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Підвищення температури на планеті змушує міжнародні організації шукати шляхи 

подолання, цієї проблеми, зокрема й за допомогою використання фінансових важелів та 
інструментів. Їх перелік частково розроблено в Кіотському протоколі та у Паризькій 
кліматичній угоді, але ці фінансові інструменти стосуються насамперед глобального рівня. 
Тому їх треба доповнити кліматичними фінансовими інструментами регіонального та 
місцевого рівнів, що особливо актуально в умовах проведення в Україні адміністративно-
територіальної реформи. Разом з тим, важливо використовувати вказані інструменти під 
жорстким місцевим громадським контролем, щоб не допустити утворення монопольних 
«зелених» структур на місцевому ринку, які в основному будуть використовувати «зелені» 
стимули, передусім «зелений тариф». 

Важливими елементами кліматичних фінансових інструментів на регіональному та 
місцевому рівнях повинні стати ті складові екологічного оподаткування (насамперед 
вуглецевий податок), які направлені на збереження клімату. Разом з тим, їх форми повинні 
включати й штрафні санкції, інструменти, норми і нормативи, направлені проти тих суб’єктів 
господарювання (насамперед транснаціональних компаній та фірм зарубіжних країн), які 
негативно впливають своїми діями на клімат регіону. В Україні це стосується передусім 
великих підприємств з виробництва свинини та курятини, які досить часто не дотримуються 
екологічних та кліматичних стандартів виробництва, отримуючи надприбутки. 

Позитивом у діяльності регіональної та місцевої влади США є те, що керівництво 
окремих штатів уже ставить умовою отримання енергії на своїй території її надання переважно 
підприємствами відновної електроенергетики та поступової заборони використання 
електроенергії, отриманої за допомогою викопних енергоносіїв. Під тиском громадськості 
подібну політику починає здійснювати й все більше суб’єктів господарювання цих штатів, 
відмовляючись від електроенергії, отриманої за допомогою викопних енергоносіїв. В цілому до 
міжнародного руху відмови від інвестицій у викопне паливо в різних регіонах світу вже 
приєдналося понад півтисячі установ, а також багато провідних фінансово-кредитних закладів 
світу (зокрема, Дойче Банк, Фонд Рокфеллера). 

При розробці системи кліматичних фінансових інструментів на регіональному рівні 
необхідно взяти до уваги пропозицію академіка НАН України Ю. Туниці, про те, що треба 
використовувати, охороняти й відтворювати в єдиному процесі як природні ресурси, так й 
природне життєве довкілля та його якість. А кошти на охорону й відтворення якості 
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природного довкілля та відтворення біологічно відновних ресурсів повинні акумулюватися з 
прибутків від їх використання у регіональних бюджетах [1, с.144]. Частково це вирішено в 2015 
р., так як 80 % екологічного податку в Україні тепер зараховується до спеціального фонду 
місцевих бюджетів (крім екологічного податку, який стягують за утворення радіоактивних 
відходів). Розподіл цього податку є наступним: до сільських, селищних, міських бюджетів 
надходить 25 %, до обласних бюджетів – 55 %, до бюджету міста Києва – 80 %. 

Складною проблемою при визначенні структури кліматичних фінансових інструментів 
є включення до неї екологічних штрафів. Існує думка, що в сьогоднішніх українських умовах 
вони знекровлять підприємства та місцеві бюджети, якщо до них подібні заходи будуть 
застосовані. Тому, на наш погляд, більший наголос треба робити на кліматичні стимули, але 
для цього необхідно суттєво розширити права регіонів України в податковій сфері, а також 
збільшити державну допомогу тим регіонам, які поки не в силах самотужки справитися із 
кліматичними проблемами. Крім того, треба активніше використовувати фінансові інструменти 
державно-приватного партнерства, доповнивши їх регіональними складовими. Це пов’язано з 
тим, що багатьох регіонах розвинутих країн (зокрема й в нових країнах-членах ЄС) поки важко 
виконати умови як Кіотського протоколу, так і Паризької угоди у визначені терміни. 
Наприклад, для шахтарських регіонів Польщі, щоб виконати умови цих документів, треба 
закрити майже всі шахти, що викликає масовий спротив профспілок та населення шахтарських 
регіонів, оскільки значна частина працівників залишиться без високо оплачуваної роботи. Тому 
важливо в цих регіонах розвивати нові інноваційні виробництва. 

Подібна ситуація характерна й для багатьох шахтарських міст та містечок України, 
передусім в Донбасі, Кривбасі та у Львівсько-Волинському вугільному басейні. Так, під 
великим питанням є завершення будівництва шахти № 10 у Новолинську Волинської області, 
оскільки вугілля цієї шахти є не дуже якісним й сильно забруднює довкілля при згоранні. 
Подібні питання задають жителі Волині й щодо видобутку газу в Локачинському районі, що 
приносить великі доходи компаніям, зареєстрованим в інших регіонах, а жителям Волинської 
області приходиться майже самотужки вирішувати виникаючі при цьому екологічні та 
економічні проблеми (надмірне забруднення повітря в районі видобутку, розбиті важкою 
технікою дороги тощо). Подібні проблеми характерні і для районів видобутки нафти й газу в 
Полтавській, Сумській, Чернігівській та ряду інших видобувних областей, що змушує місцеве 
населення використовувати такі форми боротьби, як: перекриття доріг, блокування екологічно-
шкідливих підприємств тощо. 

Вихід вбачаємо у стимулюванні прискореного розвитку відновної енергетики (ВЕ) у 
вказаних регіонах, підприємства якої зможуть забезпечити високу зарплату зайнятим на них та 
позитивно вплинути на клімат в регіоні. Разом з тим, при цьому важливо не допустити 
монополізації ринку ВЕ, що вже спостерігається в Україні, особливо при використанні сонячної 
та вітрової енергії. Крім того, важливо оптимізувати ставки «зеленого» тарифу на перспективу, 
щоб не перейти допустиму межу в енергетичному балансі країни щодо використання відновних 
джерел енергії. Також важливо у регіонах створювати комунальні «зелені» банки, націлені на 
надання «зелених» кредитів. Вкладниками цих банків передусім можуть стати представники 
креативного класу, яких менше цікавлять відсотки на депозити, ніж належні кліматичні умови в 
регіоні їх проживання. Подібний досвід вже є у Німеччині. 

Важливу роль у поліпшенні клімату в регіонах будь-якої країни відіграють ліси. З метою 
збереження клімату заборонено експорт лісоматеріалів в 33 країнах світу, зокрема в Албанії, 
Камеруні, Нігерії, Бразилії, Канаді, Індонезії, Малайзії та ряді інших країн [2]. Беручи до уваги 
негативні глобальні кліматичні наслідки від незаконного вирубування лісу в Україні (особливо в 
Карпатах та на Поліссі), що часто відбувається під прикриттям корумпованих місцевих органів 
влади та правопорядку, треба дозволити на певний період тільки санітарні рубки, але під контролем 
екологічних громадських організацій. Це в певній мірі дозволить вирішити й проблему отримання 
інвестицій від ЄС при розблокуванні експорту лісу-кругляку з України до Європейського Союзу. В 
цьому плані важливо також посилити контроль та фінансову зацікавленість регіональних громад й 
за проведенням заготовок лісу на їх території. Так, за даними голови Волинській обласної ради 
народних депутатів, у 2016 р. з Волині вивезли лісу на 300 млн гривень, а область від цього нічого 
не отримала. Тому важливо передати переважну частину лісових угідь під контроль обласних 
територіальних громад. Позитивом є те, що сьогодні місцева влада почала вводити мораторії на 
вирубування лісів. Зокрема, вони почали забороняти суцільні вирубування. Крім того, місцеві 
органи влади добиваються від держави контролю й за видобутком бурштину на Поліссі, але центр 
це поки не дозволяє. 
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Крім використання лісів України, для отримання насамперед ділової деревини з 
кліматичної точки зору діяльність державних регіональних лісогосподарств доцільно було б 
зорієнтувати й на відновлення лісів та створення в них нових туристичних маршрутів, як це 
зроблено в Польщі. Зокрема,в рамках Єврорегіону «Буг» таким повинен стати маршрут 
«Дружнє прикордоння» [3, с. 346], який би міг проходити територією Польщі (Білосток – 
Бельськ-Подляський – Черемха), далі – територією Білорусі (Високо-Литовськ – Брест – 
Малорита – Мельники), а потім – територією України (Заболоття – Стара Вижівка – Ковель – 
Луцьк) та в зворотному напрямі. Даний маршрут міг би дати роботу багатьом безробітним 
жителям прикордонних районів Польщі, Білорусі та України, не пошкодивши при цьому 
екологію та клімат Біловезької пущі та Шацького національного парку. 

Для зупинки екологічної катастрофи у поліських районах видобутку бурштину, зокрема 
й на Волині, на думку експертів, було б доцільним застосувати наступні заходи [4]: 1) схвалити 
закон про визнання Прип’ятського бурштиноносного басейну зоною екологічного лиха; 
2) припинити в цій зоні недержавне видобування бурштину; 3) запровадити жорсткіші 
покарання за порушення згаданого закону (конфіскація мотопомп, використовуваного майна, 
запровадження збільшених штрафів, кримінальна відповідальність); 4) провести рекультивацію 
всіх порушених земель; 5) забезпечити фінансування Держгеонадр та Інституту геологічних 
наук НАНУ для проведення геолого-пошукових і науково-дослідних робіт з бурштину; 
6) ухвалити рішення про старательський видобуток бурштину на непромислових ділянках 
бурштинопроявів; 7) встановити законом визначені форми відносин між територіальними 
громадами, на чиїх землях видобувається бурштин, і старательськими бригадами та 
державними видобувними підприємствами; 8) вирішити проблему зайнятості населення в зоні 
екологічного лиха та сприяти розвитку регіональної інфраструктури. 

В цілому, розширення фінансових та інших прав (особливо щодо розпорядження 
природними ресурсами) територіальних громад України дозволить суттєво покращити 
кліматичні умови відтворення, про що свідчить досвід провідних країн світу, насамперед 
скандинавських країн, Німеччини. 
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