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В питанні головних причин змін клімату досі немає єдиної точки зору. 

Багато вчених вважають, що антропогенна діяльність є головною причиною 

кліматичних змін [1]. Інші вчені висловлюють припущення, що навіть за 

умов скорочення викидів СО2 нинішній температурний режим збережеться. 

Також деякі дослідження показують, що до нинішнього підвищення 

середньої температури на планеті призвело загальне зниження забруднення 

атмосфери. Це відбулося завдяки тому, що в результаті повітря стало більш 

прозорим і це забезпечило до 20% збільшення середньої температури на 

континенті [2]. 

Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що глобальні викиди 

парникових газів (СО2) збільшилися приблизно в два рази з початку 1970-х 

років. Отримані поточні оцінки показують, що ці викиди зростуть у межах 

від 25 % до 90 % у період з 2000 по 2030 рр., при цьому частка викидів 

парникових газів у країнах, що розвиваються, стане ще більшою в найближчі 

десятиліття [3].  

Якщо звернутись до Кіотського протоколу, то відповідно до статті 17, 

сторони мають встановлені зобов’язання щодо зменшення викидів 

парникових газів і вони мають можливість торгувати квотами на викиди цих 

газів щоб виконати взяті на себе зобов’язання [4]. Торгівля квотами дозволяє 

виконувати зобов’язання.  

Ринок квот дозволяє учасникам Кіотського протоколу здійснювати обмін 

частками зобов’язань по викидам, що дозволить перерозподілити у часі між 

собою дозволений в рамках встановленого терміну обсяг викидів парникових 

газів.  

Основними покупцями квот на викиди парникових газів є Японія, Іспанія, 

Австрія, Німеччина, Канада та Світовий Банк, а продавцями - Росія, Україна 

та країни Східної Європи. Потенційні обсяги торгівлі квотами України в 2010 

р. становили 250 млн од., у 2012 р. - 400 млн. од., у 2014 р. - 500 млн. од. Слід 
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зазначити, що за оцінками ринок має надлишкову кількість квот для продажу 

(близько 11,7 млрд.) порівняно з потребами покупців (близько 2,7 млрд.) на 

період до 2016 року. За будь-яким сценарієм, Україна, найімовірніше, матиме 

надлишок квот на викиди, які вона зможе продавати на міжнародному ринку 

через торгівлю викидами, і можливість генерувати скорочення викидів для 

продажу з використанням механізму спільного впровадження, який 

передбачається Кіотським протоколом. Спільні впровадження, торгівля 

квотами та інвестиції через схему зелених інвестицій могли б забезпечити 

принаймні часткове фінансування для проектів зі скорочення викидів 

парникових газів. 

 

Рис. 1. ВВП, енергоспоживання й викиди CO2 в Україні 

Україна планує заробляти на продажу квот на викиди парникових газів. 

Протягом 5 років на цьому можна заробити 12 млрд євро. Це право Україна 

отримала завдяки підписанню Кіотського протоколу.  

Кіотський протокол дозволяє Україні щорічно викидати в атмосферне 

повітря до 925 млн т парникових газів. Але такий обсяг викидів наша країна 

здійснювала останній раз у 1990 році. Після розпаду радянського союзу 

Україна зменшила обсяги викидів більш ніж на 50%. Завдяки цьому держава 

зараз має можливість продавати не використовувану частину квоти. За 

прогнозом Мінекономіки, до 2017 року вона перевищить 2,2 мільярда 

тонн [5].  
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Актуальність теми полягає у тому, що конфлікти є досить поширеними в 

суспільстві, майже кожного дня ми стикаємся зі свого роду конфліктами, які 

не завжди вирішуються, та згодом мають негативний вплив на суспільство. 

Поняття «конфлікт» було відоме людству ще з давніх часів. Спочатку 

конфлікти виникали виключно на соціально-економічному ґрунті, до таких 

можна віднести загарбницькі війни, що забрали мільйони людських життів. З 

розвитком людства почали виникати конфлікти і з екологічних причин: 

забруднення атмосфери, морських вод, з приводу вичерпання ресурсів та ін. 

Загалом, конфлікт можна розуміти як протистояння, або протиріччя, що 

виникає між людьми або групами людей та має конструктивні або 

деструктивні наслідки. Звідси, і конфлікти можна поділити на конструктивні 

та деструктивні.  

В сучасному суспільстві ми можемо помітити причинно-наслідковий 

зв’язок між конфліктами у соціальній, екологічній та економічній системі. 

Яскравим прикладом такого конфлікту є аварія на Чорнобильській АЕС. По-

перше, аварія в Чорнобилі – велика екологічна катастрофа для України та для 

інших країн: забруднення атмосфери, земель, вод, опромінення тварин, 

негативний вплив на здоров’я людей і навіть смерть. По-друге, тут одразу ж 

виник і соціальний конфлікт: багатьом людям довелося покинути свої 

домівки, покинути роботу та влаштовуватися на новому місці, жити в іншому 

ритмі, та інше. По-третє, на подолання наслідків пішло багато коштів з 

державного бюджету, до негативних наслідків у економіці можна також 

віднести втрату потужного джерела атомної енергії, втрату земель, тощо. 

Таким чином, на прикладі Чорнобильської катастрофи можна помітити 

чіткий зв'язок між конфліктами соціального, екологічного та економічного 

характеру. Представимо це у вигляді схеми (рис. 1). 

 

 

  

 

 

Рис. 1 Причинно-наслідковий зв'язок між соціальним, екологічним і 

економічним конфліктом 

 

Розглянемо окремо зазначені види конфліктів. 
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Економічний конфлікт Екологічний конфлікт 


