутрішня: зміна влади, яка зволікала з 
реалізацією політики енергоефективності та скорочення вуглецевих викидів. 
Економіка України опинилась в кризі, різко зросла інфляція, девальвація 
гривні, дефіцит бюджету, зросла боргова залежність, суттєво обмежились 
можливості субсидування постачальників та споживачів енергоносіїв. З 
іншого боку – зовнішня: перебування в стані війни з Росією – основним 
постачальником енергоносіїв, що перетворило проблему енергобезпеки з 
віртуальної в реальну, і досить гостру. За таких умов влада була вимушена 
вживати екстрених заходів щодо посилення енергоощадності та підвищення 
енергоефективності. Була запроваджена програма адаптації цін і тарифів на 
енергоносії до ринкових еквівалентних параметрів. Ширше стали 
використовуватись технології енергоощадності та відновлювальної 
енергетики. 
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У 2014 р. уряд пішов на радикальний крок – нарешті запровадив 

механізми стимулювання енергозбереження, які десятками років 

застосовуються в Європі. Була прийнята Державна цільова програма 

енергоефективності, відома як «теплові кредити і компенсації». У 2014-2016 

рр. у бюджетах на ці цілі були передбачені фінансування. Кошти невеликі, 

але вони відіграли важливу мотиваційну роль для започаткування 

загальнонародної боротьби «за енергоощадність». За два роки учасниками 

реалізації програми стали: 162 тис. домогосподарств на суму 2,7 млрд грн, в 

т.ч. 1 млрд грн компенсовано державою; 516 ОСББ/ЖБК на суму 64,5 млн 

грн, в т.ч. 10 млн компенсовано державою [95; 187].  

Крім того, до цієї державної цільової програми долучились: програма 
розвитку ООН на суму 68 млн євро та програма кредитування ЄБРР на суму 
90 млн євро; більше 200 місцевих програм з обсягом фінансування на суму 68 
млн грн.; 400 підприємств, які створили 70 тис. робочих місць. За короткий 
період була створена інфраструктура енергоефективної індустрії, виник 
новий підприємницький сектор, з’явилась система енергосервісних 
контрактів (ЕСКО). В програму повірили люди. 94% опитаних вказали на 
позитивні наслідки, 84% - відчули поліпшення комфорту, 65% - отримали 
скорочення витрат на послуги ЖКГ. Завдяки цьому люди почали самі 
інвестувати в ринок безвуглецевих енергетичних ресурсів (біопалива, пелетів 
тощо) та в енергозбереження (утеплення будинків, квартир, безгазові котли 
тощо). В результаті цього споживання природного газу в комунальній сфері 
скоротилось більше ніж на 7 млрд куб. м. На кожну вкладену державою 
гривню залучили дві гривні приватних коштів [95; 101; 142].  

Зрештою така радикалізація політики енергоефективності дала певне 
поліпшення показників енергоємності та вуглецеємності економіки України. 
Однак вони продовжували залишатись втричі гірші, ніж в Польщі та ЄС (рис. 
6.6.) 
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Рис. 6.6. Динаміка вуглецеємності та енергоємності економіки                                     
за 2014-2015 рр., до попереднього року, % 

Розроблено автором  за даними [312; 331; 427; 431] 
 

В 2014-2016 рр., в рамках підготовки до Паризької кліматичної угоди 

(грудень 2015 р.) та забезпечення її реалізації, в Україні була розроблена і 

прийнята низка законів та нормативно-правових актів щодо мотивації 

підвищення енергоефективності, низьковуглецевого розвитку та 

впровадження технологій відновлювальної енергетики [134; 135; 181; 182; 

183; 184; 192; 244; 245].  Зазначені нормативні акти відзначаються вищою 

амбітністю цілей та радикальністю заходів з енергоефективності та 

низьковуглецевого розвитку і започатковують новий етап антивуглецевої 

політики в Україні. 

Таким чином за роки незалежності в Україні були різні періоди та 

етапи змін у вуглецеємності  економіки.  В контексті даного дослідження, за 

основу періодизації етапів доцільно взяти порівняння основних критеріїв 
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низьковуглецевого розвитку; змін динаміки ВВП та змін динаміки 

вуглецевих викидів. Виходячи з цього доцільно розглядати наступні етапи, 

які характерні певними особливостями. 

Перший етап (1991-1996 рр.) – суттєве зростання вуглецеємності ВВП 

внаслідок різкого спаду ВВП та меншого скорочення вуглецевих викидів.  

Другий етап (1997-1999 рр.) – незначне скорочення вуглецеємності 

ВВП за рахунок суттєвого гальмування спаду економіки ВВП та більшого 

скорочення вуглецевих викидів.  

Третій етап (2000-2008 рр.) – значне зниження вуглецеємності ВВП за 

рахунок істотного зростання ВВП та скорочення вуглецевих викидів, що 

означало початок низьковуглецевого розвитку економіки України. 

Четвертий етап (2009 р.) – повторення кризової динаміки 1991-1996 

років, коли стався суттєвий спад економіки і водночас значне скорочення 

вуглецевих викидів, внаслідок чого знизилась вуглецеємність та 

енергоємність економіки.  

П’ятий етап (2010-2013 рр.) – стагнація низьковуглецевого розвитку 

через незначне зростання економіки та незначне скорочення вуглецевих 

викидів.  

Шостий етап (2014-2015 рр.) – деяке зниження вуглецеємності 

економіки за рахунок спаду економіки (ВВП) та більш суттєвого скорочення 

вуглецевих викидів. Цей етап дзеркально відображає ситуацію другого 

періоду (1997-1999 рр.), тільки з різними мотиваційними чинниками (рис. 

6.7). 

Таким чином за роки незалежності державна політика в Україні у сфері 

енергоємності та вуглецеємності економіки загалом була досить 

кон’юнктурною і несистемною. Через це, не дивлячись на суттєве зниження 

вуглецеємності та енергоємності ВВП (майже в три рази), Україна продовжує 

за цими показниками суттєво відставати від розвинених країн (ОЕСР). До 

того ж досягнення зниження вуглецеємності економіки в ОЕСР та Україні 

досягалось різними шляхами: в ОЕСР – за рахунок розвитку економіки: 
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послідовного скорочення викидів та зростання ВВП; в Україні – за рахунок 

деградації економіки: більшого скорочення викидів внаслідок меншого 

скорочення ВВП до 1990 р. 

 
Рис. 6.7. Динаміка вуглецеємності та енергоємності економіки,                                        

до попереднього року, % 
Розроблено автором  за даними [88; 312; 331; 431] 
 

Така кон’юнктурна динаміка ВВП та вуглецеємності економіки 
України визначає диспозицію України в глобальній системі оцінки 
низьковугелцевості національних економік. На основі методологічного 
підходу, запропонованого автором (підрозділ 2.1) та експериментальних 
розрахунків по країнах (підрозділ 5.4) визначено диспозицію 
низьковуглецевості економіки України в порівняні з країнами СНД та ЦСЄ 
(табл. 6.1). З наведених результатів розрахунків видно, що в 2013 р. Україна 
мала найвищу вуглецеємність економіки після Узбекистану. Водночас за 
2008-2013 рр. Україна домоглась найбільшого зниження вуглецеємності і 
найбільшого скорочення вуглецевих викидів, однак не досягла зростання 
ВВП. Виходячи з цього, економіку України в 2008-2013 рр. можна вважати 
дуже близькою до низьковуглецевої. Якщо б по ВВП в Україні за ці роки був 
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не спад, а приріст, і бажано не менший, ніж скорочення викидів, були б всі 
підстави стверджувати, що Україна стала на шлях низьковуглецевого 
розвиту. Але і без того, з позицій низьковуглецевості економіка України 
разом з економікою Узбекистану займають серед країн СНД кращі позиції. 
Між тим Вірменія і Таджикистан, за класифікацією низьковуглецевості (§ 
2.1), в означений період мають деградаційну економіку, а решта країн СНД – 
стагнаційну. 

Таблиця 6.1  
Ідентифікація низьковуглецевості економіки України,    

країн СНД і ЦСЄ 
 

Країна Вуглецеєм-
ність ВВП,              

2013 р., 
кг/дол. 

Зміна за 2008-2013 рр., % Припущення щодо 
характеристики з 
позицій економіки 
низьковуглецевості  

Вуглеце-
ємності 

Вуглеце-
вих 

викидів 

ВВП 

1 2 3 4 5 6 
Азербайджан 0,46 -23,1 15,9 37,9 Стагнаційна 
Білорусь 1,08 1,9 30,0 19,8 - «   » - 
Вірменія 0,66 46,0 30,2 -15,4 Деградаційна 
Казахстан 1,09 -36,1 11,1 49,9 Стагнаційна 
Киргизстан 1,09 -5,0 35,6 21,6 - «   » - 
Молдова 0,88 -17,1 9,4 19,7 - «   » - 
Росія 0,87 -9,6 13,2 19,1 - «   » - 
Таджикистан 0,90 55,7 156,7 46,2 Деградаційна 
Узбекистан 1,99 -21,3 -1,6 78,7 Низьковуглецева 
Україна 1,66 -57,2 -2,1 -0,9 - «   » - 
Туркменістан 1,41 -14,2 6,0 43,1 Стагнаційна 
СНД (11) 0,96 -13,3 10,7 15,3 - «   » - 
ЦСЄ (10) 0,56 14,9 1,4 -2,9 Деградаційна 
Примітка: в розрахунках використано номінальні ВВП в дол. (не за ПКС) 

Розроблено автором за даними [§5.4] 

 

Що стосується країн ЦСЄ – в них за аналізований період 2008-2013 рр. 

склалась досить суперечлива ситуація. З одного боку, ці країни мають 

низький рівень накопиченої вуглецеємності, а з іншого – за ці роки в них 

зростала вуглецеємність, вуглецеві викиди і в результаті кризи та девальвації 

національної валюти допущено спад ВВП. Виходячи з таких значень 
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показників країн ЦСЄ, більшість з них в контексті динаміки розвитку, не 

можна віднести до низьковуглецевого. З позицій низьковуглецевості окремі з 

них мають стагнаційну, а окремі деградаційну економіку. 

Виходячи з результатів цих порівнянь Україна має великі можливості для 

зниження вуглецеємності економіки за рахунок енергоконверсії, яка 

знаходиться на дуже низькому рівні. Великі можливості Україна має в усіх 

напрямах енергоконверсії: енергоощадності, енергомодернізації та 

енергоінноваційності. Останній напрям є особливо потенційним та 

перспективним для України, особливо зважаючи на те, що він одночасно є й 

радикальним напрямом низьковуглецевого розвитку. Справа в тому, що частка 

безвуглецевої (відновлювальної) енергетики (ВДЕ) в Україні становить всього 

3,6%, що в рази менше, ніж в країнах ЄС [470, с. 4]; [84]. 

Не дивлячись на такий низький старт, прогнози розвитку безвуглецевої 

енергетики в офіційних програмних документах в Україні на найближчу 

перспективу дуже скромні. Наприклад до 2020 р. частка ВДЕ в балансі 

енергоспоживання України планується довести до 11%, що в рази нижче, ніж 

в країнах ЄС [95; 182; 183; 192]. Отже ще на тривалу перспективу 

прогнозується істотне відставання від країн ЄС. Більше того, «Очікуваний 

національно-визначений внесок» (ОНВВ) України до Паризької кліматичної 

угоди передбачає утримання до 2030 р. вуглецевих викидів на рівні 60% від 

рівня викидів у 1990 р., хоч вже в 2015 р. цей показник становив 43%. 

Між тим можливості скорочення вуглецевих викидів в Україні дуже 

великі, як за рахунок підвищення енергоефективності, так і за рахунок 

впровадження відновлювальної енергетики. Так, за оцінками Інституту 

відновлюваної енергетики, технічний потенціал щорічного 

енерговиробництва з альтернативних джерел складає 80 млн тонн нафтового 

еквівалента і може повністю замістити споживання. Майже третина 

відновлювальних енергоносіїв для заміщення вуглецевих може бути 

отримана за рахунок біоенергетики  [95; 117; 159; 173; 182].  
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Отже Україна має великі можливості для зниження вуглецеємності 

економіки насамперед за рахунок енергоконверсії. Лише за рахунок 

енергоощадності вуглецеємність економіки можна знизити у 1,5-2 рази. За 

рахунок модернізації виробничих потужностей економіки вуглецеємність 

можна знизити ще на стільки ж. Нарешті за рахунок енергоінновацій – 

розвитку відновлювальної (безвуглецевої) енергетики до 2030 року можна 

домогтись заміщення третини вуглецевих енергоносіїв безвуглецевими, і на 

третину знизити вуглецеємність ВВП країни. Але для цього Україні 

необхідне створення системи мотивації для залучення достатніх обсягів 

інвестицій, особливо приватного капіталу в сталий низьковуглецевий 

розвиток [95; 101; 192; 257; 258]. 

Тому впровадження енергоощадності та широке використання 

відновлюваних джерел енергії є важливою умовою переведення економіки 

України на шлях низьковуглецевого розвитку. Розв’язання цієї проблеми 

стало найважливішим завданням для підвищення конкурентоспроможності 

економіки. Дослідження «Фонду цільових екологічних (зелених) інвестицій» 

на замовлення Програми розвитку ООН в Україні свідчать, що найбільш 

пріоритетними напрямами переходу до низьковуглецевого розвитку є 

енергоефективність та впровадження технологій відновлювальної енергетики 

[121]. 

Однак в Україні продовжується зволікання з активною реалізацією 

антивуглецевої політики. Затягується створення законодавчої бази, 

формування мотиваційних механізмів та бюджетних програм, зниження 

енерго- та вуглецеємності. Загалом інституційна спроможність держави в 

боротьбі за зниження енергоємності та вуглецеємності економіки 

залишається дуже слабкою. У міністерств відчувається брак співпраці між 

собою в плані узгодження енергетичної, екологічної та низьковуглецевої 

стратегій. Між тим енергоємність та вуглецеємність – це складна 

міждисциплінарна та міжвідомча проблема і для її розв’язання потрібна 

єдина стратегія низьковуглецевого розвитку, яка б передбачала узгодження 
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цілей та показників енергетичної, економічної, екологічної сфер діяльності. В 

багатьох розвинених країнах уряди вже переформатовують міністерства 

згідно з вимогами Паризької угоди. Організаційні структури органів 

державної влади, що відповідають за розв'язання комплексних еколого-

енергетичних проблем мають відповідати вимогам часу. Це є запорукою 

ефективного управління в умовах глобальної кліматичної загрози. Навіть 

назви міністерств свідчать про те, що в рамках одного органу виконавчої 

влади поєднуються декілька різних функцій, які мають вирішуватися 

комплексно. Прикладами в Норвегії є Міністерство клімату і навколишнього 

середовища; в Данії – Міністерство енергетики, комунального господарства і 

клімату; у Франції – Міністерство екології, сталого розвитку і енергії. 

Ще складніша ситуація у сфері виконавчої влади щодо 

функціонального забезпечення енергоконверсії. Так в Законі України про  

Кабінет Міністрів України ця важлива загальносуспільна проблема взагалі не 

знайшла відображення ні в повноваженнях, ні в завданнях. Із 19 міністерств 

лише в Положеннях 4 міністерств записані повноваження стосовно 

енергоефективності і найбільш повно в Мінрегіонбуді. У решті міністерств 

(таких 15), які мають пряме чи опосередковане відношення до 

енергоефективності, у їх Положеннях не прописані повноваження стосовно 

цих питань. І найбільш парадоксально, що такі повноваження не передбачені 

в Положеннях Міненерго, Мінекономрозвитку та Мінекології. Серед 

міністерств є такі, які в своїй підвідомчості мають підприємства, організації 

та установи, які мають високо енергомісткі матеріальні об’єкти, і проблема 

енергоефективності в них стоїть досить гостро. Наприклад Міносвіти, 

Мінохоронздоров’я, Мінсоцполітики, Мінекології, Міноборони та інші. У 

Положеннях відомств (агентств, служб, інспекцій) зазначені повноваження 

передбачені лише в окремих, і найбільше повно у Держагентства з питань 

енергоефективності. Однак ці повноваження мають не регуляторний чи 

координуючий, а функціональний характер. 
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В законах про місцеві державні адміністрації та місцеве 

самоврядування теж немає ні слова про енергоефективність, ні в 

повноваженнях, ні в завданнях. Хоча в обох згаданих законах перерахована 

маса різних повноважень: по адміністраціях – 10 статей і більше 100 пунктів, 

а по місцевих радах близько 20 статей і теж більше 300 пунктів. Отже 

складається враження, що проблема, яка справляє великий негативний вплив 

на економіку і суспільство загалом, існує сама по собі (абстрактно, 

віртуально), а владі до неї ніби немає ніякого відношення, вона не 

уповноважена нею займатись. 

Але найсуттєвішим недоліком є те, що уряд не  ставить перед собою 

амбітних цілей щодо скорочення вуглецевих викидів та формування системи 

мотивації досягнення таких цілей. Так, згідно «Очікуваного національно-

визначеного внеску» (ОНВВ) до Паризької кліматичної угоди (2015 р.) на 

2030 рік визначена ціль – утримання викидів на рівні 60% від рівня 1990 

року. Цей сценарій названий «оптимістичним», але фактично, як показують 

розрахунки, є «песимістичним». Так ЄС дійсно планує зниження викидів (з 

86,2% у 2012 р. до 60% - у 2030 р.), а Україна навпаки – зростання (з 42,6% у 

2012 р. до 60% у 2030 р.) (рис. 6.8). І це при тому, що вуглецеємність 

української економіки залишається втричі вищою, ніж в ЄС (див. рис. 6.6). 
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Рис. 6.8. Рівень вуглецевих викидів до 1990 р.,% 

Розроблено автором  за даними [95;101;192] 

 

Тобто Україна по суті задекларувала резерв (запас) зростання викидів. 

Крім того, в Україні залишається значний резерв у вигляді завищеної 

вуглецеємності ВВП. У розрахунках ОНВВ враховано показник 

вуглецеємності ВВП (в порівняних цінах 2000 р.): на 2030 р. – 0,89 кг/грн. 

Якщо в ОЕВВ закласти вуглецеємність ВВП України до 2030 р. хоча б на 

рівні вуглецеємності ВВП ЄС в 2010 р., то вуглецеві викиди в Україні в 2030 

р. треба утримати на рівні 40,4% від рівня 1990 р., тобто на 20% нижче, ніж 

задекларовано в ОНВВ (табл. 6.2). 
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Таблиця 6.2 
Розрахунки можливого скорочення обсягів вуглецевих                        

викидів в Україні до 2030 р. 
 

Показники Значення 
1 2 

1. ВВП за ОНВВ в цінах 2000 р., млрд грн 630,8 
2. Викиди за ОНВВ, млн т 561,5 
3. Вуглецеємність ВВП за ОНВВ кг/грн (п.2; п.1) 0,89 
4. Рівень викидів за ОНВВ до рівня 1990 р., % 60,4 
5. Розрахункова вуглецеємність ВВП України на рівні країн ЄС в 
2010 р., кг/грн 

0,60 

6. Викиди за розрахунковою вуглецеємністю ВВП України на 
рівні країн ЄС в 2010 р., млн т 

378,5 

7. Рівень викидів при розрахунковій вуглецеємності ВВП України 
на рівні країн ЄС в 2010 р., % 

40,4 

Розраховано за даними [95; 101; 187; 192] 

 

Наведені розрахунки свідчать, що виконання зобов’язань України по 

Паризькій угоді можливе за рахунок радикальної енергоконверсії, тобто 

реформ в енергетичному секторі (енергощадності, енергоефективності, 

енергоіноваційності). Для цього всі зусилля треба спрямувати на 

енергоефективність, впровадження відновлювальної енергетики і стратегії 

низьковуглецевого розвитку. Тобто нові сектори економіки, нові 

виробництва, які дадуть прогнозований за сценаріями приріст ВВП, мають 

ґрунтуватись на безвуглецевих енергоносіях. По суті треба щонайменше 

наполовину зменшити вуглецеємність ВВП. Завдання виявляється вже не 

таке й просте. Але цілком реальне.  

Таким чином в глобальному середовищі низьковуглецевого розвитку 

Україна знаходиться в парадоксальній ситуації. З одного боку, вона належить 

до групи країн світу, які мають дуже високу енергоємність та вуглецеємність 

економіки, високий рівень споживання вуглецевих енергоносіїв та велику 

залежність від їх імпорту. З іншого боку, Україна позиціонується серед країн 

світу з дуже низьким рівнем енергоконверсії та розвитку відновлювальної 

(безвуглецевої) енергетики при наявності достатніх можливостей для цього. 
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Тому для виходу з цієї ситуації Україні вкрай необхідна система мотивації 

низьковуглецевого розвитку з подвійним ефектом впливу і спрямованою як 

на забезпечення (змушування) істотного скорочення вуглецевих викидів, так 

і на заохочення інвестування розвитку відновлювальної (безвуглецевої) 

енергетики як магістрального напряму низьковуглецевого розвитку. 

Розв’язання проблеми мотивації сталого низьковуглецевого розвитку 

України тісно пов’язане зі станом інвестування цього розвитку. Важливо 

з’ясувати, наскільки екологічна конверсія форм і механізмів національного та 

глобального інвестування на цілі низьковуглецевого розвитку проявилась в 

Україні. Наскільки Україна домоглась залучення вітчизняного капіталу, в т.ч. 

державних інвестицій на цілі енергоконверсії, а також використання 

можливостей міжнародних фондів та кіотських механізмів в цій сфері. 

В цьому контексті важливе значення має з’ясування можливостей для 

України стати пріоритетним реципієнтом глобальної системи мотивації 

сталого низьковуглецевого розвитку. В даному випадку мається на увазі 

насамперед можливості отримання фінансування з Глобального 

антивуглецевого фонду та залучення через його мультиплікативно-

мотиваційну систему достатніх обсягів приватного капіталу для 

низьковуглецевого розвитку. 

 

6.2. Інвестування енергоконверсії економіки України 

 

Проблема інвестування сталого низьковуглецевого розвитку має 

глобальний характер. Однак в Україні вона проявляється особливо, а саме – у 

суперечності між фактичним станом інвестування, готовністю інвесторів до 

вкладання коштів, інвестиційною привабливістю низьковуглецевої економіки 

та інвестиційними потребами галузі. Ці особливості найбільш очевидні на 

фоні порівняння характеристик і показників інвестиційного процесу сталого 

низьковуглецевого розвитку України. 
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З одного боку, потенціал інвестиційної ємності економіки України є 

досить потужний. Так, за оцінками О.Дячука, в інвестиціях для виконання 

«Очікуваного національно-визначеного внеску» (ОНВВ) України до 

Паризької кліматичної угоди потреба в інвестиціях оцінюється на рівні до 

2030 р. 75-100 млрд євро [192]. Це у 1,5 разу більше, ніж в Україну прийшло 

прямих іноземних інвестицій за всі роки незалежності. Тим не менше, як  

відзначається в ОНВВ, такі інвестиції є економічно обґрунтованими і 

окупними, особливо в середньо- та довгостроковій перспективі. Але для 

цього в державі має бути прийнята і задіяна стратегія низьковуглецевого 

розвитку, яка б містила ефективні механізми мотивації інвестування 

низьковуглецевого розвитку. 

Дещо скромніші розрахунки наводяться в проекті стратегії 

низьковуглецевого розвитку [244]. Тут потреба в інвестиціях до 2050 р. на 

заходи з підвищення енергоефективності оцінюється на рівні 73 млрд грн. 

Однак цей сектор інвестування обмежений лише заходами енергоощадності. 

Якщо врахувати потребу в інвестиціях для широкомасштабного 

впровадження відновлювальної енергетики (ВДЕ), без якої низьковуглецевий 

розвиток в широкому і перспективному значенні неможливий, то ці витрати, 

виходячи з досвіду Німеччини, зростуть на порядок. Це підтверджують 

також здійснені в Україні розрахунки питомих витрат коштів для 

забезпечення зниження вуглецевих викидів, які залежно від секторів 

економіки коливаються від 30 євро/т (металургія) до 325 євро/т 

(теплопостачання), а в середньому становлять 150-180 євро/т [135]. Отже для 

скорочення з 2015 до 2030 рр. вуглецевих викидів на 200 млн т, як це 

передбачено ОНВВ, потрібно 30-40 млрд євро, або 2,5-3 млрд євро щорічно. 

З одного боку, кошти чималі, але у співвідношенні до ВВП – це в межах двох 

відсотків, тобто стільки, скільки уже витрачають на низьковуглецевий 

розвиток країни ЄС. 

Що стосується фактичного стану інвестування низьковуглецевого 

розвитку в Україні, то слід насамперед відзначити відсутність повної і 
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систематизованої інформації про спеціалізовані інвестиції в цей сектор. Поки 

що в статистиці є дані про інвестування суміжних секторів, які сприяють 

низьковуглецевому розвитку. Йдеться насамперед про фінансування 

природоохоронних заходів, інвестування відновлювальної енергетики, 

фінансування заходів з енергоощадності тощо.  

За останні роки обсяги фінансування природоохоронних заходів в 

Україні зросли майже у 26 разів (рис. 6.9). На перший погляд, це чималі 

суми. Однак у співвідношенні до ВВП – це всього 0,2-0,4%, тоді як у 

багатьох країнах ЄС ці витрати сягають 2% ВВП. Більше того, всі роки 

статистичного відстеження програма інвестування виконувалась менше як 

наполовину. 

 
 

Рис. 6.9. Динаміка бюджетного фінансування природоохоронних                        

заходів в Україні 
Розроблено автором на даними [88] 

 

Важливе значення для успішної реалізації стратегії низьковуглецевого 

розвитку має спеціальне фінансове забезпечення. У переважній більшості 

країн бюджетне фінансування не в змозі забезпечити необхідних для цього 

коштів. Тому потрібно широко залучати позабюджетні і недержавні джерела 
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фінансування. До таких насамперед належать екологічні фонди, які у країнах 

Європи вже посідають вагоме місце у фінансуванні природоохоронної 

діяльності. Засновниками таких фондів є державні органи, приватні компанії 

та фірми, громадські організації, приватні особи тощо. 

В Україні теж створені Державний та місцеві фонди охорони 

навколишнього природного середовища (екологічні фонди). Їх головною 

метою є формування незалежного від державного бюджету централізованого 

джерела фінансування природоохоронних проектів і програм. За роки 

незалежності в Україні було кілька етапів організаційного становлення та 

розвиту системи таких фондів. 

Перший етап охоплює період 1991-1997 рр. - після прийняття Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.) За 

цим законом було сформовано мережу фондів охорони навколишнього 

середовища (екологічних фондів): 1) державний фонд; 2) 27 регіональних 

фонди; 3) сільські, селищні, міські та регіональні фонди. Основними 

характерними рисами цих фондів є: універсальність; модульність 

функціонування; отримання основних надходжень від плати за забруднення 

довкілля; витрачання коштів, головним чином, на пільгові позики та гранти 

[173].  

Другий етап охоплює 1998-2004 рр. З 1998 р. Державний екологічний 

фонд було включено до складу Державного бюджету України, а місцеві 

фонди - до місцевих бюджетів. Ці фонди так і не стали незалежними, як це 

рекомендували міжнародні форуми і підказував досвід країн ЦСЄ. Тим не 

менше екологічні фонди в Україні все ж запрацювали. За 1998-2004рр. 

надходження коштів збільшилися майже у 7 разів. Але частка місцевих 

фондів зменшилася у 4 рази – з 79% у 1997 р. до 19% у 2004 р. Тобто 

відбулась суттєва централізація коштів фондів. Кількість фондів сягала 10 

тис. Для цього етапу діяльності екологічних фондів в Україні була 

характерна: велика розпорошеність фондів; включення їх у бюджетну 

систему; розпорошеність і нецільове відволікання коштів; низький рівень 
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контролю за використанням коштів; відсутність єдиних, узгоджених 

екологічних програм фінансування [88; 89; 117; 173; 247]. 

Третій етап – після 2005 р. У цей період намітилось становлення та 

розвиток національної системи мережі екологічних фондів в Україні, більш 

наближеної до європейської системи. Для цього етапу характерне: створення 

дворівневої системи (державний та 27 регіональних фондів); впровадження 

середньо- і довгострокових проектів; розширення каналів надходження 

коштів, у т.ч. приватних; надання фондам незалежного юридичного статусу; 

розширення мотиваційної ролі фондів щодо співфінансування проектів [173]. 

За цей час потенціал екологічних фондів України істотно зріс і сягає більше 

360 млн гривень. Водночас відбулась децентралізація структури витрат 

фондів – до 80% коштів на інвестиційні цілі направлялось з місцевих 

бюджетів.  

Крім того, Законом України «Про енергоефективність» передбачено  

створення Державного фонду енергозбереження, визначено основні джерела 

наповнення цього фонду та основні цілі використання коштів. Зокрема 

наповнення фонду передбачено за рахунок: 10% зборів за використання 

природних ресурсів; 10% рентної плати за транспортування та видобуток 

природного газу та нафти; санкцій за порушення законодавства з 

енергоефективності; цільової надбавки до тарифу на електричну і теплову 

енергію та природний газ; надходжень від продажу частин встановленої 

кількості викидів; надходжень від оплати послуг НАЕР; добровільних 

внесків підприємств, установ, організацій та громадян. Основними 

напрямами використання коштів цього фонду є державні програми 

підтримки заходів з енергоконверсії, в т.ч. енергозбереження, 

енергомодернізації та енергоінновації.  

Незважаючи на зростання надходжень до екологічних фондів та 

збільшення обсягів фінансування природоохоронних заходів, екологічний 

стан довкілля в Україні практично не поліпшується. Зумовлено це низьким 

рівнем інвестування енергоконверсії, слабкістю системи мотивації 
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низьковуглецевого розвитку. У зв’язку з цим законодавча і нормативно-

правова база в частині формування й використання екологічних фондів 

потребує істотного вдосконалення, і насамперед в напрямку наближення до 

європейської системи. Головним недоліком системи екологічних фондів 

України, як і в багатьох інших країнах є відсутність взаємозв’язку доходів та 

видатків фондів з екологічною базою формування надходжень та 

фінансування витрат.  

Не кращий стан справ в Україні із зовнішнім інвестуванням 

низьковуглецевого розвитку, насамперед із використанням спеціальних 

механізмів зовнішнього інвестування. Україна підписала Кіотський протокол 

у 1999 році і ратифікувала його у 2004 році. Україна взяла на себе 

зобов’язання не перевищувати протягом 2008-2012 років рівня викидів 

парникових газів 1990 року, що власне й було забезпечено. Фактичні обсяги 

викидів у 2013 р. становили 40% від рівня 1990 р. [88; 89; 117; 173; 247]. 

У першому періоді дії зобов'язань Кіотського протоколу 2008-2012 рр. 

Україною було накопичено близько 2,73 млрд одиниць установленої 

кількості (ОУК). Весь цей обсяг «заощаджених» ОУК теоретично можна 

було продати в обмін на зобов’язання впровадити екологічні проекти за 

механізмами Кіотського протоколу. Але серед механізмів Кіотського 

протоколу на Україну поширюється лише два – міжнародна торгівля квотами 

на викиди (МТКВ) та проекти спільного впровадження (ПСВ), які виявились 

найменш поширеними. В МТКВ Україна приймає участь як суб’єкт 

міжнародних відносин, а у ПСВ – безпосередньо підприємства. Міжнародна 

торгівля квотами на викиди фактично є форвардною угодою і кошти 

надходять в державний бюджет. В рамках ПСВ кошти надходять тільки після 

підтвердження реально досягнутого скорочення викидів і тільки на рахунки 

підприємств. За 2008-2013 рр. Україною було продано 528,7 млн вуглецевих 

одиниць, у т.ч. 38,7 млн ОУК та 490 млн одиниць скорочення викидів (ОСВ) 

(рис. 6.10). 
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Як видно, основна маса вуглецевих одиниць – більше 95% продана за 

2011-2013 роки. Основна частка проданих вуглецевих одиниць припадає на 

одиниці скорочення викидів (ОСВ). Виходить Україна активно підключилась 

до кіотських механізмів аж на шостий рік після їх запровадження у світовій 

практиці. Отже основний час для можливостей залучення великих обсягів 

зовнішніх інвестицій було втрачено. 

 
Рис. 6.10. Динаміка продажу вуглецевих одиниць України, млн. 

одиниць 
Розроблено автором за даними [88; 89; 173; 247] 

 

У рамках механізму міжнародної торгівлі квотами продаж Україною 

вуглецевих одиниць можливий лише за так званою схемою зелених (або 

цільових) інвестицій. Ця схема передбачає, що одержані кошти повинні бути 

інвестовані в реальні проекти, спрямовані на енергоконверсію. У цій ніші 

світового ринку на Україну припадає понад 13%. Загальна сума коштів, 

отриманих Україною за механізмом міжнародної торгівлі квотами, становить 

близько 470 млн євро, а середня ціна коливалась в межах 13 євро за тонну 
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викидів. Надходження від продажу ОУК були спрямовані до бюджету 

України та розміщені на спеціальних рахунках Держказначейства. Далі 

кошти через тендери виділялись підприємствам під конкретні проекти. За 

договорами продажу одиниць ОУК погоджено більше 700 проектів 

екологічних інвестицій на загальну суму 4,6 млрд грн. Фактично використано 

2,6 млрд грн [247]. Отже мотиваційна роль отриманих від кіотських 

механізмів в Україні виявилась досить низькою, приватного капіталу у 

визначені проекти на засадах співфінансування практично не залучено. 

Для запровадження в Україні ПСВ необхідно було забезпечити 

функціонування національного реєстру вуглецевих одиниць, здійснити 

точний підрахунок викидів, створити національну систему оцінки викидів 

парникових газів, а також щорічно готувати та подавати до секретаріату 

РКЗК ООН національний кадастр викидів парникових газів. У рамках 

світового ринку ОСВ за проектами спільного впровадження (ПСВ) на 

Україну припадає 58% [247]. Порівняно з іншими країнами Європи такий 

результат є безсумнівним успіхом. Однак це дуже незначні обсяги в 

порівнянні з Китаєм (2654 проекти і 368 млн тонн одиниць) та Індії (1653 

проекти і 98 млн тонн одиниць) за механізмами чистого розвитку (МЧР), які 

не поширються на Україну. 

Розподіл проектів ПСВ за видами економічної діяльності в Україні має 

переважно загально-екологічне спрямування (30%). Значна частина припадає 

на підвищення енергоефективності у промисловості (22%), а решта – на 

енергоефективність у різних галузях і секторах економіки, у т.ч. енергетика 

та житлово-комунальне господарство. Розподіл проектів ПСВ за регіонами 

має переважно гірничодобувне та промислово-енергетичне спрямування. На 

два регіони (Донецька, Луганська області) припадає половина проектів, а в 

половині регіонів – менше 20% проектів [247]. 

За Кіотським протоколом Україні з розрахунку на рік встановлена 

квота на вуглецеві викиди 922 млн тонн, фактично викиди становлять 55%, 

решта – 45% економія, яку можна продавати. Це близько 420 млн тонн 
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орієнтовно на суму 8,4 млрд дол. Однак навіть в найкращі роки Україна 

продавала менше 200 млн т вуглецевих викидів. Це вдвічі менше тих обсягів, 

які реально можна продавати. Загальний запас непроданих вуглецевих 

одиниць становить більше 2 млрд одиниць, тобто в 4 рази більше, ніж 

фактично продано. На думку А.Кітури, шанси продати цей накопичений 

запас викидів дуже незначні [126]. 

Україна входить до так званої «зонтичної групи» (Японія, США, 

Канада, Австралія, Норвегія, Нова Зеландія, Ісландія, Росія і Україна). Ці 

країни наполягають, щоб критерієм скорочення викидів за новою угодою 

залишився 1990 р. Якщо за критерій буде узято 2005 р., реалізаційна частка 

квоти України скоротиться вдвічі і продати можна буде не більше 200 млн 

тонн на 4 млрд дол. Отже втрати України становитимуть 4,4 млрд дол. Таким 

чином ефективність використання потенціалу скорочених викидів вуглецю 

для продажу становить всього 20%. 

В рамках багатостороннього переговорного процесу Україна виступає 

за повне перенесення зекономлених одиниць встановленої кількості на 

майбутній період. Прийнята в Досі поправка до Кіотського протоколу, яка 

регламентує другий період його зобов'язань, містить пункт, який не дозволяє 

в 2013-2020 рр. мати зобов'язання нижчі, ніж середній рівень в 2008-2010 рр. 

Тому на практиці в другому кіотському періоді зобов'язання України знижені 

з 76% до 50% від рівня 1990 року. Однак, враховуючи великий обсяг 

невикористаних квот з першого кіотського періоду, Україні не під силу 

виконати навіть такі зобов'язання.  

Отже на міжнародному вуглецевому ринку для України є три головні 

проблеми: 

Перша – недовіра до України з приводу цільового використання 

коштів, одержаних від продажу квот на викиди. Саме через це продано лише 

20% накопиченого запасу зекономлених вуглецевих викидів. 

Друга – збереження 1990 року, як критерію відліку квотованих обсягів 

викиду парникових газів. 
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Третя – перенесення непроданих у 2005–2012 роках квот на викиди на 

майбутні терміни, у т.ч. включення до майбутньої угоди. 

Розв’язання цих проблем дуже непросте. Адже на світовому ринку 

останнім часом обсяг пропозиції квот у п’ять разів перевищує обсяг попиту. 

Адекватно впала ціна на вуглецеві викиди. До того ж торгівля квотами все 

більше стала обмежуватись національними та регіональними рамками. Тому 

Україна зацікавлена у приєднанні до європейської системи торгівлі. При 

цьому Україні треба виходити з того, що вуглецевий ринок повинен бути 

гнучким, здатним сполучатися як з ринком ЄС, так і з ринками інших країн. 

На сьогодні обсяг внутрішнього вуглецевого ринку може щорічно становити 

100-200 млн тонн. Кошти, отримані від продажу квот на викиди, можуть 

становити 600 млн грн на рік. Тому в Україні постала потреба створення 

національного вуглецевого ринку. Від цього Україна отримає значні вигоди. 

Як свідчить міжнародна практика, такий ринок не справляє негативного 

впливу на бізнес. Ринок стимулює зменшення викидів та надає фінансові 

ресурси для цього. Зменшення викидів фактично тотожне підвищенню 

енергоефективності. Завдяки цьому європейські та американські 

підприємства – учасники ринку, уже підвищили свою 

конкурентоспроможність та енергоефективність. Очевидно, це залишається 

як шанс і для України.  

Але, не дивлячись на те чи буде створений національний ринок 

дозволів на викиди, українські підприємства все ж зіткнуться з додатковими 

витратами, пов’язаними з високими викидами парникових газів. Адже у 

міжнародній торгівлі все більше наростає вуглецевий протекціонізм. Країни, 

які обмежили власні викиди парникових газів, прагнуть захистити 

національні ринки від дешевих товарів з країн, які не встановлювали 

подібних обмежень. З цією метою вони застосовують антидемпінгові мита на 

енергоємні товари. В ціні європейської продукції закладена вуглецева 

складова, і, природно, український метал, ціна якого не має такої складової, 

отримує перевагу. Але під подібні санкції потрапляють вітчизняні 
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авіаперевізники, металурги, хіміки тощо. Тому краще витратити ці кошти на 

модернізацію власного виробництва, ніж дотувати європейські чи 

американські економіки. 

Україна володіє надлишком квот, тільки поки діє Кіотський протокол. 

Якщо він буде зупинений, то торгівля квотами за схемою цільових інвестицій 

зупиниться. Цей надлишок не буде кому продати. За умов продовження 

Кіотського протоколу ще невідомо, чи Україні вдасться відстояти право 

перенести невикористані квоти на майбутні періоди. Адже проти такого 

розвитку подій категорично виступають ЄС, США, Японія та інші розвинені 

країни.  

В інвестуванні енергоконверсії в різних формах в Україні також 

задіяні: Глобальний екологічний фонд; Світовий банк і Міжнародна 

фінансова корпорація (МФК); Міжнародний екологічний фонд НЕФКО; 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР); Європейський 

інвестиційний банк та інші міжнародні інституції та транснаціональні 

компанії, у т.ч. банки. Ці міжнародні фінансові інституції застосовують різні 

механізми: пряме фінансування проектів, співфінансування проектів з 

українською владою та українськими компаніями; кредитування та 

співкредитування проектів, у т.ч. на пільгових умовах і теж у співпраці з 

українською владою та українськими компаніями [247]. 

Станом на 2014 р. в Україні було близько 8 тис. проектів інвестування 

сталого низьковуглецевого розвитку різних екологічних характерів та 

масштабів: від утеплення будинків (на кілька тисяч гривень) до збереження 

різноманіття Азово-Чорноморського узбережжя (на десятки мільйонів 

гривень). Цей пакет проектів практично повністю був сформований і 

реалізувався за 2005-2013 роки, тобто за період співпраці України з 

Кіотським протоколом. Аналіз цих проектів в галузевому та регіональному 

аспектах свідчить, що структура цих проектів дуже схожа на структуру 

проектів за кіотськими механізмами. Це підтверджує опосередкований 

мотиваційний вплив кіотських механізмів на активізацію корпоративного та 
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картельного транснаціонального інвестування сталого низьковуглецевого 

розвитку в Україні.  

Участь України в кіотських механізмах транснаціонального 

інвестування сталого низьковуглецевого розвитку відкрила можливість для 

активізації корпоративного (ТНК) і картельного (змішаного) інвестування. 

Така активність проявляється різноаспектно. Зокрема багато ТНК, банки та 

інші міжнародні інституції долучились до процесу інвестування в Україну 

під узгоджені проекти ПСВ та проекти МТКВ. При цьому регуляторний 

режим екологічного інвестування став поширюватись і на інші інвестиційні 

проекти, які реалізуються поза Кіотським протоколом, що заохочує ТНК, 

банки та інші інституції долучатись до цих проектів. Завдяки цьому 

реалізація в Україні інвестиційних проектів за кіотськими механізмами 

сприяло формуванню нового екологоспрямованої інвестиційної культури. 

Завдяки цьому значно розширюється сфера інвестиційних інтересів та коло 

учасників – інвестиційних компаній. 

Отже, не дивлячись на стартовий період інвестування 

низьковуглецевого розвитку, його рівень в Україні, в порівнянні з іншими 

країнами, залишається дуже низьким. Наприклад, рівень інвестування 

відновлювальної енергетики в Україні, у співвідношенні до ВВП, значно 

нижчий, ніж у країнах Центральної та Східної Європи, які мають значно 

більшу частку енергії з відновлювальних джерел в енергобалансі, ніж 

Україна. Такий стан інвестування відновлювальної енергетики в Україні, за 

висновками Німецької консультативної групи [221] та Міжнародної 

консалтингової компанії KPMG [270] зумовлений низкою причин: 1) 

низькою інвестиційною привабливістю галузі та несприятливим 

інвестиційним кліматом; 2) неефективною державною політикою мотивації 

інвестування відновлювальної енергетики. Так, за даними компанії 

Ernst&Young оцінка інвестиційної привабливості України для інвестування у 

відновлювальну енергетику досить низька і знаходиться в останній - 

четвертій групі (від 30 до 40 балів) країн за відповідним рейтингом [332]. У 
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значній мірі така низька оцінка інвестиційної привабливості відновлювальної 

енергетики в Україні зумовлена загальними проблемами неефективної 

енергетичної політики в країні, високим рівнем енергоємності економіки, 

низьким рівнем енергоощадності, загальною державною підтримкою 

вуглецевої енергетики на що вказують О.Веклич [35], Н.Караєва [120] та інші 

дослідники. 

Як показують дослідження, експертні оцінки інвесторів інвестиційної 

привабливості сталого низьковуглецевого розвитку країн у значній мірі 

визначаються фактичним станом інвестування. Тобто такі оцінки 

відображають не стільки потенційні можливості інвестування в 

енергоконверсію, скільки фактично здійснені інвестиції. Але ці оцінки 

істотно розходяться і особливо по Україні, де рівень фактичного 

інвестування енергоконверсії дуже низький, а потенціал самої 

енергоконверсії дуже великий через надмірну енергоємність, 

енергозалежність та вуглецеємність української економіки. 

Про це свідчать порівняння експертних оцінок інвестиційної 

привабливості відновлювальної енергетики в Україні та країнах Європи. В 

Європі є країни, які мають високі оцінки екологічної ефективності, значно 

вищі, ніж Україна, але мають низькі оцінки інвестиційної привабливості. Це 

стосується Болгарії, Угорщини, Чехії і навіть Фінляндії (рис. 6.11). Це 

пояснюється низкою причин різного характеру: географічно-кліматичного, 

інвестиційного та бізнес-підприємницького. За цим стоїть регуляторна 

політика держави та адміністративне втручання влади в ці процеси. Саме з 

цим, як показують дослідження, в Україні у сфері економіки загалом та 

відновлювальної енергетики зокрема ще чимало проблем.  
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Рис. 6.11. Оцінка інвестиційної привабливості відновлювальної 

енергетики та екологічної ефективності країн, бали 
Розроблено автором за даними [332; 415] 

 

Так, за оцінками інвесторів, серед чинників, що стримують 

інвестування енергоконверсії, переважна більшість виділяє проблеми 

наявності і вартості капіталу (50%), економічна нестабільність (47%) та 

нормативні перешкоди (47%). Це основні фактори, які, на думку інвесторів, 

стримують інвестування модернізації і розвитку енергетичної галузі в 

Україні (рис. 6.12). Крім того, інвестори вказують також на такі проблеми як 

корупція в органах влади і судовій системі, вибірковість застосування 

законодавства проблеми цінового регулювання та собівартості 

електроенергії. 
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Рис. 6.12. Чинники, які стримують інвестування енергоконверсії, % 
Розроблено автором за даними  [221; 270] 
 

Аналогічні причини висловлюються інвесторами і стосовно 
стримування інвестування розвитку відновлювальної енергетики. Майже 
половина учасників опитування відмічають складність фінансування 
проектів відновлювальної енергетики (45% опитаних). Серед інших факторів 
найбільш важливими названі ті, що тим чи іншим чином залежать від 
державного регулювання ринку, а саме: проблеми із підключенням до 
об’єднаної мережі (42%) та вартість у порівнянні із традиційними джерелами 
енергії (33%) [120]. Крім того, експерти вказують на такі проблеми щодо 
інвестування у відновлювальну енергетику як конкуренція, відсутність 
достовірних даних про потенціал енергії сонця та вітру; висока вартість 
інвестицій в інфраструктуру; неврегульованість питань стосовно ринку землі 
та виділення земельних наділів під майданчики для об’єктів відновлювальної 
енергетики; недостатню кваліфікацію технічних працівників [293]. 

Найбільш привабливими напрямами відновлювальної енергетики в 
Україні інвестори вважають виробництво енергії з біомаси та відходів (72%), 
очевидно зважаючи на розвиненість сировинної бази для цієї підгалузі, 
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сонячну енергетики (59%) та вітроенергетику (56%). У значній мірі така 
висока оцінка інвесторами інвестиційної привабливості біоенергетики 
зумовлена майже найнижчою серед інших секторів собівартістю 
електроенергії та наявністю тарифної підтримки з боку держави. У великій 
мірі такий вибір зумовлений адекватною собівартістю електроенергії від 
біоенергетики (рис. 6.13).  

 
Рис. 6.13. Собівартість виробництва електроенергії та підвищуючі 

коефіцієнти  до тарифів в Україні 
Розроблено автором за даними [117; 247; 369] 
 
 

Отже ситуація з характеристикою інвестиційної привабливості 
низьковуглецевого розвитку економіки України ще більш суперечлива, ніж в 
інших країнах Європи. Низькі значення експертних оцінок по фактичних 
показниках і високі значення оцінок можливостей та ймовірних показників 
істотно ускладнює комплексну характеристику інвестиційної привабливості. 
Тому для економіки України, тим більше актуальним, є завдання кількісної 
оцінки фактичного стану та прогнозних перспектив низьковуглецевого 
розвитку. З цією метою в процесі дослідження здійснено експериментальні 
розрахунки такої оцінки низьковуглецевості економіки України на підставі 
сформульованого методологічного підходу (підрозділ 3.1) та базових 
розрахунків по країнах (підрозділ 5.4). 
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Розрахунки показали, що фактична оцінка низьковуглецевої 
інвестиційної привабливості економіки України в 2008-2013 рр. становить 88 
балів, що відповідає 117 місцю в рейтингу серед 135 країн (рис.6.14). Така 
низька оцінка зумовлена: низькою вуглецеефективністю (або високою 
вуглецеємністю) економіки; низькою динамікою приросту 
вуглецеефективності; низькими темпами скорочення вуглецевих викидів: 
спадом ВВП та високим рівнем субсидування вуглецевої енергетики (ВЕ). 

 
Рис. 6.14. Оцінка низьковуглецевої інвестиційної привабливості                   

економіки України за 2008-2013 рр. 
Розроблено автором за даними [427; 431;435] 
 
Однак зовсім інша ситуація з прогнозною оцінкою перспектив 

низьковуглецевого розвитку та його інвестування в Україні. На основі 

припущень, сформульованих в табл. 5.10 підрозділу 5.4. передбачається, що 

найгірші значення фактичних показників низьковуглецевої інвестиційної 

привабливості для інвесторів можуть бути найкращими індикаторами, які 

свідчать про високу інвестиційну привабливість низьковуглецевого розвитку 

в найближчій перспективі. Наприклад низьку вуглецеефективність економіки 

можна істотно підвищити завдяки радикальним заходам енергоконверсії. При 

цьому значно підвищити і динаміку вуглецеефективності завдяки великим 

можливостям вагомого скорочення вуглецевих викидів та зростання ВВП. У 
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значній мірі це може бути досягнуто завдяки істотного зниження рівня, а далі 

– повного скасування державного субсидування вуглецевої енергетики. 

Завдяки реалізації таких припущень прогнозна оцінка низьковуглецевого 

розвитку України може бути вдвічі покращена порівняно з фактичною і 

покращено її місце в рейтингу серед 134 країн. 

Завдяки реалізації зазначених припущень прогнозна оцінка 

інвестиційної привабливості низьковуглецевого розвитку України може 

покращитись навіть в порівнянні з країнами СНД, ЦСЄ, Росією та Польщею, 

хоч фактичну оцінку має нижчу за ці країни (рис. 6.15). І це при тому, що в 

експериментальних розрахунках не враховані ще три важливих показники 

інвестиційної привабливості низьковуглецевого розвитку передбачених в 

табл. 5.10 підрозділу 5.4: 1) технічно та економічно досяжний потенціал 

безвуглецевої енергетики; 2) рівень субсидування енергоконверсії; 3) рівень 

безвуглецевої окупності інвестицій, оскільки по цих показниках немає 

систематизованих по достатній сукупності країн даних. Враховуючи низькі 

індивідуальні значення цих показників по Україні є висока ймовірність, що 

врахування цих показників з відповідним припущенням прогнозна оцінка 

низьковуглецевого розвитку України може суттєво покращитись. 

Таким чином інвестиційний процес у сфері низьковуглецевого 

розвитку України був досить кон’юнктурний. Динаміка внутрішніх 

бюджетних інвестицій у цю сфер була дуже нестійка, а обсяги далеко 

недостатні. Участь приватного капіталу в інвестуванні цієї сфери дуже 

незначна. З одного боку – це зумовлено низьким інвестиційним іміджем 

цього сектору, а з другого – низькою мотивацією інвесторів. З підписанням 

Кіотського протоколу для України відкрився великий шанс залучити значні 

обсяги зовнішніх коштів. Однак цей шанс не був реалізований, спочатку 

через зволікання ратифікації Кіотського протоколу, а потім через 

затягуванням із залученням до кіотських механізмів залучення інвестицій. Як 

наслідок Україна втратила і час і сам потенціал можливостей продажу 

надлишкових заощаджень вуглецевих квот, використавши їх потенціал лише 
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на 20%. В цьому проявилась консервативність владних структур України, яка 

призвела до втрати великих зовнішніх інвестиційних можливостей при 

великому потенціалі інвестиційної ємності та привабливості української 

економіки. 

 

 
Рис. 6.15. Оцінка низьковуглецевої інвестиційної привабливості                                    

за 2008-2013 рр. (в дужках – позиція в рейтингу країн) 
Розроблено автором за даними дод. Ж; З. 
 

 

Водночас Україна має великий потенціал інвестиційної ємності 

низьковуглецевого розвитку. Про це свідчить висока прогнозована оцінка 

низьковуглецевості інвестиційної привабливості економіки України. 

Експериментальні розрахунки за авторською методикою оцінки 

інвестиційної привабливості низьковуглецевого розвитку показали великий 

розрив між фактичним і прогнозованим рейтингом України в середовищі 134 

досліджуваних країн. Однак сформульовані припущення щодо великих 

можливостей трансформації негативних значень фактичної оцінки у 
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позитивні значення прогнозної оцінки можна успішно реалізувати за умови 

конверсії системи мотивації з високовуглецевого на низьковуглецевий 

розвиток. 

 

6.3. Позиціонування України в глобальній системі мотивації 

низьковуглецевого розвитку 

 

По мірі переходу до ринкової економіки, Україна почала формувати 

власну законодавчу і нормативно-правову базу системи мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку. На сьогодні цю базу складають близько 10 

Законів України, понад 150 нормативно-правових актів, більше 100 

національних та міждержавних стандартів. Серед основних законодавчих та 

нормативно-правових актів можна виділити: Закони України «Про 

енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії», «Про 

альтернативні види рідкого і газового палива» та інші [173].  

Однак низка актів були прийняті ще у 90-х роках ХХ сторіччя, не 

враховують сучасної ситуації. А ті норми, які загалом позитивні і 

відображають світовий досвід, є або запізнілі, або не виконуються, або 

виконуються частково. Так, в Законі України «Про енергозбереження» 

прийнятому ще в липні 1994 р., передбачалась система податкових, 

кредитних, амортизаційних, бюджетних та інших стимулів щодо сприяння 

розвитку відновлювальної енергетики. Майже 10 років зазначені норми 

закону були суто декларативними, не імплементовані в податкове та 

бюджетне законодавство і фактично не виконувались. Лише з травня 2005 р. 

після введення в дію Закону України «Про комбіноване виробництво 

теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного 

потенціалу», як зазначає Н.Мица, було запроваджено конкретні стимули, 

однак дуже незначні [172, c. 43].  

В законодавчій та нормотворчій діяльності у сфері енергоконверсії в 

Україні тривалий час бракувало системного і конструктивного підходу, 
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насамперед в організації виконання законів та інших актів. Саме через це не 

була виконана Національна енергетична програма України,  Комплексна 

програма з енергозбереження України та низка інших важливих 

організаційно-правових рішень в цій сфері. Державна енергетична політика в 

Україні тривалий час юридично орієнтувалась на ринкову трансформацію, а 

фактично продовжувала залишатись в тенетах командно-адміністративної 

системи [354; 172; 173]. Продовжувались антиринкові механізми 

субсидування посередницьких структур в енергоспоживанні, замість 

субсидування енергоефективності (рис. 6.16). 

 

 
 

Рис. 6.16. Динаміка бюджетного субсидування енергетичного                       
сектору, млрд грн 

Розроблено автором за даними [174] 
 

Але найголовнішою проблемою було те, що в Україні тривалий час 

гальмувалось впровадження повноцінного ринку енергетичних ресурсів з 
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вільним ціноутворенням на основі попиту і пропозиції та закону вартості. 

Через сильне адміністративне втручання влади, мала місце деформація 

попиту і пропозиції, цін і тарифів, через що суб’єкти господарювання і 

споживачі не відчували потреби в здійсненні заходів енергозбереження. 

Практика відшкодування постачальникам частини вартості енергетичних 

послуг та бюджетного дотування тарифів спотворювала результати реалізації 

енергозберігаючих проектів, не сприяла мотивації споживачів до 

енергозбереження. Такій деформації, як зазначає Н.Мица, особливо сприяло 

перехресне субсидування електроенергетики, коли низькі витрати для 

населення компенсуються підвищеними тарифами для промислових 

споживачів. Тим часом у більшості розвинених країн, навпаки - населення 

платить у 2-3 рази більше, ніж промислові споживачі [172, c. 45].  

Така ситуація спричиняла порушення ринкового балансу між видами 

енергоресурсів. Гарантування державою отримання енергопостачальними 

підприємствами коштів через програми субсидування й дотування тарифів 

практично знищує зацікавленість підприємств у енергозбереженні. Обсяги 

такого бюджетного субсидування і дотуваня, за оцінками німецької 

консультативної групи, щорічно досягає 30-40 млрд грн [221]. Тобто за 

«дешевий» газ громадяни все одно доплачують його ринкову вартість, тільки 

вже з своїх податків через бюджет. Між тим досвід ЄС свідчить, що 

субсидувати з бюджету треба те, що призведе до скорочення споживання 

газу, а не те, що призведе до збільшення його споживання.  

Велике обтяження державного бюджету України субсидуванням 

вуглецевої енергетики зумовлюється відсутністю цивілізованого споживчого 

ринку енергетичних ресурсів. Українські споживачі платять за електрику, газ 

і опалення значно менше, ніж в більшості країн ОЕСР. В Україні 

енергопостачання вважається своєрідною соціальною послугою. Шляхом 

суттєвих субсидій із державного бюджету уряд штучно утримує ціни на 

енергію. Ці витрати обходяться державному бюджету, за оцінками німецької 

консультативної групи,  приблизно в 10 млрд дол. на рік [221, с. 20]. Тому 
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лише ринкове збалансування оптових та роздрібних цін на енергоносії може 

спонукати споживачів до енергоощадності і енергоефективності. 

Однак за підрахунками авторитетних міжнародних організацій 

бюджетні витрати на пряме і перехресне субсидування з врахуванням 

екстерналій в Україні, за даними МВФ, перевищує 80 млрд дол. на рік (рис. 

6.17). 

 
Примітка: екстерналії - витрати, які несуть одні економічні суб’єкти через діяльність 
інших, не враховані в ціні продукції. 

Рис. 6.17. Міжнародні оцінки енергетичних субсидій для кінцевих 
споживачів в Україні, млрд дол. 

Розроблено за даними [187; 364;368] 
 

Досвід країн Євросоюзу свідчить, що для успішного здійснення 

енергоконверсії та розвитку відновлювальної енергетики потрібна ефективна 

політика державної мотивації. Така політика уже започаткована і в Україні, 

де з 2009 р. діють зелені тарифи на електроенергію з відновлювальних 

джерел (ВДЕ). Порівняння цих тарифів в Україні та в країнах ЄС свідчить, 

що вони не зовсім адекватні. Так, за величиною «середнього» зеленого 

тарифу серед країн ЦСЄ, Україна на першому місці по сонячній енергії, на 

п’ятому – по вітровій енергії і біомасі, на шостому – по біогазу, на сьомому – 
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по малій гідроенергетиці. За рівнем практично всіх зелених тарифів на 

енергію ВДЕ, Україна серед країн ЦСЄ, поступається лише Чехії (рис. 6.18). 

Однак зелений тариф на сонячну енергію в Україні вдвічі вищий, ніж в Чехії, 

тоді як на біомасу та біогаз навпаки у 5-7 разів нижчий, ніж в Чехії. Тим 

часом співвідношення потенціалів цих секторів енергетики до ВВП в Україні 

та Чехії обернені: по сонячній енергії вище в Чехії, по біомасі і біогазу – 

вище в Україні. Це ж стосується також інших секторів ВДЕ, зокрема біогазу 

та малої енергетики. Звідси очевидна нелогічність та диспропорційність 

тарифної політики на ВДЕ в Україні. 

 
Рис. 6.18. Рівень пільгових «зелених» тарифів на електроенергію з 

відновлюваних джерел, євроцентів/кВт.г 
Розроблено автором за даними [336] 
 

Водночас тарифний механізм державного субсидування 

відновлювальної енергетики доступний далеко не всім. За даними 

Національного агентства з екологічних інвестицій, в 2013 р. «зелені» тарифи 

в Україні мали лише 90 компаній, у т.ч. 6 вітропарків, 11 наземних сонячних 

електростанцій, 2 електростанції на біомасі та 70 малих ГЕС. Для 

порівняння: у Німеччині «зеленим» тарифом користується понад 2 тис. 

компаній, що виробляють енергію з ВДЕ [247]. Звідси очевидний шкідливий 

вплив лобізму і протекціонізму на тарифну політику України у сфері ВДЕ. 
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Серйозною проблемою для формування системи мотивації 

низьковуглецевого розвитку в Україні є дуалістичність в політиці державної 

підтримки вуглецевої та безвуглецевої енергетики. Наприклад за 2001-2013 

роки бюджетне субсидування вугільної промисловості зросло майже в 7 

разів, і в 2013 році сягнуло 13,6 млрд грн., що склало 3% загальних 

бюджетних видатків України. Це істотно деформує тариф на електроенергію 

теплових електростанцій [173]. Про гостру суперечливість антивуглецевої 

політики в Україні свідчать показники державного субсидування вуглецевої 

та відновлювальної енергетики. За даними МВФ, рівень державної підтримки 

вуглецевої енергетики за всіма напрямами сягає майже 17% ВВП. За цим 

показником Україна на 17 місці в антирейтингу серед 134 обстежуваних 

країн [263]. Водночас рівень державного субсидування безвуглецевої 

енергетики (теж за всіма напрямами) сягає менше 0,08% ВВП. 

Співвідношення сум субсидування безвуглецевої та вуглецевої енергетики 

становить 0,5%. Це найнижчий показник серед країн Європи і один з 

найнижчих у світі (рис. 6.19). 

 
Рис. 6.19. Співвідношення обсягів державного субсидування                       

безвуглецевої та вуглецевої енергетики, % 
Розроблено автором за даними [263; 363; 409] 
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Проблема залучення інвестицій у розвиток відновлювальної 

енергетики в Україні у значній мірі зумовлена диспропорційністю в 

можливостях, пріоритетах та мотивах розвитку цієї галузі. Так, за оцінками 

інвесторів, серед секторів відновлювальної енергетики найбільш 

привабливою є біоенергетика, яка дає енергію (паливо і газ) з біомаси. 

Оцінка привабливості за експертними опитуваннями цього сектору найвища 

(72%) і вдвічі вища, навіть ніж гідроенергетика. Водночас серед 

відновлювальних джерел енергії собівартість енергії біоенергетики в Україні 

уже на рівні традиційних вуглецевих джерел енергії. За оцінками німецької 

консультативної групи, потенціал біомаси в Україні вищий, ніж в будь-якій 

країні Європи, крім Росії [221]. Однак частка державного субсидування 

розвитку біоенергетики через систему пільгових тарифів в структурі витрат 

на ці цілі становить всього 1,1%. Натомість частка субсидування сонячної 

енергетики сягає більше 78%. При цьому окупність бюджетних субсидій 

через пільгові тарифи отриманими вигодами по біоенергетиці у 5 разів вища, 

ніж по сонячній енергетиці (рис. 6.20). 

 
 

Рис. 6.20. Бюджетне субсидування пільгових «зелених»                             
тарифів в Україні 

Розроблено автором  за даними [173; 247] 
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Виходячи з цього, за оцінками Міжнародної фінансової корпорації, в 

Україні склалась парадоксальна ситуація. З одного боку, держава несе значні 

бюджетні видатки на тарифну підтримку сонячної енергетики, яка має 

невеликий потенціал і приносить їй низьку віддачу. А з другого боку – 

підвищуючі коефіцієнти, які є досить високими в порівнянні з іншими 

країнами світу, не покривають інвесторам навіть різниці в цінах на 

електроенергію сонячної чи вуглецевої енергетики. Отже наявна державна 

регуляторна політика у сфері відновлювальної енергетики є дуже 

недосконалою, а головне, не стимулює інвесторів до вкладання коштів у цю 

сферу (рис. 6.21). 

 
Рис. 6.21. Контпродуктивність державної тарифної підтримки 

відновлювальної енергетики в Україні 
Розроблено автором за даними [91; 117; 247; 366] 
 

Таким чином залучення інвестицій у розвиток безвуглецевої 

енергетики в Україні у значній мірі зумовлена диспрпорційністю в 

можливостях та визначених пріоритетах і мотивах розвитку цієї галузі. За 

оцінками іноземних інвесторів, в Україні найбільш привабливою є 

біоенергетика. Однак у 2010-2013 рр. державне субсидування головним 
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чином було спрямоване на сонячну енергетику, яка має невеликий потенціал 

і низьку віддачу. Тарифні коефіцієнти на сонячну енергію в Україні найвищі 

в Європі, однак вони все рівно не покривають інвесторам різниці в 

собівартості електроенергії сонячної та вуглецевої енергетики. Незважаючи 

на те, що потенціал біоенергетики майже у 6 разів більший за сонячну 

енергетику, інструменти мотивації розвитку біоенергетики у 3-5 разів, а 

бюджетне субсидування у десятки разів слабкіші за інструменти мотивації 

сонячної енергетики  (рис. 6.22). 

 

 
Рис. 6.22. Контпродуктивність системи мотивації розвитку без вуглецевої 

енергетики України за 2010-2013 рр. 
Розроблено автором за даними [91; 117; 173; 247; 366] 

 

Важливого значення у формуванні системи мотивації інвестування 

сталого низьковуглецевого розвитку все більше набирають екологічні 

податки. Значення екологічних податків, як механізму мотивації 

енергоконверсії, в Україні, ще більше ніж в країнах ЄС, оскільки їх потенціал 

задіяний ще дуже слабо. В Україні екологічні, (за використання ресурсів та 

забруднення навколишнього середовища) енергетичні, транспортні збори 
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використовуються з 2005 р. Однак офіційно як екологічні податки вони  

прописані в Податковому кодексі лише в 2010 р. Але на практиці це 

проявилось, головним чином, у зміні назви раніше існуючих зборів за 

забруднення навколишнього середовища, обсяг яких непорівнянний із 

значимістю екологічних проблем в Україні.  

Бюджетна статистика екологічних податків в Україні ведеться з 2012 

року. За цей час сума цих податків зросла з 1 млрд грн у 2012 р. до 4 млрд 

грн у 2014 р., або з 0,4% до 1,4% до загальної суми податкових надходжень. 

Це в 10 разів нижчий показник ніж в  країнах Європи (рис. 6.23). Отже в 

Україні механізм екологічних податків ще не задіяний в систему мотивації 

сталого низьковуглецевого розвитку. 

 
Рис. 6.23. Рівень екологічних податків в Україні в порівнянні                                           

з країнами ЄС, % до ВВП 
Розроблено автором за даними [336] 
 

Саме через низький рівень екологічних податків в Україні низькі й 

витрати на охорону навколишнього середовища, які за останні роки 

коливаються від 0,3 до 0,4% від ВВП. Це теж на порядок менше, ніж у каїнах 

Європи.  Припущення про те, що на екологічні цілі можуть бути використані 

надходження від інших податків, які нерідко відносяться до екологічних, теж 
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не підтверджується. В 2014 р. частка витрат на охорону навколишнього 

середовища виявилась нижча, ніж частка всіх трьох видів податків у 

співвідношенні до ВВП (рис. 6.24). 

 
Рис. 6.24. Співвідношення окремих податків і видатків до ВВП України, % 

Розроблено автором за даними [173; 174] 
 

Таким чином екологічні податки в Україні поки що не мають ні 

екологічного, ні тим більше антивуглецевого спрямування. Мається на увазі, 

як з точки зору впливу на обмеження екологічних наслідків економічної 

діяльності та скорочення вуглецевих викидів, так і використання цих 

податкових надходжень на інвестування сталого низьковуглецевого 

розвитку.  

Як стверджує Веклич О., в Україні сплата екологічного податку 

втратила своє цільове призначення як в процесі його перерозподілу, так і в 

процесі фінансування природоохоронних заходів. У 2014 р. Державний фонд 

охорони навколишнього природного середовища уже втратив близько 3 млрд 

грн надходжень від екологічного податку, кошти якого було спрямовано до 



 

 

386 

386 

загального фонду держбюджету та перерозподілено на інші видатки, не 

пов’язані із природоохоронною діяльністю. У 2015 р. шляхом перерозподілу 

екологічного податку по міжбюджетній горизонталі надходження від 

екологічного податку до спеціального фонду теж «обнулили». У 2016 р. 80% 

надходжень від екологічних податків спрямували до місцевих бюджеті на 

захищені статті, і лише 20% - до загального фонду держбюджету. Тобто 

знову «обнулили» надходження від екологічного податку до спеціального 

фонду Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. 

Внаслідок таких міжбюджетних перетасувань кошти, отримані від сплати 

екологічного податку, втрачають своє подальше екологоконструктивне 

призначення. Держава фактично фінансово самоусунулася від розв’язання 

вагомих екологічних проблем [73; 95]. 

Водночас в Україні є багато передумов, які зумовлюють необхідність 

введення вуглецевого податку. Однак ці можливості і потреби не реалізовані. 

Основні причини: недооцінка значення та ефективності цього податку для 

обмеження вуглецевих викидів; побоювання подальшого посилення 

податкового навантаження на економіку, насамперед з врахуванням її 

великої енергоємності та вуглецеємності. За розрахунками О.О. Веклич і 

О.П. Маслюківської, в Україні навіть при початковій ставці податку 1 грн за 

тонну вуглецевих викидів можна отримати значні надходження – близько 

400 млн грн [36]. В подальшому при поступовому підвищенні ставки податку 

до 200 грн. за тонну викидів  вуглецю (до рівня податкової ставки у 

Фінляндії) надходження до бюджету чи екологічного фонду можуть зрости 

до 2-3% ВВП країни (рис. 6.25).  
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Рис. 6.25. Можливі надходження від сплати вуглецевого податку 
Розроблено автором за даними [163] 

 

Тим не менше для економіки України, яка є однією з найбільш 

енергоємних та вуглецеємних у світі, введення вулецевого податку є 

особливо актуальним. Адже вуглецеємність українського ВВП майже втричі 

вища, ніж середня вуглецеємність у країнах ЄС. Тобто можливості зниження 

вуглецеємності ВВП України досить великі. Однак, на думку 

О.Маслюківської, ці можливості не можуть бути реалізовані без ефективної 

фіскальної політики [162]. Це підтверджує досвід багаторічного успішного 

використання системи оподаткування вуглецю в країнах Європи. Цей 

механізм використовується для спонукання суб’єктів господарювання до 

обмеження вуглецевих викидів та стимулювання інвестицій у 

енергозберігаючі технології [36, с. 392]. Однак згідно з Енергетичною 

стратегією України до 2030 року ставка вуглецевого податку передбачена на 

рівні 0,2 грн/т викидів. При цьому надходження від оподаткування 

вуглецевих викидів складатимуть лише 70 млн грн [162]. Очевидно, що такий 
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низький рівень податку не справить ніякого впливу на продуцентів 

вуглецевих викидів. 

Виходячи з досвіду ЄС, можна рекомендувати істотне збільшення 

ставки податку. Такий шлях обрали майже всі країни, які почали 

запроваджувати вуглецеві податки. Зокрема заслуговує на увагу практика 

країн ЄС щодо поступової адаптації вуглецевого податку до 

платоспроможності економіки. Невисокі початкові податкові ставки, з 

одного боку, є посильними для платників, а з другого – сигналізують їм про 

майбутнє зростання ставки податку, стимулюючи до довгострокового 

планування енергозберігаючих інвестицій. Наприклад у Фінляндії початкова 

ставка становила 1,45 дол. за тонну двоокису вуглецю, а за 18 років зросла у 

18 разів і з січня 2008 р. склала 27 дол./т (20 євро) [338]. 

Дослідження показують, що для залучення інвестицій у 

низьковуглецевий розвиток, Україна  потребує формування потужної 

мотиваційної системи. Принципово важливо, щоб система мотивації 

передбачала усунення суперечностей і дуалістичності в стимулюванні 

шляхом державного субсидування одночасно і вуглецевої енергетики і 

енергоконверсії в широкому розумінні. Субсидії, повинні мати фіксований 

бюджет, з тим щоб вони не відтягували ресурси, передбачені на інші 

потреби. Механізми підтримки відновлюваної енергетики повинні мати на 

меті не лише якнайшвидше залучити інвестиції, але й гарантувати 

ефективність використовуваних механізмів.  

В цьому контексті заслуговує на увагу запровадження в Україні 

цільового антивуглецевого податку та відрахування його надходжень у 

спеціальний національний антивуглецевий фонд із наступним цільовим 

спрямуванням коштів виключно на фінансування розвитку найбільш 

перспективного і швидко окупного сектору відновлювальної енергетики – 

біоенергетики (біомаси та біогазу). Наприклад з цих коштів може надаватись 

субсидування: 1) розширення площ посівів біоенергетичних культур; 2) 

придбання обладнання та будівництво заводів (цехів) з виробництва 
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біопелетів та біогазу з енергетичної біомаси; 3) тарифів на електроенергію, 

вироблену з біомаси та інше. 

До речі, аналіз розробки різних сценаріїв скорочення вуглецевих 

викидів із застосуванням різних мотиваційних механізмів свідчить, що 

найбільший ефект дають саме заходи з енергоощадності, впровадження 

технологій відновлювальної енергетики та вуглецевого податку. Такий вплив 

на скорочення вуглецевих викидів у півтора разу дієвіший, ніж у базовому 

сценарії (рис. 6.26). При цьому Дячук О. пропонує три градації вуглецевого 

податку (ціни на вуглець): [101] 

Ø низькі – на рівні 5/6/10 євро/т відповідно на 2020/2030/2050 рр.; 

Ø середні – на рівні 10/15/25 євро/т відповідно на 2020/2030/2050 рр.; 

Ø високі – на рівні 25/30/50 євро/т відповідно на 2020/2030/2050 рр.  

 
Рис. 6.26. Скорочення викидів в секторі «Енергетика» та «Промисловість»                 

у 2030 р. відносно 1990 р. за сценаріями, % 
Розроблено автором за даними [101] 

 
Загалом аналіз застосування в Україні вітчизняної системи мотивації 

низьковуглецевого розвитку свідчить, що вона має ще істотніші недоліки, 

ніж в інших країнах Європи. Як і в більшості країн, в Україні екологічні 
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фонди фінансово неспроможні інвестувати низьковуглецевий розвиток. 

Екологічні податки в Україні, як і в інших країнах, теж низько ефективні як 

за впливом на скорочення вуглецевих викидів, так і на інвестування 

енергоконверсії. Особливо характерною для України є дуалістичність 

політики державного субсидування одночасно вуглецевої та відновлювальної 

(безвуглецевої) енергетики. Більше того, співвідношення обсягів підтримки 

цих конкуруючих секторів енергетики в Україні найгірше серед країн ОЕСР, 

оскільки значно більший рівень підтримки надається вуглецевій енергетиці.  

В Україні ще дуже обмежена присутність ринкових механізмів 

регулювання цінових і тарифних параметрів у сфері енергетики на всіх 

стадіях: дотування енергоносіїв, їх перетворення в енергетичні споживчі 

послуги, постачання і споживання енергії. Натомість в Україні ще дуже 

присутня адміністративна регуляторна система, псевдоринковість та 

псевдоекологічність методів, механізмів та інструментів регулювання. В 

зв’язку з цим заслуговує на увагу питання диспозиціонування України в 

контексті пропонованої глобальної системи мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку. Це важливо насамперед з точки зору можливого 

реального розв’язання основних екологічних проблем України, зокрема 

зниження енергоємності та вуглецеємності економіки, екологізації розвитку. 

У процесі дослідження автором розроблено сценарій імплементації 

основних положень глобального антивуглецевого податку на економічні та 

екологічні параметри України. Експериментальні розрахунки показали, що ці 

положення є цілком реалістичні і прийнятні для України. Вони відображають 

економічну та екологічну ситуацію в Україні і створюють достатній 

мотиваційний потенціал для транснаціонального інвестування сталого 

низьковулецевого розвитку. Особливо це стає очевидно на фоні порівняння з 

іншими країнами, зокрема з Польщею, яка теж відносилась до країн з 

перехідною економікою, а тепер – з ринками, що розвиваються. 

Так, через високий рівень вуглецевих викидів та низький рівень 

розвитку економіки, співвідношення глобального антивуглецевого податку 
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до ВВП (податкове навантаження) протягом 1991-2004 рр. в Україні було 

майже незмінне і становило 18-20% (рис. 6.27). Для порівнянності відповідні 

розрахунки зроблені при стабільній ставці податку на основі даних 2013 р. 

Однак з 2005 р. після суттєвого (вдвічі) скорочення викидів вуглецю та 

адекватного зростання  ВВП податкове навантаження знизилось спочатку до 

6%, а потім - до 4%. Останній показник уже є цілком платоспроможний для 

економіки України. Це підтверджують і розрахунки по Польщі. 

 
Рис. 6.27. Розрахунки можливого застосування глобального антивуглецевого 

податку в Україні за світовою ставкою податку - 22,8 дол./т                     
(середньорічні дані) 

Розроблено автором за даними [88] 
 

У Польщі з початку 1990-х років обсяги викидів вуглецю були вдвічі 

менші, а обсяги ВВП на чверть більші, ніж в Україні. Завдяки цьому 

податкове навантаження на економіку (співвідношення антивуглецевого 

податку до ВВП) було у 2,5 рази нижче, ніж в Україні. У наступні роки, за 

рахунок стабілізації викидів вуглецю і швидкого зростання економіки, рівень 

антивуглецевого податкового навантаження в Польщі постійно знижувався, 

спочатку до 1,8%, а потім – до 1,5%. Це вже цілком посильний рівень 

податків – навіть дещо нижчий за рівень діючих в країні екологічних 

податків, які лише частково є справді екологічними (рис. 6.28). 
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Рис. 6.28. Розрахунки можливого застосування глобального антивуглецевого 

податку в Польщі за світовою ставкою податку-22,8 дол./т                   
(середньорічні дані) 

Розроблено за даними [336; 364] 
 

 
Рис. 6.29. Розрахунки можливого застосування глобальних антивуглецевих 

санкцій (експортно-імпортного мита) в Україні і Польщі 
Розроблено автором за даними [88; 336] 
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Водночас автором перевірено припущення економічних наслідків 

відмови України від сплати Глобального антивуглецевого податку. В такому 

разі щодо України можуть бути застосовані міжнародні економічні санкції у 

вигляді глобального антивуглецевого експортного чи імпортного мита (рис. 

6.29). 

Наведені порівняння свідчать, що для України застосування 

експортного та імпортного мита на вуглецеві енергоносії є зовсім 

неприйнятне з двох причин: 1) дуже малі обсяги такого експорту та дуже 

великі обсяги імпорту; 2) дуже висока ставка мита, вища навіть за ціну 

імпорту нафти, що є критичним для низької платоспроможності України за 

імпортні енергоносії. Експортне мито по товарах невигідне через високу 

ставку мита, що буде істотно гальмувати експорт, який в Україні навпаки 

потребує суттєвого стимулювання. Адже більшість українських товарів, що 

йдуть на експорт, це по суті перевиробництво над внутрішнім споживанням. 

За цим стоять робочі місця і заробітки громадян. Імпортне мито теж 

невигідне Україні, бо це буде стримувати імпорт не тільки енергоносіїв, але й 

продукції машинобудування, тобто у значній мірі – інноваційний імпорт, 

який теж потребує стимулювання. Отже для України залишається найбільш 

прийнятним - платити глобальний антивуглецевий податок, який точково 

створює податкове навантаження на сектори економіки з високою 

інтенсивністю вуглецевих викидів та формує передумови для отримання 

фінансування з Глобального антивуглецевого фонду, як країна з високою 

оцінкою інвестиційної привабливості низьковуглецевого розвитку. Схожі 

висновки прийнятні і для Польщі з врахуванням їх стану та динаміки 

низьковуглецевого розвитку. 

 

Висновки до розділу 6 

 
1. Україна отримала в спадщину від СРСР дуже енерговитратну 

економіку. За роки незалежності державна політика України формально була 
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спрямована на зниження енергоємності економіки. Однак фактично 
переважна більшість положень нормативно-правових актів і програмних 
документів носили декларативний характер. Через це економіка України 
продовжувала залишитись високо енергоємною. Екологічна та антивуглецева 
політика була дуже кон’юнктурна. У 1991-1996 рр. суттєве зростання 
енергоємності економіки (майже на 40%) було зумовлене різким спадом 
ВВП, а у 1996-1999 рр. незначне зниження енергоємності економіки 
відбулось за рахунок скорочення споживання енергоносіїв. Лише у 2000-2008 
рр. зниження енергоємності економіки відбулось за рахунок економічного 
зростання, що означало початок переходу до низьковуглецевого розвитку. 
Однак у 2009, 2010-2013, 2014-2016 рр. динаміка енергоємності економіки 
була дуже кон’юнктурна через непослідовність та несистемність 
енергетичної та екологічної політики, зумовлена внутрішніми та зовнішніми 
викликами.  

2. Через відсутність ефективної енергетичної політики розрахованої на 
тривалу перспективу та радикальну енергоконверсію, Україна залишилась 
такою, що має одну з найвищих в Європі вуглецеємність економіки. За цим 
показником серед 137 досліджуваних країн Україна знаходиться в останній 
групі з 10 країн. Ідентифікація низьковуглецевості національних економік за 
2008-2013 рр. показала, що економіка України, хоч і має тенденцію до 
низьковуглецевого розвитку, однак залишається надто вуглецеємною. Це 
стало наслідком тривалого зволікання з реалізацією антивуглецевої політики 
в країні. Водночас прогнозна оцінка низьковуглецевого розвитку показала, 
що Україна має великі можливості для зниження вуглецеємності економіки 
за рахунок її радикальної енергоконверсії та радикального переходу до 
низьковуглецевого розвитку.  

3. За фактичною оцінкою інвестиційної привабливості в рейтингу 134 
країн за 2008-2013 рр. Україна займає 14 місце. Така низька позиція у значній 
мірі зумовлена: високою вуглецеємністю економіки; низькою динамікою 
зниження вуглецеємності; повільним скороченням вуглецевих викидів та 
зростанням ВВП; високим рівнем субсидування вуглецевої енергетики та 
низькою часткою безвуглецевої енергетики (ВДЕ) в енергобалансі. Водночас 
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зазначені показники свідчать про великі резерви низьковуглецевого розвитку 
України. У разі запровадження радикальних заходів з енергоконверсії. 

4. За останні 10 років обсяги фінансування природоохоронних заходів в 
Україні істотно зросли. Однак у співвідношенні до ВВП – цей показник на 
порядок нижчий, ніж у країнах ЄС. Більше того, передбачені в бюджетах 
кошти на програми інвестування використовувались менше як наполовину. 
Це зумовлено кон’юнктурністю державної політики у сфері здійснення 
енергоконверсії економіки. На міжнародному інвестиційному ринку для 
України були свої проблеми, які гальмували залучення в цю сферу 
міжнародних інвестицій, в т.ч. за кіотськими механізмами. Через низку 
внутрішніх та зовнішніх негативних чинників Україна за 2005-2012 рр. 
змогла продати лише 20% накопиченого запасу зекономлених вуглецевих 
викидів. Розв’язання цієї проблеми на користь України дуже непросте, 
оскільки на світовому ринку пропозиція квот у п’ять разів перевищує попит. 
Адекватно впала ціна на вуглецеві викиди. Торгівля квотами все більше стала 
обмежуватись національними та регіональними рамками. Шанси України на 
продаж залишків накопичених не проданих вуглецевих одиниць – дуже 
примарні. 

5. В законодавчій та нормативній діяльності України у сфері 
енергоконверсії економіки тривалий час бракувало системного і 
конструктивного підходу. Більше 10 років прийнята в Законі України «Про 
енергозбереження» система податкових, кредитних, амортизаційних, 
бюджетних та інших стимулів, щодо сприяння розвитку відновлювальної 
енергетики, залишилась суто декларативною. Тривалий час гальмувалось 
впровадження повноцінного ринку енергетичних ресурсів з вільним 
ціноутворенням на основі попиту і пропозиції. Адміністративне втручання 
влади спричиняло деформацію попиту і пропозиції, цін і тарифів на 
енергоносії. Мотивація суб’єктів господарювання та споживачів до 
енергозбереження була дуже слабкою.  

6. Проблема залучення інвестицій в енергоконверсію економіки в 
Україні у значній мірі зумовлена диспропорційністю та дуалістичністю в 
мотиваційних механізмах. За оцінками інвесторів, в Україні найбільш 
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інвестиційно привабливою є біоенергетика і поширеною інвестиційною 
привабливістю – сонячна енергетика. Однак у 2010-2013 рр. державне 
субсидування біоенергетики становило всього 1%, а сонячної енергетики – 
78%. В Україні інвестиційна окупність бюджетних витрат держави на 
пільгові тарифи отриманими вигодами по біоенергетиці у 5 разів вища, ніж 
по сонячній енергетиці. Склалась парадоксальна ситуація, коли держава несе 
великі бюджетні видатки на підтримку сонячної енергетики, і водночас 
високі тарифи на сонячну енергію, не заохочують інвесторів. 

7. Висока вуглецеємність економіки та низький рівень інвестування 
антивуглецевих заходів зумовлюють гостру необхідність введення в Україні 
антивуглецевого податку. Екологічні податки хоч і прописані в Податковому 
кодексі, однак у значній мірі носять формальний характер. Рівень 
екологічних податків становить всього 0,4% ВВП. Це найнижчий показник 
серед країн Європи. Отже механізм екологічних податків в Україні ще дуже 
слабо задіяний в систему мотивації низьковуглецевого розвитку. За 
Енергетичною стратегією України до 2030 року передбачено оподаткування 
викидів вуглецю на рівні менше 0,02% ВВП. Як наслідок, витрати на охорону 
навколишнього середовища незначні і теж на порядок менші, ніж у каїнах 
Європи.   

8. Застосування в Україні системи мотивації низьковуглецевого 
розвитку має ще більші недоліки, ніж в інших країнах Європи. Екологічні 
фонди в Україні фінансово неспроможні інвестувати низьковуглецевий 
розвиток. Екологічні податки низькоефективні, як за впливом на скорочення 
вуглецевих викидів, так і на інвестування енергоконверсії. Дуалістичність 
політики державного субсидування (одночасно вуглецевої і безвуглецевої) 
енергетики в Україні є найбільш парадоксальна. Співвідношення до ВВП 
обсягів субсидування цих конкуруючих секторів енергетики в Україні 
найгірше серед країн Європи. Обсяги державного субсидування вуглецевої 
енергетики – в десятки разів більші, ніж безвуглецевої. В Україні дуже 
обмежено застосування ринкових механізмів регулювання цін і тарифів у 
сфері енергетики, і водночас ще дуже поширене адміністративне 
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регулювання, а також псевдоринковість та псевдоекологічність механізмів 
регулювання. 

9. Моделювання імплементації основних положень глобальної системи 

мотивації низьковуглецевого розвитку показало, що вони цілком прийнятні 

для України. Вони адекватно відображають економічну та екологічну 

ситуацію в Україні і створюють достатній мотиваційний потенціал для 

низьковуглецевого розвитку. Для України є прийнятним глобальний 

антивуглецевий податок, який точково створює високе податкове 

навантаження на сектори економіки з високою вуглецеємністю, які давно 

потребували енергоконверсії. Водночас застосування для України 

міжнародних антивуглецевих санкцій у вигляді експортного та імпортного 

мита на вуглецеві енергоносії та звичайні товари є неприйнятне.  А висока 

інвестиційна привабливість низьковуглецевого розвитку України дає шанси 

на достатнє зовнішнє інвестування енергоконверсії економіки, навіть в 

обсягах, які б перевищували сплату глобального антивуглецевого податку. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [50, 

58, 62, 64]. 
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ВИСНОВКИ 

 
У дисертації запропоновано концептуальне вирішення наукової 

проблеми формування глобальної системи мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку, запровадження якої створює можливість 

досягнення консенсусу між глобальними екологічними і кліматичними 

цілями та національними і корпоративними економічними інтересами, а 

також між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються. В контексті 

розв’язання зазначеної проблеми зроблено такі основні висновки: 

1. У теорії і практиці міжнародних еколого-економічних відносин 

зростає роль екологізації економічної діяльності у розв’язанні глобальної 

проблеми – зміни клімату, зумовленої посиленням антропогенного впливу. 

Водночас прискорення динаміки транснаціоналізації економічних процесів, 

зростання економічного протекціонізму в країнах зумовлює загострення 

суперечності між національними та корпоративними економічними 

інтересами і глобальними екологічними цілями захисту клімату на планеті. В 

зв’язку з цим актуальним є завдання переходу в глобальному масштабі до 

стратегії сталого низьковуглецевого розвитку, яка передбачає утвердження 

екологізаційної імперативності та глобалізаційної домінантності в теорії та 

практиці сталого розвитку. Сингулярність цих процесів істотно знижує їх 

ефективність, а синергетичність, навпаки, створює позитивний 

мультиплікативний ефект. Успішне впровадження та функціонування в 

глобальному масштабі сталого низьковуглецевого розвитку можливе на 

основі гармонізації глобальних екологічних цілей та національних і 

корпоративних економічних інтересів та мобілізації ресурсів для глобальної 

енергоконверсії економіки. 

2. У парадигмі мотивації сталого низьковуглецевого розвитку 

центральне місце займає ідентифікація низьковуглецевості національних 

економік. До країн з низьковуглецевим розвитком можна віднести такі, які 

домагаються скорочення вуглецевих викидів та зростання економіки. Країни, 
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які мають негативну динаміку зазначених показників, з позиції 

низьковуглецевого розвитку мають деградаційну економіку. Країни, в яких 

поєднуються позитивні та негативні тенденції показників вуглецевих викидів 

і ВВП, мають стагнуючу економіку. Важливою умовою сталого 

низьковуглецевого розвитку є синергія (поєднання) в системі мотивації 

стимулюючих і змушуючих механізмів, а також забезпечення за їх 

допомогою імплементації в економічну діяльність синергізму екологізаційної 

імперативності та глобалізаційної домінантності. 

3. Реалізація стратегії глобального низьковуглецевого розвитку потребує 

значних обсягів інвестицій, що визначається його високою інвестиційною 

ємністю та привабливістю. Потенціал інвестиційної ємності інтегровано 

можна визначити з урахуванням екологічних втрат, ймовірних економічних 

витрат та імперативних потреб в інвестиціях. В потенціалі інвестиційної 

привабливості низьковуглецевого розвитку генеруються можливості 

скорочення субсидування вуглецевої енергетики та перенацілення його на 

безвуглецеву, з високою ймовірністю окупності інвестицій в цій сфері. Така 

переорієнтація потоків капіталу ускладнюється суперечностями в глобальній 

антивуглецевій політиці, посиленням національного економічного та 

вуглецегенеруючого протекціонізму, а також низькою мотивацією 

національного інвестування низьковуглецевого розвитку. Тому посилення 

глобалізаційних тенденцій в цій сфері зумовлює необхідність нарощування 

потенціалу міжнародного інвестування. Однак участь глобальних і 

міжнародних фондів, фінансових та інших інституцій і ТНК, які володіють 

значними обсягами капіталу, в інвестуванні низьковуглецевого розвитку 

досить мала. Розв’язання цієї проблеми можливе шляхом запровадження 

синергетичної парадигми транснаціонального інвестування сталого 

низьковуглецевого розвитку, яка передбачає об’єднання різних джерел і 

потоків капіталу на основі широкої гармонізації інтересів його власників.  

4. Зростання вуглецевих викидів найбільшою мірою відбувається за 

рахунок швидкого нарощування вуглецевої енергетики, на яку припадає до 
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80 % обсягів викидів. В свою чергу, це зумовлено тривалим зростанням 

обсягів державного субсидування, що, по суті, означає субсидування 

вуглецевих викидів. Але субсидування вуглецевої енергетики не сприяє ні 

енергетичній доступності, безпеці чи стійкості, ні тим більше екологічній 

стійкості національних економік. Субсидування національними урядами 

вуглецевої енергетики – це виклик національних та корпоративних 

економічних інтересів глобальним екологічним цілям. Водночас досвід країн, 

де створена ефективна система мотивації енергоконверсії економіки, 

свідчить, що вони мають значно кращі показники енергетичної доступності, 

безпеки, стійкості та екологічної стійкості. Однак багато країн ведуть 

дуалістичну політику, одночасно субсидуючи і вуглецеву, і безвуглецеву 

енергетику. Це свідчить про серйозні проблеми в розв’язанні даного питання 

на національному рівні та необхідність реалізації глобальної доктрини 

сталого низьковуглецевого розвитку. 

5. Національні екологічні податки не забезпечили скорочення 

вуглецевих викидів та фінансування енергоконверсії. Частка екологічних 

податків у ВВП та у податкових платежах ще дуже низька, далеко не 

адекватна тому навантаженню, яке справляє економіка на екологію. Кошти, 

отримані від екологічних податків, лише частково йдуть на фінансування 

екологізації економіки. Екологічні витрати аж ніяк не покриваються 

надходженнями від екологічних податків. Податкова база не прив’язана до 

обсягів екологічної шкоди, яку завдає економіка екології. Потрібна нова 

парадигма побудови еколого-податкового механізму, яка б стала ефективним 

інструментом глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого 

розвитку. 

6. Запровадження Кіотського протоколу стало першим міжнародним 

механізмом мотивації низьковуглецевого розвитку, який започаткував 

імплементацію синергізму екологізаційної імперативності та глобалізаційної 

домінантності. Однак відчутного  глобального впливу на скорочення обсягів 

вуглецевих викидів кіотські механізми не справили. Навпаки, за кіотський 
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період (1997-2013 рр.) середньорічні темпи приросту вуглецевих викидів 

були втричі вищі, ніж в «докіотський» період (1990-1997 рр.). Країни, що 

розвиваються, були звільнені від зобов’язань зі скорочення викидів, тому 

істотно наростили їх. В цьому полягала глобальна дуалістичність і 

суперечливість антивуглецевої політики кіотського періоду. Практика 

застосування кіотських механізмів виявила їх серйозні недоліки: 

диференційність в підходах породжує кон’юнктурність у поведінці країн; 

кон’юнктурність антивуглецевої політики спричиняє несправедливість у 

інвестуванні: країни, які найбільше отримали «кіотських» інвестицій,  

водночас допустили найбільше зростання вуглецевих викидів; звільнення від 

зобов’язань щодо скорочення викидів країн, що розвиваються, обернулось 

загальносвітовим зростанням викидів.  

7. Концептуальною основою формування глобальної системи мотивації 

сталого низьковуглецевого розвитку є втілення в життя базового принципу 

глобальної антивуглецевої політики «забруднювач платить», схваленої 

Стокгольмською (1972 р.), Ріодежанейрівською (1992 р.) та іншими 

міжнародними конференціями ООН та Радою Європейського 

Співтовариства. Виходячи з цього базового принципу антивуглецевої 

політики, сформульовані спеціальні принципи формування глобальної 

системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку, які включають: 

всеохоплюваність та обов’язковість; самоокупність та самофінансування; 

мотиваційність та цілеспрямованість; страхову заставу (страхувально-

заставний); екологічну та економічну ефективність і відповідальность. 

Зазначені принципи покладені в основу створення та обґрунтування 

інституціональної структури глобальної системи мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку.  

8. Формування глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого 

розвитку можливе шляхом прийняття всіма країнами під егідою ООН 

глобального антивуглецевого договору. Інституціональними складовими 

цього договору, як і глобальної системи мотивації загалом мають бути: 
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глобальний антивуглецевий фонд; глобальний антивуглецевий податок; 

міжнародні антивуглецеві санкції; мультиплікативний механізм 

енергоконверсійної мотивації приватного капіталу; комплексне оцінювання 

низьковуглецевої ідентифікації та інвестиційної привабливості національних 

економік; проектні механізми інвестування низьковуглецевого розвитку. 

Така система мотивації сталого низьковуглецевого розвитку може 

забезпечити реалізацію глобалізаційної доктрини екологічної стратегії 

сталого розвитку. 

9. Наповнення глобального антивуглецевого фонду фінансовими 

ресурсами можливе шляхом запровадження глобального антивуглецевого 

податку. Такий податок має бути обов’язковим для всіх країн світу, а ставка 

податку має бути єдиною загальносвітовою, яка: унеможливлює міжкраїнову 

кон’юнктуру у показниках економіки та викидів вуглецю; підвищує 

зацікавленість країн у скороченні викидів та зростанні ВВП; поширює на всі 

країни відповідальність за високу вуглецеємність економіки. Загальносвітова 

ставка глобального антивуглецевого податку має бути стабільною на 5 років, 

щоб повніше розкривати мотиваційний потенціал екологічної та економічної 

зацікавленості та відповідальності країн.  

10. Для упередження відмови країн від участі у глобальному 

антивуглецевому фонді та сплати відповідного податку необхідне 

запровадження міжнародних антивуглецевих санкцій. Такі санкції можливі у 

вигляді експортного чи імпортного мита на вуглецеві енергоносії, або на 

товари загалом. Застосування антивуглецевих санкцій змушує країни до 

низьковуглецевого розвитку, оскільки: стимулюється екологічність та 

низьковуглецевість експорту та імпорту; підвищується 

конкурентоспроможність економік країн за рахунок скорочення залежності 

від вуглецевих енергоносіїв; здійснюється захист внутрішніх ринків і 

національних виробників від конкурентів, які не обтяжені вуглецевими 

витратами, від їх вуглецеємної продукції; розширюються зовнішні ринки для 

просування низьковуглецевої продукції, технологій і обладнання; 



 

 

403 

403 

здійснюється тиск на країни, які не контролюють вуглецеві викиди. Але 

найбільший ефект від застосування міжнародних антивуглецевих санкцій 

полягає в тому, що вони спонукають країни до сплати глобального 

антивуглецевого податку, що підтверджено експериментальними 

розрахунками. Доходи від антивуглецевих санкцій, як і від податку, 

включаються у доходи глобального антивуглецевого фонду, однак, на 

відміну від доходів зі сплаченого антивуглецевого податку, не повертаються 

країнам у вигляді джерел фінансування сталого низьковуглецевого розвитку.  

11. Для ефективного використання коштів глобального антивуглецевого 

фонду потрібне комплексне оцінювання низьковуглецевості та інвестиційної 

привабливості національних економік. Така оцінка має враховувати 

специфічні особливості сталого низьковуглецевого розвитку та ґрунтуватись 

на показниках, які відображають стан адаптації (динаміку) та потенціал 

низьковуглецевого розвитку економіки. Головне завдання централізованого 

фінансування глобального антивуглецевого фонду полягає не стільки в 

прямому фінансуванні витрат, як у мотивації залучення достатніх обсягів 

приватного капіталу, шляхом застосування мультиплікативного механізму. 

Такий механізм здатний забезпечити у 2-3 рази більше капіталу за обсяги 

коштів, асигнованих фондом на конкретні антивуглецеві проекти.  

12. У глобальному середовищі сталого низьковуглецевого розвитку в 

Україні склалась парадоксальна ситуація. З одного боку, вона належить до 

групи країн світу, які мають дуже високу енергоємність та вуглецеємність 

економіки, а з іншого – низький рівень енергоконверсії економіки та 

розвитку безвуглецевої енергетики при наявності достатніх можливостей для 

цього. Україна має значні можливості для зниження вуглецеємності 

економіки насамперед за рахунок енергоощадності, енергомодернізації та 

енергоінновацій, завдяки чому до 2030 року можна домогтись двократного 

зниження вуглецеємності економіки. Тому Україні вкрай необхідна система 

мотивації низьковуглецевого розвитку з подвійним ефектом впливу: 
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спрямована на змушування до істотного скорочення вуглецевих викидів та 

заохочення інвестування енергоконверсії. 

13. Інвестиційний процес у сфері низьковуглецевого розвитку України є 

досить кон’юнктурним. Динаміка внутрішніх бюджетних інвестицій у цю 

сферу є досить нестійкою, а обсяги – далеко недостатніми. Участь 

приватного капіталу в інвестуванні цієї сфери також незначна. Це зумовлено 

низьким інвестиційним іміджем цього сектору та низькою мотивацією 

інвесторів. З підписанням Кіотського протоколу для України, яка володіла 

великим надлишком квот на «заощаджені» викиди, відкрився шанс залучення 

значних обсягів зовнішніх коштів. Однак цей шанс не був реалізований 

спочатку через зволікання з ратифікацією Кіотського протоколу, потім через 

затягування із залучення кіотських механізмів, а пізніше через недовіру 

інвесторів до політики використання коштів. Як наслідок, Україна втратила 

можливість продажу 80 % «заощаджених» вуглецевих одиниць. Україна має 

суттєвий потенціал інвестиційної ємності та привабливості 

низьковуглецевого розвитку. 

14. В Україні склався дуалістичний підхід у політиці державного 

субсидування вуглецевої та безвуглецевої енергетики. Рівень державного 

субсидування вуглецевої енергетики в Україні сягає 17 % ВВП – одне з 

найгірших місць серед 134 обстежуваних країн. Водночас рівень державного 

субсидування безвуглецевої енергетики сягає менше 0,1 % ВВП - теж одне з 

найнижчих місць серед обстежуваних країн. Співвідношення субсидування 

безвуглецевої до вуглецевої енергетики становить 0,6 % – найнижчий 

показник серед країн Європи. Розв’язання цієї проблеми можливе шляхом 

усунення дуалістичності в системі державного субсидування енергетики. 

Водночас для України є досить прийнятними концептуальні положення 

пропонованої глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого 

розвитку. Україна потрібує запровадження національного антивуглецевого 

податку та відрахування його надходжень у спеціальний національний 

антивуглецевий фонд із наступним спрямуванням коштів, насамперед, на 
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енергоконверсійну мотивацію приватного капіталу, особливо для розвитку 

відновлювальної енергетики і, перш за все, біоенергетики. З цих коштів 

можливе субсидування: розширення площ посівів біоенергетичних культур; 

придбання обладнання та будівництво заводів (цехів) для виробництва з 

енергетичної біомаси біопелетів та біогазу; тарифів на електроенергію, 

вироблену з біомаси та інше. 
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Додаток А 
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навколишнього середовища та клімату 
Назва і дата проведення Основні рішення 

1 2 
Стокгольмська конференція ООН 
з проблем навколишнього 
середовища, червень 1972р. 

Прийнято декларацію з охорони 
навколишнього середовища. 
Створено_ЮНЕП.  
 

Конференція ООН з 
навколишнього середовища і 
розвитку (ЮНСЕД), червень 
1992р., Ріо-де-Жанейро.  
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1) «Декларація з навколишнього 
середовища і розвитку»,  
2) «Порядок денний на XXI століття»,  
3) «Рамкова конвенція ООН про зміну 
клімату (РКЗК ООН)»,  
4) «Конвенція про біологічне 
різноманіття»,  
5) «Лісові принципи»  
 

Конференція ООН зі зміни 
клімату, квітень 1995 р., Берлін. 

Висловлено стурбованість щодо 
зволікання з розв’язання екологічних 
проблем. 
 

Конференція ООН зі зміни 
клімату, липень 1996 р., Женева.  

Створено  міжурядові групи експертів 
зі зміни клімату(МГЕЗК). 

Конференція ООН зі зміни 
клімату, грудень 1997 р., Кіото.  

Підписано Кіотський протокол щодо 
скорочення викидів парникових газів 
на період 2008-2012 років. 

Конференція ООН зі зміни 
клімату, листопад 1998 р., Буенос-
Айрес.  
 

Прийнято «План дій» на 2 роки. 

Конференція ООН зі зміни 
клімату,  жовтень 2001 р., 
Марокко.  

Прийнято правила для міжнародної 
торгівлі викидами в рамках  Кіотського 
Протоколу. Засновано Адаптаційний 
фонд. 

Конференція ООН зі сталого 
розвитку,  серпень 2002 р., 
Йоганнесбург. 

Прийнято декларацію зі сталого 
розвитку. 
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Продовження Додатку А 

1 2 
Конференція ООН зі зміни кліма-
ту, жовтень 2002 р., Нью-Делі. 

Прийнято декларацію, щодо передачі 
технологій країнам із захисту 
навколишнього середовища. 

Конференція ООН зі зміни кліма-
ту, листопад 2005 р., Монреаль. 

Введено в дію Кіотський протокол. 

Конференція ООН зі зміни 
клімату, листопад 2006 р.,  
Найробі. 

Прийнято п'ятирічний план з адаптації 
до зміни клімату країн, що 
розвиваються. 

Конференція ООН зі зміни 
клімату,  грудень 2007 р., Балі.  

Прийнято компромісні мандати про 
«глибокі скорочення глобальних 
викидів» на основі оцінки МГЕЗК. 

Конференція ООН зі зміни 
клімату, грудень 2009 р., 
Копенгаген.  

Узгоджено необхідність спільних і 
всеохоплюючих дій щодо запобігання 
зміни клімату. 

Конференція ООН зі зміни 
клімату, листопад 2010 р., Канкун. 

Прийнято угоду про створення 
"Зеленого кліматичного фонду». 
Прийнято межу недопущення 
підвищення середньої світової  
температури вище 2 °. 

Конференція  ООН зі зміни 
клімату, листопад 2011р.,  Дурбан. 

Прийнято рішення щодо управління  
«Зеленим кліматичним фондом», та 
його наповнення на 100 млрд. доларів 
на рік. 

Конференція ООН з питань 
сталого розвитку, червень  2012р., 
Ріо-де-Жанейро. 

Задекларовано підтримку сталому 
розвитку фінансування його проектів в 
обсязі - 510 млрд. дол. 

Конференція ООН з питань зміни 
клімату, листопад  2012р., Доха. 

Продовжено дію Кіотського протоколу 
з 2012 до 2020 роки.  

Конференція ООН зі зміни кліма-
ту, листопад 2013р., Варшава. 

Прийнято концепцію  угоди, що всі 
держави мають скорочувати викиди. 

Кліматичний саміт ООН, 2014р., 
Нью-Йорк.  

Прийнято декларацію про ліси, за якою 
до  2020 року скоротити вирубку у 
двічі, а до 2030 року повністю 
зупинити. Підтримано встановлення 
«ціни» на викиди вуглецю та 
створення національних і регіональних 
вуглецевих ринків. 

Систематизовано автором 
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Додаток Б 

 
Основні міжнародні організації з питань охорони                        

навколишнього середовища та клімату  
 

Назва і дата заснування Основна місія 
1 2 

Міжнародний союз охорони 
природи (IUCN), (1948 р.). 

Сприяння збереженню природних 
ресурсів. 
 

Всесвітній фонд дикої природи 
(WWF), (1961 р.). 

Захист природного середовища, 
сприяння гармонії людини і природи 

Програма розвитку ООН (UNDP), 
(1965 р.). 

Сприяння охороні природних в тому 
числі енергетичних ресурсів. 

Грінпіс (1971 р.). Захист навколишнього середовища, 
екологічна просвіта та пропаганда. 

Програма ООН з навколишнього 
середовища (UNEP), (1972 р.).  

Захист і поліпшення навколишнього 
середовища. 

Європейське екологічне бюро (EEB), 
(1974 р.). 

Захист і поліпшення навколишнього 
середовища. 
 

Міжнародне енергетичне агентство 
(IЕА), (1974р.). 

Сприяння енергозбереженню. 

Інститут глобального моніторингу 
(WWI), (1974 р.). 

Моніторинг екологічних проблемам. 

Всесвітня комісія з навколишнього 
середовища (WCED), (1984 р.).  

Оцінка ризиків зі зміни клімату. 

Міжурядова група експертів зі зміни 
клімату (IPCC), (1988 р.). 

Оцінка ризиків зі зміни клімату. 

Європейська агенція довкілля (ЕЕА), 
(1990 р.).  

Запобігання зміні клімату. 

Глобальний екологічний фонд 
(GEF), (1991 р.). 

Фінансове сприяння охороні 
навколишнього середовища. 

Міжнародна мережа з 
відновлювальних джерел енергії 
(INFORSE), (1992 р.). 

Сприяння розвитку відновлюваної 
енергетики та енергоефективності. 
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Продовження Додатку Б 

1 2 
Міжнародний Зелений Хрест (GCI), 
(1993р.).  

Сприяння безпечному  майбутньому, 
екологічна просвіта. 

Міжнародне товариство екологічної 
економіки (ISEE), (1993р.). 

Сприяння екологізації економіки. 

Глобальна мережа екологічного 
маркування (GEN), (1994р.). 

Сприяння розвитку системи 
екологічного маркування за ISO 
14024 

Французький глобальний 
екологічний фонд (FGEF), (1994р.).  

Фінансове сприяння охороні 
навколишнього середовища. 

Міжнародний екологічний арбітраж 
(ICEAC), (1994р.).  

Вирішення спорів екологічного  
характеру. 

Європейська Рада з відновлюваної 
енергії (EREC), (2000 р.).  

Сприяння розвитку відновлювальної 
енергетики. 

Проект ООН з навколишнього 
середовища  (UNEO), (2007р.). 

Моніторинг екологічних проблем. 

Зелений Інститут (2009р.). Впровадження екологічних ідей у 
політичне та громадське життя. 

Міжнародне агентство з 
відновлюваних джерел енергії 
(IRENA), (2009р.).  
 

Сприяння розвитку відновлюваної 
енергетики. 

Зелений кліматичний фонд (GCF), 
(2010р.). 

Фінансове сприяння  захисту 
клімату. 

 
Систематизовано автором 
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Додаток В 

Імплементація процесу глобалізації в механізмах мотивації сталого 
низьковуглецевого розвитку 

 
Країни 

Основні групи механізмів 
стимулюючі економічні змушуючі подвійної 

дії 
ринкові фіскальні  бюджетні адміні-

стративні 
вуглецеві 
податки 

1 2 3 4 5 6 
Австралія +  + + + 
Австрія + + + +  
Алжир  +    
Бельгія + + + +  
Болгарія  +    
Бразилія + +    
Великобританія  + + + + 
Греція + + +   
Данія + + + + + 
Естонія + +    
Ізраїль +     
Індія + + +   
Ірландія + + + +  
Іспанія + + + +  
Італія + + + + + 
Канада  + +   
Кіпр + + +   
Китай  + +   
Латвія + + + +  
Литва + + +   
Люксембург + + +   
Мальта + +    
Мексика  +    
Нідерланди + + + + + 
Німеччина + + + + + 
Нова Зеландія   +   
Норвегія  + + + + 
Південна Корея + + +   
Польща  + + +  
Португалія + + +   
Росія   +   
Румунія  +    
Словаччина + + +   
Словенія + + +   
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Продовження Додатку В 
1 2 3 4 5 6 

США  + + +  
Туреччина  +    
Угорщина + + + + + 
Фінляндія + + + + + 
Франція + + + +  
Хорватія + + +   
Чехія + + + +  
Швейцарія +     
Швеція + + + + + 
Японія 
 

 + + +  

 
Розроблено за даними: [31; 35; 43; 44; 68; 115; 147; 149; 157; 169; 214; 242; 267; 272; 279] 
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Додаток Д 

Характеристика міжнародних екологічних фондів щодо мобілізації та 
використання коштів на цілі сталого низьковуглецевого розвитку 

 

Фонд, рік заснування, 
учасники 

Порядок мобілізації 
коштів 

Порядок використання 
коштів 

1 2 3 
1. Глобальний 
екологічний фонд 
(GEF); 1991р.;  
155 країн 
 

• Добровільні внески 
країн (в 1994 р. – 2 млрд 
дол. від 73 країн-
учасників) 

• Гранти та пільгові 
кредити на екологічні 
проекти для країн, що 
розвиваються. 

2. Адаптаційний фонд 
РКЗК ООН; 1997 р.;  
країни-члени РКЗК 
ООН 
 
 

• Відрахування 2-5% від 
вартості проектів МЧР, 
ПСВ та МТКВ 
• Інші джерела 
• Загалом біля 1 млрд 
дол. 

• Фінансування адап-
таційних проектів 
країнам, що 
розвиваються, для 
пом’якшення наслідків 
змін клімату. 

3. Зелений кліматич-
ний фонд (GCF);  
2010 р.; 
країни-члени РКЗК 
ООН 

• Довгострокове 
фінансування 
- до 2020 р. – 100 млрд 
дол. на рік  
- 2009-2010 рр. – 10 млрд 
дол. 
- 2012-2013 рр. – 30 млрд 
дол. 

• Фінансова допомога 
найменш розвиненим 
країнам для 
пом'якшення наслідків 
змін клімату 

4. Інвестиційний фонд 
НЕФКО; 1990 р.;  
Данія, Ісландія, 
Норвегія, Фінляндія, 
Швеція 

• Внески дочірних 
фондів:  
- Інвестиційний фонд - 
113,4 млн. євро 
- Вуглецевий фонд 
Балтійського регіону 
(TGF)- 35 млн євро  
- Вуглецевий фонд NeCF 
- 72 млн. євро  
- Північний фонд 
екологічного розвитку - 
450 млн дат. крон   
- Фонд гарячих точок 
Баренцева регіону - 3 млн 
євро  
- інші - 40 млн  

• Фінансова підтримка 
екологічних проектів в 
країнах ЦСЄ. 
• Закупівля 
вуглецевих квот. 
• Пільгові кредити. 
• Субсидії і гранти. 
• Максимальний 
розмір підтримки – 4-5 
млн євро 
• Частка НЕФКО не 
більше 50% вартості 
проектів. 
• Участь в 
акціонерному капіталі 
не більше 30%. 
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5. Північний фонд 
екологічного 
розвитку; 1995р.;  
країни Північної 
Європи 

• Капітал фонду – 60 млн 
євро.  
• Інвестори: країни-
учасники 

• Гранти, субсидії не 
більше 30% вартості 
проекту. 
• Фінансування приро-
доохоронних проектів. 

6. Вуглецевий фонд 
Балтійського регіону 
(TGF) 2003 р.; 8 ТНК; 
6 країн Балтії 

• Капітал фонду – 35 млн 
євро.  
• Інвестори: Данія, 
Фінляндія, Німеччина, 
Ісландія, Норвегія, 
Швеція, ТНК – учасниці. 

• Фінансування 
закупівель одиниць 
скорочення викидів. 
• Фінансування 
екологічних проектів. 

7. Вуглецевий фонд 
НЕФКО; 2008 р.  
 

• Капітал фонду – 165 
млн євро.  
• Інвестори: Учасники 
Вуглецевого фонду 
(TGF); ТНК; уряди 
Норвегії та Фінляндії; 
Фонд індустріалізації для 
країн, що розвиваються 
(IFU). 

• Фінансування 
екологічних проектів в 
Китаї, Індії, країнах 
Південно-Східної Азії, 
Латинської Америки та 
Африки.   
• Фінансування 
закупівель одиниць 
скорочення викидів. 

8. Фонд підтримки 
проектів Арктичної 
ради; 2005 р.; Данія, 
Ісландія, Норвегія, 
Росія, Фінляндія, 
Швеція, Канада, 
США 

• Капітал фонду – 15,9 
млн євро.  
• Інвестори:  
- члени Арктичної ради 
- добровільні внески. 
 
 

• Гранти. 
• Зворотна фінансова 
допомога 
• Пільгові кредити на 
проекти.  
• Фінансування 
екологічних заходів. 

9. Французький 
екологічний фонд 
(FFEM); 1992 р.;  
Франція 

• Внесок Франції 
щорічно 20 млн євро. 

• Гранти і субвенції не 
більше 30% вартості 
проектів в країнах 
Середземномор’я, 
Африки, Азії та 
Південної Америки. 

10. Багатосторонній 
фонд вуглецевих 
кредитів (MCCF);  
2006 р.; 5 ТНК; 6 
країн Європи 

• Капітал фонду – 208,5 
млн євро 
• Інвестори: 
- ЄБРР; 
- ЄІБ 
- ICF Consulting Ltd 
- ЗАТ «Амеріабанк»  

• Кредитування 
проектів в країнах ЦСЄ 
та Центральної Азії. 
• Фінансування 
закупівель одиниць 
скороченнями викидів. 
• Фінансування 
екологічних проектів 
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11. Фонд гарячих 
екологічних точок 
Баренцева регіону  
(ФЕГТ); 2003 р.;  
Ісландія, Норвегія, 
Фінляндія, Швеція 
 

• Капітал фонду – 4 млн 
євро.  
• Інвестори: 
- НЕФКО 
- країни-члени Фонду 

 

• Технічна допомога. 
• Розробка проектної 
документації.  
• На пряме 
фінансування проектів 
кошти не надаються. 

12. Всесвітній фонд 
природи (WWF);  
1961 р.; 28 національ-
них відділень, 5 
асоційованих членів, 
5 млн приватних осіб  

• Капітал фонду – 447 
млн євро.  
• Інвестори: 
- благодійні внески від 
юридичних і фізичних  
осіб 
- вступний внесок – 25 
тис. дол. 
 

• Фінансування 
екологічних проектів 
• Уже реалізовано  11 
000 проектів в 130 
країнах світу. 

13. Міжнародна 
природоохоронна 
організація «Грінпіс»; 
1971р.; 2,9 млн 
членів; 47 країн    

• Капітал фонду – 196,6 
млн євро.  
• Інвестори: 
- благодійні внески(понад 
100 тис. добровольців) 
 

• Фінансування 
проектів.  
 

14. Міжнародний 
благодійний фонд 
«Екологія для всіх»;  
2004р.; Росія та 6ТНК 
 

• Благодійні внески. 
• Внески від ТНК. 

• Фінансування 
просвітницько-
екологічних проектів. 

15. Міжнародний 
Фонд екологічної 
безпеки Балтійського 
моря «Чиста 
Балтика»; 1996 р.;  
країни Балтії, Європи  

• Внески організацій. 
• Внески фондів. 
• Внески країн-учасників 

• Консолідація 
інтелектуальних та 
політичних ресурсів 
для запобігання 
екологічної катастрофи. 

 
Розроблено автором за даними: [340;355; 357; 374; 375; 437] 
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Додаток Е 
Таблиця 1 

Результати розв’язання економетричних моделей залежності 
вуглецеємності ВВП та енергетичних показників  

(по 138 країнах) 
Енергетичні показники  Модель 

(Рівняння) 
Коефіцієнти 
кореляції та 
детермінації 

Характеристика 
залежності 

1 2 3 4 

1. Енергоємність ВВП y= 1,9268x+0,028 К=0,977 
R²=0,955 

Залежність пряма  і 
досить висока.  

2. Вуглецеємність 
спожитої енергії 

y= 0,2659x+0,039 
               

К= 0,973 
R²=0,947 

- «   » - 

3. Частка викопних 
вуглецевих енерго-носіїв 
в енергобалансі 

y= 0,0086x+0,112 
               

К= 0,834  
R²=0,695 

- «   » - 

4.Енергетична безпека у=0,0266х+1,189 К= 0,559 
R²= 0,313 

Залежність пряма 
середня 

5. Енергетична 
доступність 

у=0,383х+1,954 К= 0,978 
R²= 0,956 

Залежність пряма 
досить висока 

6. Енергетична стійкість у=0,0161х+0,528 К= 0,953 
R²= 0,907 

- «   » - 

7. Екологічна стійкість у=0,0103х+0,170 К= 0,971 
R²= 0,943 

- «   » - 

8. Субсидування 
вуглецевої енергетики 

у=0,0161х+0,429 К= 0,755 
R²= 0,474 

Залежність пряма і 
висока. 

9. Середні ціни на газ у=0,0116х+0,459 К= -0,932 
R²= 0,869 

Залежність обер-
нена і досить висока 

10. Середні ціни на 
електроенергію 

у=-0,0013х+0,471 К= -0,890 
R²= 0,793 

- «   » - 

11. Середні ціни на 
дизпаливо 

у=-0,2266х+0,778 К= -0,537 
R²= 0,288 

Залежність обер-
нена  і середня 

12. Роздрібні ціни на 
бензин 

у=-0,759х+0,539 К= -0,323 
R²= 0,104 

Залежність 
обернена і низька 

 
Розроблено автором за даними [312; 327; 331; 364; 389; 413; 427; 434] 
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Продовження Додатку Е 

 
Рис. 1. Залежність вуглецеємності та енергоємності ВВП 

Розроблено автором за даними табл.  1 

 
Рис. 2. Залежність вуглецеємності ВВП та вуглецеємності спожитої енергії 
Розроблено автором за даними табл. 1 
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Продовження Додатку Е 

 
Рис. 3. Залежність вуглецеємності ВВП та частки вуглецевих енергоносіїв в 

енергетичному балансі 
Розроблено автором за даними табл. 1 

 
Рис. 4. Залежність вуглецеємності ВВП та енергетичної безпеки 

Розроблено автором за даними табл. 1 
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Продовження Додатку Е 

 
Рис. 5. Залежність вуглецеємності ВВП та енергетичної доступності 

Розроблено автором за даними табл. 1 

 
Рис. 6. Залежність вуглецеємності ВВП та енергетичної стійкості 

Розроблено автором за даними табл. 1 
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Рис.7. Залежність вуглецеємності ВВП та екологічної стійкості 

Розроблено автором за даними табл. 1 
 

 
 

Рис. 8. Залежність вуглецеємності ВВП та субсидування вуглецевої 
енергетики  

Розроблено автором за даними табл. 1 
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Рис. 9. Залежність вуглецеємності ВВП та середніх цін на природний газ 

Розроблено автором за даними табл. 1. 
 

 

 
Рис. 10. Залежність вуглецеємності ВВП та середніх цін на електроенергію 
Розроблено автором за даними табл. 1. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

466 

466 

Продовження Додатку Е 
 

 
Рис. 11. Залежність вуглецеємності ВВП та середніх цін на дизпаливо 

Розроблено автором за даними табл. 1. 
 

 

 
Рис. 12. Залежність вуглецеємності ВВП та середніх цін на бензин 

Розроблено автором за даними табл. 1. 
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Додаток Ж 
 

Таблиця 1 
 

Результати розв’язання економетричних моделей 
залежності рівня субсидування вуглецевої енергетики та енергетичних 

показників (по 134 країнах) 
 

  
Енергетичні показники 	 Модель 

(рівняння)	
Коефіцієнт 
кореляції та 
детермінації	

Характеристика 
залежності 	

1 2 3 4 
1. Енергетична безпека у = -0,1714х 

+ 65,382 
	

К = -0,150  
R2 = 0,024	

Залежність обернена і 
низька	

2. Енергетична 
доступність	

у = 0,6018х 
+ 60,906 
	

К = 0,192  
R2 = 0,0371	

Залежність пряма і 
низька	

3. Енергетична стійкість	 у = -2,0714х 
+ 55,654 
	

К = -0,673  
R2 = 0,4522	

Залежність обернена і  
висока	

4. Екологічна стійкість	 у = -3,6347х 
+ 52,282 
	

К = -0,841  
R2 = 0,7066	

Залежність обернена і  
досить висока	

5. Частка електроенергії 
з викопних енергоносіїв 
від нововведених 
потужностей 

у = 0,0489х 
+ 0,6818 
 

К = 0,902  
R2 = 0,743 

Залежність пряма і 
досить висока 

 
Розроблено автором за даними [312; 413; 427; 434] 
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Продовження Додатку Ж 

 
Рис. 1. Залежність введення потужностей з виробництва електроенергії 

з викопних енергоносіїв та рівень субсидування вуглецевої енергетики, % 
Розроблено автором за даними табл. 1 

 
 

 
Рис. 2. Залежність рівня субсидування вуглецевої енергетики та оцінка 

енергетичної безпеки  
Розроблено автором за даними табл. 1. 
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Рис. 3. Залежність рівня субсидування вуглецевої енергетики та оцінка 

енергетичної доступності  
Розроблено автором за даними табл. 1. 

 

 

 

 
Рис. 4. Залежність рівня субсидування вуглецевої енергетики та оцінка 

енергетичної стійкості  
Розроблено автором за даними табл. 1. 
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Рис. 5. Залежність рівня субсидування вуглецевої енергетики та оцінка 

екологічної стійкості  
Розроблено автором за даними табл. 1. 
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Додаток З 
 

 
Таблиця 1 

Результати розв’язання економетричних моделей  залежності 
вуглецеємності ВВП та показників енергоконверсії (по 132 країнах) 

 
Енергетичні 
показники  

Модель 
(рівняння) 

Коефіцієнти 
кореляції та 
детермінації 

Характеристика залежності 

1 2 3 4 
1. Частка ВДЕ в 
енергобалансі 

y= -32,885x 
+ 41,872 
 

К= -0,775  
R² = 0,604 

Залежність обернена і 
висока 
 

2. Частка 
нововведених 
потужностей для 
електроенергії з 
ВДЕ 

y=-0,018x + 
0,5755 
 

К= -0,763  
R² = 0,579 

-  «  »  - 
 

 
Розроблено автором за даними [113; 379; 396; 397] 
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Продовження додатку З 

 
Рис. 1. Залежність вуглецеємності ВВП та частки ВДЕ в енергобалансі  

Розроблено автором за даними табл. 1. 
 

 
Рис. 2. Залежність енергоємності ВВП та частки електроенергії з 
встановлених потужностей з відновлювальних джерел ВДЕ  

Розроблено автором за даними табл. 1. 
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Додаток К 

Таблиця 1 
 

Характеристика основних параметрів податків  
за забруднення середовища та використання ресурсів 

 
Вид, назва податку, 

країна	
Порядок формування	 Порядок використання 

коштів	
1 2 3 

1. На транспорт, 
Росія	

- об’єкти транспорту 
- ставки залежно від видів	

- 100% в регіональні 
бюджети 
- переважно на ремонт і 
будівництво доріг	

2. За шкідливі 
викиди авіа-
двигунів,  
ЄС 

15% від обсягів перевезень. 
Штраф – 100 євро/т	

- в бюджет ЄС 
- частково на екологію	

3. Акциз на паливо 
за викиди, Данія	

- на викиди вуглецю - 15 дол./т 
- сірки - 3 дол./кг 	

- в бюджет  
- на ремонт і будівництво 
доріг	

4. Акциз на рідке 
паливо,  
ЄС	

- бензин – 181-289 євро/т 
- дизпаливо – 110-179 євро/т 

- в бюджет 
- переважно на ремонт і 
будівництво доріг	

5. За транспорт, 
Ізраїль	

- 10-92% вартості залежно від 
групи екологічності (таких 15) 
- електромобілі – 10% 
- гібриди – 30% 
- в середньому – 70%	

- в бюджет 
- переважно на ремонт і 
будівництво доріг	

6. На пічне паливо, 
Німеччина	

- 5,5 євро/т  за енергетичний 
вміст  
- 56 євро/т на викиди вуглецю 	

- в бюджет 
- переважно на екологію	

7. На видобуток 
корисних копалин,  
Росія	

- газовий конденсат – 590 
руб./т  
- торф, вугілля – 4% 
- гірничорудна неметалева 
сировина – 6% 
- калійні солі – 3,8% 
- мінеральні води – 6,5% 
- кольорові метали – 8%	

- 40% в федеральний 
бюджет  
-  60% в місцеві бюджети 
- частково на екологію 	

8. На воду, 
Росія	

- поверхневі об’єкти  
- підземні об’єкти  
- ставки залежно від об’єктів і 
їх місцезнаходження	

- 100% в федеральний 
бюджет 
- частково на охорону 
водних ресурсів	
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Продовження Додатку К 
1 2 3 

9. За користування 
ресурсами, 
Росія	

- об'єкти тваринного світу, 
водних і біологічних ресурсів 
- ставку залежно від об’єктів і 
території	

- 20% в федеральний 
бюджет 
- 80% в місцеві бюджети 
- частково на екологію 
	

10. На землю, 
Росія	

- площа земельної ділянки 
- ставки 0,3% та 1,5% залежно 
від місцезнаходження	

- 100% в місцеві бюджети 
- частково на охорону 
земель 
	

11. На видобуток 
будматеріалів, 
Великобританія 
	

- 1,6 фунта/т	 - в бюджет 
- переважно на екологію 
	

12. На продаж фос-
фатних синте-
тичних миючих 
засобів,  Франція 
	

- 0,5-0,6 дол. або до 3% від 
вартості миючого засобу	

- в бюджет 
	

13. За шкідливі 
викиди,  
Росія	

- в атмосферу;  
- в землю або воду; 
- забруднення ґрунтів; 
- розміщення відходів; 
- ставки залежно від викидів	

- 20% в федеральний 
бюджет 
- 40% в регіональні 
бюджети 
- 40% в місцеві бюджети 
- частково на екологію 
	

14. На викиди 
вуглецю, Австралія	

- 25 дол./т вуглецю - найбільші 
виробники (294 компаній)	

- в бюджет 
- переважно на екологію 
	

15. На викиди 
вуглецю автомобілі, 
Іспанія	

- від 4,75% до 14,75% залежно 
від вартості та обсягів викидів 
вуглецю на 1 км 	

- в бюджет 
- для переведення 
автотранспорту на 
біопаливо  
	

16. На викиди 
вуглецю, 
ЄС 

- газ – 8,7-90 євро/т 
- нафта – 20-104 євро/т 
- вугілля – 14,5-78 євро/т 

- в бюджет 
- переважно на екологію	

 

Розроблено автором за даними [27; 31; 43; 99; 214; 290; 291; 330] 
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Додаток Л 

Інформаційна база для розрахунку комплексної інвестиційної привабливості країн ( фактична) 

Країна 

Вуглецеефектив-
ність, дол/ т. 

2012р. 
(більше-краще) 

Приріст ВВ,% 
2008 до 2013р. 
(менше-краще) 

Приріст ВВП,%   
2008 до 2014 р. 
(більше-краще) 

Субсидування 
ВЕ, % 2012р. 

(менше-краще) 

Приріст (спад) 
вуглецеефектив-
ності 2013 до 
2008 (більше-
краще) 

Частка ВДЕ   
(% заг.обсягу) 
2009 (більше-
краще) 

Інтегрова-
ний 

показник  

  № Показник № Показник № Показник № Показник № Показник № Показник 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Австралія 35 3989 47 8,2 24 49 57 1,79 16 45,1 73 5,4 42 
Австрія 11 6117 37 2,3 103 -3,9 21 0,41 94 -4,5 39 27,1 51 
Азербайджан 77 2185 69 15,9 41 37,9 91 7,8 28 30,1   61 
Албанія 65 2551 84 25,6 102 -3,8 4 0,02 117 -21,0 40 26,2 69 
Алжир 87 1792 112 47,6 67 21,6 124 24,07 112 -17,1 96 0,2 100 
Ангола 21 4876 125 74,2 36 40,1 79 4,43 111 -15,5 18 66,5 65 
Аргентина 68 2504 48 8,3 28 45,2 83 4,68 26 30,9 68 7,1 54 
Бангладеш 91 1663 70 15,9 40 38,1 110 12,12 8 62,5   64 
Бахрейн 125 866 87 30,0 70 19,8 122 22,78 45 14,0   90 
Бельгія 45 3351 38 3,0 108 -6,5 16 0,3 78 0,5 81 4,2 61 
Бенін 82 2056 91 31,6 80 12,1 76 3,96 92 -4,3 21 61 74 
Білорусь 124 866 78 22,6 104 -3,9 73 3,7 83 -2,0   92 
Болгарія 113 1126 25 -4,1 100 -1,7 63 2,44 55 9,7 75 5,3 72 
Болівія 83 2038 109 44,3 8 62,3 92 7,98 31 27,0 52 17,9 63 
Боснія та 
Герцеговина 127 861 101 38,2 109 -6,5 71 3,48 124 -30,0   106 

Ботсвана 24 4737 24 -4,4 52 34,3 59 2,09 43 17,1   40 
Бразилія 27 4503 105 41,5 44 36,3 11 0,2 72 2,3 29 44,5 48 
Бруней 85 2000 104 41,3 77 15,3 108 11,73 116 -20,9   98 
В’єтнам 115 1081 122 69,2 13 54,3 104 10 50 10,9 27 45,6 72 
Великобританія 26 4585 22 -7,4 112 -8,2 22 0,45 59 9,1 89 2,8 55 
Венесуела 84 2032 45 7,6 69 20,4 119 17,59 58 9,2 58 12,5 72 
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Продовження додатку Л 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вірменія 134 155 89 30,2 126 -15,4 64 2,6 125 -31,7   108 
Габон 18 5130 132 156,5 35 40,5 42 0,96 133 -60,1 24 56,2 64 
Гаїті 23 4800 15 -13,0 64 22 93 8 7 64,7 14 71,7 36 
Гана 41 3717 121 66,2 39 38,2 94 8,35 130 -56,9 13 72,5 73 
Гватемала 38 3868 96 35,3 58 27,6 47 1,05 75 1,9 22 57,2 56 
Гондурас 75 2265 46 7,7 47 35,3 25 0,46 34 23,6 26 45,9 42 
Гонконг 56 2824 79 23,2 72 19,5 49 1,18 66 4,0 95 0,4 70 
Греція 51 2999 9 -16,1 134 -24,8 29 0,52 110 -15,4 72 5,6 68 
Грузія 52 2981 107 43,8 61 23,4 56 1,78 108 -12,5   77 
Данія 5 7536 13 -14,3 116 -9,3 12 0,26 46 13,9 49 18,9 40 
Домініканська 
Республіка 50 3000 1 -80,7 57 30,1 13 0,27 29 27,4 46 20,8 33 

Еквадор 81 2097 93 33,6 46 35,4 116 16,57 27 30,5 54 15,7 70 
Еритрея 37 3875 126 80,0 1 121,4 126 25 19 36,5   62 
Естонія 117 1058 67 14,7 115 -8,4 66 2,82 104 -8,8 51 18,2 87 
Ефіопія 10 6119 99 36,8 10 58,3 68 3,37 21 34,0 4 93,3 35 
Єгипет 112 1130 76 21,8 15 53,5 125 24,38 76 1,1 82 4 81 
Ємен 102 1268 55 9,5 83 10,5 113 15,41 60 8,2   83 
Замбія 4 8417 129 137,5 38 38,4 102 9,81 119 -22,7 5 92,3 66 
Зімбабве 110 1141 119 63,3 5 76,4 132 31,54 13 50,3 16 69,1 66 
Йорданія 94 1634 98 36,2 34 41,8 115 15,67 48 12,1 90 1,7 80 
Ізраїль 54 2930 50 8,6 74 19 34 0,64 24 32,9 78 4,9 52 
Індія 119 1019 108 44,0 30 43,5 88 6,2 80 -0,1 37 28,1 77 
Індонезія 88 1774 94 33,7 6 72,2 97 8,6 22 33,4 33 34,4 57 
Ірак 105 1221 131 150,7 23 49,4 128 27,74 100 -7,3 97 0,2 97 
Іран 122 897 7 -18,1 18 51 131 30,35 36 23,5 94 0,7 68 
Ірландія 12 6114 20 -9,0 132 -20 31 0,53 88 -2,7 84 3,8 61 
Ісландія 33 4000 128 123,8 131 -19 7 0,11 132 -59,0 10 82,9 74 
Іспанія 34 3990 5 -22,0 125 -15,2 24 0,46 49 12,1 66 7,9 51 
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Продовження додатку Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Італія 20 4954 18 -10,4 120 -12,8 18 0,34 69 3,4 65 8,2 52 
Казахстан 120 1010 60 11,1 22 49,9 100 8,98 10 56,6   62 
Камбоджа 36 3944 2 -54,3 43 36,5 103 10 25 32,7 15 69,7 37 
Камерун 43 3514 120 65,1 81 11,6 99 8,8 120 -23,1 11 76,1 79 
Канада 55 2862 33 0,1 75 18 52 1,52 37 22,2 53 17 51 
Катар 74 2287 124 69,9 9 58,5 109 11,93 68 3,6   77 
Кенія 46 3333 123 69,8 50 34,4 36 0,68 65 6,0 8 83,8 55 
Киргизстан 97 1512 97 35,6 66 21,6 123 23,04 64 6,1   89 
Китай 103 1265 59 10,8 4 78,6 77 3,97 23 33,4 59 12,3 54 
Кіпр 70 2473 29 -1,3 114 -8,4 33 0,59 87 -2,7 83 4 69 
Колумбія 22 4843 111 44,9 21 50 19 0,37 63 7,5 38 27,7 46 
Конго ДР 9 6393 58 10,7 20 50,4 70 3,46 12 50,4 2 96,2 29 
Конго 
Республіка 86 1923 90 30,8 62 22,5 96 8,57 134 -60,9   94 

Коста-Ріка 6 7047 61 12,1 17 51,3 17 0,32 15 47,3 25 54,5 24 
Кот-д'Івуар 32 4068 19 -9,2 95 3 87 6,07 14 48,0 12 75,5 43 
Куба 79 2145 115 57,4 65 21,7 105 10 113 -19,5 62 10,1 90 
Кувейт 90 1710 86 28,3 76 16,7 120 19,08 99 -6,9   94 
Латвія 49 3121 31 0,0 124 -15 30 0,52 101 -7,5 44 22,7 63 
Литва 62 2682 82 24,5 119 -11,4 28 0,5 118 -21,5 57 13,5 78 
Ліван 60 2724 68 15,8 42 37,5 112 12,99 30 27,4 85 3,7 66 
Лівія 106 1208 6 -19,8 117 -10,1 121 21,47 79 0,3 93 0,9 87 
Люксембург 16 5278 36 1,9 99 -1,4 74 3,71 74 2,1 88 3 65 
Македонія 109 1146 66 14,4 93 4,1 51 1,37 91 -3,7   82 
Малайзія 100 1387 80 23,4 55 31,5 101 9,09 53 9,9 77 5 78 
Мальта 58 2742 3 -38,5 97 0 5 0,07 4 84,3 98 0,1 44 
Марокко 59 2742 117 60,7 85 10,1 75 3,86 82 -1,7 63 9,9 80 
Мексика 72 2366 72 17,6 91 7,5 62 2,39 127 -36,1 3 95,9 71 
Мозамбік 13 5519 130 145,0 19 50,5 107 10,34 41 19,8   62 
Молдова 121 986 54 9,4 71 19,7 55 1,66 6 74,8 87 3,3 66 
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Продовження додатку Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Монголія 116 1074 85 27,7 2 80,4 81 4,56 122 -27,2   81 
Намібія 47 3263 71 16,7 37 39,3 48 1,15 33 24,2   47 
Непал 15 5353 118 60,7 12 55,6 14 0,27 73 2,1   46 
Нігерія 44 3437 116 59,1 53 33 89 6,3 11 55,6 6 91,7 53 
Нідерланди 48 3139 16 -11,4 118 -11,3 26 0,48 51 10,7 79 4,4 56 
Нікарагуа 93 1646 77 22,0 60 23,4 1 0,01 17 39,7 20 61,5 45 
Німеччина 31 4161 41 5,6 107 -6,4 35 0,67 85 -2,5 76 5,2 63 
Нова Зеландія 25 4610 40 5,3 54 31,5 58 1,95 18 36,9 35 33,1 38 
Норвегія 2 11089 65 14,4 87 9,5 8 0,11 77 0,5 28 45,3 45 
ОАЕ 95 1514 102 38,7 79 12,3 114 15,54 102 -7,8   98 
Оман 99 1434 100 37,3 56 30,6 117 16,79 98 -5,8   94 
Пакистан 101 1337 74 18,7 16 52,4 106 10,09 20 34,4 32 37,7 58 
Панама 73 2290 127 109,1 14 54,3 61 2,24 106 -11,4 42 24,1 71 
ПАР 123 875 10 -14,8 32 42,5 84 4,81 9 56,8   52 
Парагвай 17 5159 106 42,1 51 34,3 3 0,01 40 20,3 1 163,1 36 
Перу 29 4214 95 34,3 11 56,6 27 0,49 44 16,5 43 23,9 42 
Південна Корея 96 1513 62 12,2 59 24,1 130 30 47 12,3   79 
Північна Корея 133 199 39 4,5 106 -4,5 53 1,52 70 3,2 91 1,5 82 
Польща 98 1495 49 8,4 110 -7,9 60 2,23 103 -8,3 70 6,3 82 
Португалія 39 3867 21 -8,3 127 -15,7 15 0,27 86 -2,6 50 18,3 56 
Росія 108 1161 63 13,2 73 19,1 95 8,37 52 10,6   78 
Румунія 78 2149 14 -13,9 123 -13,9 43 0,97 61 8,0 55 14,1 62 
Сальвадор 42 3662 75 19,4 82 11,2 39 0,75 97 -4,9 19 61,6 59 
Саудівська 
Аравія 118 1054 81 23,6 45 36,2 127 26,65 32 26,3   81 

Сенегал 80 2104 114 54,9 92 5,2 86 4,94 123 -28,7 31 42,4 88 
Сербія 128 830 88 30,1 133 -22,5 67 2,83 126 -34,5   108 
Сирія 126 861 4 -23,0 94 3,2 129 28 71 2,6 92 1,3 86 
Сінгапур 104 1226 8 -17,2 33 42,4 50 1,23 129 -37,9   65 
Словаччина 66 2533 44 7,5 101 -2,8 46 1 90 -2,8 80 4,3 71 
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Продовження додатку Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Словенія 64 2621 32 0,0 128 -16,5 41 0,85 114 -19,8 61 11,3 73 
Судан 19 5007 53 8,9 90 8 72 3,63 95 -4,6 17 68,8 58 
США 61 2713 23 -5,2 86 9,7 69 3,38 35 23,5 74 5,4 58 
Таджикистан 111 1134 133 156,7 26 46,2 85 4,92 128 -36,2   97 
Таїланд 107 1176 64 13,8 49 34,8 90 6,9 42 17,3 48 19,3 67 
Танзанія 40 3789 52 8,6 48 35,2 82 4,58 3 91,5 7 89,4 39 
Того 114 1125 134 227,3 78 12,5 37 0,72 131 -58,6 9 83,4 84 
Тринідад і 
Тобаго 131 462 35 1,8 122 -13,6 111 12,98 107 -11,9 99 0,1 101 

Туніс 71 2433 92 31,6 96 1,6 98 8,69 115 -20,3 56 13,7 88 
Туреччина 69 2485 83 25,4 88 8,4 45 0,99 105 -10,1 64 9,5 76 
Туркменістан 130 483 42 6,0 31 43,1 133 53,74 5 79,0   68 
Угорщина 67 2506 17 -11,3 129 -17,8 44 0,97 89 -2,7 71 6,3 70 
Узбекистан 132 434 28 -1,6 3 78,7 134 57,25 2 101,1 34 33,2 56 
Україна 129 555 27 -2,1 98 -0,9 118 16,87 67 3,9   88 
Уругвай 8 6767 12 -14,3 7 62,5 2 0,01 1 120,7   6 
Філіппіни 53 2973 110 44,7 29 43,7 38 0,74 62 7,9 30 43,1 54 
Фінляндія 14 5440 34 0,7 113 -8,2 20 0,4 84 -2,2 41 26,1 51 
Франція 7 6810 30 -0,6 111 -8 9 0,17 81 -0,4 67 7,6 51 
Хорватія 63 2656 56 9,5 130 -18 32 0,55 121 -24,0   80 
Чехія 89 1764 26 -2,7 121 -13 54 1,64 96 -4,7 69 6,7 76 
Чилі 57 2823 103 40,7 25 48,1 65 2,77 56 9,6 45 22,1 59 
Чорногорія 76 2263 57 10,5 105 -4,4 78 4 93 -4,5   82 
Швейцарія 1 15273 43 6,6 68 20,6 6 0,07 39 21,4 47 20,6 34 
Швеція 3 10394 51 8,6 89 8 10 0,17 54 9,9 36 32,4 41 
Шрі Ланка 28 4220 113 50,8 27 46,2 80 4,43 57 9,5 23 56,6 55 
Ямайка 92 1652 11 -14,4 84 10,1 23 0,45 38 21,9 60 11,5 51 
Японія 30 4214 73 17,9 63 22,4 40 0,78 109 -13,9 86 3,4 67 
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Додаток М 

Інформаційна база для розрахунку комплексної інвестиційної привабливості країн (прогнозна) 

Країна 
Вуглецеефектив
ність, дол/ т. 

(менше- краще) 

Приріст ВВ,%  
(більше-краще) 

ПрирістВВП,%   
(менше- краще) 

Субсидування 
ВЕ, %  

(більше-краще) 

Приріст (спад) 
вуглецеефективн
ості 2013 до 2008 
(менеше- краще) 

Частка ВДЕ   
(% заг.обсягу) 
2009 (менеше- 

краще) 

Інтегрова-
ний 

показник  
  № Показник № Показник № Показник № Показник № Показник № Показник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Австралія 100 3989 98 2,3 111 49 78 1,79 119 45,1 26 5,4 89 
Австрія 124 6117 88 8,2 31 -3,9 114 0,41 41 -4,5 61 27,1 77 
Азербайджан 58 2185 66 15,9 94 37,9 44 7,8 107 30,1     74 
Албанія 70 2551 51 25,6 33 -3,8 131 0,02 18 -21,0 60 26,2 61 
Алжир 48 1792 23 47,6 69 21,6 11 24,07 23 -17,1 3 0,2 30 
Ангола 114 4876 10 74,2 99 40,1 55 4,43 24 -15,5 82 66,5 64 
Аргентина 67 2504 87 8,3 107 45,2 52 4,68 109 30,9 32 7,1 76 
Бангладеш 44 1663 65 15,9 95 38,1 25 12,12 127 62,5     71 
Бахрейн 11 866 48 30,0 65 19,8 13 22,78 90 14,0     45 
Бельгія 90 3351 97 3,0 26 -6,5 119 0,3 57 0,5 19 4,2 68 
Бенін 53 2056 44 31,6 55 12,1 59 3,96 43 -4,3 79 61 56 
Білорусь 10 866 57 22,6 32 -3,9 62 3,7 52 -2,0     43 
Болгарія 22 1126 110 -4,1 35 -1,7 72 2,44 80 9,7 25 5,3 57 
Болівія 52 2038 26 44,3 127 62,3 43 7,98 104 27,0 48 17,9 67 
Боснія та 
Герцеговина 9 861 34 38,2 27 -6,5 64 3,48 11 -30,0     29 

Ботсвана 111 4737 111 -4,4 84 34,3 76 2,09 92 17,1     95 
Бразилія 108 4503 30 41,5 91 36,3 124 0,2 63 2,3 71 44,5 81 
Бруней 50 2000 31 41,3 58 15,3 27 11,73 19 -20,9     37 
В’єтнам 20 1081 13 69,2 121 54,3 31 10 85 10,9 73 45,6 57 
Великобританія 109 4585 113 -7,4 22 -8,2 112 0,45 76 9,1 11 2,8 74 
Венесуела 51 2032 90 7,6 66 20,4 16 17,59 77 9,2 42 12,5 57 
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Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Вірменія 1 155 46 30,2 9 -15,4 71 2,6 10 -31,7     27 
Габон 117 5130 3 156,5 100 40,5 93 0,96 2 -60,1 76 56,2 65 
Гаїті 112 4800 120 -13,0 71 22 42 8 128 64,7 86 71,7 93 
Гана 94 3717 14 66,2 96 38,2 41 8,35 5 -56,9 87 72,5 56 
Гватемала 97 3868 39 35,3 77 27,6 88 1,05 60 1,9 78 57,2 73 
Гондурас 60 2265 89 7,7 88 35,3 111 0,46 101 23,6 74 45,9 87 
Гонконг 79 2824 56 23,2 63 19,5 86 1,18 69 4,0 5 0,4 60 
Греція 84 2999 126 -16,1 1 -24,8 105 0,52 25 -15,4 28 5,6 62 
Грузія 83 2981 28 43,8 75 23,4 79 1,78 27 -12,5     58 
Данія 130 7536 122 -14,3 19 -9,3 123 0,26 89 13,9 51 18,9 89 
Домініканська 
Республіка 85 3000 134 -80,7 78 30,1 120 0,27 106 27,4 54 20,8 96 

Еквадор 54 2097 42 33,6 89 35,4 19 16,57 108 30,5 46 15,7 60 
Еритрея 98 3875 9 80,0 134 121,4 9 25 116 36,5     73 
Естонія 18 1058 68 14,7 21 -8,4 69 2,82 31 -8,8 49 18,2 43 
Ефіопія 125 6119 36 36,8 125 58,3 67 3,37 114 34,0 96 93,3 94 
Єгипет 23 1130 59 21,8 120 53,5 10 24,38 59 1,1 17 4 48 
Ємен 33 1268 80 9,5 52 10,5 22 15,41 75 8,2     52 
Замбія 131 8417 6 137,5 97 38,4 33 9,81 16 -22,7 95 92,3 63 
Зімбабве 25 1141 16 63,3 130 76,4 3 31,54 122 50,3 84 69,1 63 
Йорданія 41 1634 37 36,2 101 41,8 20 15,67 87 12,1 10 1,7 49 
Ізраїль 81 2930 85 8,6 61 19 101 0,64 111 32,9 22 4,9 77 
Індія 16 1019 27 44,0 105 43,5 47 6,2 55 -0,1 63 28,1 52 
Індонезія 47 1774 41 33,7 129 72,2 38 8,6 113 33,4 67 34,4 73 
Ірак 30 1221 4 150,7 112 49,4 7 27,74 35 -7,3 4 0,2 32 
Іран 13 897 128 -18,1 117 51 4 30,35 99 23,5 6 0,7 61 
Ірландія 123 6114 115 -9,0 3 -20 104 0,53 47 -2,7 16 3,8 68 
Ісландія 102 4000 7 123,8 4 -19 127 0,11 3 -59,0 90 82,9 56 
Іспанія 101 3990 130 -22,0 10 -15,2 110 0,46 86 12,1 34 7,9 79 
Італія 115 4954 117 -10,4 15 -12,8 117 0,34 66 3,4 35 8,2 78 
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Продовження додатку М 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Казахстан 15 1010 75 11,1 113 49,9 35 8,98 125 56,6     73 
Камбоджа 99 3944 133 -54,3 92 36,5 30 10 110 32,7 85 69,7 92 
Камерун 92 3514 15 65,1 54 11,6 36 8,8 15 -23,1 89 76,1 50 
Канада 80 2862 102 0,1 60 18 82 1,52 98 22,2 47 17 78 
Катар 61 2287 11 69,9 126 58,5 26 11,93 67 3,6     58 
Кенія 89 3333 12 69,8 85 34,4 99 0,68 70 6,0 92 83,8 75 
Киргизстан 38 1512 38 35,6 68 21,6 12 23,04 71 6,1     45 
Китай 32 1265 76 10,8 131 78,6 58 3,97 112 33,4 41 12,3 75 
Кіпр 65 2473 106 -1,3 20 -8,4 102 0,59 48 -2,7 18 4 60 
Колумбія 113 4843 24 44,9 114 50 116 0,37 72 7,5 62 27,7 84 
Конго ДР 126 6393 77 10,7 115 50,4 65 3,46 123 50,4 98 96,2 101 
Конго 
Республіка 49 1923 45 30,8 73 22,5 39 8,57 1 -60,9     41 

Коста-Ріка 129 7047 74 12,1 118 51,3 118 0,32 120 47,3 75 54,5 106 
Кот-д'Івуар 103 4068 116 -9,2 40 3 48 6,07 121 48,0 88 75,5 86 
Куба 56 2145 20 57,4 70 21,7 32 10 22 -19,5 38 10,1 40 
Кувейт 45 1710 49 28,3 59 16,7 15 19,08 36 -6,9     41 
Латвія 86 3121 103 0,0 11 -15 106 0,52 34 -7,5 56 22,7 66 
Литва 73 2682 53 24,5 16 -11,4 107 0,5 17 -21,5 43 13,5 52 
Ліван 75 2724 67 15,8 93 37,5 23 12,99 105 27,4 15 3,7 63 
Лівія 29 1208 129 -19,8 18 -10,1 14 21,47 56 0,3 7 0,9 42 
Люксембург 119 5278 99 1,9 36 -1,4 61 3,71 61 2,1 12 3 65 
Македонія 26 1146 69 14,4 42 4,1 84 1,37 44 -3,7     53 
Малайзія 35 1387 55 23,4 81 31,5 34 9,09 82 9,9 23 5 52 
Мальта 76 2742 132 -38,5 38 0 129 0,07 131 84,3 1 0,1 85 
Марокко 77 2742 18 60,7 51 10,1 60 3,86 53 -1,7 37 9,9 49 
Мексика 63 2366 63 17,6 44 7,5 73 2,39 8 -36,1 97 95,9 58 
Мозамбік 122 5519 5 145,0 116 50,5 28 10,34 94 19,8     73 
Молдова 14 986 81 9,4 64 19,7 80 1,66 129 74,8 13 3,3 64 
Монголія 19 1074 50 27,7 133 80,4 54 4,56 13 -27,2     54 

 



 

 

483 

483 

Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Намібія 88 3263 64 16,7 98 39,3 87 1,15 102 24,2     88 
Непал 120 5353 17 60,7 123 55,6 121 0,27 62 2,1     89 
Нігерія 91 3437 19 59,1 82 33 46 6,3 124 55,6 94 91,7 76 
Нідерланди 87 3139 119 -11,4 17 -11,3 109 0,48 84 10,7 21 4,4 73 
Нікарагуа 42 1646 58 22,0 74 23,4 132 0,01 118 39,7 80 61,5 84 
Німеччина 104 4161 94 5,6 28 -6,4 100 0,67 50 -2,5 24 5,2 67 
Нова Зеландія 110 4610 95 5,3 80 31,5 77 1,95 117 36,9 65 33,1 91 
Норвегія 133 11089 70 14,4 48 9,5 128 0,11 58 0,5 72 45,3 85 
ОАЕ 40 1514 33 38,7 56 12,3 21 15,54 33 -7,8     37 
Оман 36 1434 35 37,3 79 30,6 18 16,79 37 -5,8     41 
Пакистан 34 1337 61 18,7 119 52,4 29 10,09 115 34,4 68 37,7 71 
Панама 62 2290 8 109,1 122 54,3 74 2,24 29 -11,4 58 24,1 59 
ПАР 12 875 125 -14,8 103 42,5 51 4,81 126 56,8     83 
Парагвай 118 5159 29 42,1 83 34,3 134 0,01 95 20,3 99 163,1 93 
Перу 105 4214 40 34,3 124 56,6 108 0,49 91 16,5 57 23,9 88 
Південна Корея 39 1513 73 12,2 76 24,1 5 30 88 12,3     56 
Північна Корея 2 199 96 4,5 29 -4,5 83 1,52 65 3,2 9 1,5 47 
Польща 37 1495 86 8,4 25 -7,9 75 2,23 32 -8,3 29 6,3 47 
Португалія 96 3867 114 -8,3 8 -15,7 122 0,27 49 -2,6 50 18,3 73 
Росія 27 1161 72 13,2 62 19,1 40 8,37 83 10,6     57 
Румунія 57 2149 121 -13,9 12 -13,9 91 0,97 74 8,0 45 14,1 67 
Сальвадор 93 3662 60 19,4 53 11,2 96 0,75 38 -4,9 81 61,6 70 
Саудівська 
Аравія 17 1054 54 23,6 90 36,2 8 26,65 103 26,3     54 

Сенегал 55 2104 21 54,9 43 5,2 49 4,94 12 -28,7 69 42,4 42 
Сербія 7 830 47 30,1 2 -22,5 68 2,83 9 -34,5     27 
Сирія 8 861 131 -23,0 41 3,2 6 28 64 2,6 8 1,3 43 
Сінгапур 31 1226 127 -17,2 102 42,4 85 1,23 6 -37,9     70 
Словаччина 69 2533 91 7,5 34 -2,8 89 1 45 -2,8 20 4,3 58 
Словенія 71 2621 104 0,0 7 -16,5 94 0,85 21 -19,8 39 11,3 56 



 

 

484 

484 

Продовження додатку М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Судан 116 5007 82 8,9 46 8 63 3,63 40 -4,6 83 68,8 72 
США 74 2713 112 -5,2 49 9,7 66 3,38 100 23,5 27 5,4 71 
Таджикистан 24 1134 2 156,7 108 46,2 50 4,92 7 -36,2     38 
Таїланд 28 1176 71 13,8 86 34,8 45 6,9 93 17,3 52 19,3 63 
Танзанія 95 3789 83 8,6 87 35,2 53 4,58 132 91,5 93 89,4 91 
Того 21 1125 1 227,3 57 12,5 98 0,72 4 -58,6 91 83,4 45 
Тринідад і 
Тобаго 4 462 100 1,8 13 -13,6 24 12,98 28 -11,9 2 0,1 29 

Туніс 64 2433 43 31,6 39 1,6 37 8,69 20 -20,3 44 13,7 41 
Туреччина 66 2485 52 25,4 47 8,4 90 0,99 30 -10,1 36 9,5 54 
Туркменістан 5 483 93 6,0 104 43,1 2 53,74 130 79,0     67 
Угорщина 68 2506 118 -11,3 6 -17,8 92 0,97 46 -2,7 30 6,3 60 
Узбекистан 3 434 107 -1,6 132 78,7 1 57,25 133 101,1 66 33,2 74 
Україна 6 555 108 -2,1 37 -0,9 17 16,87 68 3,9     47 
Уругвай 127 6767 123 -14,3 128 62,5 133 0,01 134 120,7     129 
Філіппіни 82 2973 25 44,7 106 43,7 97 0,74 73 7,9 70 43,1 76 
Фінляндія 121 5440 101 0,7 23 -8,2 115 0,4 51 -2,2 59 26,1 78 
Франція 128 6810 105 -0,6 24 -8 125 0,17 54 -0,4 33 7,6 78 
Хорватія 72 2656 79 9,5 5 -18 103 0,55 14 -24,0     55 
Чехія 46 1764 109 -2,7 14 -13 81 1,64 39 -4,7 31 6,7 53 
Чилі 78 2823 32 40,7 110 48,1 70 2,77 79 9,6 55 22,1 71 
Чорногорія 59 2263 78 10,5 30 -4,4 57 4 42 -4,5     53 
Швейцарія 134 15273 92 6,6 67 20,6 130 0,07 96 21,4 53 20,6 95 
Швеція 132 10394 84 8,6 45 8 126 0,17 81 9,9 64 32,4 89 
Шрі Ланка 107 4220 22 50,8 109 46,2 56 4,43 78 9,5 77 56,6 75 
Ямайка 43 1652 124 -14,4 50 10,1 113 0,45 97 21,9 40 11,5 78 
Японія 106 4214 62 17,9 72 22,4 95 0,78 26 -13,9 14 3,4 63 



 

 

485 

485 

Додаток Н 
 

Таблиця 1 
Матриця пріоритетів застосування мультиплікативного механізму фінансової 

підтримки різних типів проектів низьковуглецевого розвитку 
Основні типи 
проектів енер-
гоконверсії 
(створення 

низьковуглецевих 
потужностей) 

 
	

Механізми підтримки 	
Компенса-
ція від-
сотків за 
кредитами   

Спів- 
інвестуван-
ня проектів 

Співфінан-
сування 
фіксованих 
тарифів і 
надбавок   

Г
ар
ан
ті
ї з
а 

кр
ед
ит
ам
и 
на

 
об
ла
дн
ан
ня

 
П
ер
ед
ач
а 

те
хн
ол
ог
ій

 
П
ер
ед
ач
а 
пр
ое
кт

- 
но
ї д
ок
ум
ен
та
ці
ї 

 

50%	 100%	 30%	 50%	 30%	 50%	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
1. Сонячної 
енергетики	

 
+	

 
+	

 
+	

 
+	

 
+	

 
+	

 
+	

 
+	

 
+	

2. Вітрової 
енергетики	

 
+	

 
+	

 
+	

 
+	

 
+	

 
+	

 
+	

 
+	

 
+	

3. Малих і міні 
гідро- та геотер-
мальних станцій	

 
 

+	

 
 

+	

 
 

+	

 
 

+	

	 	  
 

+	

 
 

+	

 
 

+	

4. Біоенергетики 
(для найменш 
розвинених країн)	

 
 

+	

 
 

+	

 
 

+	

 
 

+	

	 	  
 

+	

 
 

+	

 
 

+	

5. У ЖКГ (для 
споживачів 
бюджетної сфери)	

 
 

+	

 
 

+	

 
 

+	

 
 

+	

	 	  
 

+	

 
 

+	

 
 

+	

6. У ЖКГ (для 
малого бізнесу)	

 
+	

 
+	

 
+	

	 	 	  
+	

 
+	

 
+	

7. У міському 
господарстві	

 
+	

 
+	

 
+	

	 	 	  
+	

 
+	

 
+	

8. На громадсько-
му транспорті (для 
малого бізнесу)	

 
 
 

+	

 
 
 

+	

 
 
 

+	

	 	 	  
 
 

+	

 
 
 

+	

 
 
 

+	
9. У місцевих 
переробних 
галузях (для 
малого бізнесу)	

 
 
 

+	

 
 
 

+	

	 	 	 	  
 
 

+	

 
 
 

+	

 
 
 

+	

10. У сфері 
споживчого 
обслуговування 
(для малого 
бізнесу)	

 
 
 
 

+	

 
 
 
 

+	

	 	 	 	  
 
 
 

+	

 
 
 
 

+	

 
 
 
 

+	

Розроблено автором 
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486 

Додаток П 
 

Таблиця 1 
Матриця пріоритетів застосування мультиплікативного механізму фінансової 

підтримки різних типів проектів за видами бізнесу 
 

Тип 
проекту 

Вид бізнесу 
 
 

Компенса-
ція від- 
сотків за 
кредитами   

Спів- 
інвестуванн
я проектів 

Співфінан-
сування 
фіксованих 
тарифів і 
надбавок   Г

ар
ан
ті
ї з
а 

кр
ед
ит
ам
и 
на

 
об
ла
дн
ан
ня

 

П
ер
ед
ач
а 

те
хн
ол
ог
ій

 
П
ер
ед
ач
а 

пр
ое
кт
но
ї 

до
ку
м
ен
та
ці
ї 

 

50% 100% 30% 50% 30% 50% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Сонячна 
енергетика 

• ТНК 
• середній 
• малий 
• домашні 
господарства 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
+ 
+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
2. Вітрова 
енергетика 

• ТНК 
• середній 
• малий 
• домашні 
господарства 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
3. Біоенер-
гетика 

• ТНК 
• середній 
• малий 
• домашні 
господарства 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

 
+ 
+ 
 

+ 

 
 

+ 
 

+ 

 
 

+ 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

4.Мала 
гідро- та 
гідротер-
мальна 
енергетика 

• ТНК 
• середній 
• малий 
• домашні 
господарства 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
 

+ 

 
 

+ 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
5. Прид- 
бання і 
установка 
обладнан-
ня, яке 
забезпечує 
скорочення 
викидів 
вуглецю не 
менше як 
на 30% у 
неенергети
чних 
секторах 
економіки 

• ТНК 
• середній 
• малий 
• домашні 
господарства 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

 
+ 
+ 
 

+ 

 
 

+ 
 

+ 

 
 
 
 

+ 
 

   
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
 

+ 
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