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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Процеси глобалізації у сучасному світі зумовлюють необхідність 

формування нової стратегії мислення, спрямованої на усвідомлення докорінної взаємозалежності 

та взаємопов’язаності між різними формами вияву екологічних викликів, що загрожують 

безпечному розвитку людської цивілізації. У розвинених державах світу екологічні виклики 

набувають дедалі більшого значення та є суттєвим фактором внутрішньої політики.  

З другої половини ХХ ст. відбувається інтенсифікація кооперації міжнародної спільноти з 

метою об’єднання зусиль для вироблення та реалізації єдиної екологічної політики в системі 

міжнародних відносин. Успішність екологічної політики окремих держав все більше залежить від 

ефективності спільних дій – взаємодії у протистоянні викликам глобалізації. Тому на порядок 

денний виходить гостра необхідність проаналізувати політичні аспекти глобальних екологічних 

проблем, інструменти та механізми їх вирішення, особливості діяльності держав та міжнародних 

організацій у розв’язанні  екологічних викликів, а також окреслити перспективи створення 

глобальної системи екологічної безпеки та з’ясувати участь України у цьому процесі. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах державної планової 

тематики відділу теорії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут 

всесвітньої історії Національної академії наук України» за 2012 – 2014 рр. - «Становлення сучасної 

багатополюсної системи міжнародних відносин: історичні витоки і тенденції» (державний 

реєстраційний номер 0112U000929), а також державної планової тематики відділу теорії та 

методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної 

академії наук України» за 2015 – 2017 рр. - «Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері 

протидії розповсюдження ядерної зброї» (державний реєстраційний номер 0115U000757). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розкриття особливостей 

реалізації екологічної політики світових структур в сучасних трансформаціях міжнародних 

відносин. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких задач: 

- надати неупереджену оцінку міжнародним схемам у виробленні та реалізації єдиної 

екологічної політики;  

- розкрити політичну складову глобальних екологічних проблем, при цьому 

охарактеризувати інструменти та механізми їх вирішення; 

- виявити особливості діяльності міжнародних організацій та держав у протистоянні 

екологічним викликам;  

- розкрити історію розвитку екологічних ідей в суспільно-політичній думці; 
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- окреслити перспективи створення глобальної системи екологічної безпеки на прикладі 

діяльності ООН; 

- виокремити інструменти реалізації екологічної політики країн «Великої двадцятки» (G20); 

- визначити правові засади врегулювання екологічних проблем на універсальному та 

регіональному рівнях; 

- з’ясувати тенденції створення ефективної системи захисту навколишнього середовища в 

Україні; 

- через дослідження участі України в реалізації проектів та програм зі створення глобальної 

системи екологічної безпеки окреслити можливі сценарії впливу нашої країни на перебіг 

існування людства доби глобалізації.  

Об’єктом дослідження є міжнародні відносини як система політичних, економічних, 

соціальних, культурних, правових, воєнних та інших зв’язків між народами та державами доби 

глобалізації. 

Предметом дослідження є історичні, інституційні, правові та організаційні складові 

реалізації екологічної політики провідних світових структур в новітній системі міжнародних 

відносин, що трансформується, та місце України у механізмі протистояння сучасним екологічним 

викликам. 

Методи дослідження. При вирішенні поставлених завдань у дисертаційному дослідженні 

були використані методи: історичний – для аналізу еволюції в поглядах вітчизняних та зарубіжних 

дослідників на екологічну проблему в системі міжнародних відносин; порівняльний – для 

визначення спільних, особливих і специфічних характеристик в екологічній політиці країн «G20»; 

інституційний – для дослідження ролі екологічної політики в процесі інституційних 

трансформацій в Україні; структурно-функціональний – для визначення особливостей участі 

України у роботі міжнародних організацій, реалізації окремих програм та проектів, спрямованих 

на створення глобальної системи екологічної безпеки; статистичний – для визначення та 

порівняння показників, що характеризують стан екології в Україні та світі; системний підхід – для 

дослідження екологічної політики як складової в системі міжнародних відносин. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Найбільш значущими результатами дослідження, що становлять наукову новизну, 

розкривають суть роботи та виносяться на захист, є такі: 

вперше: 

- виявлено міжнародні схеми розробки та реалізації спільної екологічної політики, 

інструменти та механізми розв’язання екологічних проблем; 

- виокремлено політичні, правові, фінансові, наукові та культурні інструменти реалізації 

екологічної політики країн «Великої двадцятки» (G20); 
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- розкрито ефективний інструмент реалізації міжнародної екологічної політики – 

міжнародно-правові засади діяльності ООН у сфері екологічної безпеки; 

- з’ясовано перспективи створення ефективної національної системи захисту навколишнього 

середовища;  

- доведено специфіку використання Україною механізмів реалізації нормативно-правових 

актів та програм зі створення глобальної системи екологічної безпеки. При цьому участь 

України у реалізації світової екологічної політики визначається як фактор модернізації 

внутрішньої системи державної політики у сфері екології.   

удосконалено: 

- класифікацію законодавчих актів, присвячених екологічній політиці України; 

- понятійно-категоріальний апарат дослідження щодо міжнародної екологічної політики. 

Запропоновано авторське бачення механізмів протистояння екологічним викликам та 

подальшого вдосконалення екологічного законодавства України.  

дістали подальшого розвитку: 

- виявлення особливостей діяльності міжнародних організацій та провідних держав у 

протистоянні екологічним викликам;  

- аналіз праць вітчизняних та зарубіжних учених-екологів, що акцентують увагу на 

проблемах внутрішньої політики окремих держав у сфері екології, міжнародної екологічної 

політики, а також засадничих підходів в її реалізації у процесі історичної трансформації 

системи міжнародних відносин; 

Практичне значення одержаних результатів. Результати та висновки дисертаційної роботи 

можуть бути використані для продовження наукових досліджень у сфері міжнародної екологічної 

політики та в підготовці спеціальних навчальних курсів, що пов’язані з глобальною екологічною 

безпекою та участі України в її реалізації. Авторські пропозиції можуть бути використані 

органами державної влади, місцевого самоврядування та неурядовими організаціями для 

підвищення рівня екологічної культури громадян та в процесі подальшої модернізації системи 

екологічного законодавства України. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації,  висновки та 

рекомендації дисертаційного дослідження були повідомлені та обговорені на засіданні відділу 

Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», Міжнародній науковій 

конференції «Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія» (18 грудня 

2014 р., м. Київ); ІІІ Міжнародному молодіжному форумі «Глобалізаційні виклики і 

багатостороння дипломатія» (18 березня 2015 р., м. Київ); Міжнародній науковій конференції 

«Зовнішня політика Туркменістану як фактор безпеки і стабільності в світі» (12 березня 2015 р., м. 
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Київ); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Реструктуризація глобального простору: 

історичні імперативи та виклики» (23 квітня 2015 р., м. Київ).  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані у 6 статтях у фахових 

наукових виданнях та у 3 тезах виступів на наукових конференціях.    

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та літератури, а також додатків. Загальний обсяг дисертації становить 249 

сторінок, основний текст якої – 190 сторінок. Список використаних джерел та літератури  

нараховує 339 найменувань на 35 сторінках, а додатки – на 18 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, зазначається про її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, формулюються мета і задачі роботи, визначаються 

об’єкт і предмет дослідження, розкривається наукова новизна роботи, практичне значення 

одержаних результатів, вказуються основні форми апробації результатів дисертації.     

У першому розділі «Теоретичні і методологічні засади політологічних досліджень 

глобальних екологічних відносин» проводиться аналіз ступеня наукової розробленості теми, 

визначається теоретичне підґрунтя досліджень у сфері  глобальних екологічних відносин, 

з’ясовується сфера пізнавальної невизначеності, яку необхідно дослідити. 

Екологічний фактор постає важливим інструментом розвитку системи міжнародних відносин 

на засадах гармонії, толерантності, поваги та сприйняття суб’єктів міжнародних відносин як 

рівних y правах на екологічно безпечне майбутнє. 

Аналіз наукових розробок свідчить, що проблема екологічної політики та участі України  в 

глобальних екологічних ініціативах розглянута побіжно, а в Україні відсутні наукові роботи, 

спеціально присвячені проблемі екологічної політики. 

Проаналізовано, що українська суспільно-політична думка з проблем екобезпеки відображає 

та корелюється зі світовою думкою про основні чинники, умови, підстави проведення ефективної 

державної екологічної політики. Однак, має місце національна особливість, що відображається в 

намаганні приділити увагу вирішенню екологічних проблем окремих регіонів України, 

проаналізувати особливості імплементації міжнародного екологічного законодавства у вітчизняну 

систему права, дослідити реальні результати природоохоронних заходів.  

З’ясовано, що важливий фактор державної екологічної політики- робота з підвищення 

екологічної культури населення. Це пов’язано із включенням в систему освіти спеціальних 

навчальних курсів та програм. Проведення державної екологічної політики також пов’язано зі 

створенням системи спеціалізованих інституцій та організацій,  що концентрують зусилля на 

пошуку механізмів подолання порушених проблем. Поступове формування системи глобального 
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інформаційного простору посилило процеси виникнення наднаціональних міжнародних 

екологічних рухів та організацій, які у своїй діяльності доповнюють державну екологічну політику 

та нерідко вступають з нею у протистояння. На національному та міжнародному рівнях 

відбуваються процеси політизації екологічної проблематики, що пов’язані з появою відповідних 

екологічних рухів. 

Основні інструменти реалізації цілей глобальної екологічної політики: 1) технологічна 

кооперація в галузі розробки екологічно чистих виробничих і нових природоохоронних 

технологій; 2) контроль забруднення і аварій; 3) економічні стимули та санкції; 4) регулярний 

моніторинг ефективності вже реалізованої політики; 5) екологічне інформування та участь 

громадськості; 6) посилення міжнародної  співпраці.  

Запропоновано виокремити три етапи у процесі розвитку міжнародного співробітництва у 

сфері екології: 1) 1960–1970-ті роки – характеризується формуванням системи міжнародного 

природоохоронного співробітництва; 2) 1980 – 1990-ті роки – етап, пов’язаний з виникненням та 

розробкою стратегії стійкого розвитку; 3) з другої половини 1990-х років до сьогодення – 

характеризується практичною реалізацією положень стратегій стійкого розвитку та посиленням 

міжнародної природоохоронної співпраці. 

Встановлено, що основними міжнародними організаціями, задіяними у процесах реалізації 

міжнародної екологічної політики, є:Всесвітня комісія з навколишнього середовища та розвитку; 

Всесвітня організація охорони здоров’я; Світовий банк; Грінпіс; Друзі Землі; Комісія ООН зі 

стійкого розвитку; Міжнародна морська організація; Міжнародне агентство з атомної енергії; 

Програма розвитку ООН; Європейський фонд навколишнього середовища; Програма TACIS та 

багато інших. 

Аналіз природоохоронних та екологічних проектів, створює підстави виокремити пріоритетні 

напрями та складові глобальної екологічної політики: 1) вдосконалення міжнародної законодавчо-

правової бази у сфері захисту навколишнього середовища; 2) підвищення ефективності механізму 

економічного природокористування та охорони природного середовища;3) модернізація економік 

національних держав у відповідності з нормами та принципами міжнародного екологічного 

законодавства; 4) створення системи стимулів для переведення екологічно небезпечних 

виробництв на сучасні екологічні стандарти. 

У другому розділі «Форми і методи реалізації екологічної політики в міжнародних 

відносинах» досліджено інструменти управління екологічною ситуацією в діяльності держав 

«Великої двадцятки»; проаналізовано правові засади врегулювання екологічних проблем в 

діяльності ООН та розглянуто діяльність міжнародних установ, національних держав, урядових  та 

неурядових організацій як суб’єктів екологічної політики. 
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Проаналізувавши історію становлення інституту «Великої двадцятки», з’ясовано, що в 

основу її створення покладено критерії: 1) значення економіки у глобальному вимірі; 2) 

чисельність населення у співвідношенні до загальносвітового; 3) обсяг споживання енергоносіїв.  

Доведено, що вплив цієї групи держав на глобальну екологічну ситуацію є ключовим з 

огляду на обсяги виробленої та споживаної продукції, а значить і частка відповідальності за 

світову екологічну безпеку є більшою, порівняно з менш розвиненими державами.  

Обґрунтовується думка про необхідність вироблення нової глобальної стратегії дій у форматі 

«людина-природа» на основі принципу відповідальності, а G20 має займати більш активну 

позицію. Ця глобальна екологічна політика вимагає практичних кроків з кооперації зусиль 

міжнародного співтовариства у рамках діяльності міжнародних організацій та зовнішньої політики 

окремих держав. Концепція «екологічної економіки» поступово набуває впливу в економічній 

теорії та у реальних виробничих процесах держав «G20». 

В ході роботи над дисертаційним дослідженням встановлено, що ООН належить особлива 

роль у процесі привернення уваги міжнародної спільноти до екологічної проблематики. 

Проаналізовано головні нормативно-правові засади міжнародної кооперації у сфері екологічної 

політики, що розроблена за активної участі ООН, та включають основні конвенції, договори, 

угоди: Віденська конвенція про охорону озонового шару; Конвенція про біологічне різноманіття; 

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані; Конвенція про 

транскордонний вплив промислових аварій; Монреальський протокол з речовин, що руйнують 

озоновий шар; Рамкова конвенція ООН про зміну клімату; Конвенція ООН про охорону та 

використання транскордонних водотоків та озер тощо. 

У третьому розділі «Розвиток екологічно орієнтованої політики України в системі 

міжнародних відносин» проаналізовано основні тенденції створення ефективної системи захисту 

навколишнього середовища після здобуття Україною незалежності, досліджено пріоритетні 

напрями стабілізації екологічної ситуації, а також розглянуто новітні проекти та програми 

створення глобальної системи екологічної безпеки. 

В українському законодавстві визначено основні напрями природоохоронної політики, що 

включають сферу охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, лісів, надр, а також 

поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, біологічну безпеку, збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття, та ін. 

Стратегічні цілі екологічної політики України полягають у підвищенні рівня суспільної 

екологічної свідомості шляхом створення національної інформаційної системи охорони 

навколишнього середовища; рівня екологічної безпеки у векторі з Йоганнесбурзьким планом дій; 

вдосконаленні системи інтегрованого екологічного управління; забезпеченні екологічно 

збалансованого природокористування; в удосконаленні регіональної екологічної політики тощо. 
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Важливі інструменти екологічної політики України: екологічний аудит, екологічне 

страхування, система моніторингу довкілля, міжнародне співробітництво. 

Проаналізовані закони, кодекси та нормативно-правові акти свідчать, що Україна тримає 

курс на впровадження рішень Йоганнесбурзького саміту з проблем сталого розвитку. Актуальні 

проблеми: 1) впровадження системного підходу у процеси вирішення стратегічних завдань 

розвитку економіки, суспільного розвитку, екології та культури; 2) застосування комплексного 

підходу під час вирішення конфліктних інтересів різних сфер суспільства, що стосуються проблем 

екології; 3) гарантування умов для  відтворення біологічного природного різноманіття під час 

реалізації завдань модернізації держави.  

З’ясовано, що політика децентралізації влади, що проводиться в Україні, має також 

торкнутись екологічної сфери та надати реальні повноваження органам державної влади 

реалізовувати завдання екологічної політики.  

Держава має докласти більше зусиль до створення економічних стимулів реалізації політики 

охорони природи. Каральні механізми та позитивні декларативні заяви щодо пріоритетів 

екологічної політики в Україні у практичній площині показують свою низьку ефективність. 

Україна потребує ефективної довгострокової політики з проблем подолання наслідків 

Чорнобильської аварії, яка торкнулась усіх сфер життя суспільства.  

Важливою складовою ефективної екологічної політики України має стати енергетична 

стратегія держави, що повинна включати зниження енергоємності національної економіки, 

особливо важкої промисловості; модернізацію комплексу теплоелектростанцій; запровадження 

альтернативних джерел енергії та технологій. Одним зі шляхів стабілізації екологічної ситуації в 

Україні може стати напрям розвитку виробництва альтернативної енергії: вітрової, сонячної, 

біомаси рослин та інших видів відновлювальної енергії.  

Важливий напрям стабілізації екологічної ситуації в Україні - запровадження міжнародних 

стандартів ISO, а саме системи екологічного менеджменту та аудиту (EMAS) та системи 

екологічного аудиту (CEMA), що є ефективними інструментами зменшення екологічного 

забруднення довкілля орієнтованими на запровадження економічних механізмів стимулювання 

ведення екологічно безпечної виробничої діяльності. 

Необхідно також докласти значних зусиль для гармонізації вітчизняного екологічного 

законодавства з європейським та почати дійсно його дотримуватись для зменшення негативного 

впливу на природу.  Для реалізації окреслених вище пріоритетних напрямів стабілізації 

екологічної ситуації в Україні має стати наближення держави до переходу на принципи сталого 

розвитку. 
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ВИСНОВКИ 

 В результаті дослідження особливостей реалізації екологічної політики світових структур в 

сучасних трансформаціях міжнародних відносин, інструментів її впровадження, а також участі 

України в реалізації проектів та програм зі створення глобальної системи екологічної безпеки 

автор дійшов наступних висновків: 

1. З’ясовано, що світова спільнота виробила і послугується спільними принципами у 

виробленні та реалізації екологічної політики: 1) рівність у правах сучасного та майбутніх 

поколінь на безпечне екологічне середовище; 2) відповідальність національних держав за 

екологічний стан власних територій;  3) пріоритетність політики побудови екологічно 

орієнтованої економіки; формування етики відповідального мислення у громадян за долю 

національних держав та світу;  4) реалізація концепції стійкого розвитку в державній та 

міжнародній екологічній політиці; системність вирішення проблем; 5) історичність підходу та 

побудова прогнозів на майбутнє; 6) «користувач платить» і «той, хто забруднює – сплачує»;  7) 

взаємозалежності та планетарної єдності.  

Процеси глобалізації прискорили кристалізацію усвідомлення політичними елітами, що 

негативні антропогенні впливи в одній частині Землі неодмінним чином знайдуть відображення в 

іншій. Формується поняття «екологічна безпека», що стає органічною складовою національної та 

міжнародної безпеки. 

Виокремлення спеціального напряму, орієнтованого на екологічну сферу, в структурі 

державної політики більшості країн світу відбулось у зв’язку із зростанням антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище у XX ст. Починаючи з середини ХХ ст. тривало 

створення нових інститутів в системі міжнародних відносин та зовнішньої політики, які додали 

суттєвої динаміки в розвиток глобальної екологічної політики. Політизація екологічних проблем у 

міжнародних відносинах посилювалась з розвитком екологічних рухів, неурядових екологічних 

організацій та об’єднань громадян. 

2. Проведений аналіз глобальних екологічних проблем сучасності, пошук механізмів їх 

вирішення, а також побудова ефективної системи міжнародної екологічної політики є одним з 

пріоритетних напрямів досліджень в сучасній політичній науці. Подальший розвиток цього 

напряму залежить від здатності науковців використовувати комплексний підхід до аналізу ролі, 

місця та значення екологічної політики в системі державної та міжнародної політики.  

Екологічна політика набуває все більшого значення в системі соціальних запитів громадян 

розвинених держав, що свідчить про її зростаючу роль як фактору вироблення комплексної 

державної та міжнародної політики у різних сферах суспільного життя.  

З’ясування цілей, мети, завдань, структури, механізмів та ресурсів екологічної політики дає 

можливість  розширити розуміння можливостей її використання в напрямі реалізації  більш 
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широких задекларованих пріоритетних завдань суспільного розвитку на національному та 

міжнародному рівнях. Системний аналіз функцій екологічної політики в державній політиці та 

міжнародних відносинах поглиблює розуміння її можливостей як одного з інструментів 

досягнення суспільно корисних політичних результатів та загальнолюдських цінностей. 

Застосування терміну «ефективність» щодо «екологічної політики» дозволяє проводити 

порівняльний аналіз відповідних практик регулювання відносин людини з оточуючим 

середовищем в різних державах, а також вести мову про існування спільних критеріїв для 

визначення практичної результативності застосованих інструментів.   

3. Встановлено, що правові механізми ООН з подолання глобальних екологічних викликів 

беруться за основу в діяльності низки інших міжнародних організацій. Основна частина 

міжнародно-правових актів у сфері екологічної політики була створена за активної участі чи 

посередництва ООН. Саме такий підхід визначає місце та роль цієї організації в оформленні 

світової екологічної політики, як окремого напряму, та обумовлює ефективність її здійснення. 

Правові засади врегулювання екологічних проблем в роботі ООН базуються на таких 

принципах: а) не вчинення шкоди природному середовищу інших країн внаслідок господарської 

діяльності на власній території; б) відповідальність за збереження навколишнього середовища на 

територіях національних держав; в) пріоритетність охорони біологічного різноманіття Землі.  

Правові механізми захисту навколишнього середовища та задекларованих екологічних прав 

реалізуються через функціонування інституту міжнародно-правової відповідальності за 

порушення екологічного законодавства. Правові механізми, що використовує ООН з метою 

вирішення глобальних екологічних проблем, спираються на існуючі інструменти міжнародного та 

національного права, а саме передбачають дисциплінарну, адміністративну, кримінальну, 

цивільно-правову та матеріальну відповідальність за вчинення екологічних правопорушень. У той 

же час існуюча система організацій ООН створює широкий спектр можливостей звертатись 

громадянам держав з метою неупередженого розгляду справ, щодо порушення їхніх прав, у т.ч. в 

екологічній сфері (напр., право громадян на безпечне навколишнє середовище). Нормативно-

правова основа для міжнародної взаємодії у сфері екологічної політики, створена за активної 

участі та посередництва ООН, включає низку міжнародних конвенцій, договорів, угод. Отже, ООН 

використовує існуючий спектр правових інструментів та докладає зусиль для його створення та 

оновлення з метою координації спільної роботи міжнародної спільноти в напрямі проведення 

ефективної міжнародної екологічної політики.  

4. Міжнародна екологічна політика «Великої двадцятки» є важливим, структурно 

оформленим напрямом продовження внутрішньої політики держав-учасниць. Цей вид політики 

зазнає впливів соціально-економічних факторів, що існують як об’єктивна внутрішня реальність 

цих країн, та, водночас, тенденцій розвитку та трансформації структурних компонентів 
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міжнародної політики. Спільну екологічну політику «Великої двадцятки», з одного боку, можна 

розглядати як залежну від внутрішньої екологічної політики держав-учасниць, а з іншого – як 

чинник, що безпосередньо впливає на ведення внутрішньої політики через міжнародно-правові 

акти, конвенції, договори. Країни «Великої двадцятки» мають внутрішні відмінні характеристики 

з таких позицій, як економічний розвиток, наявність природних ресурсів, розвиненість соціальної 

сфери та споживчого ринку, тип політичної культури, рівень розвитку демократичних інститутів, 

що впливає на вироблення та реалізацію єдиних принципів міжнародної екологічної політики.  

Автор довів, що існує низка спільних позицій, що були покладені в основу створення клубу 

G20: 1) значення економіки у глобальному вимірі; 2) чисельність населення у співвідношенні до 

загальносвітового; 3) обсяг споживання енергоносіїв. Так, у країнах G20 проживає 2/3 населення 

Землі, їхній сумарний ВВП становить 90% загальносвітового, що й визначає найбільші обсяги 

споживання різних видів енергії у світовому вимірі. Це накладає левову частку відповідальності на 

цю групу держав за глобальну екологічну ситуацію та світову екологічну безпеку.  

Аналіз наукової літератури свідчить, що коли йде мова про глобальну чи міжнародну 

екологічну політику, вироблення спільних алгоритмів дії, напрацювання узгоджених правил та 

норм діяльності в екологічній сфері, перш за все, мають на увазі країни «Великої двадцятки», які 

виступають піонерами у впровадженні нових екологічно безпечних технологій та інструментів з 

метою зменшення рівня негативного антропогенного впливу на екологічну ситуацію у світовому 

масштабі. Метою екологічної політики G20 є створення умов для безпечного розвитку людської 

цивілізації у гармонійних відносинах з навколишнім природним середовищем. Досягнення цієї 

мети можливе за умови знаходження балансу конкуруючих інтересів у різних сферах 

використання природних ресурсів та захисту екології.   

На підставі проведеного аналізу виокремлено головні інструменти реалізації екологічної 

політики країн «Великої двадцятки» (G20). Державна екологічна політика цих країн у межах 

власної правової компетенції використовує широку палітру інструментів впливу на екологічну 

ситуацію, серед яких головними є:  1)ринково-орієнтовані інструменти – природно-ресурсні збори 

та платежі за забруднення середовища; встановлення ринкових цін на природні ресурси; купівля-

продаж прав на забруднення природного середовища; заставна система; інтервенція з метою 

корекції ринкових цін і підтримки виробників. 2) фінансово-кредитні інструменти – фінансування 

природоохоронних заходів; кредитний механізм, позики, субсидії; режим прискореної амортизації 

природоохоронного устаткування; екологічні та ресурсні податки; система страхування 

екологічних ризиків. 3) адміністративно-контрольні – екологічне та природно-ресурсне 

законодавство, а також екологічні вимоги в загальному (цивільному, кримінальному, 

адміністративному) законодавстві; екологічний моніторинг. 4) екологічні стандарти і нормативи: 

норми і ліміти на викид забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами 
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забруднення; нормативи утворення та розміщення токсичних відходів; обмеження щодо 

водозабору та лісокористування; квоти на видобуток біоресурсів; нормативи відвідуваності 

особливо охоронюваних природних територій; норми відстрілу промислових тварин, збирання 

дикорослих рослин; заборона розміщувати в певних місцях забруднюючі види діяльності, а також 

використовувати токсичні речовини і важкі метали. 5) ліцензування господарської діяльності – 

пов’язаної з впливом на навколишнє середовище та здоров’я людини; забезпечення екологічного 

моніторингу і контролю; екологічна сертифікація (маркування); екологічна експертиза проектів; 

екологічні та ресурсні цільові програми; екологічний аудит. 6) «екологізація» суспільної 

свідомості шляхом формування екологічної етики на основі нового типу відповідальної 

екологічної культури.  

Комплексне вирішення екологічних проблем у межах політики країн «Великої двадцятки» 

вкладається в концепцію та практику державного управління, що отримала назву «екологізація 

економіки». З огляду на зазначене, створюється та реалізується нова, інноваційна у своїй основі 

світова екологічна політика, орієнтована на залучення всіх наявних засобів у процес подолання 

глобальних екологічних загроз сучасності. Екологічну політику «Великої двадцятки» варто 

розглядати як систему практичних заходів з захисту глобального природного середовища, що 

перебуває на стадії оформлення інструментів, інститутів, залучення ресурсів тощо. 

5. З часу здобуття Україною незалежності здійснено значний обсяг роботи в законодавчій 

площині: у Конституції визначено права людини в екологічній сфері, окреслено напрями 

державної екологічної політики для досягнення екологічної безпеки, прийнято ряд законів, 

спрямованих на реалізацію задекларованих напрямів та принципів. Втім відсутність зваженої 

політики, непослідовність реалізації законодавчих принципів та норм, розбалансованість 

повноважень між державними органами, загальна криза системи державного управління, низький 

рівень екологічної культури громадян – є факторами, що перешкоджають повноцінній реалізації 

приписів українського екологічного законодавства. Модернізація українського екологічного 

законодавства відбувається в умовах неперервного реформування правової системи держави та 

повільного становлення екологічної культури та запитів у населення. 

Основою для участі в здійсненні міжнародної екологічної політики є ратифікація низки 

конвенцій, договорів, програм, спрямованих на гармонізацію відносин людства з оточуючим 

середовищем та механізми реалізації цих нормативно-правових актів. 

6. У результаті аналізу законів, кодексів та інших нормативно-правових актів визначено 

тенденції створення ефективної системи захисту навколишнього середовища в Україні. З часу 

здобуття незалежності здійснено значний обсяг роботи зі створення сучасної правової основи, яка 

відповідає новітнім міжнародним тенденціям, а також є підґрунтям для розбудови та модернізації 

інституційної складової у сфері державної екологічної політики. Екологічне право регулює 
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державну політику України у сфері охорони навколишнього природного середовища, а 

Конституція України є основою для створення системи законодавства держави в екологічній 

сфері. У системі екологічного законодавства України визначені пріоритетні принципи, цілі, 

механізми та напрями політики з охорони навколишнього середовища.  

Охарактеризовано принципи державної політики в екологічній сфері є: 1) забезпечення 

екологічної безпеки громадян; 2) створення умов для відтворення генофонду народу; 3) 

відшкодування збитків, завданих природному середовищу; 4) екологічний аудит нових проектів та 

нормативно-правової бази; 5) відповідальність сучасного покоління за збереження довкілля для 

майбутніх поколінь; 6) «забруднювач природного середовища платить повну ціну».  

Виявлено основні цілі екологічної політики України, а саме: 1) екологічно раціональне 

використання природного та соціально-економічного потенціалу держави; 2) збереження 

сприятливого середовища для розвитку суспільства; 3) соціально-екологічне та економічно 

раціональне вирішення проблем з охорони довкілля; 4) подолання наслідків небезпечних 

природних явищ, техногенних аварій та катастроф; 5) розвиток міжнародного  співробітництва у 

збереженні біологічного різноманіття, охорони озонового шару атмосфери, запобігання   

антропогенній зміні клімату, захисту лісів і лісовідновлення, зниження рівня транскордонного 

забруднення довкілля; 6) відновлення природного стану Дніпра, Дунаю, Чорного і Азовського 

морів. 

Механізмами досягнення визначених цілей є: 1) державна інституційна інфраструктура; 2) 

нормативно-правова база; 3) економічне стимулювання ефективного використання природних 

ресурсів в напрямі побудови екологічно орієнтованої економіки; 4) реалізація міжнародних, 

національних, регіональних, галузевих та місцевих природоохоронних програм.  

Практика застосування екологічного законодавства повсякчас стимулює до модернізації 

існуючих нормативно-правових актів, що зумовлює велику кількість змін та доповнень, які були 

зроблені за досить короткий період часу.  

7. Доведено, що українське екологічне законодавство є сучасним та виступає надійною 

основою для проведення ефективної природоохоронної політики, яка у практичній площині не в 

повній мірі реалізує задекларовані цілі та принципи.  

Водночас, потребують невідкладного розв’язання такі завдання: 1) реальне впровадження 

системного підходу у процеси вирішення стратегічних завдань розвитку економіки, суспільного 

розвитку, екології та культури; 2) застосування комплексного підходу у державному управління 

під час вирішення конфліктних інтересів різних сфер суспільства, що прямим чином стосуються 

проблем екології; 3) пріоритетність гарантування умов для  відтворення біологічного природного 

різноманіття під час реалізації завдань модернізації держави.   
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Також державна політика має приділити більше уваги підвищенню рівня екологічної 

культури населення, що виступить суттєвим чинником збільшення результативності 

природоохоронних програм. Доцільно сконцентрувати зусилля на впровадженні механізмів 

кредитування природоохоронних проектів, надання субсидій та пільг на розбудову екологічної 

інфраструктури, залучення світового досвіду для розвитку інституту екологічного аудиту, 

екологічного страхування, екологічного туризму, а також реалізувати національну систему 

екологічного менеджменту. Впровадження задекларованих принципів національної екологічної 

політики в реальну практику державного управління сприятиме побудові екологічно орієнтованої 

економіки, переходу до моделі сталого розвитку та зменшення напруження, що склалось у 

форматі відносин людина-природа в Україні. 

8. Євроінтеграційні прагнення України неодмінним чином мають бути підкріплені реальними 

кроками у напрямі поліпшення національної екологічної ситуації шляхом проведення ефективної 

державної політики у цій сфері з залученням відповідного європейського досвіду, запровадженням 

визнаних стандартів якості управління, створенням системи постійного моніторингу за станом 

екології в державі та ін.  

Зроблено висновок про те, що, враховуючи існуючу єдність екосистем України та Європи, 

нашій державі потрібно докласти значних зусиль для гармонізації вітчизняного екологічного 

законодавства з європейським, а також розпочати насправді його дотримуватись з метою 

зменшення негативного тиску на природу. Політика децентралізації влади, що нині проводиться в 

Україні, має також торкнутись і екологічної сфери, а саме надати реальні можливості та 

повноваження органам державної влади на місцях реалізовувати завдання екологічної політики. 

Водночас, це збільшить рівень відповідальності органів державної влади на місцях і за реалізацію 

загальнонаціональної екологічної політики. Децентралізація має сприяти розмежуванню 

компетенції між центральною та місцевою владою за реалізацію природоохоронної політики, а 

також чіткій ідентифікації відповідальних суб’єктів за успіхи та невдачі на шляху впровадження 

завдань охорони довкілля.  

9. Україна є учасником міжнародних екологічних форумів, конференцій, програм та 

проектів, а також прийняла на себе низку зобов’язань у міжнародних договорах, конвенціях та 

програмах щодо проведення національної екологічної політики у відповідності зі світовими 

стандартами та принципами.  

Встановлено, що Україна використовує існуючі міжнародно-правові механізми для 

вдосконалення внутрішньої системи державної екологічної політики та, водночас, докладає зусиль 

для сприяння становленню ефективних інститутів та механізмів в системі світової екологічної 

безпеки. 

 



14 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1.Гирич О.Т. Сучасні моделі екологічної політики національних держав та глобальна 

екополітика / О.Т. Гирич // вісник Маріупольського державного університету: Історія. Політологія. 

Вип. 9. – М.: МФ ТОВ "Друкарня "Новий світ", 2014. – С. 99–106.  

2. Гирич О.Т. Позиція державних і недержавних акторів щодо відвернення глобальної 

екологічної кризи / О.Т. Гирич // Збірник наукових праць Інституту світової економіки і 

міжнародних відносин НАН України: Дослідження світової політики. - Вип. 4 (65). – К. :  Інститут 

світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2013. – С.69-79. 

3.  Гирич О.Т. Глобальні екологічні проблеми: сучасний стан та вплив на систему 

міжнародних політичних пріоритетів / О.Т. Гирич // Збірник наукових праць Інституту світової 

економіки і міжнародних відносин НАН України: Дослідження світової політики. - Вип. 2 (59). – 

К. :  Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – С.133-138. 

4. Гирич О.Т. Особливості формування американської та європейської моделей екологічної 

політики та їхній вплив на трансформацію міжнародних політичних пріоритетів / О.Т. Гирич // 

Зовнішні справи. – 2015. – № 11. – С.52-56. 

 

Публікація у науковому виданні, 

яке включено до міжнародних наукометричних баз 

5. Oksana Gyrych. The Environmental Issues of the Ukrainian Energy Security /O. Gyrych // 

Evropsky Politicky a Pravni Diskurz/ European Political and Law Discourse. - Svazek 3/ volume 3, 6. 

vydani, 2016 / issue 6, 2016. 225-230 p.  

 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

6. Гирич О.Т. Міжнародне екологічне право як регулятор відносин у сфері охорони 

навколишнього природного середовища / О.Т. Гирич// Зовнішні справи. – 2016. – №11. – С.55-57. 

 

Матеріали у збірниках науково-практичних конференцій 

1. Гирич О.Т. Подолання глобальної екологічної кризи як один з основних політичних 

пріоритетів світової громадськості / О. Гирич // Актуальні проблеми міжнародних відносин: 

Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених, м. Київ, 24 жовтня 2013 р. – Київ, 2013. – С. 17 – 19. 



15 

2. Hyrych O. The International aspect of the Ukrainian Energy Security/ О. Гирич // Політологія, 

філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: Матеріали Другої Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Одеса, 10-11жовтня 2014 р. – Одеса, 2014. – С. 53-56. 

3. Гирич О.Т. Вплив глобальних екологічних проблем на світові політичні пріоритети / О. 

Гирич // Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Збірник тез наукових робіт 

учасників міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 17-18 січня 2014 р. – Одеса, 

2014. – С. 91 – 93. 

 

АНОТАЦІЯ 

Гирич О.Т. Екологічна політика у трансформації системи міжнародних відносин. – 

Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 

23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню екологічної політики у трансформації системи 

міжнародних відносин. Систематизовано праці вчених, які досліджували екологічну політику у 

національному та глобальному вимірах. Проаналізовано розвиток ідей про глобальну екологічну 

політику та визначено політичні аспекти глобальної екологічної кризи. Досліджено форми і 

методи реалізації екологічної політики у міжнародних відносинах. Виокремлено інструменти 

управління екологічною ситуацією в політиці держав «Великої двадцятки» (G20). Проаналізовано 

правові засади врегулювання екологічних проблем в діяльності ООН. Вивчено діяльність 

міжнародних установ, національних держав, урядових та неурядових організацій як суб’єктів 

екологічної політики. Проаналізовано екологічну політику України в системі міжнародних 

відносин. З’ясовано основні тенденції створення ефективної системи захисту вітчизняного 

навколишнього середовища. Виокремлено пріоритетні напрями стабілізації екологічної ситуації в 

Україні. Досліджено участь України у новітніх проектах та програмах зі створення глобальної 

системи екологічної безпеки. 

Ключові слова: екологічна політика, міжнародні відносини, екологічна безпека, міжнародні 

організації, сталий розвиток, ООН, G20, Україна.  

 

АННОТАЦИЯ 

Гирич О.Т. Экологическая политика в трансформации системы международных 

отношений. – Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 

23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального развития. – 
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Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. – Николаев, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию экологической политики в трансформации системы 

международных отношений. Систематизированы труды ученых, которые исследовали 

экологическую политику в национальном и глобальном измерениях. 

В ходе работы над диссертацией были проанализированы научные разработки, которые 

свидетельствуют, что проблема экологической политики, глобальных проблем современности, 

международных экологических организаций и участия Украины в глобальных экологических 

инициативах бегло рассмотрена в рамках решения задач каждого из исследований, однако в 

Украине отсутствуют научные работы, специально посвященные проблеме экологической 

политики. Отмечено, что, несмотря на значительное число научных исследований, посвященных 

указанной проблематике, анализ экологической политики остается актуальной научной проблемой 

- доминантной составляющей системы международных отношений. 

В результате исследования проведен анализ украинской и зарубежной экологической мысли, 

что охватывает широкую систему знаний: по экологии, экономики, политологии, права и др. 

Анализ украинской общественно-политической мысли в сфере экологической безопасности 

дает основания утверждать, что она в целом коррелируется с зарубежными тенденциями в оценке 

основных факторов, условий, основ реализации эффективной государственной экологической 

политики, а также факторов, препятствующих этому. Вместе с тем, проявляется и национальная 

особенность, что отражается в стремлении уделить внимание решению экологических проблем 

отдельных регионов Украины, проанализировать особенности имплементации международного 

экологического законодательства, а также исследовать реальные результаты природоохранных 

мероприятий. 

Проанализированы концепции глобальной экологической политики и определены 

политические аспекты глобального экологического кризиса. Постепенное формирование системы 

глобального информационного пространства усилило процессы возникновения международных 

экологических движений и организаций, которые в своей деятельности дополняют 

государственную экологическую политику и нередко вступают с ней в противоречие. 

 Исследованы формы и методы реализации экологической политики в международных 

отношениях. Обозначены инструменты управления экологической ситуацией в государствах 

«Большой двадцатки»: 1) Рыночно ориентированные; 2) Финансово-кредитные; 3) 

Административно-контрольные; 4) Экологические стандарты и нормативы; 5) Лицензирования 

хозяйственной деятельности. 

Анализ научной литературы показывает, что если речь идет о глобальной или 

международной экологической политике, выработки совместных алгоритмов действия, наработки 

согласованных норм деятельности в экологической сфере, прежде всего имеют в виду страны 
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«Большой двадцатки», которые есть пионерами во внедрении новых экологически безопасных 

технологий и инструментов воздействия для уменьшения уровня негативного антропогенного 

воздействия на экологическую ситуацию в мировом масштабе. Кроме того, риторика 

политических лидеров G20 на общих собраниях свидетельствует, что они говорят об общей 

совместной стратегии действий в сфере глобальной экологии и выступают от имени всего 

цивилизованного мира. 

Проанализированы правовые основы урегулирования экологических проблем в деятельности 

ООН. Изучена деятельность международных учреждений, национальных государств, 

правительственных и неправительственных организаций, как субъектов экологической политики.  

Изучен процесс осуществления экологической политики Украины в системе международных 

отношений. Выявлены основные тенденции формирования эффективной системы защиты 

окружающей среды. Охарактеризованы основные цели экологической политики Украины: 1) 

повышение уровня общественного экологического сознания; 2) усиление экологической 

безопасности в соответствии с Йоханнесбургским планом действий; 3) совершенствование 

системы интегрированного экологического управления; 4) ограничение и прекращение потерь 

биологического и ландшафтного разнообразия; 5) обеспечение экологически сбалансированного 

природопользования; 6) совершенствование региональной экополитики.  

Выделены приоритетные направления стабилизации экологической ситуации в Украине. 

Выяснено, что политика децентрализации власти, которая осуществляется в Украине, должна 

коснуться и экологической сферы, а именно: предоставить реальные возможности и полномочия 

органам государственной власти на местах реализовывать задачи экологической политики. 

Исследовано участие Украины в новейших проектах и программах по созданию глобальной 

системы экологической безопасности. 

Ключевые слова: экологическая политика, международные отношения, экологическая 

безопасность, международные организации, устойчивое развитие, ООН, G20, Украина. 

 

 

SUMMARY 

Gyrych O. T. The environmental policy in a transformation of the International relations 

systems – Manuscript. 

Thesis for the Ph.D. Degree in Political Science, Specialty 23.00.04 – political problems of 

international systems and global development. - Petro Mohyla Black Sea National University. – 

Mykolayiv, 2017. 

The thesis is devoted to the study of environmental policy in the transformation of the system of 

international relations. The works of scientists who studied environmental policy at the national and 
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global dimensions are systematized. It analyzes the development of ideas on global environmental policy 

and identifies the political dimensions of the global environmental crisis. The forms and methods of 

implementation of environmental policy in international relations are also explored. Tools for managing 

the environmental situation in the states of Group of Twenty are also outlined. The legal basis for the 

environmental issues settlement in UN activities is analyzed in thesis. It also studies the activities of 

international agencies, national States, governmental and non-governmental organizations as actors of 

environmental policy.  

The process of implementing Ukraine's environmental policy in the system of international relations 

has been studied. The basic tendencies of formation of an effective system of protection of the domestic 

environment are revealed. 

Priority directions of the ecological situation stabilization in Ukraine are highlighted. Ukraine's 

participation in the latest projects and programs for the creation of a global environmental safety system 

has been studied. 

Key words: environmental policy, international relations, ecological situation, environmental 

security, international organizations, sustainable development, UN, Group of Twenty (G20), Ukraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


