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1. Актуальність теми дисертації, її зв'язок з науковими програмами, 

планами, темами  

Тривожна екологічна та кліматична ситуація та підвищена обізнаність 

населення протягом останніх десятиліть спонукали багато країн вжити заходів 

щодо зниження негативного впливу на навколишнє середовище. Європейський 

Союз має сьогодні один із найвищих екологічних стандартів у світі та є одним із 

найактивніших суб’єктом у галузі захисту навколишнього середовища, 

розробивши політику, спрямовану на збереження навколишнього довкілля, 

боротьбу зі змінами клімату, забезпечення здоров'я та благополуччя людей. Одна 

з цілей екологічної політики полягає в тому, щоб зробити економіку своїх 

держав-членів більш екологічною, хоча для цього необхідно знайти вирішення 

таких серйозних проблем, як зміна клімату, нестача природних ресурсів, викиди 

забруднюючих газів, нераціональне споживання та виробництво. 

Європейський Союз розробив політики і стратегії, спрямовані на зменшення 

екологічних проблем, та пропонує рішення для забезпечення стійкості, які 

можуть бути прийняті компаніями, приватними особами та державними 

установами для спільного внеску у створення більш стійкого світу, в якому такі 

проблеми, як зміна клімату чи викиди забруднюючих газів зведені до мінімуму. СМИРНОВА
КСЕНІЯ
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Сталий розвиток є всеосяжною метою ЄС, який прихильний до збереження, 

захисту та покращення якості довкілля, а тому Європейський Союз та його 

держави-члени прагнуть забезпечити дотримання принципів економіки 

замкнутого циклу та європейського зеленого курсу. 

ЄС відіграє провідну роль у міжнародних переговорах щодо клімату. Так, 

ХХVI Конференція сторін Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату 

(COP26) у Глазго (2021 р.) демонструє участь і прагнення Союзу до колективних 

дій щодо боротьби зі зміною клімату та допомоги вразливим країнам. ЄС 

відданий належному виконанню Паризької угоди, він прагне просувати 

низьковуглецеві технології, а також захищати та покращувати якість 

навколишнього середовища. 

Беручи до уваги курс України на прискорення інтеграції до об’єднаної 

Європи, що закріплено на конституційному рівні, а також надання 

Європейською Радою 23.06.2022 року Україні статусу держави-кандидата на 

вступ до Європейського Союзу, проблема дослідження правових засад боротьби 

зі змінами клімату в праві ЄС набуває для нашої держави і вітчизняної науки не 

лише теоретичного, але й важливого практичного значення. Це свідчить про 

актуальність та значущість дисертаційної роботи В. П. Полич.  

Тематика дисертаційного дослідження Полич В.П. відповідає напрямам 

наукових досліджень кафедри права Європейського Союзу Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого і виконана в межах цільової 

комплексної програми «Теоретичні та практичні проблеми сучасного 

міжнародного права та іноземного конституційного права» (державна реєстрація 

№0111U000954) та фундаментального наукового дослідження «Система 

національної безпеки України у ХХІ ст. (невійськовий аспект): трансформація 

підходів до правового регулювання» (державна реєстрація №0121U109548). 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Національного 



юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 3 від 21 

листопада 2017 р.). 

 

2. Оцінка ступеня наукової обґрунтованості положень, висновків і 

рекомендацій, рівня виконання поставленого наукового завдання, 

оволодіння методологією наукової діяльності   

Міжнародно-правові дослідження з проблематики, обраної В. П. Полич, 

практично відсутні у вітчизняній науці міжнародного права. Наукова новизна 

визначається сутністю постановки правових проблем, викладенням нових ідей 

та тенденцій розвитку міжнародно-правового регулювання у сфері боротьби зі 

зміною клімату на прикладі права Європейського Союзу.  

Наведені у її дисертації теоретичні положення, висновки та практичні 

рекомендації можуть розглядатися як достатньо обґрунтовані та достовірні, 

оскільки спираються на узагальнення значного масиву монографічних і 

нормативних джерел права ЄС, рекомендаційний, доктринальний і аналітичний 

матеріал з досліджуваної проблеми (351 найменування, з них 246 англомовних 

джерел). Це дозволило авторці сформулювати висновки і пропозиції, які 

характеризуються актуальністю, науковою обґрунтованістю і практичною 

спрямованістю. Таким чином використаний в роботі теоретичний базис цілком 

відповідає меті та змісту дисертації, є достатнім для проведення глибокого і 

всебічного дослідження, формування положень та висновків. 

На обґрунтованість і достовірність отриманих результатів вказує вдало 

застосована методологія дослідження. Теоретичний базис дисертаційної роботи 

представлений сучасними поглядами на міжнародно-правове регулювання 

протидії змінам клімату дослідженнями вітчизняних та зарубіжних авторів із 

зазначених питань. Розглянутий теоретичний базис дисертації відповідає меті та 

змісту дисертаційної роботи, є достатнім для проведення дослідження, 

здійснення аналізу положень та формування висновків.  



До складу інструментального базису дослідження увійшли 

загальнонаукові та спеціальні (спеціально-юридичні) методи пізнання.  

Так, у роботі належним чином використано філософські (діалектичний, 

герменевтичний) і загальнонаукові методи (формально-логічний, індукція, 

дедукція, аналіз, синтез, аналогія, прогнозування, формалізація, класифікація). З 

числа спеціально-юридичних методів у дисертації використано метод 

спостереження, описання, історико-правовий, порівняльно-правовий, 

формально-юридичний, логіко-юридичний, контент-аналізу.  

Використаний методологічний базис дослідження відповідає об'єкту та 

предмету дослідження і дозволив авторці досягнути мети дослідження і 

вирішити поставлені у дисертаційній роботі завдання, а також сформулювати 

коректні судження та висновки.  

Емпіричний базис дисертаційної роботи включає положення установчих 

Договорів ЄС, актів вторинного права ЄС, правових актів Комісії ЄС, рішень 

Суду Справедливості ЄС (Суду Європейських Співтовариств), офіційні 

статистичні дані Євросоюзу, міжнародних договорів (угод), укладених між 

Україною та ЄС (Європейськими Співтовариствами), а також нормативно-

правових актів України. Також до емпіричного базису включені резолюції Ради 

Безпеки ООН, спільні позиції, рішення та регламенти Європейської Ради, 

рішення Міжнародного Суду ООН.  

Використаний емпіричний базис забезпечує достовірність та адекватність 

положень та результатів дослідження, відповідності пропозицій здобувача 

реальному стану речей. 

Дисертаційне дослідження В. П. Полич має вдалу структуру, відображає 

ключові теоретичні аспекти проблеми, зв’язок науки з практикою.  Поставивши 

за мету дослідження особливостей правового регулювання політики 

Європейського Союзу у боротьбі зі зміною клімату, а також визначення 

правових засад впливу кліматичного acquis ЄС на національне законодавство 



України, дисертантка за результатами узагальнення теоретичних та емпіричних 

даних дослідила становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання 

протидії змінам клімату (с. 16–47); розкрила ґенезу та стан сучасної правової 

регламентації боротьби зі змінами клімату у Європейському Союзі (с. 48–82); 

визначила аcquis Європейського Союзу у сфері зменшення викидів парникових 

газів (с. 86–111); проаналізувала підходи до регулювання торгівлі квотами на 

викиди у праві ЄС (с. 111–125); надала характеристику захисту озонового шару 

у праві ЄС (с. 125–135); розкрила правове регулювання захисту лісів у контексті 

боротьби зі зміною клімату в праві Європейського Союзу (с. 136–146); дослідила 

правові засади співробітництва України та Європейського Союзу з питань 

боротьби зі зміною клімату (с. 150–161); розкрила організаційно-правовий 

механізм співробітництва України та Європейського Союзу з питань боротьби зі 

зміною клімату (с. 161–169); з’ясувала особливості  імплементації зобов’язань у 

сфері протидії зміні клімату у законодавстві України (с. 169–190). 

 

Таким чином, використані у дисертаційній роботі Полич В.П. теоретичний, 

інструментальний та емпіричний базиси дослідження, логіка дослідження та 

міра апробації його результатів дають підґрунтя для висновку про достатню 

обґрунтованість та достовірність представлених у дисертаційній роботі 

результатів, належне виконання дисертантом поставленого наукового завдання 

(мети дослідження) та оволодіння методологією наукової діяльності. 

 

 

3. Наукова новизна теоретичних результатів дослідження  

 

Дисертація Полич В.А. є завершеним дослідженням особливого правового 

режиму боротьби в ЄС  із зміною клімату. Дослідженню В. П. Полич притаманна 

значна наукова новизна, яка полягає в тому, що дана дисертаційна робота є 



першим у вітчизняній науці міжнародного права комплексним та системним 

дослідженням правових засад боротьби зі зміною клімату у праві Європейського 

Союзу.  

Вивчення змісту роботи та наукових праць дисертантки дозволило 

визначити найбільш суттєві положення, які характеризують наукову новизну 

проведеного дослідження.  

Так, внеском у розвиток науки міжнародного права слід вважати положення 

роботи, в яких авторка доводить той факт, що в межах Європейського Союзу 

сформований автономний кліматичний режим, який при цьому є складовою 

глобального кліматичного режиму, фундаментом якого виступає Рамкова 

Конвенція ООН про зміну клімату. Головною особливістю Європейського 

кліматичного режиму є наявність в ньому наднаціональної компоненти та 

механізмів, які забезпечують ефективну реалізацію норм у сфері зміни клімату 

на національному (локальному, регіональному, субрегіональному), 

наднаціональному (Європейський Союз) та міжнародному рівнях (С. 11, 195). 

При цьому авторка аргументовано доводить, що специфіка правового 

регулювання питань зміни клімату в Європейському Союзі зумовлена тим, що 

імплементація зобов’язань за міжнародними договорами, укладеними на 

універсальному рівні ЄС і державами-членами у цій сфері, відбувається 

одночасно на двох рівнях – наднаціональному та національному (підрозділ 3.3). 

 Самостійним результатом дослідження, який має наукову новизну й 

водночас практичне значення, є формулювання авторського визначення системи 

торгівлі викидами у ЄС як взаємопов’язаних правових, фінансових та 

організаційних інструментів, що запроваджені на рівні Євросоюзу та його 

держав-членів, за допомогою яких ЄС забезпечує досягнення цілей кліматичної 

нейтральності та імплементацію міжнародно-правових зобов’язань щодо 

поступового зменшення показників викидів парникових газів (С. 11).  



На користь дисертанта свідчить те, що у роботі авторка демонструє 

прагнення удосконалити вироблені в науці міжнародного права, зокрема права 

ЄС, підходи до визначення особливостей правового регулювання у сфері 

скорочення парникових газів у ЄС. У роботі досить аргументовано  доводиться, 

що така особливість полягає у полігалузевому характері правового регулювання. 

Це виражається у тому, що норми права, які стосуються емісії парникових газів 

формуються як в рамках суто кліматичних нормативно правових-актів, так і у 

тих, що належать до сфери енергетики (С. 6, 12, 110). 

Варто позитивно відзначити прагнення авторки розвинути існуючі 

положення стосовно посилення тенденції включення клаузули про досягнення 

кліматичної нейтральності як передумови розвитку співробітництва ЄС з третіми 

країнами, зокрема, за угодами про партнерство та асоціацію, на основі яких 

відбувається екстра територіальний вплив кліматичного acquis ЄС на розвиток 

національного законодавства цих країн (с. 13, 197).  

Слід визнати цілком аргументованим висновок авторки про те, що попри 

військову агресію Російської Федерації співробітництво України та ЄС з питань 

протидії і боротьбі зі зміною клімату набуло подальшого розвитку у контексті 

нових викликів і загроз (підрозділ 3.1.). На це, зокрема, вказує укладання Угоди 

про приєднання України до програми ЄС з охорони довкілля та зміни клімату 

(LIFE) 24 червня 2022 р., яка спрямована на сприяння переходу до кліматично 

нейтральної економіки з метою захисту, відновлення та покращення якості 

навколишнього середовища, та передбачає інструменти фінансування для 

відновлення довкілля через катастрофічні наслідки воєнних дій у процесі зміни 

клімату (С. 159-160). 

Наукову і практичну цінність, на нашу думку, мають сформульовані і 

обґрунтовані автором пропозиції щодо прийняти підзаконних нормативно-

правових актів для забезпечення функціонування системи моніторингу, звітності 

та верифікації викидів парникових газів для забезпечення належної 



імплементації положень Директиви 2003/87/ЕС про встановлення схеми торгівлі 

викидами парникових газів, а також Національного плану з енергетики і клімату, 

що повинен враховувати вимоги Енергетичного Союзу (С. 8, 189, 193).  

Таким чином, дисертація В. П. Полич за кількістю і, головне, якістю 

положень наукової новизни, їх концептуальним характером відкриває шляхи для 

подальших більш детальних і спеціально спрямованих наукових досліджень 

правові засади боротьби зі зміною клімату у праві Європейського Союзу. За 

рівнем наукової новизни зазначені результати відповідають рівню дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

4. Оцінка наукових публікацій здобувача  

Відповідно до чинних вимог, основні положення, висновки та рекомендації 

дисертаційної роботи, зокрема ті, що складають елементи наукової новизни, 

висвітлені в опублікованих наукових працях здобувача.  

За темою дисертаційної роботи надруковано 3 статті у наукових фахових 

виданнях України, включених на дату опублікування до переліку наукових 

фахових видань України, які повністю відповідають вимогам п.п. 8, 9 Порядку 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44. 1 статтю опубліковано у періодичному 

науковому виданні іншої держави, а також 3 тез доповідей за результатами 

проведених науково-практичних конференцій. Зазначені публікації 

підтверджують досягнення здобувачем необхідного рівня апробації теоретичних 

положень, рекомендацій та висновків дисертації.  

Таким чином, загальна кількість, зміст, ступень наукової обґрунтованості, 

елементи наукової новизни, а також відповідність наукових публікацій темі 

дисертації свідчить про їх високий науковий рівень та відповідність чинним 



вимогам щодо опублікування результатів дисертації на здобуття наукових 

ступеня доктора філософії.  

5. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

Викладені у дисертації В. П. Полич  положення та висновки проведеного 

дослідження в цілому слід оцінити позитивно.  

Водночас, слід вказати на окремі положення дисертації, які є дискусійними 

або викликають певні зауваження, а також вказати на деякі упущення в ній та 

висловити окремі побажання.  

1. Потребує більш детального опису й визначення термін, який наскрізно 

використовується автором – «кліматичне acquis ЄС». Також потребує 

уточнення та практичної деталізації екстраериторіальний вплив 

кліматичного acquis ЄС на розвиток національного законодавства 

держав-членів ЄС.  

2. У дисертаційній роботі, нажаль, не піднімається і відповідно не 

розкривається досить актуальне і практичне значуще питання щодо 

впливу воєнних конфліктів на політику Європейського Союзу щодо 

боротьби зі зміною клімату. Під час публічного захисту хотілось би 

почути ставлення дисертантки до цієї проблеми і її бачення його 

розв’язання. 

3. Розкриваючи питання боротьби зі зміною клімату в праві ЄС В. П. Полич 

схематично торкається досить важливого питання стосовно 

інституційно-правового (організаційно-правового) механізму 

Європейського Союзу в сфері протидії змінам клімату. Відповідно 

потребує уточнення позиція автора з цього питання.  

4. У 2010-2013 роках на рівні Європейського Союзу зміна клімату була 

визнана одним із нових викликів, який може вплинути на витрати Союзу 

в майбутньому. У наукових колах і експертному середовищі 

обґрунтовувалася думка про те, що бюджет ЄС наразі здатний сприяти 



досягненню кліматичних цілей ЄС і висловлювалися аргументи на 

користь того, що бюджет ЄС можна перетворити на інструмент 

реагування (боротьби) на майбутні зміни клімату. У цьому зв’язку 

хотілось би дізнатися про бачення дисертантки з цього питання.  

5. Авторкою наводиться практика співробітництва України та ЄС з питань 

протидії і боротьбі зі зміною клімату вже після повномасштабної 

військової агресії російської федерації, зокрема наводиться приклад 

укладання Угоди про приєднання України до програми ЄС з охорони 

довкілля та зміни клімату (LIFE) 24.06.2022 р. Варто було б більш 

детально відзначити, яке значення ця практика має у контексті набуття 

Україною статусу кандидата в ЄС.  

6. З точки зору викликів, які постали перед Європейським Союзом у 

контексті війни в Україні, цікавим було б почути точки зору автора, чи є 

тенденція до видозміни політики Європейського Союзу у реалізації 

Європейської зеленої угоди й як це може вплинути на відносини ЄС з 

Україною.  

 

Наведені зауваження, хоча й стосуються важливих аспектів обраної 

дисертанткою теми, але суттєво не змінюють її загальної позитивної оцінки як 

самостійного і завершеного наукового дослідження актуальної і практично 

значущої теми. Певною мірою воно доповнює об’єктивну характеристику 

практичної складності та значущості теми, проведеного дослідження, 

підкреслює вагомість внеску дисертантки в теоретичну будову перспектив 

розвитку науки міжнародного права.  

6. Загальний висновок.  

Дисертація Полич Валерії Павлівни на тему «Правові засади боротьби зі 

зміною клімату у праві Європейського Союзу» може бути визнана завершеною 

науковою працею, в якій отримано наукові та практичні результати, що у 



сукупності спрямовані на вирішення актуальних науково-практичних проблем 

правового регулювання у сфері боротьби зі зміною клімату в рамках ЄС. За 

результатами проведеного аналізу можна констатувати наступне: тема 

дисертації, положення та результати, представлені у роботі, відповідають 

паспорту спеціальності 293 «Міжнародне право»; дисертація містить положення 

та результати, які характеризуються науковою новизною та практичною 

цінністю; теоретичне та методичне підґрунтя висновків та пропозицій 

дисертанта свідчать на користь достовірності отриманих результатів; за рівнем 

наукової новизни представлені у дисертаційній роботі результати відповідають 

рівню дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії; кількість та 

зміст наукових публікацій відповідають чинним вимогам для апробації 

результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

На підставі наведених аргументів можна дійти до висновку, що дисертація 

Полич В. П. «Правові засади боротьби зі зміною клімату у праві Європейського 

Союзу» відповідає вимогам 11 Порядку присудження ступеня доктора філософії 

та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44 та Вимогам до 

оформлення дисертації, затверджені Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12.01.2017 р. за № 40 (із відповідними змінами та доповненнями), а 

тому дисертантка – Полич Валерія Павлівна – заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 293 «Міжнародне право».  
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