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МіжнАрОднО-прАвОве регУЛювАння прОбЛеМи ЗМіни кЛіМАтУ
Анотація. У статті розглядається сучасний стан врегулювання проблеми зміни клімату, аналізується між-
народна нормативно-правова база, що спрямована на скорочення шкідливих викидів в атмосферу, а також 
ефективність впровадження міжнародних норм, що стосується даної проблеми, на національному рівні. Зо-
крема, велику увагу приділено положенням Кіотського протоколу, його ратифікації та механізмам подолання 
проблеми шкідливих викидів, що пропонуються останнім. Також зосереджено увагу на недоліках Кіотського 
протоколу, пов’язаних з практичним втіленням його положень, розкрито проблему «тіньового» боку реалізації 
механізму продажу квот на викиди парникових газів в межах даного протоколу. В статті також розглядається 
Паризька угода, що повинна прийти на зміну Кіотському протоколу в 2020 році, та її положення.
ключові слова: Глобальне потепління, Кіотський протокол, парникові гази, скорочення кількості 
викидів, торгівля квотами.
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internAtiOnAl lAw regulAtiOn Of climAte chAnge prOblem
summary. The article examines the current state of climate change problem, analyzes international legal 
acts concerning declining of harmful emission into the atmosphere, and effectiveness of implementation these 
international rules, which relate to this problem, at the national level. The article also examines the provisions 
of the Kyoto Protocol, its ratification and the mechanisms for overcoming the problem of harmful emissions 
proposed by the last one. However, it should be noted that the United States signed the Protocol, but did not 
ratify it. This is a bit of a knock-on motivation for other countries to fulfill their obligations, because the part of 
US carbon dioxide emissions from the world is 25%.It also focuses on the disadvantages of the Kyoto Protocol 
related to the practical implementation of its provisions, the problem of the "shadow" side of the mechanism for 
selling greenhouse gas emission quotas. The quotas trading is the most discussed and scandalous component of 
the Kyoto Protocol. The ways in which the participating States have implemented this mechanism have raised 
many complaints from representatives of public environmental organizations, because often green investment 
projects have turned out to be business projects. The article also examines the Paris Agreement, which should 
replace the Kyoto Protocol in 2020, and its provisions. Al though Ukraine is trying to adapt its legislation to 
European standards, but there alit proves the opposite view. Ukraine has set for itself a commitment not to 
exceed 60% of emissions as it was in 1990s. But this kind of standard is using in industry at this moment.  
According to the Paris Agreement, Ukraine does not foresee a real reduction of greenhouse gas emissions.  
This fact is contrary to the principle of sustainable development provided for in the Association Agreement 
with the European Union. That’s why, Ukraine should introduce measures that will really reduce the amount 
of emissions into the atmosphere. So, this article has not only theoretical meaning but also it be relevant for 
practical implementation and useful in shaping the strategy of ecological policy.
Keywords: Global warming, Kyoto Protocol, greenhouse gas, reduction the number of emission, emission 
trading.

Постановка проблеми. Кожного року все 
частіше і частіше ми спостерігаємо в нови-

нах велику кількість екокатастроф та їх жахливі 
наслідки. Донедавна здавалося, що ми й далі бу-
демо спостерігати за екологічними проблемами 
лише по телевізору, але, на жаль, це відбуваєть-
ся зовсім поруч та забирає більше людських жит-
тів аніж війна чи епідемії. За даними Національ-
ного екологічного центру України найгострішою 
проблемою, що наразі стоїть перед людством 
є зміна клімату, а саме глобальне потепління. 
Висновки міжнародних наукових центрів, що до-
сліджують зміни клімату, попереджають про те, 
що вірогідно, протягом наступного століття тем-
пература підвищиться на 2-5 градусів за Цельсі-
єм. Такі зміни зумовлені викидами парникових 
газів в атмосферу, неефективним споживанням 
енергії, що призвело до виникнення такого яви-
ща як парниковий ефект. 

Серйозний характер даної проблеми підкрес-
лює також той факт, що питання шкідливих вики-
дів парникових газів в атмосферу широко обгово-

рюється та регулюється не лише на національному 
рівні, а й на рівні міжнародних організацій.

Аналіз останніх досліджень. Досліджен-
ням даної проблеми займалася значна кількість 
не тільки вітчизняних вчених, а й зарубіжних, 
зокрема це Конвей В. Хендерсон, Жаклін Піл, 
Деніель Боданский. Окремі питання щодо зміни 
клімату та врегулювання даної теми у міжнарод-
но-правових актах, а саме у Кіотському протоко-
лі, який прийнято 11. 02.1997 року, досліджували 
Л.В. Жарова, Я.В. Кульчицький, А. Андрусевич, 
С. Кравченко та інші.

У роботах вищезазначених науковців досить 
повно викладено матеріал щодо суто теоретич-
ного боку зазначеної проблеми, але натомість 
недостатньо уваги приділено дослідженню саме 
практичної реалізації заходів, що передбачені 
у міжнародно-правових актах, та оцінці їх ефек-
тивності в нашій країні. 

Мета статті. Враховуючи вищезазначене, 
можна сформувати завдання статті, яке поля-
гатиме у дослідженні практичної реалізації по-
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ложень Кіотського протоколу в України, оцінити 
ефективність даного документу на національно-
му рівні, а також в аналізі та оцінці положень 
Паризької угоди 2015 року, у формуванні про-
гнозних висновків її дієвості, яка у найближчо-
му майбутньому (2020 рік) прийде на зміну Кіот-
ському протоколу.

виклад основного матеріалу досліджен-
ня. 90-ті роки ХХ століття, зазвичай, вважають 
ерою «екологізації» міжнародних відносин. Саме 
в цей час людство почало помічати, що під дією 
антропогенного впливу людини спричиняються 
значні зміни клімату. Останнє призводить до 
частішого виникнення надзвичайних ситуацій, а 
подеколи навіть до зникнення цілих екосистем, 
які не змогли пристосуватися до таких змін.

В умовах необхідності збереження життя на пла-
неті глобальний характер проблеми регулювання 
викидів парникових газів сприяє розширенню дер-
жавних кордонів. Міжнародно-правовий альянс 
у сфері інвентаризації парникових газів, його роль 
та функції у суспільному житті посідають окреме 
важливе місце. Правове регулювання цього явища 
у світовому масштабі призвело до створення дієвих 
механізмів задля зменшення антропогенних вики-
дів парникових газів в атмосферу. 

Дійсно, міжнародна спільнота виявила за-
непокоєння даною проблемою, на підставі чого 
у 1992 році було проведено Конференцію ООН 
з навколишнього середовища й розвитку в м. 
Ріо-де-Жанейро. Результати цієї Конференції 
втілилися в Рамковій Конвенції ООН про зміну 
клімату. Спеціально для підготовки щодо укла-
дення даної конвенції Генеральна Асамблея 
ООН 11 грудня 1990 року створила Міжурядовий 
комітет з ведення переговорів. Протягом двох ро-
ків цей комітет провів п’ять сесій за участю по-
над 150 держав. 

Мета даної Конвенції, яка визначена у ст. 
2 цього документу, полягає у стабілізації концен-
трації парникових газів в атмосфері на такому 
рівні, який не допускав би небезпечного антропо-
генного впливу на кліматичну систему планети. 
Такий рівень має бути досягнутий у строки, необ-
хідні для природної адаптації екосистем до зміни 
клімату, що дасть можливість не ставити під за-
грозу виробництво і сприятиме забезпеченню по-
дальшого економічного сталого розвитку [1].

Також задля недопущення можливого кри-
тичного показника глобального потепління до 
даної міжнародної угоди були прийняті кількісні 
зобов’язання країн стосовно скорочення кількос-
ті викидів парникових газів в атмосферу, які вті-
лилися у Кіотському протоколі. Період підписан-
ня такого протоколу для країн тривав з 1998 по 
1999, і остаточно Кіотський протокол почав діяти 
з 16 лютого 2005 року.

Сьогодні даний протокол ратифікований 
192 країнами. Разом з тим слід зазначити, що 
США підписали даний протокол, але не ратифі-
кували його. Саме це трішки «збиває» мотивацію 
інших країн виконувати свої зобов’язання, адже 
частка викидів вуглекислого газу США від світо-
вих становить 25%.

Перший період реалізації положень протоко-
лу розпочався 1 січня 2008 р. та продовжився до 
31 грудня 2012 р., після чого на зміну йому за-
пропонована нова угода, основні положення якої 

були прийняті в грудні 2009 р. на Міжнародній 
конвенції ООН у м. Копенгаген (Данія).

У грудні 2012 р. – завершальному році дії Кі-
отського протоколу – Сторони Рамкової Конвен-
ції ООН погодились з необхідністю прийняття 
у 2015 р. глобальної угоди про зміну клімату на 
період до 2020 р., розширенням її сфери дії через 
прийняття зобов’язань щодо протидії зміні клі-
мату максимальною кількістю країн. Водночас, 
було прийнято Дохійську поправку, основними 
положеннями якої подовжувався термін дії Кі-
отського протоколу на другий період зобов’язань 
(2013-2020 рр.) [2].

Україна від 29.10.1996 р. ратифікувала Рам-
кову конвенцію ООН про зміну клімату. Кон-
венцією створено глобальний механізм спів-
робітництва, включаючи систему моніторингу 
та звітування про національні викиди парнико-
вих газів (ПГ).

Законом України від 01.07.2015 р. № 562-VIII 
ратифіковано Протокол про стратегічну оцінку 
до Конвенції про оцінку впливу на навколиш-
нє середовище у транскордонному контексті від 
21.05.2003 р. № 995_b99, яким серед іншого пе-
редбачено використання стратегічної екологіч-
ної оцінки при прийнятті планів, програм, за-
конодавства; доступ до відповідної інформації 
та участь громадськості у процесі прийняття рі-
шень, зміцнення міжнародного співробітництва 
шляхом проведення оцінки транскордонних еко-
логічних наслідків діяльності тощо [3].

Кіотський протокол є першою глобальною 
угодою держав, яка стосується охорони навко-
лишнього середовища та заснована на трьох 
ринкових механізмах регулювання: механізм 
міжнародної торгівлі квотами на викиди парни-
кових газів; механізм спільного впровадження; 
механізм чистого розвитку.

Механізм чистого розвитку (МЧР) – режим 
співробітництва, створений в рамках Кіотського 
протоколу, який відкриває потенційні можли-
вості для допомоги країнам, що розвиваються, 
в гарантуванні стійкого розвитку за рахунок під-
тримки екологічних інвестицій від розвинених 
країн-учасниць протоколу. 

Механізм спільного впровадження являє со-
бою реалізацію інвестиційних проектів на тери-
торії однієї сторони, яка ратифікувала протокол, 
за участю іншої сторони, учасника протоколу, як 
інвестора. Згідно тексту протоколу, сторона (при-
ймаюча) може передати будь-якій іншій такій 
стороні (інвестору) або отримувати від неї оди-
ниці величин скорочення викидів, визначених 
внаслідок проектів, спрямованих на скорочення 
антропогенних викидів із джерел або на збіль-
шення абсорбції поглиначами парникових газів 
у будь-якому секторі економіки (ст. 6 Протоколу). 

Лише з самих визначень даних механізмів 
в протоколі бачимо, що вони по суті дублюють 
один одного. Даний факт не може свідчити про 
ефективність такого регулювання [4, с. 71].

Механізм торгівлі квотами полягає у можли-
вості для держав-учасниць, які мають у резерві 
невикористані об’єми викидів парникових газів 
межах наданої Протоколом квоти, продавати їх 
тим країнам, що перевищили норму дозволених 
викидів. Даний механізм досить часто назива-
ють «зеленими інвестиціями».
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Та попри це, торгівля квотами є найбільш 
обговорюваною та скандальною складовою Кі-
отського протоколу. Ті способи, якими держави-
учасниці реалізували даний механізм, виклика-
ли багато нарікань у представників громадських 
екологічних організацій, оскільки часто проекти 
зелених інвестицій виявлялися не «зеленими», 
а далекими від екології бізнес-проектами. Осно-
вна проблема полягала у тому, що Кіотський 
протокол не передбачав чіткої процедури про-
дажу таких квот, як повинні використовуватись 
кошти від їх продажу, порядок звітності, а також 
не було врегульовано питання щодо відповідаль-
ності країн, що неефективно використовували 
такі кошти [5, с. 68].

Згідно з інформацією, наданою Національним 
екологічним центром, до державного бюджету 
України у 2009-2010 роках надійшло 470 мільйо-
нів євро в результаті продажу надлишкових квот. 
Але за весь час дії Кіотського протоколу Україна 
порушила безліч міжнародних зобов’язань та «про-
валила» численні екологічні інвестиційні проекти.

Мабуть, найбільш скандальною є історія сто-
совно використання грошей від продажу над-
лишкових квот Японії, яка пов’язана з проваль-
ним тендером стосовно LED-світильників у січні 
2015 року.

Обов’язок проведення даного тендеру був по-
кладений на державне підприємство «Українські 
екологічні інвестиції». Після оголошення тендеру 
до Антимонопольного комітету України надійшло 
близько 10 скарг щодо дискримінаційних умов 
участі. Але належної реакції від Антимонополь-
ного комітету не було. Не зважаючи на це, одним 
із скаржників, ТОВ «Телекомунікаційні техно-
логії», було подано позов до Господарського суду 
міста Києва. Останній визнав умови дискриміна-
ційними та заборонив державному підприємству 
«Українські екологічні інвестиції» проводити тен-
дер. Але сумнозвісний тендер відбувся і всі вісім 
акцептів на суму півмільярда гривень зібрало 
нікому невідоме ТОВ «Агротехбуд». Згодом, все-
таки, тендер був визнаний Антимонопольним ко-
мітетом України незаконним на підставі вищез-
гаданого рішення суду, а організатором тендеру 
та ТОВ «Агротехбуд» зацікавились правоохоронні 
органи, Державна фіскальна служба та Націо-
нальне антикорупційне бюро [6].

Проте, «кіотські» гроші все таки були реалізо-
вані на нібито екологічні проекти. Найвідоміші 
з них – це придбання гібридних авто для Націо-
нальної поліції та модернізація вагонів типу «Е» 
для Київського метрополітену.

Тим не менш, провівши аудит Міністерства 
екології та природних ресурсів на період з 2015 по 
2017 роки, Державна аудиторська служба виявила 
неефективне використання коштів Кіотського про-
токолу, які були надані на проекти з скорочення 

викидів парникових газів. Даним проектом перед-
бачалося, що викиди скоротяться на 48 404,93 тон 
вуглекислого газу, але на практиці досягти запла-
нованих показників вдалося лише на 3-4%. 

З 30 листопада по 12 грудня 2015 р. в Парижі 
пройшла 21 Конференція Сторін Рамкової кон-
венції ООН про зміну клімату, в якій взяли участь 
196 країн світу, де було прийнято глобальну уго-
ду, яка спрямована на протидію зміні клімату на 
2021–2030 рр., яка має назву Паризька угода.

Україна підписала (22 квітня 2016 р.) Па-
ризьку угоду про зміну клімату і ратифікувала її 
14 липня 2016 р. До цього міжнародно-правового 
документу приєдналися 175 держав, в т.ч. США 
та Китай. Паризька угода про зміни клімату 
вступає в силу 1 січня 2021 р. та набере чинності 
на 30-тий день після ратифікації щонайменше 
55 державами.

Незважаючи на те, що наша країна актив-
но співпрацює с ЄС, адаптує своє законодав-
ство відповідно до європейських стандартів 
та зобов’язується впроваджувати заходи щодо 
скорочення впливу на довкілля, але реалії до-
водять наступне. Згідно з Паризькою угодою, 
Україна визначила для себе зобов’язання не пе-
ревищувати у 2030 році 60% обсягів викидів ста-
ном на 1990 рік. Але така норма викидів вико-
ристовується у промисловості на даний момент. 
Таким чином, Україна не впроваджує жодних 
стратегічних кроків щодо зменшення обсягів ви-
кидів парникових газів.

висновки. Проблема зміни клімату наразі 
стоїть дуже гостро і потребує детального врегу-
лювання не лише на національному рівні, а й на 
міжнародному. Кіотський протокол, який діє на-
разі, не може забезпечити достатньо ефективного 
механізму скорочення викидів парникових газів, 
насамперед через те, що є безліч законодавчих 
прогалин, що не врегульовують певних відносин 
між державами. Останнє породжує «тіньовий» 
аспект дії даного Протоколу.

За Паризькою угодою Україною не передба-
чено реальне скорочення викидів парникових 
газів. Даний факт суперечить принципу сталого 
розвитку, який передбачено Угодою про асоціа-
цію з ЄС. Тому Україна мусить запроваджувати 
заходи, що дійсно призведуть до зменшення об-
сягів викидів в атмосферу. Україна повинна орі-
єнтуватись не тільки на торгівлю надлишковими 
квотами, а зосередити свою увагу на реалізації 
енергоефективних проектів, що реально б змен-
шили обсяг викидів парникових газів. У наш час 
потрібно переглянути ціль зі скорочення викидів 
парникових газів за сценарієм економічного роз-
витку, що передбачає встановлення цільових по-
казників енергоефективності та розвитку віднов-
люваної енергетики, а також цінових механізмів 
для викидів парникових газів.
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