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Шановний Денисе Анатолійовичу! 

  

Центр економічного відновлення (далі ЦЕВ) спільно з Українською асоціацією бізнесу та 

торгівлі (далі UBTA) інформують Вас про успішне завершення дослідження та підготовку “Звіту 

щодо визначення Другого національного визначеного внеску України до Паризької 

кліматичної угоди” (додається до цього листа - Додаток 1). На базі цих даних було 

підготовлено пропозиції до проекту НВВ2 із використанням міжнародних методик та 

актуальних показників галузей вітчизняної економіки.  

 

Коротка інформація про Паризьку угоду 
Паризька угода передбачає добровільне скорочення країнами світу викидів парникових газів. Це 

добровільне зобов'язання (Національний визначений внесок - НВВ) періодично переглядається в 

сторону більшої амбітності. 

Важливо зазначити, що угода передбачає врахування країнами “національного  контексту” при 

формуванні НВВ. Офіційною передумовою є й те, що амбітність НВВ в рамках Паризької угоди 

визначається виключно самою країною. 

Під час декларування НВВ2 все більше держав зазначають, що досягнення цілей декарбонізації 

можливе за наявності відповідних механізмів фінансування, та декларують “коридор” цілей, що 



можуть бути досягнуті за певних умов, чи визначають похибку, яка може бути нівельована за 

рахунок удосконалення обліку викидів парникових газів. 

 

Україна продемонструвала одне з найбільших у світі скорочень викидів парникових газів з 1990 

року. Це пояснюється падінням обсягів виробництва та скороченням кількості населення. 

Сьогодні викиди парникових газів у розрахунку на одного громадянина в Україні у 2-3 рази 

нижчі за  країни ЄС. Проте, енергоємність одиниці виробленої продукції з того часу відчутно не 

знизилась. Якщо у 1990 році ця величина була на одному рівні з розвиненими країнами, то 

сьогодні енергоємність вітчизняної економіки значно вища за відповідний показник країн з 

потужним промисловим комплексом (Німеччина, Франція) з огляду на системну роботу, що 

проводилась у цих країнах протягом багатьох років. 

 

Враховуючи той факт, що за весь період незалежності України динаміка ВВП та динаміка викидів 

парникових газів мали майже пряму кореляцію, бізнес-асоціації висловили стурбованість з 

приводу планів щодо високих амбіцій України зі скорочення викидів парникових газів до 35% 

від рівня 1990 року (позиція, яку наразі декларує Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України). Ключовим викликом учасники ринку вважають відсутність дієвих механізмів 

та стимулів з боку держави для впровадження заходів з декарбонізації, а також повільні темпи 

впровадження енергоефективних заходів серед населення. 

 

В той же час, український бізнес та експерти підтримують необхідність скорочення 

енергоємності виробництв та зменшення “carbon footprint” (“вуглецевий слід” - викиди, що 

формуються протягом всього ланцюга виготовлення продукції). Адже в довгостроковій 

перспективі це дозволить забезпечити високу конкурентоспроможність вітчизняних виробників 

на глобальному ринку. 

 

Інформація про дослідження 
Починаючи з квітня 2021 року ЦЕВ та UBTA проводили роботу щодо розрахунку обсягів викидів 

парникових газів в Україні до 2030 року на основі Національної економічної стратегії 2030 (НЕС-

2030). Також було визначено перелік конкретних заходів для скорочення викидів парникових 

газів. 

 

ЦЕВ та UBTA виходили з переконання, що недостатність економічного обґрунтування НВВ2 

може призвести до репутаційних ризиків країни, ускладнення перемовин з міжнародними 

партнерами, а також можливих ускладнень у переговорах із ЄС щодо моделі СВАМ (в рамках 

Європейського зеленого курсу). Затвердження амбітних кліматичних цілей без конкретних умов 

їх досягнення сформує нереалістичні очікування міжнародної спільноти щодо можливостей 

України з декарбонізації економіки та протистояння кліматичним змінам. 

 

ЦЕВ та UBTA провели дослідження із залученням ключових секторальних та бізнес-асоціацій, а 

також провідних експертів. Під час консультацій було сформовано ключові припущення щодо 

обсягів виробництва продукції в Україні до 2030 року, заходів, спрямованих на скорочення 

обсягів викидів парникових газів, та енергоспоживання у різних секторах економіки.  

  

У червні 2021 року ЦЕВ та UBTA завершили попередні розрахунки та провели секторальні 

дискусій з бізнесом та галузевими об’єднаннями для визначення об’єктивності закладених 

припущень щодо зростання секторів економіки, енергоємності виробництв, заходів, що можуть 

бути реалізовані в кожному секторі для скорочення обсягів викидів парникових газів. 

 

Під час обговорень було висунуто ряд пропозицій та зауважень, що були враховані. Після 

коригування розрахунків вітчизняні бізнес-асоціації ознайомилися з відповідним звітом та 

презентацією результатів дослідження. Також було підписано спільний Меморандум, згідно 



якого вітчизняні бізнес-асоціації делегували ЦЕВ та UBTA звернутися до Кабінету Міністрів 

України із пропозицією прийняти до розгляду підготовлений звіт. 

  

Результати дослідження 
За результатами дослідження визначено три сценарії викидів парникових газів в Україні до 2030 

року, що відрізняються за інтенсивністю впровадження ініціатив з декарбонізації. Всі три 

сценарії розраховані відповідно до цілей Національної економічної стратегії України до 

2030 року. 

 

Базовий сценарій передбачає “business as usual” підхід до декарбонізації, обсяг цільових 

інвестицій у декарбонізацію на рівні 12 млрд. євро і досягнення за таких умов обсягів викидів 

парникових газів у 2030 році  у розмірі 43% від рівня 1990 року. 

 

Консервативний сценарій передбачає часткове досягнення більш амбітної цілі за рахунок 

залучення 27 млрд. євро на цілі декарбонізації і досягнення обсягу викидів парникових газів у 

2030 році у розмірі 40% від рівня 1990 року. 

 

Оптимістичний сценарій передбачає досягнення обсягу викидів парникових газів у 2030 році у 

розмірі 36% від рівня 1990 року. Це є можливим лише за умови інвестування 50 млрд. євро на 

цілі декарбонізації до 2030 року. 

 

У процесі дослідження також було визначено конкретні секторальні ініціативи щодо скорочення 

викидів парникових газів, необхідний обсяг інвестицій, потенціал масштабування кожної 

ініціативи, термін реалізації ініціативи та джерела її фінансування. ЦЕВ та UBTA переконані, що 

фокус на конкретних заходах є більш пріоритетним для декарбонізації національної економіки 

та визначення НВВ2, аніж просто формування єдиного цифрового показника.  

 

ЦЕВ та UBTA переконані, що при затвердженні НВВ2 також повинні бути враховані 

наступні державні пріоритети: 

1. Добробут громадян.  

Пріоритетом для України є забезпечення добробуту громадян, а саме збільшення рівня доходів, 

подолання енергетичної бідності, підвищення рівня освіти та формування кадрового резерву, 

реалізація стратегії безбар’єрності, забезпечення здоров’я нації та покращення доступності та 

якості медицини. 

 

2. Ресурсна незалежність 

Позбавлення залежності держави за ключовими видами енергоресурсів шляхом нарощування 

обсягів власного видобутку та диверсифікації їх поставок,  а також розвитком виробництва в 

Україні - є одним з ключових пріоритетів уваги та дій. 

 

3. Територіальна цілісність країни 

Повернення контролю над тимчасово окупованими та непідконтрольними територіями, 

зміцнення обороноздатності є пріоритетом для країни. Досить очевидно, що відновлення 

територіальної цілісності України призведе до зростання обсягів викидів парникових газів. Це 

пояснюється наявністю на окупованих територіях значної кількості вугільних теплових 

електростанцій та промислових виробництв, а також необхідністю відбудови інфраструктури, та 

будівель. 

 

Пропозиції за результатами дослідження 
ЦЕВ та UBTA переконані, що досягнення обсягу викидів парникових газів у 2030 році у розмірі 

40% від рівня 1990 року є можливим для України тільки за наявності достатнього 

фінансування, затвердження Урядом чіткого плану дій з декарбонізації економіки на період 

2021 – 2030, а також виконання ряду інших умов. 



 

В умовах поточного рівня фінансування реалістичним у 2030 році є виконання тільки Базового 

сценарію (43% викидів парникових газів від рівня 1990 року). 

 

Більшість заходів, закладених при розрахунку інвестицій на цілі декарбонізації, передбачають 

додаткове навантаження на бізнес щодо фінансування приватним чи запозиченим капіталом. З 

однієї сторони, вітчизняні підприємства мають обмежений доступ до необхідного капіталу. А з 

іншої - потреба в додаткових інвестиціях відобразиться на кінцевій ціні товарів, що накладе 

додаткове фінансове навантаження на споживачів. 

 

Окрім цього, існують ризики, що можуть вплинути на кінцеве значення обсягів викидів 

парникових газів в Україні у 2030-му році.  ЦЕВ та UBTA переконані, що вони мають бути 

відображені в офіційній позиції України щодо НВВ2. Зокрема:  

1. Неможливість об'єктивного обліку викидів парникових газів через наявність значного 

тіньового сектору економіки, відсутність моніторингу та контролю викидів парникових 

газів; 

2. Значна кількість застарілих даних, що можуть спотворювати реальну картину щодо 

викидів та поглинання парникових газів; 

3. Постійне вдосконалення методології розрахунку викидів парникових газів може вплинути 

на кінцеві величини їх викидів; 

4. Застарілість неузгодженість стратегічних документів (як на рівні держави, так і на 

місцевому рівні); 

5. Облік викидів парникових газів на тимчасово окупованих та непідконтрольних 

територіях. Наразі за цими територіями неможливо точно визначити обсяги викидів. 

  
Паризька угода передбачає перегляд її сторонами добровільних цілей щодо скорочення викидів 

парникових газів кожні 5 років. Наступний етап перегляду НВВ запланований на 2025 рік. Тоді 

Україна має підтвердити кліматичні амбіції, взяті в рамках НВВ2, або задекларувати більш 

амбітні цілі за наявних можливостей. 

На шляху до кліматичної нейтральності аби успішно досягти кліматичної амбіції та за 

можливості встановити більш високу мету у 2025 році, Україні необхідно реалізувати низку 

заходів: 

1. Розробити чітку дорожню карту з декарбонізації економіки із визначенням джерел 

фінансування, механізмів зі стимулювання та термінів реалізації заходів, що дозволять 

забезпечити досягнення кліматичних цілей до 2030 року. 

2. Забезпечити зростання добробуту громадян, шляхом досягнення цілей Національної 

економічної стратегії до 2030 року. 

3. Забезпечити лібералізацію енергетичних ринків, впровадження енергоефективних заходів 

та просвітництво громадян щодо раціонального використання ресурсів, 

енергоефективності та кліматичних викликів.  

4. Сформувати механізми ефективного залучення кліматичних фінансів, успішно 

мобілізувати капітал на внутрішньому та зовнішніх ринках для фінансування заходів з 

декарбонізації економіки. 

5. Забезпечити активну позицію України на світовій торговельній арені із забезпеченням 

підтримки та рівного ставлення з боку ключових торговельних партнерів. 

6. Сформувати ефективні стимули для декарбонізації економіки шляхом впровадження 

системи торгівлі викидами парникових газів, активної підтримки населення щодо 

впровадження заходів з енергоефективності, компенсації ставки за кредитами для великих 

підприємств та надання цільових грантів малому та середньому бізнесу. 

7. Сформувати спроможність громад проводити модернізацію шляхом ефективного 

контролю використання коштів екологічного податку, підготовка конкретних проектів із 

техніко-економічним обґрунтуванням, формування чітких індикаторів у стратегіях 

розвитку на місцевому рівні. 



8. Провести повний аудит існуючих ініціатив щодо скорочення викидів парникових газів та 

розробити техніко-економічні обґрунтування до перспективних проектів; 

9. Вивчити перспективні технології та пріоритизувати заходи за секторами економіки, що 

дозволять скоротити викиди парникових газів до 2030 року та досягти кліматичної 

нейтральності до 2060 року. 

 

Враховуючи викладене, ЦЕВ та UBTA звертаються до вас із проханням використати результати 

спільного дослідження для визначення цілей та формування офіційної позиції щодо Другого 

Національного визначеного внеску України до Паризької угоди. 

 

До листа прикріплюється: 

Додаток 1. Звіт за результатами моделювання; 

Додаток 2. Презентаційні матеріали; 

Додаток 3. Протоколи зустрічі з провідними галузевими та бізнес-асоціаціями. 

 
З глибокою повагою, 

  

Олена Кудляк       Кирило Криволап 

Виконавчий директор       Виконавчий директор 
Українська асоціація бізнесу і торгівлі    Центр економічного відновлення 


