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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Криза 2008—2009 рр. показала, що можливості спо-

живчої моделі індустріальної економіки практично ви-
черпані. Ущербність цієї моделі проявилась в тому, що
її успіхи у великій мірі досягались за рахунок зростаю-
чого використання природних ресурсів та посиленого
забруднення навколишнього середовища. Наростаюча
загроза такої моделі економіки для майбутнього люд-
ства у вигляді змін клімату з катастрофічними наслідка-
ми ставить перед ним головний виклик — необхідність
заміни цієї моделі. Виходом з цієї ситуації є перехід до
моделі сталого низьковуглецевого розвитку економіки,
суть якого полягає насамперед у забезпеченні перева-
жаючої пріоритетності скорочення викидів вуглецю над
зростанням економіки.

Однак окремі країни чи їх групи не взмозі само-
стійно розв'язати цю проблему, оскільки забруднення
атмосфери не знає державних кордонів. Розв'язання цієї
проблеми можливе лише на основі його глобального
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підходу — забезпечення сталого низьковуглецевого
розвитку в інтересах не тільки окремої країни, а всього
людства. Така постановка проблеми витікає з рішень
міжнародних організацій з проблеми охорони навко-
лишнього середовища та національних стратегій еколо-
гізації економіки багатьох країн. Отже, на порядку ден-
ному постало питання формування та втілення в життя
транснаціональної парадигми сталого низьковуглецево-
го розвитку, обгрунтуванню якої присвячена дана стат-
тя, що й визначає її актуальність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Перші ідеї щодо сталого розвитку та його екологіч-
ної складової знайшли свій виклад у наукових працях
ще в другій половині ХХ століття. Серед низки зарубі-
жних дослідників слід насамперед відмітити Г. Дейлі,
який дав перші системні викладки екологічної складо-
вої економіки [20].
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Серед вітчизняних вчених вагомий внесок у розроб-
ку теорії екологічної складової сталого розвитку вне-
сли: Туниця Ю. [1], Хвесик М. [2], Шевчук В. [16], Гринів
Л. [5], Трегобчук В. [3], Барановський В. [4], Голубець
М. [17], Пашенцев О. [18]. Значну увагу дослідженню
проблемних аспектів екологізації економіки приділя-
ють: Грицевич І. [14], Аверченков А., Галєнович А., Фе-
доров Ю. [6], Катцов Н., Кобишева Н., Мелешко В. [13],
Полонська Ю. [19] та інші. Однак питання формування
транснаціональної парадигми як базової установки ста-
лого низьковуглецевого розвитку в глобальному масш-
табі свого обгрунтування та висвітлення поки що не
знайшло.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є формулювання транснаціональної

парадигми сталого низько вуглецевого розвитку, харак-
терними рисами якої є: глобальність (транснаціона-
льність), загальноцивілізаційна спрямованість, об'єк-
тивна еколого-економічна зумовленість та ефек-
тивність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ідеологія сталого розвитку бере свій початок у кінці
ХХ століття і вважається однією з найперспективніших
для ХХІ століття. На цю тему вже опубліковано багато
праць, хоча за визначенням самих авторів, формування
фундаментальної теорії та переходу від ідей до вчення
лише розпочалось.

Важливою складовою концепції сталого розвит-
ку є екологічна. На думку академіка Ю. Туниці, "се-
ред найважливіших аспектів стратегії сталого розвит-
ку є наповнення світової (в тому числі національної)
е,кономіки — екологічним змістом" [1, с. 5]. Академік
М. Хвесик теж вважає, що в стратегії сталого розвит-
ку необхідно забезпечити органічне поєднання ме-
ханізмів регулювання економічного та екологічного
розвитку [2, с. 4]. Вихідним постулатом необхідності
екологізації економіки більшість дослідників [1; 2; 3;
4; 5] вбачають те, що економічна та екологічна систе-
ми органічно взаємопов'язані та взаємозалежні і їх не-
обхідно розглядати як єдину еколого-економічну си-
стему.

З аналізу останніх досліджень і публікацій автором
зроблено важливий висновок, що сталий низьковугле-
цевий розвиток грунтується на двох важливих прин-
ципах.

Перший. Розмежування в теоретичному і практич-
ному аспектах економічного зростання та зростання ви-
кидів парникових газів, оскільки споживання енергії для
сталого низьковуглецевого розвитку — ці дві тенденції
— несумісні.

Другий. Досягнення ключових економічних цілей
сталого розвитку за умови і за рахунок скорочення спо-
живання природних ресурсів та викидів парникових
газів.

Обидва принципи можуть бути реалізовані шляхом
широкомасштабної модернізації та впровадження тех-
нологічних інновацій і в обох випадках їх індикатором
є зниження вуглецеємності економіки.

Отже, концепція сталого низьковуглецевого роз-
витку передбачає впровадження комплексу заходів, які,
з одного боку, повинні забезпечити скорочення викидів
парникових газів, а з другого — підвищення конкурен-
тоспроможності економіки за рахунок обмеження її за-
лежності від вуглецевої сировини.

Дослідження свідчать, що не існує універсального
шляху переходу до сталого низьковуглецевого розвит-
ку. Такий перехід має визначатись специфічними харак-
теристиками кожної країни. Однак спільним для різних
шляхів досягнення сталого низьковуглецевого розвит-
ку є забезпечення зростання економіки при скороченні
викидів парникових газів. На думку експертів, "універ-
сальним є намагання країн, з одного боку, домогтись
надійного зростання ВВП, а з другого, зниження його
вуглецемісткості, скорочення загальних обсягів ви-
кидів" [6; с. 10].

У процесі дослідження з'ясовано, що найбільш адек-
ватно суть сталого низьковуглецевого розвитку відоб-
ражає індикатор інтенсивності скорочення (по відно-
шенню до ВВП) викидів парникових газів. Зростання
обсягів цих викидів спричиняє загрозливі зміни клімату
і створює загальнопланетарні ризики для життя, здо-
ров'я і діяльності людей. Тому завдання досягнення ста-
лого низьковуглецевого розвитку доцільно розглядати
в широкому контексті як магістральний шлях забезпе-
чення по всій планеті життя, здоров'я і добробуту лю-

Рис. 1. Групування країн за середньорічним приростом вуглецевих викидів
та середньорічний приріст ВВП за 1970—2012 рр., %

Розроблено автором за даними [9].
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дей нинішніх і прийдешніх поколінь. У цьому суть, транс-
національної парадигми сталого низьковуглецевого
розвитку суспільства.

За Кіотським протоколом основну долю контрольо-
ваних викидів парникових газів займає вуглець (CO

2
) і

на нього припадає 84—90% шкідливих викидів. Тому в
більшості досліджень і джерел, які стосуються Кіотсь-
кого протоколу йдеться саме про вуглецеві викиди, як
найбільш масові і найбільш шкідливі, які визначені до
обмеження і скорочення. Саме до цього виду парнико-
вих газів прив'язані термін низьковуглецева: економі-
ка, енергетика, технологія тощо.

Аналіз динаміки глобальних викидів вуглецю дійсно
свідчить про те, що світова економіка дійшла критично-
го рубежу свого вуглецевого насичення. За 130 років
функціонування індустріальної моделі економіки, вики-
ди вуглецю зросли у 34 рази. Ці темпи значно виперед-
жали темпи росту населення, кількість якого за цей пе-
ріод зросла лише у 5 разів. В останні десятиліття темпи
зростання викидів вуглецю випереджали навіть темпи
зростання обсягів споживання енергоносіїв та еконо-
міки [7].

Таким чином період прискореного індустріального
розвитку економіки був водночас періодом прискоре-
ного забруднення навколишнього середовища. В цьому
полягає основний недолік старої індустріальної моделі
розвитку економіки. Підтвердженням цьому є те, що
найбільші викиди вуглецю спричиняють саме великі еко-
номіки розвинених країн і країн, що швидко розвива-
ються, за старою індустріальною моделлю. Уже трива-
лий час країни, що розвиваються, за темпами вуглеце-
вих викидів випереджають розвинуті країни. Повторю-
ючи індустріальну модель розвитку, вони повторюють і
шкідливу практику вуглецевих викидів. За останні
22 роки (1999—2012 рр.) обсяги викидів у Китаї зросли
у 4 рази, в Індії — у 3 рази. Тоді як США, ЄС і Японія за
цей період збільшили викиди лише на 10—15%. Доречі,
економіка Китаю на половину менша від економіки
США, але темпи її розвитку за останні 30 років втричі
вищі, здійснює вуглецевих викидів майже вдвічі більше,
ніж США [8].

Найбільш інтенсивно викиди вуглецю в світі зрос-
тали у 2000—2012 роках. У значній мірі це було зумов-
лено зростанням викидів у великих економіках країн,
що розвиваються — Китай, Індія, Бразилія, Мексика.
Темпи приросту викидів вуглецю в цих країнах за 1990—
2012 роки загалом і особливо за 2000—2012 роки істот-
но перевищували темпи приросту у ЄС та світі загалом.
У 2006—2012 роках приріст викидів вуглецю у світі, зно-
ву після 2000 року, став випереджати приріст ВВП. На-
самперед за рахунок Китаю, Індії, Бразилії, Мексики,
Ірану, ПАР. У цій групі країн приріст викидів вуглецю
протягом 10 останніх років випереджає приріст ВВП.

Водночас досвід країн ЄС-15 свідчить про реальні мож-
ливості скорочення викидів вуглецю навіть при зрос-
танні ВВП. Адже за 20 років (1990—2012 рр.) країни ЄС-
15 змогли скоротити питомі викиди вуглецю у співвідно-
шенні до ВВП майже на третину [8].

В процесі дослідження залежності приросту ВВП від
приросту викидів вуглецю по великій сукупності країн
світу (138) і за досить тривалий період (42 роки) виявле-
но досить тісний взаємозв'язок цих факторів: чим
більший приріст ВВП, тим більший приріст викидів вуг-
лецю. Однак уже є чимало країн, які тривалий час до-
биваються приросту ВВП при скороченні викидів вуг-
лецю (таких більше 40 країн). У 50 країнах приріст ВВП
випереджає приріст викидів вуглецю. Водночас є бага-
то країн (біля 50), де приріст викидів вуглецю тривалий
час випереджає приріст ВВП (рис. 1).

У зв'язку з цим постає питання виміру і оцінки ефек-
тивності економіки з точки зору викидів вуглецю. Дос-
лідження показують, що між країнами світу є велика
різниця в обсягах викидів вуглецю у співвідношенні до
ВВП. Так, різниця між групою країн з найнижчими ви-
кидами до ВВП (0,13 кг/дол.) та групою країн з найви-
щими викидами (1,5 кг/дол.) більш ніж десятикратна. У
значній мірі вона зумовлена значно вищою інтенсивні-
стю викидів вуглецю в розрахунку на спожиту енергію
та значно вищим рівнем споживання енергії у співвідно-
шенні до ВВП. Зокрема різниця у викидах до спожитої
енергії у зазначених групах країн становить 2,7 раза, а
споживання енергії до ВВП — 2,5 раза.

Більше того, проведені нами дослідження по 138
країнах світу шляхом побудови та розв'язання еконо-
метричних моделей підтвердили, що інтенсивність ви-
користання вуглецевих енергоносіїв та вуглецевих ви-
кидів не забезпечує країнам ні екологічної ні енергетич-
ної стійкості. Так, коефіцієнти кореляції зв'язку рівня
вуглецевих викидів у співвідношенні до ВВП з показ-
ником енергетичної безпеки — обернений і середній
(-0,486), а з показниками енергетичної доступності та
стійкості — обернені і високі (-0,623 і -0,743), а з показ-
ника екологічної стійкості — обернений і досить висо-
кий (-0,838) (табл. 1).

Така тісна залежність інтенсивності викидів вугле-
цю від інтенсивності споживання енергоносіїв свідчить,
що розв'язання проблеми потрібно шукати у надрах
економіки, взявши за критерій початку сталого низько-
вуглецевого розвитку гранично критичну межу викидів
вуглецю. Такою критичною межею, за підрахунками
дослідників ЮНЕП [11] є підвищення температури на 2
градуси та викиди в атмосферу в 2020 р. не вище 44 млрд
тонн вуглецевого еквіваленту. Щоб витримати ці показ-
ники, розвинені країни мають до 2020 р. скоротити об-
сяги викидів на 30%. Водночас в скорочення вуглецевих
викидів мають активно включитись країни БРІКС, які

Таблиця 1. Результати розв'язання економетричних моделей залежності енергетичних та екологічних показників
країн від інтенсивності вуглецевих викидів до ВВП (по 138 країнах)

Розроблено автором за даними [7; 8; 9; 10; 11; 12].

Показники 
Модель 

(Рівняння) 
Коефіцієнт 
кореляції 

Характеристика виду і тісноти зв’язку 

1. Енергетичної 
безпеки 

y= 7,961x+58,979 
R²=0,2371 

-0,486 Зв’язок обернений, середній. Чим 
вищий рівень викидів до ВВП, тим 
нижча оцінка енергетичної безпеки  

2. Енергетичної 
до доступності 

y= 18,079x+53,685 
R²=0,3886 

-0,623 Зв’язок обернений, високий. Чим 
вищий рівень викидів до ВВП, тим 
нижча оцінка енергетичної  
доступності  

3. Енергетичної 
стійкості 

y= 37,041x+44,034 
R²=0,6298  

-0,743 Зв’язок обернений, високий. Чим 
вищий рівень викидів до ВВП, тим 
нижча оцінка енергетичної стійкості  

4. Екологічної 
стійкості 

y= 59,981x+33,625 
R²=0,703 

-0,838 Зв’язок обернений, досить високий. 
Чим вищий рівень викидів до ВВП тим 
істотно нижча оцінка екологічної 
стійкості 
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стали великими "забруднювачами" атмосфери і водно-
час мають більш зростаючу економіку, ніж розвинені
країни. Так, за останні 15 років Китай зробив викидів
майже вдвічі більше, ніж США. Однак кількість держав-
них заходів зі скорочення викидів в Китаї у 4 рази мен-
ше, ніж в США.

Виходячи з транснаціональної парадигми сталого
низько вуглецевого розвитку на основі показників динам-
іки ВВП та вуглецевих викидів нами розроблено класифі-
кацію характеристик моделі розвитку економіки з позиції
глобальної антивуглецевої політики (табл. 2) Виходячи з
характеру порівняння показників динаміки ВВП і вугле-
цевих викидів, тут можливі 4 ситуації: 1) зростання ВВП і
викидів; 2) скорочення ВВП і викидів; 3) зростання ВВП і
скорочення викидів; 4) скорочення ВВП і зростання ви-
кидів. У кожній з цих ситуацій можливі по три варіанти:
1) коли темпи ВВП відповідають темпам викидів; 2) коли
темпи ВВП вищі ніж темпи викидів; 3) коли темпи ВВП
відстають від темпів викидів. З урахуванням цього, до ка-
тегорії сталого низько вуглецевого розвитку можуть бути
віднесені лише ті країни, в яких ВВП зростає, а вуглецеві
викиди скорочуються та ще країни, в яких викиди скоро-
чуються швидше ніж ВВП. Країни, в яких викиди зроста-
ють, а ВВП скорочується, та в яких викиди зростають
швидше ніж ВВП це країни з деградуючою високовугле-
цевою економікою. Країни з адекватними темпами скоро-
чення чи зростання ВВП і викидів — по суті мають вугле-
цеву стагнуючу економіку.

На основі сформульованих нами критеріїв та відпо-
відних статистичних даних зроблено відбір і групуван-
ня країн світу за зазначеними характеристиками еко-
номік. Зокрема з'ясовано що із 134 країн, до категорії
зі сталим низьковуглецевим розвитком можна віднести
лише перші 3 групи (разом 35 країн), які мають вищі тем-
пи скорочення, або нижчі темпи зростання викидів ніж
відповідно темпи спаду чи зростання ВВП. До другої
категорії країн — зі стагнуючою вуглецевою економі-
кою (таких найбільше — 81 країна) належать дві групи,
в яких темпи скорочення або зростання викидів нижчі
ніж відповідно темпи спаду або зростання ВВП. Решта
18 країн (3 групи) належать до категорії країн з дегра-
даційною (руйнівною) економікою, в яких динаміка ви-
кидів гірша ніж ВВП (рис. 2).

Подальший аналіз показав, що перша категорія
країн (їх 35) економіки який уже має ознаки сталого
низькоуглецевого розвитку, дає поки що 43,2% світо-
вого ВВП і на них припадає 35,5% світових викидів вуг-

лецю. Друга категорія країн (їх 81) зі стагнуючою вуг-
лецевою економікою дає 52,5% світового ВВП і 56,9%
світових викидів вуглецю. Третя категорія країн з де-
граційною (руйнівною) економікою дає всього 3,1% ВВП
і 30% світових викидів вуглецю (рис. 2).

Однак пооб'єктні підрахунки масштабів "зеленої"
економіки у світі значно скромніші. Зокрема вартість
робіт і послуг "зеленої" економіки за цими підрахунка-
ми оцінюється на рівні 2 трлн дол. або 2,7% світового
ВВП, а зайнятість населення у цій сфері близько 5 млн
чол., або 0,5% працездатного населення світу [13; с. 57].

Найбільш конструктивно низьковуглецева економ-
іка на сьогодні розвивається в ЄС. Одразу після вступу
в силу Кіотського протоколу ЄС став проводити актив-
ну політику щодо зниження викидів вуглецю. Останнім
часом ЄС перейшов до формування та здійснення енер-
гетичної і кліматичної політики як єдиного комплексу.
В кінці 2008 р. Європейський парламент прийняв серед-
ньострокову робочу програму до 2020 р. названу "кліма-
тично-енергетичним пакетом 20/20/20 ". Цей пакет пе-
редбачає: 1) скорочення викидів парникових газів по-
рівняно з 1990 р. на 20%; 2) підвищення енергетичної
ефективності в порівнянні з 2005 р. на 20%; 3) доведен-
ня частки відновлювальної енергетики в енергетичному
балансі ЄС до 20% [15].

У 2011 р. Європейська комісія оприлюднила офіцій-
ну "дорожню карту" ЄС на шляху до конкурентної низь-
ковуглецевої економіки. У ній позначені етапи цього шля-
ху, оцінені потреби в інвестиціях і можливості окремих
секторів. У прогноз внесена поправка щодо зниження ви-
кидів вуглецю на 2020 р. до 25% з урахуванням наслідків
економічної кризи [14]. Найбільш успішно по шляху ста-
лого низьковуглецевого розвитку йде Німеччина, де в
низьковуглецевій економіці вже зайнято близько 2
мільйонів чоловік, або 4,5% економічно активного насе-
лення. Німеччина посідає перше місце в світі за обсягами
торгівлі екологічно безпечною продукцією — близько
16% обсягів реалізації. В Італії майже чверть компаній
мають сектори низьковуглецевої економіки і третина з
них працює на експорт, що у 2 рази більше загальної ча-
стки компаній-експортерів. Це свідчить, що продукція
компаній з низьковуглецевим потенціалом на світовому
ринку є більш конкурентоспроможною [15].
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Таблиця 2. Матриця класифікаційних характеристик моделей розвитку економіки країн з позицій
глобальної антивуглецевої політики

Примітка:
(+; -;) — зростання або скорочення темпів;
(+ +; — -;) — перевищення темпів зростання або скорочення по ВВП над викидами або навпаки.
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мосферу парникових газів, вимагає невідкладного за-
міщення. На зміну їй має прийти модель, в основі якої
протилежні принципи: зростання ВВП за умов скоро-
чення споживання ресурсів і шкідливих викидів. Суть
цієї моделі — сталий низьковуглецевий розвиток.

2. Проблема сталого низьковуглецевого розвитку,
головним завданням якої є захист атмосфери, не може
бути розв'язана в окремо взятій країні. Адже атмосфе-
ра одна і спільна для всіх країн і народів світу. Тому всі
країни мають включитись в реалізацію стратегії стало-
го низьковуглецевого розвитку. Сталий низьковуглеце-
вий розвиток — це не розвиток окремих країн, а синер-
гетичний розвиток (синергія розвитку) всіх країн світу.
Сталий низьковуглецевий розвиток — це не простий
розвиток економіки — це розвиток на пріоритетних за-
садах безпечності екології і стабільності клімату, на
основі випереджаючого скорочення шкідливих викидів
в атмосферу. В цьому суть транснаціональної парадиг-
ми сталого низьковуглецевого розвитку, яка має бути
покладена в основу концепції і стратегії майбутньої еко-
номіки.

3. Сталий низьковуглецевий розвиток має здійсню-
ватись контрольовано під егідою міжнародних і загаль-
носвітових організацій. Суть і відмінність пропонованої
транснаціональної парадигми — саме в обов'язковій
присутності таких характерних рис, як глобальність,
обов'язковість та ефективність (радикальність). Гло-
бальність означає насамперед всеохоплювальність всіх
країн зобов'язаннями і заходами щодо скорочення шкід-
ливих викидів в атмосферу. Обов'язковість означає не-
відворотність від зобов'язань зі скорочення викидів та
відповідальність (насамперед економічна) за невиконан-
ня зобов'язань. Ефективність (радикальність) — це обо-
в'язковість скорочення викидів та його пріоритетність

(випередження) над приростом економіки з використан-
ням відповідних механізмів відповідальності та зацікав-
леності.
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