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Актуальшсть теми дослщження. Залежшсть людсько! цившзацй вщ 

виробництва eHeprii, а економши вщ нафти та шших викопних вид1в палива 

призвела до ситу ami', коли антропогенна змша кл1мату дедал1 частше 

спричиняе велик1 еколог1чн1 катастрофи. Причому наслщки зм1ни кл1мату 

будуть посилюватися, зокрема за рахунок еколопчних змш i прямих катастроф. 

Людство не вперше повторюе c b o i  попередш катастроф!ч Hi помилки, але в 

бшьшому масштаб: та швидшими темпами.

Проблема змши кл1мату е одним 13 сучасних глобальних виклиюв, що 

постали не лише перед окремими крашами, але й цшими рег10нами i навпъ 

людством в щлому. Зм1на шпмату загрожуе небезпечними наслщками, 

породжуе найбшып значн1 еколог1чш, економ1чш, сощальн1, пол1тичш 

трансформац11 в с в т .  Вивчення тд ход 1в Свропейського Союзу до правового 

регулювання вщносин, пов’язаних 13 запоб1гання змши шпмату видаеться 

особливо важпивим як в наслщок глобального енергетичного переходу та 

кл1матично1 пол1тики СС, пол1тики декарбошзац11 в енергетичному сектор1, з 

огляду на м1жнародн1 зобов’язання СС i його держав-члешв, так i у зв’язку 13 

прискорення процесу штеграцй Украши до СС. Зазначеш обставини зумовили 

актуальшсть дисертащйного дослщження Полич В.П.

Тематика дисертащйного дослщження вщповщае напрямам наукових 

дослщжень кафедри права Свропейського Союзу Нацюнального юридичного 

ушверситету 1мен1 Ярослава Мудрого i виконана в межах цшьово! комплексно!



программ «Теоретичш та практичш проблеми сучасного м1жнародного права та 

шоземного конституцшного права» (державна реестращя №011111000954) та 

фундаментального наукового дослщження «Система нацюнально! безпеки 

Украши у XXI ст. (невшськовий аспект): трансформащя пщход1’в до правового 

регулювання» (державна реестращя №0121Ш09548).

Ступшь обгрунтованосп наукових положень, висновюв i 

рекомендацш, що м1стяться в дисертацп. Мета дисертащйного дослщження 

полягае у «встановлення особлпвостей правового регулювання пол1тики 

Свропейського Союзу у боротьб1 3i змшою климату, а також визначенш 

правовпх засад вплпву кл1 матичного acquis СС на нащональне законодавство 

Украши, зокрема в рамках реагшацп зобов’язань за Угодою про асощ атю  з СС 

2014 р. та набуття членства в СС» (с. 8-9). На досягнення мети були спрямоваш 

□петь згрупованих зав дань (с. 9), яю послщовно виршен1 дисертанткою i 

заф1ксоваш у положениях науково! новизни (С. 11-14) та загальних висновках 

(С.194-199).

Завдяки вдалому застосуванню метод1в наукового дослщження, 

дисертантка змогла досягти поставлено! мети. Значну методолопчну роль у 

досл1дженн1 д1алектичний метод, який дозволив продемонструвати 

взаемозв’язок та взаемообумовлешсть основних механ1зм1в регламентащ! 

пол1тики змши климату в npaei СС в умовах розвитку полтпси з охорони 

навкол итттнь ого середовища та шших пол1тик СС

1сторико-правовий метод надав можливють виявити передумови 

зародження, а також простежити еволющю м1жнародно-правового 

сшвробпшщтва держав у сфер1 боротьби 3i змшою кл1мату як на 

ушверсальному p iB H i, так i  в межах Свропейського Союзу; розкрити генезу 

сш вробтш цтва Украши та СС у цш сфер1.

Формально-лог1чний метод виступив методолопчною основою для 

визначення сутност1 та змюту правового регулювання проблематики щодо 

змши климату у Свропейському Сокш за р1зними напрямками.



Завдяки формально-юридичному методу вдалося здшснити аналп 

особливостей нормативного забезпечення д1яльност1 GC у протидп змпп 

климату та регулювання сшвробггництва Украши та GC.

Пор1вняльно-правовий метод став у нагод1 при пор1вняш мехашзм1в 

забезпечення виконання зобов’язань держав у сфер1 боротьби 3i змшою шпмату 

на ушверсальному piBHi та у межах Свропейського Союзу. Системно- 

структурний метод дозволив визначити мюце i роль Свропейського Союзу як 

провщного учасника м1жнародного сшвробпшщтва у сфер1 боротьби 3i змшою 

климату. Прогностичний метод застосований при визначенш перспективи 

решпзаци Свропейсько! зелено! угоди та програми «Fitfor55», а також 

зобов’язань i3 протидп змпп климату у контексп набуття членства Украшою в 

СС.

У робот1 вдало використано також метод герменевтики, за допомогою 

якого здшснювалося тлумачення юридичних текстов з метою встановлення 

!хнього зм1сту, значения окремих терм mi в та понять юпматичного acquis СС.

Змют роботи характеризуемся точшстю i лопчшстю викладу матер1апу, 

зрозумшютю та цшсшстю, висновки отримали належне наукове та практичне 

обгрунтування. Обгрунтовашсть проведеного наукового анализу та 

достов1ршсть отриманих резул ьтат1 в базуються на ретельному аналш  

емшричио! бази, яку склали установч1 договори i численш акти вторинного 

законодавства СС, зв1ти, доповщ, аналйтичш та статистичш матер1али 

м1жнародних оргашзацш, неурядових оргашзацш, нацюнальних opraniB влади, 

а також аналйтичш зв1ти, матер1али коиференцш з питань змши шпмату.

План дисертацп е лопчним, вцщовщае змюту проблеми, що дослщжуеться. 

Змют дисертацп в цшому характеризуемся високим теоретичним i науково- 

методолопчним р1внем вирипення поставлених зав дань.

Таким чином, науков1 положения, висновки i результата, що мютяться в 

дисертацп Полич В.П. слщ ощнити як теоретично, методолопчно та емшрично 

обгрунтоваш та достов1рш.



Наукова новизна одержаних результате. Одержан! дисертанткою 

результата дослщження характеризуются високим р1внем науково! новизни, та 

практичною значущютю, зважаючи на те, що вони можуть бути використан1 в 

процесл адаптацп законодавства Украши до кл1матичного acquis GC. Багато 

сформованих положень мають абсолютно новий характер або забезпечують 

суттевий прирост знань стосовно дослщження окремих питань протидп змшам 

климату.

1. В рамках дослщження правових засад протидп змшам климату щлком 

обгрунтовано проводиться розмежування глобалгьного i европейського 

клйматичних режим1в. Автор ка визначае пщставу виокремлення европейського 

клйматичного режиму, а саме: наявшсть наднацюнально! компонента та 

мехашзм1в, яю забезпечують ефективну реалйзацпо норм у сфер1 змши клймату 

на нащоналгьному (локальному, регюналгьному, субрегюнальному), 

м1жнародному та власне наддержавному р1внях. 1мплементащя зобов’язань за 

м1жнародними договорами, укладеними на ушверсалгьному piBHi GC i 

державами-членами у цш сфер1, вщбуваеться одночасно на наднацюнальному 

та нацюналгьному р1внях, що зумовлюе виб1р засоб1в виконання цих зобов’язань 

вщповщно до принцитв субсид1арност1 i пропорцшносп. Це дозволяе авторщ 

розкрити стввщношення двох клйматичних режи\пв: европейський 

клйматичний режим е складовою глобального юй матичного режиму, що 

грунтуеться на засадах Рамково! Конвенцп ООН про змшу кл1мату.

2. Розр1знення глобалгьного i европейського (регюнального) клйматичного 

режим1в обумовило потребу в удосконаленш положения про те, що на piBHi GC 

особливостями квот для держав-члешв на торпвлю викидами парникових газ1в 

у пор1вняш з встановленими на ушверсальному piBHi квотами з метою 

реалйзацн положень Шотського протоколу е бшып жорстка система контролю 

за !хшм використанням, що зумовлено посиленням наднацюнальних тенденцш 

у вирппешп еколопчних проблем на piBHi Свропейського Союзу.

3. Запропоновано авторський пщхщ стосовно визначення системи торпвл! 

викидами у СС як взаемопов’язаних правових, фшансових та оргашзацшних



iмструменпв, що запроваджеш на piBiii Свропейського Союзу та його держав- 

члешв, за допомогою яких СС забезпечуе досягнення цшей клшатичноУ 

нейтральносп та 1мплементащю м1жнародно-правових зобов’язань щодо 

поступового зменшення показниюв викид1в парникових газ1в.

4. В рамках визначення особливостей правових засад сш вробтш цтва 

Украши та СС у cc})epi боротьби 3i змшою климату встановлено i розкрито 

особливост1 ощнювання законодавства Украши на предмет вцщовщносп 

кл1 матичному acquis СС у рамках виконання III Копенгагенського критерда 

членства на шдстав1 Висновку Свропейсько! Комюй вщ 17.06.2022 р.

5. Практичну цшшсть мае удосконалення концептуальних засади щодо 

визначення змюту зобов’язань Украши у cc})epi протидп змшам климату у 

контекст1 сшвробггництва з СС, яю виникають як на шдстав1 партикулярних 

м1жнародних угод, укладених з СС (Угоди про асощацпо та Угоди про 

заснування Енергетичного сшвтовариства), так i м1жнародних ушверсальних 

до го вор i в (Рамково! конвенц11 ООН про змшу кл1мату та Паризько! угоди), в 

яких бере участь СС та його держави-члени.

6. Сшд шдтримати позицию авторки, яка удосконалюе т ’дхщ, в1дпов1дно до 

якого додатково обгрунтовуеться необхщшсть прийняття спец1ального 

нормативного акту у фор Mi закону у сфер1 боротьби 3i змшами кл1мату та 

адаптацию до клйматичних 3m i i i , який мае враховувати м1жнародно-правов1 

зобов’язання Украши у щп сфер1, зокрема за Угодою про асощащю, а також 

крапц практики европейських краш.

Дисертацшна робота м ютить й inmi положения новизни, що 

представляють теоретичну та практичну цшшсть.

Повнота викладу одержаних результате.

Джерельна база дисертацп налйчуе 351 найменування, з них 246 

англомовних джерела.

Ключов1 науков1 результати та практичш висновки дисертац1пно1 роботи 

були викладеш в 7 шдивщуальних публжац^ях авторки, зокрема: у 3 статтях у 

наукових фахових виданнях Украши, 1 -  у перюдичному науковому виданш



i h i i i o V держави, 3 -  у зб1рниках матер1ал1в наукових конференцш. Повнота 

викладу результатов дисертацп вщповщае встановленим вимогам i свщчить про 

достатнш та належний р1вень апробаци отриманих результат!в.

Зауваження та дискусшш положения дисертацп. Вщзначаючи вклад 

Валери Павл1вни Полич у розробку правових засад боротьби 3i змшою климату 

у npaei Свропейського Союзу та наукову новизну одержаних результапв, 

вважаемо за необхщне вказати на окре Mi дискусшш положения дисертацп, 

деяю упущения в нш та висловити окре Mi побажання.

1. На початку XXI ст. виникли ni дета в и для обговорення можливосп 

виникнення феномену «детеритор1ал1зоваш (безземельш) нацюнальш 

держави», або «держави, що зникають», з огляду на те, що територп окремих 

держав можуть i вже стають непридатними для життя внаслщок клйматичних 

змш. На м1жнародно-правовому piBHi вказане питания вперше було розглянуто 

щц час Епдкритих дебатов у Рад1 безпеки ООН «Energy, security and climate» (17 

кв1тня 2007 p.). Пщ час роботи 63-i cecii Генерально! АсамблеУ ООН кер1вники 

остр1вних держав привернули увагу до проблеми можливо1 появи «disappearing 

States». Проте ця проблема е актуальною i для европейських держав, 

зокрема Велико! Британп, Iтaлii, Нщерланд1в, Норвегп. По оцшкам 

eKcnepTiB до 2050 р. щор1чно у Ceponi вщ 530 тисяч до 740 тисяч oci6 можуть 

страждати через затопления. До 2100 р. ця цифра може сягнути 3,7 мшьйошв. 

Попри таю наслщки клйматичних змш на територп Свропи в дисертацп ця 

проблема авторкою не шдшмаеться.

2. У дисертацп авторка згадуе про проблему клйматичних б1женщв 

(С. 32), однак не розкривае позицпо Свропейського Союзу стосовно ii 

виршення. На сьогодш в рамках НАТО обговорюеться питания стосовно 

правильно! рол1 НАТО в зменшешп потоюв кл1матичних м1гранпв. Ця 

проблема не мае простого рпнення через колективний характер Альянсу, а отже 

заходи з кл1 матично! адаптацп, як! необх!дш задля зниження кл!матичних 

ризиюв для безпеки в мюцях !х походження i зменшення потреби у 

перем!щенш людей до кра!н НАТО, потребуватимуть епшьних рппень.



Очевидно, що Свропейський Союз не може стояти осторонь ще! проблеми, а 

отже виникае питания, на якому еташ формування свое1 позици з ще! проблеми 

СС зараз знаходиться i яю перспективи удосконалення правового регулювання 

з питань шпматично1 мпрацп.

3. Протягом останн1х десятилпъ в1дбуваються дискусп з приводу 

«озеленения» европейських держав шляхом доповнення концепцш 

демократично!, сощально!, правово! держави i сощально! ринково! економши 

еколопчною складовою. У цьому зв’язку постае питания, чи призведе приведе 

це до формування Свропейського еколопчного простору под1бно до 

формування Сдиного економ1чного простору i Свропейського сощального 

простору i яким чином це позначиться (чи не позначиться) на правових засадах 

боротьби 3i змшою шпмату?

4. Анагйзуючи догов1рш акти, укладеш Свропейським Союзом з трет1ми 

крашами, автор ка цшком справедливо констатуе i'x обмежену кшыасть. 

Зважаючи на цей факт, незрозум^лою е вщсутн1сть у дисертац1! згадки та 

анал1зу Угоди про партнерство \пж членами африкансько!, карибсько! та 

тихоокеансько! групи держав, з одного боку, та Свропейського Союзу та його 

держав-члешв, з другого (Угода Котоноу, 2000 р.), яка мютить довол1 вагом1 

природоохоронн! регулятори.

5. Сформульоваш дисертанткою висновки набули б додатково! 

аргументац!! i переконливостл, якщо б робота мостила узагальнення практики 

Суду СС стосовно застосування норм права СС щодо боротьби 3i змшами 

кл1мату.

Висловлен1 зауваження обумовлеш складнютю та багатоаспектнютю 

обрано! авторкою теми та не мають ютотного впливу на загальну позитивну 

оцшку дисертацшно! роботи В. П. Полич. Рецензована робота е самостшним, 

цшеним, завершеним науковим дослщженням, в якому отримаш нов1, науково 

обгрунтоваш результати, що в сукупносп вир1шують конкретну проблему 

науки м1жнародного права. Змют дисертац1! в1дповщае профшю спещальносп 

293 -  «М1жнародне».



Загальннн висновок. Дисерташйна робота виконана на високому 

теоретичному piвмi, матер1ал дисертацн викладено в лопчшй послщовносп, вс! 

висновки отримали необхщну i достатшо теоретичну аргументацмо та е 

методолопчно обгрунтованими. За своУм змктом i загальною спрямованютю 

дисертацшне дослщження Полич В. П. вщповщае обранш нею спешальност! 

293 -  «Право», робота пройшла належну апробацпо. Дисертащя е самостшною 

завершеною роботою, в якш вщсутш порушення академ1чноУ доброчесностк 

Оформления дисерташ'У в щлому вщпов1дае встановленим вимогам.

На тдстав1 викладеного можна зробити висновок, що дисерташя Полич 

Валери Павл1вни на тему «Правов1 засади боротьби 3i змшою кл1мату у n p ae i  

Свропейського Союзу», подана на здобуття наукового ступеня доктора 

фшософи, вщповщае вимогам Порядку присудження ступеня доктора ф1лософи 

та скасування рш ення разовоУ спещал1зованоУ вченоУ ради закладу вищоУ 

осв1ти, науковоУ установи про присудження ступеня доктора фшософи, 

затвердженого постановою Кабшету M im c T p ie  УкраУни вщ 12 С1чня 2022 р. № 

44, а и авторка заслуговуе на присудження йому наукового ступеня доктора 

ф1лософ1У за спешальнютю 293 -  «М1жнародне право».
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ушверситету iivieiii Ярослава
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Онлайн c e p B i c  створення та n e p e B i p k n  квал1ф1кованого та удосконаленого електронного
пщ пису

ПРОТОКОЛ
створення та nepeeipkn квал1ф1кованого та удосконаленого електронного пщ пису 

Дата та час: 12:07:19 02.02.2023

Назва файлу з пщписом: Реценз1я f lK 0 B i0 K a .d 0 c x .p 7 s  
Розм1р файлу з пщписом: 45.6 КБ

Назва файлу без пщ пису: Реценз1я Яковюка-docx 
Розм1р файлу без пщпису: 27.3 КБ

Результат перев1рки пщпису: Пщпис створено та перев1рено у с тш н о . Ц тю ню ть  даних 
пщтверджено

Пщписувач: Яковюк 1ван Васильович 
П.1.Б.: Яковюк 1ван Васильович 
Краша: УкраТна 
PH О КПП: 2523813274
Час пщ пису (пщ тверджено квал1ф1кованою позначкою часу для пщ пису вщ Надавача): 10:00:09 
30.01.2023
Сертиф1кат виданий: "Д1я". Квал1ф1кований надавач електронних дов1рчих послуг
Сершний номер: 3ED5083160DBC59B04000000430B1D006B3AC700
Тип ноая особистого ключа: Захищений (3HKI криптомодуль ИТ Гряда-301)
Сершний номер ноая особистого ключа: Не визначено 
Алгоритм пщпису: ДСТУ-4145 
Тип пщпису: Квал1ф1кований
Тип контейнера: Пщпис та даш в одному файл1 (CAdES enveloped)
Формат пщпису: 3 повними даними ЦСК для перев1рки (CAdES-Х Long)
Сертиф1кат: Квал1ф1кований


