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Дослідження принципу верховенства права є наріжним каменем 

сучасної юридичної наукової думки та належить до найважливіших 
завдань теорії еколоrічt1ого права та законодавства. За думкою вче

них-правознавців, трансформаційні перетворення правової системи 

нашої держави в новітній період, ни.ні дістали продовження у ВЮ-ІИК
ненні концептуально нових і кардинальному переосмисленні багатьох 
раніше існую'ШХ теоретичних підходів до інтерпретації верховенства 

права l 7, с. 1 ]. Це знаходить своє відображення у розвитку націонал ь
них уявлень про ПОНЯТТЯ та зміст верховенства права, його значення 
для розвитку доктринальних положень юридичної науки з урахуван
ням досвіду зарубіжних демократичних інститутів, розуміння верхо
венства права я:к основоположного принци.пу сучасної системи укра
їнського права та його реалізації в системі української Конституції 
крізь призму класичної доктрИЮІ 11; 3; 9; l lj. 

Принцип верховенства права в системі регулювання еколоrіч-них 

суспільних відносин проя:вляється в багатьох інститугах еколоrі'ІНОГО 
права , - праві власності на природні ресурси; екологічJі:ИХ правах та 

обов'язках людини; праві природокористування; правовому забезпе

ченні екологічної безпеки та ін. Але особливе місце належить інсти
туту еколого-правового реrушовання та охороні клімату. 

Національне екологічне законодавство довгий час не переймало
ся проблемами правового регулювання та охорони клімату. Осторонь 

від цьоrо питання залишалися й наукові дослідження, що були при

свячені правовим проблемам екологічних суспільних відносин. Тек
тонічні зм іни в цьому питанні відбулися після прийняття Рамкової 
конвенції ООН про зміну клімату від 9 травня 1992 р. та кіотського 
протоколу до цієї конвенції від 11 грудня 1997 р. Рамкова конвенція 
була підписана від імені Украіни 11червня1992 р" ратифікована За
коном України від 29 жовтня 1996 р. та набрала чинності для Украї
ни 11серпня1997 р. 1101. 

Кінцева мета Конвенції і усіх пов'язаних з нею правових докумен

тів полягає в тому, щоб досягrи у виконанні визначених нею поло

жень стабілізації концентрацій парникових газів в атмосфері на та

кому рівні, яки.й не допускав би небезпечного антропогенного впл.и

ву на кліматичну систему. Такий рівень має буrи досягнутий у стро
ки, необхідні для природної адаптації екосистем до зміни клімату, що 

дасть можливість не ставити під загрозу виробництво продовольства і 
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сприятиме забезпеченню подальшого економіч1юго розвитку та стій
кій основі (ст. 2 Рамкової кон:ве~щії). 

Прийняття Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіот
ського протоколу до неї стало потужнім поштовхом для проведення 

наукових досліджень та н.изки публікацій на відповідну тематику. Од
нією з перших наукових публікацій стала статгя В. М. Комарницько
го «Україна в міжнародно-правовому співробітництві з питань зміни 
клімату», яка вийшла друком у 2005 р. [4, с. 16- 211. За думкою авто
ра, Кіотськи-й протокол охопив різноманітні тенденції, спрямовані на 
глобалізацію у вирішення проблем економіки й екології, що є скла
довою сталого розвитку, тобто гармонійного економічного, еколо

гічного та соціального розвитку суспільства. Окрім того, приєднання 
України до Кіотського протоколу вимагало виконання на національ
ному рівні відповідних зобов'язань: створення національної системи 
для оцінки антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглинача

ми всіх парникових газів; створення і супроводження національного 
реєстру врахування встановленої кількості викидів парникових газів; 
забезпечення участі громадськості у прийнятті рішень шодо питань 
зміни клімату r4, с. 20-211. 

В подальшому проблемам правового регулювання та охорони зміни 
клімату була присвячена ціла низка наукових праць, авторами sncи:x є: 
А. П. Гетьман та В. І. Лозо [2], С. В. Кузнєцова [5; 6], О. ТТ. Мірошни
ченко r&l, О. О. Сурілова tl4]. Спеціальне дисертаційне дослідження 
питань клімату як об'єкта еколого-правової охорони в Україні було 
проведено К. А. Прохоренко [12]. 

В юридичній літературі поняття клімату (в еколого-правовому ас

пекті) розглядається як об'єкт природного походження, який харак

теризується станом кліматичної системи (атмосфери, гідросфери, бі
осфери та геосфери у їх взаємозв'язку і взаємодіі), визнаний нормами 
міжнародного екологічного права у якості об'єкта, на який здійсню
ється небезпечний антропогеmm:й вплив у формі юридично визначе

них видів діяльності, пов'язаних із здійсненням викидів парникових 
газів та потребує вжиття спеціальних міжнародних і державно-пра

вових заходів, спрямованих на стабілізацію концентрацій парнико
вих газів у атмосфері на такому рівні, за якого не допускається пору

шення рівноваm кліматичної системи, а також погіршення у зв'язку 
з цим я_~сості та безпечності навколишнього природного середовища 
113,с.Зj. 

Деякі науковuі дещо скептично відносяться до законодавчої та 
нормативно-правової бази, шо регулює охорону клімату в державі, 
вважаюч:и її малодослідженою. Зокрема, за думкою С. В. Кузнєцової, 
наявна нормативна база України не є достатньою та потребує значно
го вдосконалення, особливо врегулювання питань зміни клімату на 
рівні законів. На її думку, необхідно прийняти стратегічні документи 
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з питань глобальних змін клімату та їх впливу на навколишнє при
родне середовище, економіку і mодину, я:кі визначать подіти.ку дер

жави в цій сфері на найближчі роки (політичні програми , державні 

стратеrlі розвитку промисловості , енергетики, транспорту, житлово
комунального господарства, сільського господарства, поводження з 

відходами, землекористування і лісового господарства та інших галу
зей економіки) [6, с. 3031. 

Разом із тим, з урахуванням останніх тенденцій міжнародного та 
національного правового регулюванвя і охорони клімату необхідно з 

оновлених: пози:цій nогшrну:ш на кліматичну проблему. В першу чер

гу мовя йде про сесію ООН , яка проводиляся з 30 листопада по І J 
грудня 2015 р" та на якій була прийнята Паризька утода до Рамко
вої конвенції про зміну клімату. Угода ратифікована Законом Укра·1:
ни від 14 л.и.пня 2016 р. 

Паризька угода, посилюючи реалізацію Конвенцїї про зміну кл.і
мату, у тому числі її мети, спрямована на зміцнення rлобал:ьного ре
агування на загрозу зміни клімату в контексті сталого роз.витку та зу

силь з викорінення бідності , у тому числі шляхом: стримання зрос
таннн глобальної серед1-1ьої температури значно нижче передбачених в 

ній показників , визнаючи, що це суттєво занизить ризики та наслідки 

зміни клімату; підвищення здатності адаптування до несприятливих 

наслідків зміни клімату, а також сттрияння опірності до зміни клімату 

та низько вуглецевому розвитку таким чином, щоб не ставити під за
грозу виробництво продовольства ; забезпечеІО-ІЯ узгодженості фінан
сових лотоків із наттрямом низько вуглецевого та onipнoro до зміни 
клімату розвитку (ст. 2 Угоди). 

Підтвердженням взятих Україною н а себе зобов 'язань по виконан
ню Рамкової конвенції ООН про зміну клімату стала схвалена розпо
рядженням Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. Концеп
ція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 
2030 року. 

Метою Конuеrщії є вдосконалення державної політики у сфері змі
ни клімату для досягнення сталого розвитку держави, створення пра

вових та інституційних передумов для забезпечення ностуnовоrо пе

реходу до низько вутлецевого розвитку за умови економічної, енер

rетич:ної та екологі41:Іої безпеки і підвищення добробуту громадян. 
Таким чином, верховенство права в інституті еколого-правового 

регулювання і охорони клімату знаходить своє віддзеркалення в між
народних публіч:но-правових угодах, - Рамковій конвенції ООН про 
зміну Кдімату, Кіотському протоколу та Паризькій угоді до Рамкової 
конвенції ООН про зміну клімату, - де Україна є стороною та зго

ду на обов'язковість яких надана Верховною Радою У.країни, що від
повідає вимогам ч. 1 ст. 9 Конституцїі Украіни. З урахуванням поло
жень, що містяться в цих міжнародних договорах, Україна вибудовує 
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свою клі.маТИ'JНУ політику через призму адаптації національного зако
нодавства до існуючих на міжнародному рівні стандартів у сфері охо
рони клімату. Яскравим прикладом такої адаптацїї є прийняття на
веденої вище Концеrщїї реалізації державної політиЮІ у сфері зміни 
клімату на період до 2030 року, якою передбачено низку заході.в сто
совно зміцнення інституційної спроможності щодо формування і за
безпечення реалізаuїї державної політики у сфері зміни клімату; за
побігання зміни клімату через скорочення антропогенних викидів і 
збільшення абсорбції парникових газів та забезпечення поступового 
переходУ до низько вуглецевого розвитку держави; адаптація до змі

ни клімату, підвищснюr опірності та зниження ризикін, пон 'язаних 
зі зміною клімату. 

Концепцією визнано, що її реалізація дасть змоту: удосконали
ти державну політику у сфері зміни клімату і посилити інституцій
ну слроможн.ість для її реал.ізації; забезпеq_ити дотри·мання усіх зобо
в'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та 
іншими міжнародними угодами у сфері зміни кл імату, Угодою про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом , Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами ; за
безпечити законодавче та нормативно-правове врегулювання рин
кових і неринкових інструментів скорочення антропогенних викидів 
та збільшення абсорбції парникових газів , включаючи впроваджен
ня внутрішньої системи торгівлі квотами на викиди парникових га
зів та удосконалення екологічного оподаткування у частині викидів 
парникових газів; посилити спроможність місцевих органів виконав
чої влади та органів місцевого самоврядування до розроблення та здій 
снення заходів із запобігання змін і клімату та адаптаці"і до неї; забезпе
чити систем не наукове, методологі<mе та осв ітянське супроводження 

всіх аспектів діяльності у сфері зміни клімату; підвищити рівень учас
ті громадськості у прийнюті управлінських ріше1{Ь у сфері зміни клі
мату та деякі інші. 
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