
1 

КОНЦЕПЦІЯ  

реалізації державної політики у сфері зміни клімату 

 

Проблема, яка потребує розв’язання 

На початку ХХІ століття світова спільнота визнала зміну клімату однією з основних 

проблем світового розвитку з потенційно серйозними наслідками для глобальної економіки 

та міжнародної безпеки внаслідок  підвищення прямих і непрямих ризиків, пов’язаних із 

енергетичною безпекою, забезпеченістю продовольством, здоров'ям и життям людей, 

наявністю водних ресурсів, стабільним існуванням природних екосистем. Слабка здатність 

країн адаптуватися до таких проявів зміни клімату, як повені, посухи, руйнування берегів і 

тривалі періоди з аномально спекотною погодою, може призвести до соціальної та 

економічної нестабільності. За останні два десятиріччя зміна клімату із суто екологічного 

питання перетворилася в одну з найбільш гострих проблем світової економіки і політики у 

контексті вироблення стратегій скорочення викидів парникових газів і поступового 

переходу до низьковуглецевого розвитку всіх секторів економіки і складових 

життєдіяльності людини. 

«Прийняття термінових заходів з боротьби зі зміною клімату та її наслідками» є 

однією із цілей, сформульованих у новому порядку денному сталого розвитку на період до 

2030 р., ухваленому 25 вересня 2015 р. на Саміті сталого розвитку. 

Міжурядова група експертів зі зміни клімату, визначила, що антропогенний вплив 

на кліматичну систему є домінуючою причиною потепління, що спостерігається з середини 

XX століття і задля уникнення катастрофічних наслідків зміни клімату має бути досягнуто 

скорочення викидів парникових газів такого масштабу, щоб утримати глобальне 

потепління в межах 2°С. 

На глобальному рівні вирішення питань, пов’язаних зі зміною клімату, на даний час 

регулюється Рамковою конвенцію ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) та Кіотським 

протоколом до неї. 12 грудня 2015 р. під час проведення двадцять першої Конференції 

Сторін РКЗК ООН було прийнято нову глобальну кліматичну угоду, яка отримала назву 

«Паризька угода». Зазначена угода і прийняті  Конференцією Сторін рішення є надзвичайно 

широкими за змістом і фактично охоплюють всю світову економіку. Імплементація 

Паризької угоди, перш за все, сприятиме прискоренню впровадження інноваційних, 

високоефективних технологій і матиме наслідком закінчення ери викопного палива. Всі без 

винятку країни повинні визнати свої національні цілі зі скорочення викидів, технологічного 

переозброєння та адаптації до зміни клімату. 

Зміна клімату створює серйозні загрози та виклики для сталого розвитку України, 

спричинені високою енергоємністю та вуглецеємністю економіки, наявністю негативних 

наслідків зміни клімату та пов’язаних з цим підвищених ризиків для здоров’я і 

життєдіяльності людини, природних екосистем, секторів економіки, що посилюватимуться 

в майбутньому.  

Як сторона РКЗК ООН та Кіотського протоколу до неї Україна забезпечує виконання 

зобов’язань за цими міжнародними угодами, проте державна політика у сфері зміни клімату 

має фрагментарний характер і досі розглядається як складова виключно екологічної 

політики. Відсутність системного підходу до проблеми зміни клімату в цілому 

унеможливлює прийняття управлінських рішень щодо дій із запобігання зміні клімату та 

адаптації до неї в масштабах всієї економіки держави. 

У той же час, нові завдання, які обумовлені доцільністю ратифікації Україною 

Паризької угоди та подальшої імплементації її положень, потребують формування цілісної 

і послідовної державної політики у сфері зміни клімату. 

Основними причинами виникнення проблеми щодо невідкладного вдосконалення 

зазначеної державної політики, яка потребує розв’язання, є наступні: 

- недостатня законодавча та нормативно-правова урегульованість її основних 

засад; 
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- низька інституційна спроможність та слабка координація органів державної 

влади щодо планування і реалізації дій у зазначеній сфері; 

- неузгодженість політики у сфері зміни клімату з законодавчими та нормативно-

правовими актами в інших соціально-економічних сферах; 

- недостатність фінансових ресурсів;  

- відсутність системного підходу до створення наукового підґрунтя діяльності у 

сфері зміни клімату; 

- недостатня обізнаність громадянського  суспільства та органів державної влади 

з усіх аспектів проблеми зміни клімату та низьковуглецевого розвитку держави. 

Формування і подальша реалізація цілісної державної політики у сфері зміни 

клімату, гармонізованої з міжнародним законодавством, є складним завданням внаслідок 

мультидисциплінарного характеру проблеми. Політично, економічно і науково 

обґрунтовані рішення з питань зміни клімату мають прийматися для всіх секторів 

економіки, включаючи енергетику, промисловість, агропромисловий комплекс, транспорт, 

водне, лісове і житлово-комунальне господарства, землекористування, а також охорону 

здоров’я, збереження і відтворення природних екосистем. 

Концепція покликана визначити стратегічний підхід до посилення реагування 

держави на виклики, пов’язані зі зміною клімату, та визначити основні шляхи досягнення 

цілей України щодо скорочення викидів і збільшення поглинання парникових газів та 

адаптації до наслідків зміни клімату. Вона має пов’язати політику у сфері зміни клімату зі 

стратегіями, політиками, планами і програмами у інших сферах економічного і соціального 

розвитку держави. 

Реалізація стратегічного підходу, передбаченого Концепцією, суттєво сприятиме 

досягненню цілей сталого розвитку України та посиленню її ролі у глобальних зусиллях 

щодо боротьби зі зміною клімату. 

 

Мета і строки реалізації Концепції 

Загальною метою Концепції є вдосконалення державної політики у сфері зміни 

клімату задля досягнення сталого розвитку держави, створення правових та інституційних 

передумов для забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку за умов 

економічної, енергетичної та екологічної безпеки і підвищення добробуту громадян.  

Концепція є основою для розроблення нормативно-правових актів, стратегій, 

загальнодержавних (національних), регіональних та галузевих планів дій щодо їх 

виконання. 

 

Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2016-2030 років. 

 

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного 

аналізу можливих варіантів 

Розв’язання проблеми можливе трьома варіантами. 

Перший варіант передбачає залишення існуючої ситуації без змін, внаслідок якої в 

Україні вживатимуться несистемні заходи, спричинені прийняттям обов’язкових для 

виконання рішень Конференцій Сторін РКЗК ООН та Кіотського протоколу до неї або  

спрямовані на термінове вирішення внутрішніх проблем щодо подолання негативних 

наслідків зміни клімату та зниження енергоємності та вуглецеємності окремих секторів 

економіки, яке має наслідком скорочення викидів або збільшення поглинання парникових 

газів. Це не дасть змоги підвищити ефективність державної політики у сфері зміни клімату, 

виходячи з досягнення цілей сталого розвитку, та забезпечити належне виконання 

Україною міжнародних зобов’язань як Сторони РКЗК ООН, Кіотського протоколу до неї і 

Паризької угоди, за умови її ратифікації. 

Другий варіант полягає у розробленні і забезпеченні прийняття Верховною Радою 

України проекту Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної політики 
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України у сфері зміни клімату». Оскільки проблема зміни клімату має 

мультидисциплінарний характер, у законопроекті мають бути визначені взаємопов’язані 

завдання для всіх секторів економіки і соціальної сфери, що потребуватиме значних зусиль 

і тривалого процесу узгодження позицій всіх заінтересованих органів державної влади, 

наукових кіл та громадянського суспільства. Крім того, прийняття зазначеного закону не 

сприятиме гнучкості у коригуванні завдань у сфері зміни клімату залежно від прийняття 

обов’язкових для виконання рішень щорічними Конференціями Сторін РКЗК ООН, 

зустрічами Сторін Кіотського протоколу і зустрічами Сторін Паризької угоди. 

Третій, оптимальний варіант, що передбачає схвалення Кабінетом Міністрів України 

Концепції реалізації державної політики у сфері зміни і визначення завдань щодо розробки 

середньострокових стратегій низьковуглецевого розвитку та адаптації до зміни клімату, 

дасть змогу досягти мети, що визначена Концепцією. 

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми  

Шляхи розв’язання проблеми розподіляються на три напрями: 

1. зміцнення інституційної спроможності щодо формування і забезпечення  реалізації 

державної політики в сфері зміни клімату; 

2. запобігання зміні клімату шляхом скорочення антропогенних викидів і збільшення 

абсорбції парникових газів та забезпечення поступового переходу до 

низьковуглецевого розвитку держави; 

3. адаптація до зміни клімату, підвищення опірності та зниження ризиків, пов’язаних 

зі зміною клімату. 

 

Основними шляхами розв’язання проблеми за напрямом зміцнення інституційної 

спроможності щодо формування і забезпечення реалізації державної політики в сфері зміни 

клімату є: 

- забезпечення узгодженості державної політики у сфері зміни клімату із 

законодавчими та нормативно-правовими актами, які визначають стратегічні 

рішення щодо досягнення сталого розвитку держави, розвитку енергетичного, 

промислового, житлово-комунального та інших секторів економіки, підвищення 

енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії; 

- забезпечення ефективного розподілення функцій та дієвого механізму координації 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо формування і реалізації складових державної політики у сфері 

зміни клімату відповідно до сфери їх компетенції та повноважень; 

- забезпечення імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами у частині зміни клімату; 

- забезпечення виконання зобов’язань України щодо звітності за міжнародними 

угодами у сфері зміни клімату; 

- впровадження дієвих механізмів інтеграції складових політики у сфері зміни клімату 

у регіональні стратегії розвитку і плани заходів з їх реалізації з урахуванням 

пріоритетів розвитку районів відповідного регіону, а також міст, селищ і сіл; 

- забезпечення мобілізації фінансових ресурсів на національному та місцевому рівнях, 

сприяння залученню зовнішніх і внутрішніх інвестицій;  

- зміцнення технічної та технологічної спроможності системи спостережень за 

кліматичною системою та реалізація програми досліджень клімату України; 

- надання державної підтримки створенню і постійному оновленню моделей 

прогнозування викидів парникових газів за різними сценаріями розвитку економіки 

держави та її окремих секторів; 

- надання державної підтримки створенню і постійному оновленню оцінки фактичних 

та моделюванню очікуваних змін клімату та їх наслідків, включаючи регіональний 
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розподіл, визначення ризиків та вразливості до зміни клімату на рівні 

територіальних громад, природних екосистем, секторів економіки; 

- забезпечення рівного доступу громадян до інформації з усіх аспектів проблеми зміни 

клімату та низьковуглецевого розвитку держави, включаючи проведення освітньої 

та  просвітницької роботи; 

- забезпечення участі громадськості у прийнятті управлінських рішень у сфері зміни 

клімату; 

- визначення та впровадження механізму державно-приватного партнерства у сфері 

зміни клімату; 

- забезпечення просування національних ініціатив в сфері зміни клімату в 

міжнародних процесах і заходах, зокрема щодо запровадження екосистемних 

підходів. 

Основними шляхами розв’язання проблеми за напрямом запобігання зміні клімату 

шляхом скорочення антропогенних викидів і збільшення абсорбції парникових газів та 

забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку держави є: 

- скорочення антропогенних викидів парникових газів на виконання зобов’язань за 

міжнародними угодами в сфері зміни клімату та відповідно до цільового показника 

рівня викидів парникових газів у 2030 році, схваленого Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 980-р, забезпечуючи подальший 

перегляд рівня амбітності цього показника залежно від показників соціально-

економічного розвитку держави;  

- зниження енергоємності валового внутрішнього продукту відповідно до Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 

січня 2015 року № 5/2015; 

- розширення заходів з підвищення енергоефективності відповідно до 

Національного плану дій з енергоефективності на період до 2020 року, схваленого 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1228-р; 

- підвищення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії в загальній 

структурі енергоспоживання держави відповідно до Національного плану дій з 

відновлюваної енергетики на період до 2020 року, схваленого Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 902-р.; 

- збільшення поглинання парникових газів шляхом реалізації заходів у лісовому 

господарстві та землекористуванні; 

- створення і впровадження внутрішньої системи торгівлі квотами на викиди 

парникових газів відповідно до положень Директиви 2003/87/ЄС; 

- створення і забезпечення функціонування спеціально уповноваженого органу з 

питань торгівлі квотами на викиди парникових газів; 

- створення і забезпечення функціонування системи моніторингу, звітності, і 

верифікації викидів парникових газів; 

- удосконалення підходів до екологічного оподаткування у частині викидів 

парникових газів, включно зі створенням механізму цільового використання 

надходжень; 

- просування ринкових та неринкових механізмів, спрямованих на скорочення 

антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів; 

- визначення ролі ядерної енергетики на підставі ґрунтовного аналізу можливих 

ризиків та переваг у досягненні цілей держави щодо скорочення антропогенних 

викидів парникових газів; 

- розроблення і реалізація середньострокової стратегії низьковуглецевого розвитку 

України  на період до 2030 року, скоординованої зі стратегіями і планами розвитку 

секторів економіки та регіональними стратегіями розвитку. 

Основними шляхами розв’язання проблеми за напрямом адаптації до зміни клімату, 

підвищення опірності та зниження ризиків, пов’язаних зі зміною клімату є: 
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- розробка та реалізація дієвих заходів з адаптації до зміни клімату та підвищення 

опірності до пов'язаних з кліматом ризиків і стихійних лих для сфер охорони 

здоров’я, життєдіяльності людей, секторів економіки  та природних екосистем; 

- розробка та запровадження механізму формування адаптаційної політики «знизу-

вгору», від територіальних громад до національного рівня, приділяючи 

пріоритетну увагу діям тих громад, екосистем і секторів, які є найбільш 

вразливими до впливів зміни клімату; 

- визначення та впровадження підходів та технологій, які передбачають 

збалансоване управління природними екосистемами; 

- створення загальнодержавної системи управління ризиками, обумовленими 

зміною частоти і інтенсивності екстремальних явищ погоди та стихійних лих на 

території України, а також міграцією людей внаслідок кліматичних чинників; 

- реалізація спільно із сусідніми країнами - партнерами транскордонних проектів з 

адаптації до зміни клімату; 

- розроблення і реалізація середньострокової стратегії адаптації до зміни клімату 

України на період до 2030 року, скоординованої зі стратегіями і планами розвитку 

секторів економіки та регіональними стратегіями розвитку. 

 

Очікувані результати 

Реалізація Концепції дасть змогу: 

- удосконалити і систематизувати державну політику у сфері зміни клімату і зміцнити 

інституційну спроможність для її реалізації; 

- забезпечити дотримання усіх зобов’язань України за РКЗК ООН та іншими 

міжнародними угодами у сфері зміни клімату, Угодою про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами; 

- забезпечити досягнення у 2030 році цільового показника рівня викидів парникових 

газів, який не перевищуватиме 60 відсотків від рівня базового 1990 р., та передбачити 

перегляд до 2020 року рівня його амбітності залежно від показників соціально-

економічного розвитку держави; 

- забезпечити зниження енергоємності валового внутрішнього продукту на 20 

відсотків до кінця 2020 року та передбачити поступове наближення енергоємності до 

відповідних показників розвинених країн зі схожими кліматичними, географічними та 

економічними умовами; 

- забезпечити досягнення у 2020 році цільового показника - національної індикативної 

мети енергозбереження - у розмірі 9 відсотків середнього показника кінцевого 

внутрішнього енергоспоживання; 

- забезпечити досягнення до 2020 року частки енергії, виробленої з відновлюваних 

джерел енергії в загальній структурі енергоспоживання держави, на рівні 11 відсотків, та 

передбачити поступове збільшення цієї частки; 

- збільшити поглинання парникових газів шляхом реалізації заходів у лісовому 

господарстві та землекористуванні; 

- забезпечити законодавче і нормативно-правове врегулювання  ринкових і 

неринкових інструментів скорочення антропогенних викидів та збільшення абсорбції 

парникових газів, включаючи впровадження внутрішньої системи торгівлі квотами на 

викиди парникових газів та удосконалення екологічного оподаткування у частині викидів 

парникових газів; 

- підвищити ефективність діяльності з адаптації до зміни клімату, спрямованої на 

мінімізацію поточних і очікуваних негативних наслідків, та запровадження 

загальнодержавної системи управління ризиками, обумовленими зміною частоти і 

інтенсивності екстремальних явищ погоди та стихійних лих на території України; 
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- зміцнити спроможність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування розробляти та реалізовувати заходи із запобігання зміні клімату та 

адаптації до неї; 

- забезпечити системний науковий, методологічний та освітянський супровід всіх 

аспектів діяльності у сфері зміни клімату; 

- підняти освітній та професійний рівень управлінських кадрів у сфері зміни клімату; 

- підвищити обізнаність громадянського суспільства з усіх аспектів проблеми зміни 

клімату та низьковуглецевого розвитку держави; 

- розширити участь громадськості у прийнятті управлінських рішень у сфері зміни 

клімату; 

- мобілізувати додаткові ресурси для реалізації державної політики у сфері зміни 

клімату в рамках державно-приватного партнерства та за рахунок внутрішніх та зовнішніх 

інвестицій; 

- покращити імідж та підвищити роль України у міжнародних переговорах з питань 

зміни клімату; 

- реалізувати середньострокові стратегії низьковуглецевого розвитку та адаптації до 

зміни клімату. 

 

Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів 

Концепція, яка визначає основні складові державної політики у сфері зміни клімату 

і відповідні напрями діяльності, передбачає розроблення стратегій низьковуглецевого 

розвитку та адаптації до зміни клімату. 

При розробленні цих стратегій, а також загальнодержавних (національних), 

регіональних та галузевих планів дій щодо їх виконання будуть оцінені і обґрунтовані 

обсяги фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для їх реалізації, 

з урахуванням можливостей державного і місцевих бюджетів та наявності інших джерел, 

передбачених законодавством. 

 


