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ВСТУП 

 
Актуальність теми дослідження. Протягом останніх десятирічь світова 

спільнота залишається вкрай занепокоєною загрозливими тенденціями зі зміни 

клімату нашої планети внаслідок глобального потепління, обумовлено-го, як 

вважається науковцями, у тому числі антропогенним чинником, тобто 

діяльністю людини. Одним із проявів такої діяльності виступають викиди до 

атмосфери Землі парникових газів, насамперед вуглекислого. Закономірним та 

очікуваним результатом цього процесу розглядають, зокрема, танення вічних 

льодовиків та підняття рівня світового океану, що може становити реальну 

загрозу для 70 % населення планети, яке проживає саме у низинній прибереж-

ній смузі. У зв’язку з цим увага світового співтовариства, яке намагається 

створити ефективний міжнародно-правовий механізм врегулювання питання 

зміни клімату планети, постійно прикута до даного питання, що свідчить про 

дійсну актуальність обраної теми, яка може представляти інтерес також для 

юридичної науки і практики та навчального процесу. 

Ступінь наукового розроблення теми дослідження. Незважаючи на те, 

що питання зміни клімату нашої планети досліджувалося численними авто-рами 

– як вітчизняними (Т.М. Дроздова, Є.Т. Юркина, М.М. Чумаков, М.А. 

Федонькин, А.В, Маслов, В. Щербаков, А. Городницький, Н. Жиров, І. Рязанов, 

А. Кондратов, А. Вегнер, В. Якимов та ін.), так і іноземними (Д.С. Баттісті, Р.Л. 

Нейлор, К. Марвел, Дж.Дж. Кеннеди, Дж. Вайт, Х. Фаунтейн, М. Ингланд, Дж. 

Найт, Дж.Дж. Кенни, С. Фолланд, Дж. Харрис, Дж.С. Джоунс, М. Палмер, Д. 

Паркер, О. Мукк, Дж. Слінго та ін.), тематика їх міжнародно-правового 

регулювання, його проблем і перспектив не отримала належної уваги та 

залишається недостатньо розробленою, що обумовлює її перспектив-ність для 

майбутнього вивчення. 

Мета дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні міжнародно-

правового регулювання питань зміни клімату Землі, їх проблем та перспектив. 

Для досягнення визначеної мети ставляться такі завдання, як: 



4 
 

– вивчення історичної перспективи зміни клімату Землі, 

– аналіз відповідної об’єктивної статистики, 

– загальна характеристика універсального та регіональних міжнародно-

правових механізмів регулювання питань зміни клімату Землі, 

– аналіз проблем та перспектив розвитку міжнародно-правових механіз-

мів регулювання питань зміни клімату Землі. 

Об'єктом дослідження виступають міжнародно-правові механізми ре-

гулювання питань зміни клімату Землі. 

Предметом дослідження є сукупність правових норм, що регулюють 

окремі аспекти міжнародно-правових механізмів регулювання питань зміни 

клімату Землі, та відповідні статистичні дані. 

У якості основних методів досягнення поставленої мети та виконання 

відповідних завдань використовуються загальні та спеціальні наукові методи, 

зокрема, вивчення, ознайомлення, історичний, статистичний та логічний аналіз, 

систематизація, співставлення та узагальнення. 

Структура роботи. Робота містить вступ, 3 розділи, 10 підрозділів, 

висновки, список використаних джерел. Загальний обсяг тексту дослідження 

становить 30 аркушів. В роботі використано 127 джерел. 
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РОЗДІЛ 1 ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІНУ КЛІМАТУ ЗЕМЛІ 

 

1.1. Зміна клімату землі в історичній перспективі 

 

За останніми науковими даними, історія Землі нараховує більш ніж чотири 

з половиною мільярди років. [1, p.205-221; 2, p.370-382; 3; 4, с.68] 

Протягом цього часу, як вказують численні геологічні дослідження, з 

нашою планетою періодично відбувалися настільки кардинальні зміни, що її 

вигляд ставав повністю невпізнаним. Їх природнім наслідком виступала, перш за 

все, кардинальна зміна клімату планети, коли неодноразово приходили ери 

глобального заледеніння та потепління. 

Зважаючи на доволі незначну історію розвитку наук, обумовлену молодим 

віком людства, і до тепер достеменно невідомі причини таких різких коливань, 

проте навіть хронологія цих подій, вже встановлена на сьогоднішній день, здатна 

вразити своїми масштабами будь-яку, навіть найсміливішу, уяву. 

Сучасні науковці виділяють п’ять льодовикових та чотири термічні ери, які 

їх розділяють. [5, с.17-29; 6, с.9-16] 

Так, перший відомий зараз Льодовиковий період Одвалені, який отримав 

свою назву за відповідною геологічною формацією у Південній Африці та який 

розпочинає Каапвальську льодовикову еру, віддалений від сучасної людини 

майже на три мільярди років, коли на нашій планеті життя існувало лише в 

бактеріальній та архейській одноклітинних формах, а до появи багатоклітинних 

організмів залишалось ще майже мільярд років. Крім Одвалені, до першої 

Каапвальської льодовикової ери спеціалісти включають також періоди 

Коронейшен та Іогпнесбург, у сумі датуючи її п’ятдесятьма мільйонами років. 

[5, с.17-29; 6, с.9; 7, p.1572-1585] 

Пізню архейську Першу термоеру, що тривала 500 мільйонів років змінила 

Друга, або Гуронська, льодовикова ера, яка так само об’єднує лише три 

льодовикові періоди (Рамзай Лейк, Брюс та Гауганда) та яка за місцем 

проведення досліджень названа на честь озера Гурон в Канаді. Характерно, що 
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саме часом її закінчення (бл. 2 млрд. років тому) датуються перші відомі нині 

багатоклітинні організми еукаріоти, до царства яких належить і сучасна люди-

на. [5, с.17-29; 6, с.21-28; 8, p.1023-1038] 

Інші дві проміжні ери зледеніння, що настали після Великої льодовикової 

паузи, яка тривала майже півтора мільярди років, отримали назву за двома 

континентами у Південній півкулі та нині відомі як Африканська та Гондванська. 

Їх принципова відмінність від перших двох полягає не лише в тому факті, що 

вони об’єднують набагато більше льодовикових періодів (не менше одинадцяти), 

але також у їх надзвичайній щільності, коли льодовикові періоди, 

перемежовуючись з термічними, мали відносно близьку до них тривалість. На 

початок Африканської гляцеоери, а саме на її перший Льодовиковий період 

Кайгас, припадає найбільше за своїми масштабами, з нині відомих в геологічній 

історії, зледенінь, що вкривало значні масиви суперконтиненту Паннотії. [5, с.17-

29; 6, с.29-84; 9; 10, с.29] 

Проте для сучасного дослідника, безумовно, найбільший інтерес має 

представляти остання Антарктична або Кайнозойська льодовикова ера, яка 

настала після другої Мезозойсько-палеогенової термоери та яка об’єднує три 

останні Льодовикові періоди, оскільки саме в цю геологічну епоху, що є 

найбільш вивченою, розпочався, як прийнято вважати, розквіт ссавців та 

виникла сучасна людина. Зокрема, науці відомо не менше 45 періодів 

глобального похолодання та 42 періоди глобального потепління. Інтерес до 

цього питання має додатково посилюватися тим фактом, що дослідниками 

встанов-лені численні свідчення того, що протягом останніх двох з половиною 

століть відбувається постійне зростання середньої температури кліматичної 

системи Землі, а, отже, чергова зміна глобального похолодання на глобальне 

потепління. [5, с.17-29; 6, с.85-112; 11] 
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1.2. Вплив тектонічних чинників на зміну клімату Землі 

 

Безумовно, зміни клімату, що з повним правом можна віднести до подій 

планетарного масштабу, можливі лише за наявності відповідних чинників, що 

мають носити такий самий глобальний характер. Для Землі єдиним природнім 

внутрішнім чинником виступає лише її власне життя, що об’єктивується, перш 

за все, у її тектонічній активності. За час спостережень за поведінкою нашої 

планети, які проводилися людиною, починаючи з античності, та які нині відомі 

за легендами, що збереглися та дійшли до нас, або результатами наукових 

досліджень, слід виділяти справді грандіозні виверження вулканів та супер-

вулканів. 

Так, у якості прикладу можна навести, зокрема, серію з трьох вивержень, 

що з огляду на їх надзвичайну хронологічну наближеність, доцільно об’єднати у 

одну групу. Як вказують античні легендарні та наукові джерела, достовір-ність 

відомостей у яких підтверджується численними сучасними науковими 

дослідженнями, вони відбулися з частотою у декілька десятиліть приблизно в 

середині XVI століття до н.е. в Італії (вулкан Везувій), на Алясці (вулкан 

Аніакчак) та в Егейському морі (вулкан Санторін). [12, с.147,148,151,152,180] 

Останнє виверження, що отримало назву Мінойського та, згідно зі шкалою 

вулканічної активності К.Ньюхолла та С.Селфа, за своєю силою оці-нено у сім 

балів з восьми можливих, кваліфіковане як понадколосальне. Згідно з сучасними 

дослідженнями, цунамі, викликане виверженням вулкана Санторіна, 

розташованого на острові Тіра на північ від острова Кріт, за своєю силою може 

бути зіставлене з потужністю 200 тисяч атомних бомб, скинутих на японське 

місто Хіросіму 6 серпня 1945 р. І якщо застосування бомби стало однією з 

причин капітуляції Японії та закінчення Другої світової війни, то виверження 

Санторіна, що викликало цунамі висотою у 100-260 м та швид-кістю у 200 

км/год, призвело не лише до загибелі Мінойської цивілізації та виникнення на її 

уламках низки античних держав, але й до чергової зміни клімату Землі, коли 

закінчилося похолодання (песимум) середньої бронзової доби та почалося 
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потепління (оптимум) пізньої бронзової доби. [12, с.157,234; 13, p.534-537;14 , 

p.1-10] 

У сучасній історії прикладами аналогічного природнього (тектонічного) 

механізму зміни клімату нашої планети, які геологи мали можливість спостері-

гати наочно, можуть слугувати виверження індонезійських вулканів Тамбора  у 

1815 р. та Анак-Кракатау у 1883 та 2008-2009 рр., а також філіппінського вулкана 

Пінатубо у 1991 та 1993 рр., що отримали сім та шість балів за шкалою 

вулканічної активності. З них виверження Тамбори розцінюється як найбільше 

за всю відому письменну історію людства. [15, p.399-404; 16, с.415-417; 17, с.567] 

Проте навіть семибальні понадколосальні виверження Санторіна та Там-

бори не можуть зрівнятися з восьмибальними мегавиверженнями супервулка-нів 

Йеллоустоуна у північноамериканському штаті Вайомінг та Тоба на індо-

незійському острові Суматра відповідно бл. 630 та 75 тис. років тому. Останнє 

має становити для науки особливий інтерес, оскільки внаслідок нього чисель-

ність людства скоротилася, як вважається, до двох тисяч осіб. Для розуміння 

мегаколосальних масштабів виверження Тоби слід враховувати, що воно за 

своєю потужністю перевищило понадвиверження Санторіна та Тамбори, за 

різними оцінками, від 12 до 25 разів. [18, p.2508-2528; 19, p.8025-8029] 

На розглянутих прикладах можна зробити висновок, що за механізмом 

впливу на клімат виверження можуть бути умовні розподілені на дві групи. 

Представники першої спричиняють глобальну зміну кліматичних поя-сів, 

яка може бути пояснене тим, що утворюється гігантський стовп гарячих газових 

викидів висотою від 30 до 40 км. Як своєрідний природній реактивний двигун, 

він здатний викликати зміну осі нахилу планети до її орбіти, а, отже, і зміну її 

полюсів та кліматичних поясів. Друга група складається з супервулка-нів, які 

здатні не лише утворювати гігантські реактивні газові стовпи висотою від 40 км, 

але й викидати до атмосфери надзвичайно великий об’єм магматич-ного попелу, 

що рівномірно вкриває планету щитом у верхніх шарах атмосфе-ри та, подібно 

до дзеркала, відбиває сонячне проміння, викликаючи анти-пар-никовий ефект та 

глобальну зиму. 
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1.3. Вплив астрономічних чинників на зміну клімату Землі 

 

Іншу групу чинників, які впливають на зміну клімату Землі становлять 

астрономічні явища, що, на відміну від перших, носять лише об’єктивний 

характер, оскільки розвиваються за глобальними астрономічними законами, 

незалежно від факту існування нашої планети. 

При цьому зрозуміло, що до їх числа можуть бути віднесені не будь-які 

астрономічні події, але лише дійсно потужні, тобто такі, що мають планетар-ний 

масштаб, оскільки від усіх інших Земля надійно захищена атмосферними 

шарами, що не дозволяють космічним тілам досягати її поверхні, зберігаючи 

свою негативну силу. 

До таких явищ слід віднести, перш за все, рух небесних тіл, знаних як 

астероїди, метеорити та комети, орбіти яких перетинаються з орбітою нашої 

планети. Проте, навіть незважаючи на мізерно малу вірогідність такої 

катастрофічної зустрічі, що пояснюється надзвичайно великими розмірами 

Всесвіту та відносно невеликою кількістю об’єктів, які можуть зустрітися на 

шляху Землі, іноді, як встановлено сучасною наукою, катаклізми з відповідними 

негативними наслідками все одно трапляються. 

Прикладами лідерів за своїми руйнівними наслідками можуть слугувати, 

зокрема, зіткнення Землі з космічними тілами, в результаті яких сформовано 

антарктичний та мексиканський гігантські кратери Землі Уілкса (бл. 500 км) та 

Чікшулуб (бл.180 км) відповідно бл. 250 та 65 млн. років тому. Як вважається, 

обидва катаклізми спричинили глобальні зими та два з п’яти відомих нині 

масового вимирання живих істот. Так, в результаті зіткнення з метеоритом, що 

утворив антарктичний кратер, під час Пермського вимирання, що за своїм 

масштабом є найбільшим в історії планети, зникло 96 % всіх морських видів та 

73 % всіх наземних видів хребетних. Наслідком Крейдо-палеогенового 

вимирання стало руйнування всіх мезозойських екосистем та зникнення 16 % 

сімейств та 47 % родів морських та 18 % сімейств наземних хребетних, 
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включаючи, птеро- та динозаврів, а також початок розквіту птахів та ссавців. [20, 

p.1-14; 21, p.16979-16986; 22, P.3753-3758] 

 Проте, якщо бомбардування поверхні планети вказаними метеоритами 

відбулось за вікопомних часів, коли, вірогідно, ще не існувало сучасної людини, 

зустріч Землі з іншим смертоносним космічним об’єктом відбулась вже відносно 

недавно. Хоча вчені не можуть прийти до єдиної думки щодо його природи, 

висуваючи гіпотези зіткнення з астероїдом або частиною комети Галлея, що 

відвідувала Землю кожні 74-79 років та завжди сприймалася як провісник тяжких 

випробувань, вони одностайні в тому, що саме ця подія поклала кінець так 

званому Великому зледенінню у рамках Плейстоценового або Четвертинного 

льодовикового циклу у X тис. до н.е., а одночасно і загибель легендарної 

Атлантської цивілізації. [12, с.136-137; 23, p.349-367; 24, с.205-224,253-259] 

На особливу увагу заслуговує такий елемент земного ландшафту, як зви-

чайний пісок, що протягом доволі тривалого часу розглядався виключно як 

осадова гірська порода. У 2018 р. Королівським астрономічним товариством 

висунуто теорію, згідно з якою земний пісок є нічим іншим, аніж космічним 

пилом. І, дійсно, гіпотеза щодо осадового походження піску внаслідок, зокрема, 

вивітрювання гірських порід, викликає серйозні сумніви, оскільки, як відомо, 

піщані пустелі не є виключною рисою гірського рельєфу, більш того багато 

гірських масивів взагалі позбавлені піщаників. У той же час не викликає сумнівів 

можливість абсорбування нашою планетою космічного пилу під час руху крізь 

космічний простір: як вважається, щороку на поверхню Землі осідає 25-40 тис. 

його тон, - оскільки космічний маршрут нашої планети пролягає всередині 

гігантської галактичної пилової хмари. З урахуванням відбивної здатності піску 

(40 %) недивно, що збільшення піщаних пустель на поверхні планети внаслідок 

її руху крізь космічний простір може викликати зміну клімату у вигляді 

похолодання у зв’язку із зменшенням природньої тепло-сприймаючої поверхні, 

здатної утримувати сонячне тепло. [25; 26, с.15] 

Як видно з проведеного аналізу, астрономічні чинники можуть бути 

умовно розподілені на дві великі групи, а саме на активні та пасивні. У якості їх 
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головної відмінної риси можна розглядати наявність або відсутність відверто 

агресивної поведінки по відношенню до нашої планети. 

 

1.4. Вплив антропогенних чинників на зміну клімату Землі 

 

Характерною особливістю клімату Землі можна вважати не лише наявність 

об’єктивних та суб’єктивних чинників, що здійснюють вплив на його періодичні 

зміни, але і так званої «антропогенної аномалії», що поєднує в собі ознаки як 

об’єктивних, так і суб’єктивних чинників. І, дійсно, людина, з одного боку, існує 

як частина біосфери, тобто є повністю залежною від планети, а, з іншого, 

наділена власною свідомістю та волею, тобто є самостійною істотою. Тому 

людину доцільно розглядати як окремий автономний особливий чинник. 

До числа чинників людина потрапила з середини XVIII ст., коли 

накопичені нею матеріальні ресурси стали настільки потужними, що її діяльність 

почала помітним чином відображатися на змінах клімату. Це пояснюється, перш 

за все, таким явищем, як промислова революція, коли у розвинутих країнах 

машинна праця у вигляді фабрик почала повністю домінувати над ручною у 

вигляді мануфактур. З 1750-1800 рр. господарська діяльність людини досягла 

таких масштабів, що на планеті відбулось зростання середньої глобальної 

температури на 0,8-1,2 градуси за шкалою Цельсія, а, починаючи з 1850 р., 

температура повітря кожні наступні десять років постійно зростала. [11; 27, 

p.4,6,24; 28, p.9; 29, p.7; 30, p.9,17; 31, p.5; 32, p.18866,18867,18869] 

Таким чином закінчився Малий льодовиковий період, який прийшов на 

зміну середньовічному кліматичному оптимуму X-XIII віків та який тривав з XIV 

по XIX століття, та почалося Глобальне потепління. Наслідком такого процесу у 

XXI ст. має стати відновлення високих температур, характерних для 

середньовічного кліматичного оптимуму, аж до їх зростання до рівня Еоцену 

(другої геологічної епохи палеогенового періоду, що розпочався 56 та закінчився 

33,9 млн. років тому), коли з’явилося багато сучасних загонів ссавців. Для 

першої половини Еоцену були притаманними температури, що у середньому 
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перевищували нинішні на 12 градусів. При цьому більша частина Європи була 

вкрита тропічною рослинністю, а сучасна Арктика – субтропічними лісами. [3; 

11; 33; 34] 

Сучасній людині належить значний «внесок» до процесу глобального 

потепління, однією з причин якого виступає емісія парникових газів в результаті 

викидів до атмосфери продуктів промислового виробництва, насамперед 

вуглекислого газу. Останній за рівнем концентрації у земній атмосфери є другим 

після водяної пари парниковим газом, частка якого серед них оцінюється у 9-26 

%. [27, p.5-7,9,12-19,21,24; 35, p.197-208; 36] 

Незважаючи на відносно невеликий загальний рівень вмісту в сухому 

атмосферному повітрі (0,02-0,045 %), вуглекислий газ відіграє надзвичайно 

важливу роль у формуванні парникового ефекту, прямим наслідком якого вис-

тупає саме глобальне потепління. Це пояснюється тим, що вуглекислий газ, 

поглинаючи та перевипромінюючи інфрачервоні хвилі, виключає або знижує 

можливість Землі до зворотного випромінювання теплової енергії, яка 

залишається у атмосфері, викликаючи тим самим парниковий ефект та глобальне 

потепління. [32, p.18867; 37, p.229-251; 38] 

За результатами досліджень, проведеними Міжурядовою групою екс-

пертів зі зміни клімату ООН (МГЕЗК) (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC), сучасний рівень вуглекислого газу у земній атмосфері є най-більшим за 

останні 800 тис. років. Крім того, дослідники припускають, що цей показник 

повністю справедливий і для періоду, що охоплює останні 20 млн. років. [32, 

p.18866; 34] 

Вперше вплив людини на збільшення рівню вуглекислого газу у земній 

атмосфері почав фіксуватися у середині позаминулого сторіччя, тобто з 

початком активізації глобалізаційних процесів, таких як, наприклад, глобальна 

індустріалізація. Вже на кінець XX століття щорічний рівень приросту питомої 

ваги вуглекислого газу у атмосфері нашої планети складав майже 2 відсотки. Цей 

процес «органічно» доповнюється вирубанням лісів, на яке припадає до 20 

відсотків у загальній структурі антропогенних чинників, що викликають 
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збільшення вмісту атмосферного вуглекислого газу. [11; 27, p.4,6,8,10, 24; 28, p.9; 

29, p.7; 30, p.9,17; 31, p.5; 32, p.18866,18867,18869] 

Як видно з наведених прикладів, протягом останніх двох століть завдяки 

своїй діяльності людина отримала можливість прямо впливати на глобальне 

потепління, що дозволяє віднести її до одного з чинників, які викликають зміну 

клімату нашої планети. 

 

 

РОЗДІЛ 2 ЧИННІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ 

РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ ЗЕМЛІ 

 

2.1. Універсальний міжнародно-правовий механізм регулювання 

питань зміни клімату Землі 

 

Одним із закономірних наслідків процесу глобального потепління, як 

вважається сучасною наукою, стало танення найбільших вічних льодовиків на 

Алясці, у Гренландії, Арктиці, Альпах та Антарктиді. У свою чергу, це відновило 

процес морської трансгресії, під яким розуміється геологічне явище, коли рівень 

моря підвищується по відношенню до суші, а берегова лінія як результат 

затоплення рухається в напрямку більш високих місць. За останніми 

спостереженнями, швидкість росту рівня моря поступово збільшується, що 

неминуче загрожує затопленням окремих прибережних міст та територій. [39, p. 

734-736; 40, p.1073-1095; 41, p.14191–14196; 42, с.697; 43; 44; 45; 46; 47; 48, p.140] 

Намагаючись зменшити можливі негативні наслідки від зміни клімату, 

світова спільнота в особі ООН, що вважається універсальною міжнародною 

організацією та головним форумом для розгляду питань, які виходять за межі 

державних кордонів та не можуть бути вирішені жодною країною самотужки, 

видає спеціальні нормативно-правові акти з питань охорони клімату Землі. [49] 

Як початок цього процесу можна розглядати створення у 1873 р. на 

Віденському міжнародному метеорологічному конгресі Міжнародної 
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метеорологічної організації та згодом, у 1950 р., – Всесвітньої метеорологічної 

організації ООН (ВМО), що як правонаступниця першої покликана здійснювати 

нагляд за станом атмосфери нашої планети. У 1985 р. ВМО прийняла участь у 

заснуванні Консультативної групи з парникових газів (КГПГ). [50; 51; 52, p.VI; 

53, p.1,8] 

Через 22 роки після виникнення ВМО світовою спільнотою зроблено 

другий важливий крок у напрямі охорони клімату Землі, коли з 5 по 16 червня 

1972 р. у столиці Швеції Стокгольмі проведено конференцію ООН з питань 

навколишнього середовища. На ній прийнято Стокгольмську декларацію, що 

визначила 26 принципів охорони навколишнього середовища, та відповідний 

План дій зі 109 пунктів, а також створено Фонд навколишнього середовища. У 

розвиток положень Стокгольмської декларації Генеральною Асамблеєю ООН 15 

грудня 1972 р. затверджено Програму ООН з навколишнього середо-вища 

(UNEP: United Nations Environment Programme), основна мета якої полягає в 

організації та проведенні заходів, спрямованих на його захист та поліпшення. До 

числа таких заходів слід віднести, зокрема, заснування на базі КГПГ у 1988 р. 

спільно з ВМО Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, покликаної 

оцінювати ризик глобальної зміни клімату під впливом антропогенного чинника, 

а також участь у створенні у 1991 р. Глобального екологічного фонду для 

фінансування екологічних програм. [54, p.9; 55; 56; 57; 58; 59; 60, с.55-59] 

Іншим важливим організаційним заходом, що виступає логічним 

продовженням Стокгольмської конференції, став проведений у 1992 р. у 

бразильському місті Ріо-де-Жанейро так званий «Саміт Землі», на якому 

прийнято Ріо-де-Жанейрську декларацію з навколишнього середовища та 

розвитку, що визначає основні принципи екологічного права, та Рамкову 

конвенцію ООН зі зміни клімату, що у подальшому стала одним з керівних 

нормативно-правових актів у боротьбі з викидами парникових газів. Як додаток 

до Рамкової конвенції у японському місті Кіото у 1997 р. прийнято Кіотський 

протокол, спрямований на зменшення викидів парникових газів до атмосфери та 

стабілізацію рівня їх концентрації в ній з метою протидії глобальному 
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потеплінню. У розвиток його положень на Конференції із клімату, що відбулась 

у 2015 р. у столиці Франції, прийнято Паризьку угоду, якою регулюються заходи 

зі зниження вмісту вуглекислого газу в атмосфері, починаючи з 2020 р. [61; 62, 

с.3-7; 63; 64, п.п.9.1-9.21; 65; 66, с.725; 67] 

У 2012 р., через 20 років після проведення «Саміту Землі», у Ріо-де-

Жанейро скликано Конференцію ООН зі сталого розвитку «Ріо+20», на якій з 

метою запобігання зміні клімату внаслідок глобального потепління розглянуто 

такі заходи, як використання відновлювальних джерел енергії та ефективне 

управління лісними та водними ресурсами для зменшення викидів парникових 

газів та зниження їх концентрації у атмосфері. [68, с.2-15] 

З проведеного аналізу видно, що вжиття ООН систематичних заходів, 

спрямованих на подолання негативних наслідків, спричинених зміною клімату 

Землі, призвело до створення універсального міжнародно-правового механізму 

регулювання відповідних питань, в якому приймає участь переважна кількість 

країн, включаючи Україну. 

 

2.2. Регіональні міжнародно-правові механізми регулювання питань зміни 

клімату Землі 

 

Поряд з розглянутим міжнародно-правовим механізмом ООН, що но-сить 

універсальний характер та має вирішувати глобальні питання, в окремих 

частинах світу також функціонують власні або регіональні механізми, по-

кликані вирішувати проблемні питання місцевої екології, у тому числі ті, що 

пов’язані зі зміною клімату Землі на регіональному рівні. 

Так, наприклад, одним з наслідків глобального потепління для Європи 

виступає надзвичайно швидке зникнення вічних льодовиків у Альпійських 

горах, що за швидкістю танення займають лідируючі позиції. За статистикою, 

починаючи з 1850 р., площина льодовиків Альп скоротилася на 54 %, а, 

відповідно до прогнозів, до 2100 р. площина їх сучасного льодового покрову має 

скоротитися до 4-13 %. Так само швидко тануть льодовики китайського Тянь-
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Шаню, який внаслідок зникнення 20 % їх об’єму перетворився з так званого 

«Зеленого лабіринту» на доволі посушливий район. Іншим проявом цього 

процесу виступає перспектива зростання швидкості підняття рівня моря та 

обумовлена цим загроза затоплення окремих міст та місцевостей, зокрема 

північно-американського Нью-Йорку, італійської Венеції, іспанської Малаги, 

китайського Шанхаю, японської Йокогами, української Одеси та лівійського 

Тріполі або прибережної смуги в Італії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Польщі 

та Іспанії. [39, p. 734-736; 40, p.1073-1095; 41, p.14191–14196; 43; 44; 45; 46; 47; 

48, p.140] 

У цьому світлі яскравим прикладом регіонального міжнародно-правового 

механізму регулювання питань зміни клімату Землі на рівні Європи виступає 

проведення Європейським Союзом, що користується широкою компетенцією в 

області екології, власної політики з охорони навколишнього середовища, 

приймаючи відповідні Програми дій. [69; 70, с.284,285] 

Характерно, що Перша та П’ята, які стали основоположними, прийняті 

відповідно у 1973 та 1993 роках, тобто кожного разу через рік після проведення 

ООН своїх заходів у Стокгольмі та Ріо-де-Жанейро. Це може свідчити про 

формування регіонального європейського механізму регулювання питань зміни 

клімату під впливом універсального міжнародно-правового механізму, 

запровадженого раніше ООН, а також про взяття ЄС на озброєння концепції 

сталого розвитку, що стала офіційною стратегією ООН по виходу людства з 

екологічної кризи після проведення «Саміту Землі». [69; 70, с.284; 71, с.96; 72, 

ст.ст.1,2] 

При цьому ЄС спромігся досягти певних успіхів у розвитку власного 

механізму, коли з метою реалізації Кіотського протоколу до Рамкової конвенції 

ООН від 1992 р. та розроблення відповідної стратегії Європейським 

Парламентом та Радою ЄС у 2002 р., напередодні проведення ООН нової 

Конференції зі сталого розвитку «Ріо+20», прийнято Шосту програму дій ЄС в 

області навколишнього середовища. Однією з чотирьох пріоритетних сфер її дії 

на найближчі 10 років виступали саме питання зміни клімату, зокрема 
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стабілізація концентрації парникових газів в атмосфері на безпечному рівні з 

подальшим зниженням їх викидів на 70 %. [69; 70, с.284; 72, ст.ст.1,2,5; 73, 

с.51,54] 

Після закінчення її дії ЄС у 2013 р. на наступні 7 років прийнято Сьому 

програму, в якій зниження рівня викидів вуглекислого газу залишено одним із 

пріоритетних напрямів діяльності ЄС у сфері охорони навколишнього середо-

вища. Тим самим ЄС фактично підтвердив свій намір запровадити у життя по-

ложення Європейської флагманської ініціативи «Ресурсоефективна Європа», 

якою запропоновано знизити викиди вуглекислого газу на 80-95 %, 

започаткувавши в Європі до 2050 р. низьковуглеродну економіку. При цьому 

після аварії, що сталася на японській АЕС «Фукусіма-1» у 2011 р., ЄС припинив 

розглядати атомну енергетику в якості альтернативи вуглецю. [70, с.284,285; 74, 

с.25-27; 75, с.40; 76, с.35; 77, с.85-88,91,92; 78; 79; 80; 81] 

Іншим прикладом регіонального міжнародно-правового механізму 

регулювання питань зміни клімату Землі виступає започаткований у 2001 р. у 

Японії Азіатсько-Тихоокеанський форум із екологічного та сталого розвитку. 

Створення форуму можна розцінювати як надзвичайно важливий крок у за-

провадженні регіонального координаційного механізму з огляду на той факт, що 

саме на Азіатсько-Тихоокеанський регіон припадає половина від загально-

світового об’єму викидів до атмосфери Землі парникових газів. На даний момент 

форуму вдалось досягти певного прогресу в застосуванні заходів реагування на 

зміну клімату нашої планети. Так, в його рамках вже укладено десятки 

міжнародних угод з питань охорони навколишнього природного середовища, а 

також започаткована регіональна мережа спеціалістів, які практикують в області 

фінансування вказаних заходів, з метою обміну знаннями та передовим досвідом. 

[81; 82, с.279; 83, п.п.4,79,80; 84, п.п.17,19] 

Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити висновок, що регіональні 

міжнародно-правові механізми регулювання питань зміни клімату Землі 

органічно доповнюють універсальний механізм, створений ООН. 
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2.3. Участь України у заходах з охорони клімату Землі 

 

Внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, розташованій 

між Чорнобилем та Прип’яттю, нині залишеними містами Київської області, що 

сталася 26 квітня 1986 р., Україна потрапила до переліку територій, що піддалися 

надзвичайно сильному радіаційному забрудненню найвищого сьомого рівня, за 

Міжнародною шкалою ядерних подій Міжнародного агентства з ядерної енергії. 

[85; 86; 87, п.п.1,3] 

Такий рівень подія отримує, якщо відбувається сильний викид 

радіоактивних речовин, в результаті чого навколишнє середовище піддається 

сильному забрудненню. Проте, на відміну від ядерних бомбардувань Хіросіми та 

Нагасакі, чорнобильський вибух вирізнявся не стільки силою руйнувань, скільки 

силою радіоактивного забруднення, коли велика кількість радіонуклідів йоду та 

цезію були розвіяні по більшій частині Європи. [87, п.п.3,12-14,16,19; 88, p.10; 

89, p.50-54; 90, с.7,8] 

Тому недивно, що Україна як держава, що належить до числа найбільш 

постраждалих від радіації територій, приймає активну участь у міжнародних 

заходах з охорони клімату Землі та є одним із структурних елементів універ-

сального міжнародно-правового механізму регулювання питань зміни клімату 

Землі. 

Так, Україна приєдналася до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, 

підписавши та ратифікувавши її відповідно 11 червня 1992 р. та 29 жовтня 1996 

р. При цьому нашу державу віднесено до групи країн із перехідною економікою, 

що прийняли на себе особливі зобов’язання з обмеження викидів парникових 

газів до атмосфери. [63, дод.I; 91] 

Приблизно в цей же час Україна стала учасницею Кіотського протоколу до 

Рамкової конвенції, підписавши та ратифікувавши його відповідно 15 березня 

1999 р. та 4 лютого 2004 р. З цього часу Україна як одна із індустріальних країн 

погодилася зберегти середньорічні викиди до атмосфери у 2008-2012 рр. на рівні 

1990 року з метою підтримання ініціативи міжнародної спільноти щодо 
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зниження сукупного об’єму викидів шести парникових газів, включаючи 

вуглекислий, на 5,2 %. [65, ч.ч.1,7 ст.3, дод.A,B; 92; 93] 

Приєднавшись до Паризької угоди, Україна, яка підписала та ратифікувала 

її відповідно 22 квітня та 14 липня 2016 р., таким чином, стала повноцінним 

учасником універсального міжнародно-правового механізму регулювання 

питань зміни клімату Землі. [67; 94] 

Виконання своїх зобов’язань за Рамковою конвенцією та Кіотським 

протоколом, включаючи реалізацію проектів із охорони навколишнього 

середовища та впровадження необхідних механізмів, наша держава спочатку 

поклала на Національне агентство екологічних інвестицій, створене постановою 

Кабінету міністрів України у 2007 р. та реформоване указом Президента у 2011 

р., згодом передавши їх Міністерству екології та природних ресурсів. Останнє з 

2016 р. також відповідальне за виконання зобов’язань, взятих Україною на себе 

за Паризькою угодою. [95, п.1; 96, п.1; 97, п.п.1,3,4,6; 98; 99, п.п.2,4,5] 

Після підписання 7 червня 2014 р. Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом, ратифікованої 16 вересня 2014 р., участь України у міжнародних за-

ходах із охорони навколишнього природнього середовища стала насправді 

комплексною, оскільки Україна стала фактичним учасником обох рівнів між-

народно-правового механізму регулювання питань зміни клімату Землі, - 

універсального, запровадженого ООН, та регіонального, започаткованого ЄС. 

Зокрема, згідно зі статтею 338 Угоди, спільне співробітництво України та Союзу 

передбачає, у тому числі, просування так званого «Механізму спільного 

запровадження Кіотського протоколу» з метою зменшення викидів парникових 

газів шляхом реалізації проектів у сфері енергоефективності та відновлювальної 

енергетики. [100, ст.338; 101] 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що нашою державою 

продемонстровано підтримку зусиль міжнародного співтовариства, 

спрямованих на обмеження та зменшення викидів парникових газів до 

атмосфери планети з метою недопущення небезпечного підвищення глобальної 
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температури, а сама Україна є учасником як універсального, так і регіонального 

міжнародно-правових механізмів регулювання питань зміни клімату Землі. 

 

РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ 

РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ ЗЕМЛІ 

 

3.1. Протиріччя універсального міжнародно-правового механізму 

регулювання питань зміни клімату Землі 

 

Незважаючи на вжиття міжнародною спільнотою в особі ООН активних 

зусиль із впровадження універсального міжнародно-правового механізму 

регулювання питань зміни клімату Землі та розробку відповідних заходів, 

ситуація, що склалася навколо даного питання, не виглядає бездоганною, а іноді 

є відверто песимістичною. 

Так, дійсно, вже зроблено чимало важливих та прогресивних кроків, проте 

проблема залишається не тільки актуальною, аде справді далекою від свого 

вирішення, про що свідчить продовження процесу глобального потепління, 

спричиненого, у тому числі, тим, що промислові гіганти надалі викидають до 

атмосфери Землі надзвичайно великі об’єми парникових газів. [11; 27, p.4-7,9,12-

19,21,24; 28, p.9; 29, p.7; 30, p.9,17; 31, p.5; 32, p.18866,18867, 18869; 39, p. 734-

736; 40, p.1073-1095; 41, p.14191–14196; 46; 47; 48, p.140] 

З іншого боку, серед учасників універсального механізму спостерігають-

ся явні протиріччя, що подекуди переходять у відверте блокування його робо-ти 

або виражаються у повній відмові від співпраці. Такі невтішні результати 

вказують лише на недостатню ефективність кроків, до яких вдається світова 

спільнота у своїх прагненнях запобігти подальшій глобальній зміні клімату. 

У даному контексті яскравим прикладом виступає майже синхронна 

позиція США та Канади. Зокрема, Сполучені Штати підписали, але не 

ратифікували Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату. 
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Більш того, згодом, у 2017 р., вони взагалі вирішили припинити участь у 

Паризькій угоді, що була підготовлена як заміна Кіотському протоколу в ході 

Конференції з клімату, яка проходила у Парижі у 2015 р. У свою чергу, Канада 

спочатку підписала та ратифікувала Протокол у 1998 та 2002 рр., а потім 

офіційно вийшла з нього у 2012 р. При цьому необхідно враховувати, що 

Сполучені Штати є одними з найбільших забруднювачів атмосферного повітря 

вуглекислим газом, поступаючись лише Китаю. На їх долю припадає відповідно 

15 та 28 % у загальній емісії вуглекислого газу. [93; 102, p.XVI,XXI,4,40; 103, 

с.44; 104; 105; 106; 107; 108; 109, end note 2; 110] 

Іншим характерним прикладом виступає XXV Конференція ООН, про-

ведена у грудні 2019 р. в іспанській столиці Мадриді в порядку Рамкової 

конвенції ООН від 1992 року, учасники якої не спромоглися прийняти 

очікуваних невідкладних рішень у питанні запобігання глобальному потеплінню, 

включаючи скорочення викидів парникових газів до атмосфери, відклавши їх 

розгляд до наступної конференції, що має відбутися у шотландському Глазго в 

кінці 2020 року. [111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118] 

У якості основної причини повільної роботи універсального механізму 

ООН при вирішенні кліматичних проблем можна розглядати сутність окремих 

положень виданих нею документів. 

Наприклад, Кіотський протокол, за твердженням академіка                     Ю.С. 

Осипова (колишній президент Російської академії наук та один з авторів Великої 

російської енциклопедії), не має наукового обґрунтування. У зв’язку з цим 

Протоколом, норми якого не містять практичних заходів із досягнення кінцевої 

мети самої Рамкової конвенції щодо стабілізації концентрації парникових газів у 

атмосфері на рівні, що нейтралізував би небезпечний антропогенний вплив на 

кліматичну систему, притаманна певна декларативність та недостатня дієвість. 

[119, с.18] 

Подібно до Кіотського протоколу, декларативний характер носить також 

Паризька угода, яка не передбачає жодних санкцій за недотримання сторонами 

визначених ними цілей, одночасно не визнаючи скорочення викидів парникових 
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газів до атмосфери обов’язковим. При цьому повільний характер у практичній 

реалізації проголошених цілей відображується навіть у таких елементарних 

питаннях, як обмін інформацією. Зокрема, за спостереженнями експертів, на 

даний момент між країнами будь-якого регіону або регіонами між собою 

фактично відсутній обмін інформацією про національні кадастри парникових 

газів, оцінки вразсливостей і адаптації та аналіз боротьби з викидами парникових 

газів. [120, art.123] 

Тому можна зробити повністю закономірний висновок про необхідність 

реформування універсального міжнародно-правового механізму регулювання 

питань зміни клімату Землі з метою досягнення ним очікуваних позитивних 

результатів із запобігання подальшому глобальному потеплінню. 

 

3.2. Протиріччя регіонального міжнародно-правового механізму 

регулювання питань зміни клімату Землі 

 

Виходячи з того факту, що питання зміни клімату Землі внаслідок 

глобального потепління під впливом антропогенних викидів парникових газів до 

атмосфери носить загально-планетарний характер, а всі регіональні міжнародно-

правові механізми їх регулювання стикаються з однаковими проблемами, - 

протиріччя, закладені в будь-якому з них, завжди будуть притаманні всім іншим 

регіональним механізмам. Класичним прикладом таких протирічь виступає 

регіональний міжнародно-правовий механізм, що діє на території ЄС. 

Відповідно до статті 338 Угоди про асоціацію, укладеної між Україною та 

країнами Європейського Союзу 7 червня 2014 року, підписанти дійшли згоди 

щодо взаємного економічного та галузевого співробітництва, зокрема у сфері 

енергетики. Один зі шляхів такого співробітництва має полягати у просуванні 

Механізму спільного запровадження Кіотського протоколу від 1997 року, 

підписаного як додаток до Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, укладеної у 

1992 р. у Ріо-де-Жанейро. Метою такого просування визначено зменшення 
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викидів парникових газів шляхом реалізації проектів у сфері енергоефективності 

та відновлювальної енергетики. [100, ст.338] 

З цього можна дійти висновку, що регіональний міжнародно-правовий 

механізм регулювання питань зміни клімату Землі, запроваджений в ЄС, роз-

роблено під впливом механізму, раніше винайденого ООН. 

Тому недивно, що даним підходом у саму природу регіонального 

механізму ЄС автоматично закладено протиріччя, тотожні тим, які наявні в 

універсальному механізмі ООН. Дане припущення підтверджується вже 

розглянутим прикладом Мадридської конференції, проведеної в столиці Іспанії 

у грудні 2019 р., коли країни Європейського Союзу, не погодившись із 

об’єднаною позицією інших учасників, таких як Сполучені Штати, Росія, Індія, 

Китай, Бразилія та Саудівська Аравія, які заперечували проти ухвалення рішень 

про вуглецевий ринок та зниження викидів парникових газів до атмосфери, 

дійшли окремої згоди про необхідність укладення так званої Європейської нової 

екологічної угоди щодо повного припинення атмосферних викидів до 2050 року. 

[102, p.XVI,XXI,4,40; 103, с.44] 

Тобто регіональний механізм, що, як видно зі змісту Угоди про асоціацію, 

був створений ЄС з метою просування універсального механізму ООН, - в даній 

ситуації застосовано для його фактичного руйнування, адже проблеми клімату є 

дійсно глобальними та не можуть розглядатися ізольовано як суто внутрішні 

проблеми якогось окремого регіону планети. 

З цього випливає природній висновок, що ефективна боротьба з таким 

негативним явищем планетарного масштабу, як неконтрольована зміна клімату, 

неможлива без залучення до даного процесу всіх зацікавлених сторін, особливо 

таких індустріальних гігантів, якими є Сполучені Штати, Росія та Китай. Їх 

сукупна доля у викидах вуглекислого газу до атмосфери нашої планети складає 

майже 60 %, у той час як сукупна доля країн ЄС менша у 6 разів та становить 

лише 10 %. У світлі даної статистики повністю логічною виглядає думка, що 

навіть негайне повне припинення країнами ЄС будь-яких викидів ніколи не 

вирішить даної проблеми, якщо до механізму не будуть залучені вказані країни, 
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що склали опозицію державам Європейського Союзу на Мадридській 

конференції, оскільки атмосфера Землі не є статичним явищем, законсервованим 

у певному місці, і повітряні маси завжди переміщуються, перебуваючи у 

постійному русі. Це твердження набуває особливого значення з урахуванням 

того факту, що сукупна площа вказаних країн складає 40 % від земної суші, а 

самі вони розташовані рівномірно на всіх континентах, окрім Антарктиди та 

Австралії. [102, p.XVI,XXI,4,40; 103, с.44; 121] 

На підставі вищевикладеного можна з повною впевненістю стверджувати, 

що дане питання може бути врегульоване тільки спільними зусиллями, а будь-

яка самоізоляція окремих країн або регіонів від іншого світу є абсолютно 

неприпустимою. При цьому універсальний та регіональні механізми ефективні 

при вирішенні глобальних та регіональних кліматичних проблем лише у 

синхронній роботі спільною командою. 

 

3.3. Перспективи розвитку міжнародно-правових механізмів регулювання 

питань зміни клімату Землі 

 

Як витікає з проведеного аналізу сутності універсального та регіональних 

міжнародно-правових механізмів регулювання питань зміни клімату Землі, 

особливості їх побудови здатні призводити до появи між ними протирічь, що 

унеможливлює досягнення цими механізмами необхідних результатів та 

виконання поставлених перед ними завдань. 

Нездатність сучасної світової спільноти в цілому та її окремо взятих 

структурних елементів подолати протиріччя, що виникають в процесі 

вироблення та застосування міжнародно-правових механізмів при вирішенні 

актуальних питань, таких як, наприклад, глобальне потепління, може бути 

пояснена цілим комплексом причин. З них головну роль грають, безумовно, 

невиправдана роз’єднаність та роздробленість людства за абстрактними 

адміністративно-територіальними, географічними, державними, національними, 

релігійними, культурними, мовними та соціально-економічними ознаками. 
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Такий стан речей одночасно посилюється відсутністю загального 

консолідуючого фактору в особі сильного, цілеспрямованого та стабільного 

владного центру та викликаною цим фактичною анархією, що є природніми 

наслідками так званої «демократичної» форми правління. Подібна 

децентралізована модель, за якої влада належить всім і одночасно нікому та яка 

нині використовується переважною більшістю країн світу, населення яких на 

шкоду собі розмежоване уявними та неприродніми кордонами, лише підсилює 

небажання сторін домовлятися, обумовлене приватними амбіціями та пануючою 

філософією фундаментального антропоцентризму. За таких умов, за 

визначенням, неможливе існування владної вертикалі, що могла б ефективно 

виконувати свою головну функцію з об’єднання суспільства навколо однієї 

спільної мети та скерування його в необхідному напрямку для досягнення 

корисного результату. 

При цьому необхідно розуміти, що демократія та антропоцентризм не 

можуть розглядатися як єдиний можливий варіант, оскільки країни, яким 

вдалось побудувати дійсно ефективний державний апарат, ніколи їх не 

використовували. Як свідчить історія, такі держави завжди залишались 

прихильниками поглядів Платона та його учня Аристотеля, що характеризували 

демокра-ію як недосконалу, натомість пропонуючи монархічну форму 

правління. Як стверджував Платон, демократія виникає з олігархії, що сповнена 

безліччю зол, та призводить до такого крайнього захворювання держави, як 

тиранія, оскільки крайня свобода завжди викликає найжорстокіше рабство. Про 

ефективність монархічної моделі побудови влади може свідчити життєвий шлях 

Олександра Македонського, який, будучи учнем Аристотеля, дотримувався саме 

монархічних поглядів та, як нині вважається, за досягнені високі результати став 

сприйматися сучасниками як живий бог, а наступниками – як історичний 

прообраз Ісуса Христа та творець сучасної цивілізації. [122; 123]. 

Аналізуючи вплив антропоцентризму (який ставиться до людини як до 

центру Всесвіту, міри всіх речей та кінцевої мети всієї світобудови та всіх подій) 

на протиріччя у розглянутих міжнародно-правових механізмах, необхідно 
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завжди пам’ятати, що його авторами виступали софісти, відомі завдяки своїм 

лженауковим умовиводам. Так, представник софістів Протагор увійшов до 

історії філософії після того, як заявив: «Те, що ти не втратив, ти маєш; ти не 

втратив роги, відповідно, ти їх маєш». З іншого боку, слід завжди враховувати, 

що саме антропоцентризм призвів до виникнення так званих 

«антропошовінізму» та «філософії життя». Якщо перший з них викликає у 

сучасної людини небезпечну ілюзію винятковості, всемогутності та 

вседозволеності, зневажливо сприймаючи у якості речей представників всіх 

інших форм життя, відмінних від людської, то друга, один з головних 

представників якої Ф. Ніцше висунув теорію про надлюдину, навіть заперечила 

існування таких вічних категорій, як мораль, добро та зло. Згодом саме погляди 

Ф. Ніцше, а, отже, теорія антропоцентризму та філософія життя, коштували 

людству найбільш руйнівної з нині відомих війн, що охопила світ у середині XX 

ст. [41, с.63; 124, с.259-262,442; 125, с.454; 126, с.46-50,101,163,164; 127, ст.180] 

Виходячи з цього, перспективи подальшого розвитку міжнародно-

правових механізмів регулювання питань зміни клімату Землі можуть бути 

оцінені як позитивні та обнадійливі лише у випадку подолання світовою 

спільнотою закладених в таких механізмах протирічь. Останні випливають, по-

перше, з відсутності у них єдиного керівного центру, наділеного відповідними 

владними повноваженнями, та, по-друге, з антропоцентристської філософії 

споживання, що керується, перш за все, принципом «Homo homini lupus est». Як 

дійсно гідну альтернативу антропоцентризму сучасна світова спільнота може 

обрати ідеї, окреслені видатним американським письменником-фантастом К.Д. 

Саймаком, який вважається одним із засновників сучасної американської 

наукової фантастики. У своєму вічному творі «Кільце навколо Сонця» автор 

сформулював концепцію мирного співіснування всіх розумних істот у 

нескінченно багатоманітному навколишньому світі. При цьому до класу 

розумних істот письменник відносив не лише людину. Саме такий підхід стане 

запорукою у подоланні світовою спільнотою існуючих між окремими її 

елементами протирічь, дозволивши їй об’єднатися з метою досягнення 
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реального консенсусу в ефективному вирішенні актуальних питань, включаючи 

питання зміни клімату нашої планети. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведеного дослідження виконано відповідні поставлені 

завдання, а саме: 

– вивчено історичну перспективу зміни клімату Землі, 

– проаналізовано відповідну об’єктивну статистику, 

– надано загальну характеристику універсального та регіональних між-

народно-правових механізмів регулювання питань зміни клімату Землі, 

– проаналізовано проблеми та перспективи розвитку міжнародно-правових 

механізмів регулювання питань зміни клімату Землі. 

У першому розділі роботи розглянуто зміну клімату в історичній 

перспективі, вплив на неї тектонічних, астрономічних та антропогенних 

чинників та відповідні статистичні дані.  

У другому розділі проведено аналіз універсального та регіональних 

міжнародно-правових механізмів регулювання питань зміни клімату Землі, 

розглянуто участь України у заходах з охорони клімату Землі.  

У третьому проаналізовано проблеми та перспективи розвитку 

міжнародно-правових механізмів регулювання питань зміни клімату Землі та 

визначено можливі шляхи з подолання наявних протирічь. 

За допомогою історичного аналізу в роботі виявлена хронологія етапів 

зміни клімату Землі, а, отже, встановлені відповідні циклічні закономірності, що 

обумовлюють можливе продовження цього процесу в наш час. Статистичний 

метод та метод співставлення використано для вивчення та порівняння наслідків 

глобального потепління. За допомогою методу узагальнення охарактеризовано 

тектонічні, астрономічні та антропогенні чинники, що впливають на зміну 

клімату Землі. Методами вивчення, ознайомлення, логічного аналізу та 
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систематизації проведено дослідження універсального та регіональних 

міжнародно-правових механізмів регулювання питань зміни клімату Землі. 

Як видно з проведеного аналізу сутності універсального міжнародно-

правового механізму регулювання питань зміни клімату Землі, на даний момент 

у його роботі існують серйозні недоліки. До головних причин, які їх 

обумовлюють, можна віднести роз’єднаність людства за абстрактними ознаками 

(національними, релігійними, мовними та ін.), а також відсутність загального 

консолідуючого фактору в особі сильного, цілеспрямованого та стабільного 

владного центру. 

Виходячи з цього, перспективним напрямком у процесі налагодження 

світовою спільнотою ефективної роботи універсального міжнародно-правового 

механізму регулювання питань зміни клімату Землі має стати об’єднання 

людства, зокрема шляхом подолання кордонів та створення єдиної глобальної 

наднаціональної та трансконтинентальної держави. 
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