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До листа Інституту законодавства  

Верховної Ради України  

від 27.04.2020 № 22/161-1-17 

 

Інформаційно-аналітична записка  

щодо стану законодавства з питань зміни клімату та  

основних напрямків діяльності Верховної Ради України у цій сфері 

  

Зміна клімату є однією з глобальних проблем сучасності, яку 

неможливо вирішити в масштабах однієї країни. Важливе міжнародно-

правове значення у справі об’єднання зусиль людства для спільного 

розв’язання цієї проблеми мають програмні міжнародні документи: прийнята 

1992 року на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку – т. 

зв. «Саміті Землі» Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, схвалений 

1997 року Кіотський протокол до неї та прийнята 2015 року Паризька 

кліматична угода. Схвалення майже усіма державами світу цих документів 

викликано, головним чином, занепокоєнням міжнародної спільноти з 

приводу того, що в результаті людської діяльності відбулося істотне 

збільшення концентрації парникових газів, що призведе до додаткового 

потепління та може несприятливо вплинути на природні екосистеми і 

людство. 

У Конвенції ставилася мета досягти стабілізації концентрацій 

парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би 

небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему, а зобов’язання 

держав-учасниць зводилися в основному до регулярного надання 

конференції сторін національних кадастрів антропогенних викидів, а також 

розробки та поновлення програм, які містять заходи, спрямовані на 

пом’якшення наслідків зміни клімату шляхом зменшення вказаних викидів1. 

У Кіотському протоколі до Рамкової конвенції було визначено 

кількісні зобов’язання Сторін із обмеження або скорочення викидів шести 

парникових газів у період з 2008 по 2012 роки, а також передбачено, що його 

Сторони окремо або разом забезпечують умови для того, щоб їхні сукупні 

антропогенні викиди парникових газів в еквіваленті двооксиду вуглецю не 

перевищували встановлених для них кількісних показників, визначених з 

урахуванням їхніх зобов’язань з обмеження та скорочення викидів2. 

Паризька угода, посилюючи реалізацію Конвенції, спрямована на 

зміцнення глобального реагування на загрозу зміни клімату в контексті 

сталого розвитку та зусиль з викорінення бідності. У ній визначено, що 

                                           
1 Див.: Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй  про зміну клімату, від 09.05.1992 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044 . 
2 Див.: Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, від 11.12.1997 р. URL:  

http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/995_801 . 
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зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів беруть на себе усі 

держави незалежно від рівня економічного розвитку3.  

Як сторона Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського 

протоколу до неї Україна забезпечує виконання зобов’язань за цими 

міжнародними угодами, проте державна політика у цій сфері тривалий час 

носила фрагментарний характер і розглядалася як складова виключно 

екологічної політики. Відсутність системного підходу до проблеми зміни 

клімату в цілому унеможливлювала прийняття управлінських рішень щодо 

забезпечення запобігання зміні клімату та адаптації до неї в масштабах усієї 

економіки країни. 

Згідно із Паризькою угодою Україна повинна сама визначати для себе 

зобов’язання щодо рівня викидів парникових газів з урахуванням свого 

соціально-економічного розвитку та фінансових можливостей, а також не має 

фінансових зобов'язань у її рамках. За аналогією з Кіотським протоколом 

залучення фінансової допомоги здійснюватиметься через механізми, 

зазначені у статті 6 Угоди, що передбачає проведення добровільної співпраці 

задля підвищення амбітності дій щодо запобігання зміні клімату та адаптації 

до неї. До того ж ця стаття окреслює встановлення механізму сприяння 

скороченню викидів парникових газів і підтримки сталого розвитку. Досвід 

роботи в рамках Кіотського протоколу надає Україні значні шанси щодо 

залучення закордонних інвесторів до співробітництва у різних секторах 

економіки з метою зменшення викидів парникових газів та забезпечення 

адаптації до зміни клімату.   

Україна своєчасно ратифікувала усі три згадані міжнародні документи 

та бере активну участь у  світовому кліматичному процесі. Так, у 2018 році 

наша країна подала до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату Стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року, в якій 

представлено сценарії скорочення по роках відносно базового 1990 року 

викидів парникових газів з урахуванням їх поглинання, підвищення 

енергоефективності виробництва, розвитку альтернативної енергетики, 

застосування інновацій, можливостей трансформації ринку та інституцій. 

Стратегія орієнтована на політики та заходи, що поступово 

здійснюватимуться до середини поточного століття, і передбачає 

періодичний перегляд та оновлення відповідно до доступних нових 

технологій, нових політик, набутого міжнародного досвіду тощо4. 

Загалом у вітчизняному законодавстві правові норми щодо 

регулювання діяльності, яка впливає на клімат, містяться в законах України 

«Про охорону атмосферного повітря», «Про основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2030 року», окремих 

статтях Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального 

                                           
3 Див.: Паризька угода, від 12.12.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61 . 
4 Див.: Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. URL: 

https://menr.gov.ua/files/docs/Proekt/LEDS_ua_last.pdf . 
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кодексу України, а також у ряді міжнародних конвенцій та протоколів до 

них, стороною яких є Україна, зокрема Віденській конвенції про охорону 

озонового шару. 

Слід зазначити, що національне законодавство стосовно запобігання 

зміні клімату значно збагатило прийняття у грудні 2019 року Верховною 

Радою України дев’ятого скликання ще двох базових законів: «Про 

регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та 

фторованими парниковими газами» та «Про засади моніторингу, звітності та 

верифікації викидів парникових газів», які на виконання Угоди про асоціацію 

України з ЄС імплементують положення, відповідно, регламентів ЄС  

842/2006 і 2037/2000 та Директиви 2003/87/ЄС. 

Регулюванню питань, пов’язаних зі зміною клімату, присвячена значна 

кількість таких підзаконних актів, як постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, накази відповідних міністерств і відомств. Так, саме 

урядовою постановою у 1997 році було затверджено Кліматичну програму 

України, мета якої полягала в створенні ефективної системи забезпечення 

органів державної влади та місцевого самоврядування, Збройних сил, 

підприємств, установ, організацій та населення України 

гідрометеорологічною інформацією і прогнозами про можливі екологічні та 

соціально-економічні наслідки коливань і змін клімату. На виконання цієї 

Програми було передбачено виділення майже 8,7 млн. гривень5. 

Урядом України також встановлено: Порядок підготовки, розгляду, 

схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу 

антропогенних викидів парникових газів; Порядок координації заходів щодо 

виконання зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну 

клімату та Кіотським протоколом до зазначеної Конвенції; Порядок 

функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та 

абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом 

про речовини, що руйнують озоновий шар; Порядок розгляду, схвалення та 

реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії 

зобов'язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про 

зміну клімату, затверджено Положення про Національний електронний 

реєстр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.  

Розпорядженнями Кабінету Міністрів у 2016 та 2017 роках було 

схвалено і затверджено, відповідно, Концепцію реалізації державної політики 

у сфері зміни клімату на період до 2030 року та План заходів щодо 

виконання цієї Концепції, мета якої полягає у «вдосконаленні державної 

політики у сфері зміни клімату для досягнення сталого розвитку держави, 

створення правових та інституційних передумов для забезпечення 

                                           
5 Див.: Про Кліматичну програму України : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р. № 650. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-97-п . 
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поступового переходу до низьковуглецевого розвитку за умови економічної, 

енергетичної та екологічної безпеки і підвищення добробуту громадян»6. 

Зауважимо, що глобальне потепління здатне вкрай негативно вплинути 

на Україну. Зміна клімату обумовлює небезпеку виникнення таких 

надзвичайних ситуацій як посухи та урагани. Зменшення кількості опадів 

загрожує спричинити зневоднення та спустелювання південних і південно-

східних регіонів України, збільшення лісових пожеж, нестачу питної води. 

Все це, в першу чергу, позначиться на сільському господарстві та 

продовольчій безпеці держави, зниженні продуктивності лісів, поширенні 

інфекційних захворювань. У той же час зростання середньої температури 

повітря у світі може викликати підвищення рівня Чорного і Азовського 

морів, затоплення прибережних територій, ерозії і засолення ґрунтів, 

руйнування там житлової, промислової та транспортної інфраструктури і як 

наслідок – міграцію населення з тих районів. 

З огляду на зазначене, Верховній Раді України необхідно посилити 

контроль за виконанням національного законодавства щодо запобігання зміні 

клімату, реалізацією Україною взятих на себе зобов’язань у відповідних 

міжнародних угодах. Те, яким чином Україна виконуватиме ці зобов’язання, 

буде істотно визначати не лише умови її власної господарської та 

управлінської діяльності в цьому десятилітті, а й загальне ставлення 

світового співтовариства до неї як країни з європейським вектором розвитку.  

Важливого значення в цьому контексті набуває співробітництво з 

кліматичних питань українського парламенту з Європейським, вивчення та 

запровадження в Україні позитивного досвіду країн ЄС у таких сферах, як 

використання альтернативних джерел енергії, модернізація міських систем 

опалювання та технологічних процесів в енергетичному секторі, торгівля 

квотами на викиди парникових газів, збільшення податку на ці викиди тощо. 

Народним депутатам України у співпраці з європейськими колегами 

варто активізувати свої зусилля щодо приєднання нашої країни до одного з 

найбільших сучасних пріоритетів ЄС – реалізації «Нової зеленої угоди», яка 

передбачає проведення повної декарбонізації енергетики (поступову відмову 

від традиційних джерел енергії), що, безумовно, відповідатиме як 

екологічним, так і економічним інтересам України.  

Разом із тим, поза увагою українського парламенту не можуть 

лишатися питання щодо вжиття організаційно-технологічних заходів для 

забезпечення виконання оновленого законодавства у сфері зміни клімату, 

зокрема, для здійснення планування щодо досягнення цільових показників 

якості атмосферного повітря, оснащення вітчизняних виробництв та органів 

                                           
6 Див.: Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року 

: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 932-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-р ; Про затвердження Плану заходів щодо виконання Концепції 

реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 06.12.2017 р. № 878-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-р . 
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екологічної інспекції належним обладнанням, налагодження дієвого 

моніторингу та суворого державного контролю за викидами шкідливих 

речовин тощо. На часі й прийняття Закону «Про запобігання, зменшення та 

контроль промислового забруднення», в якому мали би бути імплементовані 

положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди. 

При цьому поряд із впорядкуванням заходів щодо запобігання зміні 

клімату все більшої актуальності набувають питання адаптації різних сфер 

людської життєдіяльності та, зокрема, виробничих галузей до очікуваних  

кліматичних змін та їхніх наслідків. Особливу увагу слід приділити 

підготовці до функціонування в нових кліматичних умовах системи охорони 

здоров’я, житлово-комунального господарства, соціальної сфери, а також 

енергетики, сільського та лісового господарства, будівництва, транспорту 

тощо. Можливо варто було би вже зараз розробити відповідну державну 

програму та затвердити її на законодавчому рівні.  

 


