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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність  теми  дослідження. Наріжним каменем сучасної 

цивілізації виступає енергія, в той же час, сам по собі процес енергетичного 

циклу становить загрозу цій цивілізації, та може призвести до неприйнятної 

транскордонної шкоди, як це було показано під час аварій на атомних станціях 

(Чорнобильській АЕС (1986 р.), Трі-Майл-Айленд (1979 р.), Фукусіма-1 (2011 

р.)), під час видобутку (вибух нафтової платформи Deepwater Horizon у 

Мексиканській затоці (2010 р.)) або перевезення нафти (аварія танкера «Ексон 

Вальдес» (1989 р.)).   

Наразі проблематика співвідношення потреб енергетики і захисту 

навколишнього середовища дуже гостро стоїть перед світовим 

співтовариством. Її вирішення неможливе за допомогою односторонніх зусиль 

окремих країн, тут потрібні колективні зусилля світового співтовариства. У той 

же час така спільна діяльність не має перешкоджати реалізації принципу 

суверенітету держави над її природними ресурсами. Вирішити цю колізію має 

допомогти міжнародне право.  

У прийнятих останнім часом на міжнародному рівні актах, таких як 

Декларація Ріо+20 Конференції Організації Об’єднаних Націй (ООН) зі сталого 

розвитку (2012 р.), резолюція Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) з екологічної безпеки (2013 р.), 

Міжнародна енергетична хартія (2015 р.), декларація Саміту зі сталого розвитку 

«Перетворення нашого світу: Порядок денний у галузі сталого розвитку на 

період до 2030 року» (2015 р.), Угода про асоціацію України з Європейським 

Союзом (ЄС) і його державами-членами (2014 р.), червоною ниткою проходить 

ідея, що діяльність у сфері енергетики має відповідати потребам сталого 

розвитку та вимогам захисту навколишнього середовища. Вказується на два 

суттєві елементи: 1. Важливість адекватних енергетичних послуг для 

задоволення основних потреб людини, поліпшення соціального добробуту і 

досягнення економічного розвитку; 2. Виробництво і використання енергії не 

повинно ставити під загрозу якість життя нинішнього і майбутніх поколінь і не 

повинно перевищувати пропускну здатність екосистем. Проте ця думка не є 

абсолютно новою. Цілий ряд її елементів має своїм походженням і раніше 

прийняті міжнародно-правові акти, такі як Договір до Енергетичної Хартії 

(ДЕХ) (1994 р.) і Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної 

ефективності і суміжних екологічних аспектів (ПЕЕСЕА) (1994 р.), Рамкова 

конвенція ООН про зміни клімату (1991 р.), Кіотський протокол (1997 р.), 

Договір про Європейський Союз (1992 р.), Угода Співдружності Незалежних 

Держав (СНД) про енергоефективність та енергозбереження (2002 р.), 

Протокол про імплементацію Альпійської конвенції 1991 р. в галузі енергетики 

(1998 р.) та інші. Важливою є активна діяльність у цій сфері також 

спеціалізованих міжнародних організацій, таких як Міжнародне агентство з 

відновлюваних джерел енергії (IRENA), Міжнародне енергетичне агентство 
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(МЕА), Організація Міжнародного експериментального термоядерного 

реактору (ІТЕР) та інші. 

Для нас ця проблема вкрай важлива з кількох причин: саме на території 

України сталася найбільша аварія у сфері енергетики, що мала значний 

транскордонний вплив – на ЧАЕС; саме Україна зараз активно вирощує ріпак 

як один із ключових елементів для вироблення біодизеля, піддаючи одночасно 

загрозі власну продовольчу безпеку; саме для України є вкрай важливим 

забезпечити власну енергетичну безпеку, зменшивши залежність від 

імпортованих викопних енергетичних ресурсів через розвиток місцевих 

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ); на Україні лежать юридичні зобов’язання 

з імплементації цілого ряду актів acquis communautaire, в тому числі у сфері 

ВДЕ, енергоефективності, безпечного поводження з викопними енергетичними 

ресурсами, енергетичної безпеки, внаслідок членства в Енергетичному 

співтоваристві та ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС (2014 р.).     

Про значення цієї проблеми на глобальному рівні свідчить те, що в 2007 р. 

Рада Безпеки ООН провела перше в історії обговорення зв'язку між зміною 

клімату, енергетичною безпекою і глобальними конфліктами, незважаючи на 

протести таких потужних держав, як Росія, США та Китай. А у справі 

Габчіково-Надьмарош (1997 р.) Міжнародний Суд ООН, відзначивши потребу 

підтримувати баланс між забезпеченням економічного розвитку і захистом 

навколишнього середовища, вказав на концепцію стійкого (сталого) розвитку 

як зразок для такого правильного співвідношення.  

Зазначені чинники обумовили актуальність та важливість теми 

дослідження, виходячи з теоретичної та практичної точок зору. 

Теоретичну основу дисертаційного дослідження складають праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених, що досліджували механізм міжнародно-

правового регулювання, внутрішньодержавний механізм реалізації норм 

міжнародного права, а також проблеми співвідношення міжнародного та 

національного права. Серед них варто виділити М.О. Баймуратова, 

І.П. Бліщенка, Я. Броунлі, М.В. Буроменського, В.Г. Буткевича, О.В. Буткевич, 

В.А. Василенка, В.Г. Вітцтума, А.С. Гавердовського, В.Н. Денисова, 

А.І. Дмитрієва, Г. Кельзена, Д.Б. Левіна, І.І. Лукашука, П. Маланчука, 

В.В. Мицика, В.І. Муравйова, Т.М. Нешатаєву, Л. Оппенгейма, Б. Сімма, 

Т.Л. Сироїд, А.М. Талалаєва, О.В. Тарасова, Л.Д. Тимченка, О.І. Тіунова, 

Г.І. Тункіна, М.О. Ушакова, Д.І. Фельдман, А. Фердросса, С.В. Черніченко, 

О.О. Шибаєву, М. Шоу. Значний аналіз діяльності міжнародних організацій в 

рамках міжнародно-правового регулювання сфери енергетики та 

навколишнього середовища було здійснено у працях Т.О. Анцупової, 

Т.Б. Ванданова, О.О. Гріненко, В.Ю. Донченко, А.В. Маніної, М.О. Медведєвої, 

М.М. Микієвича, Є.С. Молодцової, Т.Н. Нешатаєва, А.І. Отке, О.М. Шпакович. 

Безпосередній аналіз норм і актів, пов’язаних із міжнародно-правовим 

регулюванням міжнародних енергетичних відносин, було здійснено такими 

науковцями як: П.С. Борцевичем, С.В. Віноградовим, Т. Вельде, С.І. Голіковою, 

І.В. Гудковим, Б. Дельво, Р.Р. Дубасом, Р.Д. Зедалісом, І.С. Жуковою, 
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А.А. Конопляником, А.О. Кориневичем, Е. Кроссом, П.Г. Лахном, 

А.В. Льовіним, С.А. Малиніним, Ю.М. Матруновським, В.І. Олещенком, 

Р.А. Петровим, К. Реджвелл, Ф. Сімпсоном, З.В. Тропіним. Загальними і 

спеціальними питаннями міжнародного права навколишнього середовища 

займалися такі дослідники як: В.І. Андрейцев, А.О. Андрусевич, К. Баррет, 

М.Ю. Бездєнєжна, П. Бірні, А. Бойль, С.М. Вихрист, Р. Вольфрум, 

Г.М. Даниленко, Дж. Епплгейт, К. Земанек, О. Кісс, М.М. Копилов, 

Т.Р. Короткий, М. Коскенн'ємі, К. МакМіллан, К. Реджвелл, Ф. Сендс, 

Н.О. Соколова, В. Строчук, О.С. Тимошенко, М. Фіцморіс, Д. Шелтон, 

В. Чемберс, Ю.С. Шемшученко, О. Янг. Проблематика міжнародно-правового 

регулювання сталого розвитку, в тому числі такого його аспекту як «стала 

енергетика», досліджувалася такими вченими як: Н.І. Андрусевич, 

Б.В. Бабіним, О.Г Білорусом, А. Бойлем, І.В. Братко, Т.О. Будяковою, 

Р.Д. Ваншафтом, Ч.Д. Гонтье, Ф. Купером, В. Лангом, Ю.М. Мацейком, 

В.В. Новицьким, М.С. Сеггером, М.Д. Смисловим, Ф.Л. Тотом, Д. Фрістоном, 

Д.Р. Ходасом, Т. Чібелу. Крім того, аналізом норм міжнародного права, що 

діють безпосередньо у сфері ЕОЕн (щодо ВДЕ, енергоефективності та інш.), 

займалися такі юристи-міжнародники як: А.Х. Абашидзе, А.В. Башун, 

Я.С. Бенедик, П. Бірньє, А. Бойл, Л.О. Бондар, А. Боссельман, А. Бредбрук, 

С. Брюс, А.М. Букринський, E.Р. Де Вера, М.Л. Відела, О.Є. Вилегжаніна, 

О.М. Вилегжанін, С. Гончарова, Л.Д. Зікіяряходжаєв, О.Б. Кишко-Єрлі, 

Р. Лістер, М.С. Лизікова, О.С. Молодцова, Р.Л. Оттінгер, П.Парк, Ю.М. Рудь, 

М.О. Солнцев, Р. Ховз.  

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

Дисертаційне дослідження виконано в рамках комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Розбудова 

міжнародних, правових, політичних та економічних основ державності 

України» № 97128 (у рамках теми наукового дослідження Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» № 011БФ048-01 – 

відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри міжнародного права 

Інституту). 

Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційного 

дослідження є проведення аналізу міжнародно-правових норм, що діють у 

сфері екологічної енергетики на універсальному, регіональному і 

національному рівнях, а також в рамках міжнародних організацій.  

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких 

завдань:  

-  встановити роль концепції сталого розвитку у формуванні екологічного 

погляду на енергетику в рамках міжнародного права і міжнародних відносин; 

- дослідити концепцію екологічно орієнтованої енергетики (ЕОЕн) з точки 

зору міжнародного права, визначити її базові принципи;  
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- визначити роль і місце джерел міжнародного права в рамках концепції 

ЕОЕн. Окремо з’ясувати існування звичаєвої норми щодо зобов’язання держав 

сприяти розвитку ВДЕ та енергоефективності; 

- проаналізувати засади міжнародно-правового регулювання ВДЕ, а 

особливо гідроенергетики на транскордонних водотоках;  

- визначити, яким чином здійснюється міжнародно-правове регулювання 

біоенергетики, з’ясувати роль міжнародного права навколишнього середовища 

(МПНС) у встановленні критеріїв сталості;  

- з’ясувати роль міжнародно-правового регулювання у забезпеченні 

енергоефективності та здійсненні технологій захоплення і захоронення СО2, 

зокрема механізмів Кіотського протоколу і пост-Кіотських актів; 

- дослідити роль і функціонування інституційного механізму в реалізації 

ЕОЕн, і зокрема діяльність IRENA, МЕА і ІТЕР; 

- розглянути реалізацію міжнародно-правової відповідальності в рамках 

ЕОЕн, а також роль ад’юдикаційних органів у розв’язанні міжнародних спорів, 

пов’язаних з еколого-енергетичними проблемами;  

- дослідити міжнародно-правовий механізм, що створено у сфері ЕОЕн в 

рамках Європейського Союзу та його угод із третіми державами.  

Об’єктом дослідження є правовідносини, які складаються в рамках 

міжнародного права у сфері екологічної енергетики. 

Предметом дослідження є норми міжнародного права, які містяться у 

цілій низці дво- та багатосторонніх угод, міжнародних звичаях, рішеннях 

міжнародних організацій, рішеннях міжнародних ад’юдикаційних органів, 

міжнародно-правовій доктрині, які регулюють сферу екологічної енергетики. 

Методологічна основа дослідження. Будь-яке наукове дослідження має 

не тільки предметний, а й методологічний зміст, оскільки воно пов'язане з 

критичним осмисленням існуючого теоретико-понятійного апарату, передумов 

і підходів до інтерпретації досліджуваної проблематики. Для цього в роботі 

використано широкий перелік наукових методів, які допомогли всебічно 

дослідити проблематику екологічної енергетики і концепцію ЕОЕн. Основу 

методології дисертаційного дослідження становить сукупність методів 

наукового пізнання, використаних автором при написанні дисертації. Всі 

застосовані в дослідженні методи можна поділити на загальнонаукові та 

спеціально-наукові, чиє поєднання дозволяє вирішити поставлені в роботі 

завдання.  

Дослідження базується на законах і принципах діалектики, за допомогою 

яких досліджено взаємозалежність міжнародних та суспільних процесів, що 

перебувають у постійному взаємозв’язку та розвитку і через правові механізми 

втілюються в рамках ЕОЕн. Застосовані в дослідженні також загальні закони 

діалектики. Своє застосування знайшов також метод системного аналізу, що 

використовувався для з’ясування внутрішніх зв’язків між правовими нормами, 

які складають міжнародно-правовий аспект ЕОЕн, перебуваючи при цьому в 

рамках таких галузей міжнародного права як МПНС, міжнародне морське 
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право, міжнародне повітряне право, право ЄС, міжнародне економічне право та 

інші.   

У роботі широко використано низку спеціальних юридичних методів. 

Головним з них є застосований в роботі формально-юридичний метод. Він 

дозволяє виявити чинні правові норми, проаналізувати їхній зміст та виділити 

взаємозв’язки з метою розуміння міжнародно-правового аспекту концепції 

ЕОЕн. Порівняльний метод застосовується для з'ясування правової природи 

концепції ЕОЕн та для визначення її місця в системі міжнародного права. Задля 

з’ясування особливостей імплементації норм ЕОЕн в Україні та інших 

державах, а також виявлення колізій між нормами міжнародних і національно-

правових актів у досліджуваній сфері. При обґрунтуванні теоретичних 

висновків за дисертацією використовувалися загальні положення теорії права, а 

також теорії та практики міжнародного права. Історико-правовий і формально-

логічний методи використовувалися у дослідженні з метою визначення 

закономірностей історичного розвитку норм, що регулюють екологічну 

енергетику в рамках міжнародного права. При розробці пропозицій щодо 

подальшого розвитку міжнародно-правового регулювання ЕОЕн, а також 

прогнозу розвитку правового регулювання екологічної енергетики в Україні в 

світлі наближення до законодавства ЄС використовувався метод 

прогнозування. Також в дослідженні використана і низка інших спеціальних 

методів пізнання: аналітичний, структурно-функціональний та інші. 

Теоретичним підґрунтям для дисертаційного дослідження були наукові 

праці зарубіжних та українських фахівців у сфері міжнародного права, права 

ЄС та порівняльного правознавства. 

Емпіричну базу дослідження становили міжнародні договори, міжнародні 

звичаї, акти міжнародних міжурядових організацій, акти права ЄС, судові 

рішення міжнародних ад’юдикаційних органів, національне право ряду держав 

та аналітичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертаційна робота є першим у вітчизняній науці комплексним і системним 

спеціальним дослідженням міжнародно-правового регулювання 

функціонування екологічної енергетики. Також наукова новизна визначається 

сутністю постановки правових проблем, викладенням нових ідей та тенденцій 

розвитку правових механізмів, що розглядаються в роботі. На підставі 

результатів дослідження дисертантом пропонуються нові наукові положення та 

висновки, які виносяться на захист: 

вперше: 

- доведено, що в рамках сучасного міжнародного права можна визначити 

формування синергії правового регулювання міжнародного енергетичного 

права і МПНС. Разом вони утворюють авторську концепцію ЕОЕн, яка 

базується на засадах сталого розвитку. Концепція ЕОЕн має дві складові – 

реалізується у площині міжнародних відносин як одна з частин концепції 

сталого розвитку, а саме її елемент – «стала енергетика» (через ухвалення 

різного роду політичних актів), а по-друге, реалізується в рамках міжнародного 
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права через цілу низку міжнародно-правових актів та звичаєвих принципів і 

норм; 

- обґрунтовано, що в рамках системи міжнародного права концепція ЕОЕн 

має розглядатися як полісистемний комплекс норм, який охоплює своїм 

регулюванням правовідносини від міжнародних до практичного втілення 

правових норм на національному рівні. Концептуальною ідеєю, що поєднує 

комплекс, є та, що енергетика в процесі свого застосування (енергетичного 

циклу) не має шкодити навколишньому середовищу чи ця шкода має бути 

мінімізованою. Цей комплекс не змінює структуру системи міжнародного права 

з поділом на галузі, проте становить практичний інтерес для дослідження його 

наукою, зважаючи на сам факт існування відповідних норм;  

- обґрунтовано, що у процесі формування перебуває звичаєва норма про 

зобов’язання держав сприяти розвитку ВДЕ та енергоефективності, а також 

співпрацювати в розробці транскордонних вуглеводневих родовищ;  

- з’ясовано, що міжнародно-правове регулювання ВДЕ в рамках 

міжнародного права має поки переважно фрагментований характер. Лише ряд 

міжнародно-правових актів регіонального характеру накладає на держави 

обов’язок із розвитку і використання ВДЕ для цілей захисту навколишнього 

середовища. Найбільш докладним, ґрунтовним і системним у рамках 

міжнародно-правового регулювання використання ВДЕ є секторальне 

регулювання, а саме регулювання використання гідроенергетики; 

- доведено, що для міжнародно-правового регулювання біоенергетики зараз 

ключове завдання полягає у створені універсальних та регіональних критеріїв сталості 

її використання. Певні досягнення в цьому напрямку є у ряду міжнародних організацій 

та присутні в практиці ЄС. Серед цих критеріїв можна виділити: збереження 

біорізноманіття; скорочення викидів парникових газів (ПГ); збереження 

продовольчої безпеки; використання земель з урахуванням соціальних потреб; 

підтримання якості праці; непорушення справедливих принципів міжнародної 

торгівлі. Особлива увага в цьому сенсі має бути зосереджена на використанні 

деревини та торфу;  

- проаналізовано міжнародно-правові основи реалізації технології 

захоплення і захоронення СО2 (CCS) та виявлено, що через фізичний стан СО2 

як відходів їхнє збереження в товщі води є забороненим міжнародним правом, 

проте дозволеним воно є в геологічних формаціях під морським дном і на 

суходолі за умов застосування спеціальних керівних принципів оцінки ризиків і 

управління цією діяльністю. Це дозволяє включити цю технологію в механізми 

пост-Кіотського процесу; 

-  виявлено, що відносно правових засад регулювання видобутку 

нетрадиційного (сланцевого) газу на рівні міжнародного права і національного 

законодавства не вироблено ідентичних підходів. Єдину спробу комплексного 

підходу до нього здійснено в рамках ЄС: ухвалено ряд рекомендаційних 

рішень, що певним чином пристосовують використання неспеціалізованих 

актів права ЄС до видобутку сланцевого газу і нафти. Зокрема, обов’язковим на 

рівні ЄС визначено проведення оцінки впливу на навколишнє середовище 
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(ОВНС), застосовування принципів «найкращих доступних технологій» і 

«забруднювач платить», сертифікація використовуваних хімікатів, заходи з 

охорони вод та заповідних територій; 

- визначено, що ключовими спеціалізованими організаціями у сфері ЕОЕн 

виступають IRENA, МЕА та ІТЕР. Проте їхній статус з т.з. міжнародного права 

є різним. Універсальний характер із них має лише IRENA, тоді як МЕА й ІТЕР 

є трансрегіональними. Беззаперечною міжнародною правосуб’єктністю володіє 

лише IRENA, МЕА ж є автономним утворенням при Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР), ІТЕР – фактично виробничо-галузевою 

організацією, наділеною певними рисами міжнародної організації; 

- вважаємо можливим виділити в рамках транскордонної шкоди її 

особливий підвид – «еколого-енергетична шкода», що має таке обґрунтування: 

1. особлива небезпека для екології саме з боку діяльності, пов’язаної з 

енергетикою; 2. регулювання саме такої відповідальності цілою низкою 

окремих міжнародно-правових документів; 3. поширення відповідальності за 

таку шкоду як на держави, так і на фізичних і юридичних осіб під їх контролем, 

через криміналізацію відповідальності за таку шкоду. Вона може бути як 

наслідком протиправних міжнародно-правових дій, так і дій, не заборонених 

міжнародним правом; 

- проаналізовано проблему de lege ferenda міжнародно-правової 

відповідальності за підйом рівня Світового океану через зміни клімату. 

Виходячи з принципу перестороги, можна встановити існування зв'язку між 

викидами СО2 у повітря, змінами клімату і підйомом рівня океану. Через це 

існують об’єктивні основи для відповідальності через порушення норм 

Конвенції ООН з морського права (1982 р.), Рамкової конвенції ООН зі змін 

клімату (РКЗК ООН), Кіотського протоколу, Конвенції про біологічне 

розмаїття і звичаєвих міжнародно-правових норм; 

- положення, що ЄС було створено найбільш дієвий і розгалужений 

механізм в рамках міжнародно-правового регулювання екологічної енергетики. 

Він базується на актах первинного права, гармонізаційних актах вторинного 

права, що містять в собі принципи, які в цілому відповідають підходам, 

розробленим в рамках міжнародного права. Їхньою особливістю є 

обов’язковість виконання чи досягнення поставлених в них показників в 

державах-членах. Важливою особливістю є те, що механізми, що функціонують 

в рамках права ЄС, не страждають на загальну ваду концепції ЕОЕн в рамках 

міжнародного права – фрагментованість. Вони пов’язані між собою і 

виключають можливість їх оскарження за допомогою інших ад’юдикаційних 

установ; 

- відзначено, що в рамках імплементації acquis communautaire у сфері 

ЕОЕн в українське законодавство можна виділити кілька етапів: 1991-1994 рр. – 

спорадичне сприйняття деяких норм acquis у сфері захисту навколишнього 

середовища; 1994-2005 рр. – сприйняття відповідних норм acquis в рамках 

Угоди про партнерство і співробітництво (1994 р.) (УПС) і національного 

законодавства, прийнятого на її виконання, а також спеціалізованого 
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законодавства; 2005-2010 рр. – подальша реалізація норм УПС в рамках 

Меморандуму про співпрацю в галузі енергетики і Плану дій за Європейською 

політикою сусідства. Україна прийняла зобов’язання із впровадження 

ключових елементів acquis communautaire з енергетики, довкілля та ВДЕ; 2010-

2014 рр. – Приєднання України до Енергетичного співтовариства (ЕСп) і 

підготовка до укладання Угоди про асоціацію України з ЄС (2014 р.) (УАУ). 

Україна взяла спеціалізоване зобов’язання реалізовувати визначені акти 

нормативно-правової бази ЄС в енергетичній сфері. Особливо тут варто 

відзначити acquis у сфері ВДЕ, біопалива і захисту навколишнього середовища; 

з 2014 р. – впровадження норм УАУ, що базується на повазі принципів сталого 

розвитку та посиленні співробітництва у сфері захисту навколишнього 

середовища. Україна зобов’язується наближувати своє законодавство до acquis 

ЄС у сфері навколишнього середовища, енергетики та викидів ПГ. Ухвалено 

цілий ряд національно-правових актів щодо впровадження окремих актів ЄС із 

строками такої імплементації, завданнями органам виконавчої влади та 

партнерами зі сторони ЄС.  

Набули подальшого розвитку: 

- положення про те, що міжнародні екологічні стандарти, які поєднують в 

собі вимоги технічних і політичних стандартів, сприяють реалізації вимог 

сталого використання природних ресурсів, юридичної чинності набувають 

після імплементації на національному рівні. У той же час при імплементації 

стандартів мають враховувати вимоги Угоди про заснування Світової 

організації торгівлі (СОТ) про технічні бар’єри у торгівлі, а отже, і її 

недискримінаційний режим. Саме у сфері МПНС поєднання стандартів і норм 

права є єдиними доступними засобами зобов'язувати держави за відсутності 

договорів або інших джерел, що мають обов'язкову силу. Причому існує певна 

тенденція в рамках міжнародного права щодо надання технічним стандартам в 

окремих випадках юридичної сили, наприклад, через включення до прийнятих 

пізніше міжнародних договорів; 

- розуміння того, що в межах РКЗК ООН створено певний міжнародно-

правовий режим, що регулює проблематику протидії змінам клімату, причому 

однією зі сфер, де має здійснюватися регулювання в рамках цього режиму, є 

енергетика; 

- положення, що міжнародний інституційний механізм, як у сфері 

регулювання енергетики, так і навколишнього середовища, а відповідно і 

ЕОЕн, страждає на суттєву фрагментарність, та в них відсутня єдина, 

універсальна міжнародна міжурядова організація, сфера предметної 

компетенції якої була б безпосередньо пов’язана в цілому з усіма 

вищезгаданими сферами;  

- дослідження проблеми відповідальності у сфері ЕОЕн дає можливість 

стверджувати, що тут знаходить свою реалізацію відповідальність держав і 

міжнародних організацій, а також і індивідуальна кримінальна відповідальність 

за транскордонну шкоду. Крім того, на основі міжнародного права може 

виникати цивільно-правова відповідальність в оператора ряду об’єктів 



 

 

 

10 

енергетичного циклу (АЕС). Окремо своє закріплення поступово знаходить 

«колективна відповідальність» за зобов’язаннями erga omnes щодо сталого 

розвитку і глобального захисту навколишнього середовища, які, проте, зараз 

можуть вважатися переважно декларативними;  

- твердження, що різні міжнародні ад’юдикаційні органи беруть участь у 

формуванні окремих аспектів екологічної енергетики, які в сукупності 

допомагають формувати цілісну концепцію ЕОЕн; 

- обґрунтовано, що джерелами ЕОЕн в рамках міжнародно-правового 

регулювання є міжнародні договори (ДЕХ, ПЕЕСЕА, РКЗК ООН, Кіотський 

протокол, конвенції з протидії забрудненню морів, двосторонні угоди з 

використання транскордонних ресурсів та ін.), звичаї (ОВНС, заборона 

завдання транскордонної шкоди в процесі діяльності на своїй території, 

суверенітет держав щодо їхніх енергетичних ресурсів, право людини на 

безпечне оточуюче середовище та ін.), загальні принципи права, рішення 

міжнародних судових установ та рішення міжнародних організацій (директиви 

ЄС з ВДЕ, біоенергетики і енергоефективності та ін.) і конференцій як 

підтвердження практики держав. Крім того, рішення міжнародних організацій 

та міжурядових конференцій важливі для магістрального розвитку ЕОЕн, 

сприяючи формуванню договірних та звичаєвих норм; 

- запропоновано ідею, що заходи в рамках міжнародного права для 

регулювання енергоефективності можна поділити на дві групи: заходи із 

внутрішньодержавного регулювання енергоефективності і міждержавна 

координація зусиль з енергоефективності. Крім того, в рамках ЄС ведеться 

активна діяльність із гармонізації національного законодавства держав-членів у 

сфері енергоефективності, що уособлюється в прийнятті певних цільових 

показників, на досягнення яких буде спрямоване національне право держав-

членів; 

- положення, що ЄС має широкий спектр правових механізмів поширення 

своїх поглядів на екологічну енергетику щодо третіх держав. Серед них є: 

наближення законодавства третьої держави; сприйняття acquis communitaure; 

сприйняття екологічних стандартів ЄС; ратифікація відповідних 

багатосторонніх конвенцій; ухвалення програм і планів; участь в інституційних 

утвореннях і міжнародних організаціях і т.п.  

Удосконалено: 

- теоретичні положення, що свідчать про явну тенденцію в сучасному 

міжнародному праві щодо його екологізації, яка полягає у залученні норм, 

пов’язаних із захистом навколишнього середовища, до регулювання майже всіх 

сфер міжнародних відносин, у тому числі і пов’язаних з енергетикою. Ключова 

роль МПНС у формуванні ЕОЕн полягає в тому, що саме воно формує 

принципи, на основі яких функціонує екологічна енергетика; 

- погляд у рамках міжнародно-правового регулювання на специфічні 

особливості торгівлі етанолом і біодизелем, які не вважаються екологічними 

товарами в рамках СОТ, що пов’язано з тим, що вони є переважно продуктом 

сільського господарства, яке є досить субсидованою і регульованою сферою, і, 
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відповідно, держави дуже неохоче йдуть на поступки в цій чутливій сфері на 

універсальному рівні. Небезпечним є також встановлення державами технічних 

бар’єрів у торгівлі через сертифікацію; 

- розуміння, що головними практичними механізмами регулювання 

транскордонних родовищ вуглеводневих ресурсів виступають двосторонні 

угоди. Зі спільних принципів, що містяться в таких угодах, можна виділити: 

мінімізацію шкоди навколишньому середовищу, відповідальність за завдану 

шкоду, мирне вирішення спорів, застосування екологічної експертизи (ОВНС).   

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

сформульовані у вітчизняній науці міжнародного права положення, які мають 

суттєве наукове і практичне значення, сприяють розв’язанню існуючих на 

теоретичному та практичному рівні проблем забезпечення функціонування 

екологічної енергетики і можуть бути використані в таких напрямах: 

1) науково-теоретичному – для поглиблення наукових знань та створення 

необхідної теоретичної бази в питанні міжнародно-правового забезпечення 

екологічної енергетики. Тези, викладені в дослідженні, розглядались на 

науково-практичних семінарах, круглих столах, міжнародних та всеукраїнських 

конференціях;  

2) практичному (правотворчому) – при визначенні напрямів та практичній 

реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держави, здійсненні правових та 

інституційних реформ в Україні, вдосконаленні національного законодавства, 

що спрямоване на забезпечення реалізації цілей Угоди про асоціацію України з 

ЄС (2014 р.), зокрема, Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, на 2014-2017 роки (2014 р.), а також актів, прийнятих на реалізацію 

зобов’язань в рамках Енергетичного Співтовариства: Протоколу про 

приєднання до Енергетичного Співтовариства (2010 р.), Розпорядження 

Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо виконання 

зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» 

(2011 р.), Національного Плану дій з відновлюваної енергетики на період до 

2020 року (2014 р.) та інших. Пропозиції щодо вдосконалення національного 

законодавства у сфері екологічної енергетики були враховані при розробці 

авторським колективом законопроектів у сфері енергоефективності («Про 

засади запровадження енергоефективного освітлення в Україні») та 

відновлюваних джерел енергії («Про внесення змін до деяких законів України 

щодо поводження з побутовими відходами та стимулювання їх використання як 

альтернативного джерела енергії» (довідка від Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження), а також в роботі Комітету з питань 

бюджету Верховної Ради України (довідка №04-13/17-3749(327760) від 29 

грудня 2015 р.); 

3) науково-освітньому (педагогічному) – в процесі розробки спеціальних 

курсів для фахівців, яких готують вищі навчальні заклади юридичного 

профілю, спеціалістів у галузі міжнародного права навколишнього середовища, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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міжнародного енергетичного права, а також при підготовці підручників, 

навчальних та навчально-методичних посібників з курсів «Міжнародне 

публічне право», «Міжнародне право навколишнього середовища», 

«Міжнародне енергетичне право», «Право міжнародних організацій», «Право 

Європейського Союзу». За підсумками дослідження запропоновано 

спеціалізований навчальний курс «Природоресурсне право: міжнародно-

правовий вимір». Матеріали дисертації використовуються під час викладання 

лекційних курсів в Інституті міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (довідка № 048/11-395 від 01.12.2015 р.). 

Отримані результати використано при написанні підручників для студентів 

вищих навчальних закладів: «Європейське право: право Європейського союзу: 

підручник: у трьох кн. Книга друга: Матеріальне право Європейського союзу. 

Частина друга» (колектив авторів) та «Право міжнародних організацій» 

(колектив авторів);  

4) інформаційно-просвітницькому – в процесі поширення знань про 

екологічну енергетику і сприйняття українським суспільством європейських 

підходів до ощадного поводження з енергетичними ресурсами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем особисто; всі результати цієї роботи, сформульовані в ній висновки, 

положення та рекомендації обґрунтовано на основі особистих досліджень 

автора. Для аргументації окремих положень роботи використовувалися праці 

інших науковців, на які зроблено посилання. З колективних наукових праць у 

дисертаційній роботі використано лише авторські ідеї та положення. 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію виконано і обговорено на 

кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

Основні положення дисертації обговорювались на науково-практичних 

семінарах, круглих столах, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, зокрема таких: Міжнародний семінар «Ідентичність в 

європейських правових документах» (м. Гіссен – м. Хайдельберг, Німеччина: 

Університет Юста Лібіга, Інститут порівняльного і міжнародного права імені 

Макса Планка, 5-12 липня 2010 р.), Міжнародна наукова конференція «Роль 

міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці» 

(м. Київ: Інститут міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 25 квітня 2012 р., тези опубліковано), 

Міжнародна науково-практична конференція «Вплив права та закону на 

сучасний розвиток суспільства» (м. Ужгород: Ужгородський національний 

університет, 28-29 грудня 2012 р., тези опубліковано), Круглий стіл 

«Фрагментації міжнародного права» (м. Єкатеринбург: Уральська державна 

юридична академія, 6-7 червня 2013 р., тези опубліковано), Міжнародна 

науково-практична конференція «Державне регулювання суспільних відносин: 

розвиток законодавства та проблеми правозастосування» (м. Київ: Центр 

правових наукових досліджень, 13-14 липня 2013 р., тези опубліковано), 

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток права в Україні: реалії 
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та перспективи» (м. Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих 

ініціатив», 19-20 липня 2013 р., тези опубліковано), Міжнародна науково-

практична конференція «Розвиток вчень про державу і право: від античності до 

сучасності» (м. Москва: 20 липня 2013 р., тези опубліковано), XI щорічна 

міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам'яті професора 

І.П. Бліщенка «Актуальні проблеми сучасного міжнародного права» 

(м. Москва: Російський університет дружби народів, 20 липня 2013 р., тези 

опубліковано), V міжнародна науково-практична конференція «Кутафінські 

читання» і XIV міжнародна науково-практична конференція 

«Конституціоналізм та правова система Росії: підсумки і перспективи» 

(м. Москва: Московський державний юридичний університет імені 

О.Е. Кутафіна (МГЮА), 28-29 листопада 2013 р., тези опубліковано), Круглий 

стіл «Права людини в контексті ситуації на Сході України та тимчасово 

окупованій території Автономної республіки Крим» (м. Київ: Інститут 

законодавства Верховної Ради України, 14 жовтня 2014 р.), Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин 

(Світове співтовариство: глобальні і регіональні виклики)», присвячена 70-

літтю Інституту міжнародних відносин. (м. Київ: Інститут міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 16 

жовтня 2014 р., тези опубліковано), Круглий стiл «Законодавча діяльність 

Верховної Ради України: Стратегія планування в умовах європейської 

інтеграції» (м. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 28 січня 

2015 р.). 

Публікації. Основні висновки та результати дисертаційного дослідження 

відображено у наукових працях, зокрема у 1 одноосібній монографії, 31 

науковій статті у фахових та профільних виданнях (в тому числі 6 статей у 

іноземних виданнях), 9 доповідях (виступах) на міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, конференціях науково-викладацького 

складу, 2 підручниках і навчальних посібниках та 8 інших працях, які 

відображають результати дисертаційного дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації визначена метою, 

предметом і завданням дослідження, а матеріал викладено у послідовності 

згідно з логікою розробки наукової проблеми. Дисертація складається зі вступу, 

п’яти розділів, дев’ятнадцяти підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатку. Загальний обсяг дисертації складає 762 сторінки, з них 

основного тексту 605 сторінок, список використаних джерел налічує 1307 

найменувань на 157 сторінках.  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації; 

охарактеризовано стан її дослідження в юридичній літературі; вказано на 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами; сформульовано 
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мету і завдання дослідження, його об’єкт та предмет; окреслено використані в 

роботі методи; сформульовано наукову новизну одержаних результатів та 

розкрито їхнє практичне значення; надано інформацію про апробацію 

результатів дисертації та публікації за темою дослідження, а також про 

структуру та обсяг дисертаційної роботи.  

У першому розділі – «Теоретичні засади міжнародно-правового 

регулювання екологічно орієнтованої енергетики», що складається з п’яти 

підрозділів, визначаються теоретичні та методологічні аспекти явища 

екологічно орієнтованої енергетики (ЕОЕн), здійснюється аналіз еволюції 

міжнародно-правового регулювання екологічної енергетики, визначаються 

основні тенденції її подальшого розвитку з урахуванням концепції сталого 

розвитку. 

В підрозділі 1.1 – «Екологічно орієнтована енергетика у сфері 

регулювання міжнародного права» – вивчаються теоретичні засади існування 

концепції екологічно орієнтованої енергетики і її реалізація в рамках системи 

міжнародного права. Розглядаються історичні засади формування підходів в 

міжнародному праві до екологічного регулювання енергетики. Відзначено роль 

в цьому процесі актів «м’якого» права – рішень міжнародних організацій та 

конференцій, зокрема щодо сталого енергетичного розвитку (Йоганнесбурзький 

план виконання рішень Всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі сталого 

розвитку (2002 р.), Цілі розвитку тисячоліття (2000 р.), «Перетворення нашого 

світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 р.» (2015 р.), 

декларація Організації американських держав (ОАД) «Енергія для сталого 

розвитку» (2007 р.), «Декларація про принципи міжнародного права, що 

стосуються сталого розвитку» (2002 р.), резолюція ПА ОБСЄ «Екологічний 

вимір енергетичної безпеки» (2013 р.), глобальна ініціатива ООН «Стійка 

енергетика для всіх» (2012 р.)), та поступове затвердження цього підходу і в 

рамках договірних міжнародно-правових норм (Договір про функціонування 

ЄС (ДФЄС), Конвенція ООН по боротьбі з опустелюванням і сприяння сталому 

розвитку в Африці (1994 р.), Марракеська угода про заснування СОТ (1994 р.), 

Договір до Енергетичної Хартії (ДЕХ) (1994 р.) і Протокол про екологічні 

аспекти і енергоефективність до ДЕХ, РКЗК ООН (1992 р.) і Кіотський 

протокол до РКЗК ООН (1997 р.)). 

В підсумку автор пропонує концепцію існування ЕОЕн, що об’єднує 

разом застосування відновлюваних джерел енергії, енергоефективність, чисте 

застосування традиційних енергетичних ресурсів (вуглецевих і урану), науково-

технічну співпрацю щодо отримання нових, чистих і безпечних джерел енергії 

(наприклад, стійкий термоядерний синтез) і тощо. Це дозволить одночасно 

знизити рівень залежності світового співтовариства від вуглеводнів, 

диверсифікувати джерела отримання енергії, а також послабити негативний 

вплив енергетичного сектора на навколишнє середовище. 

Однозначне визнання такого підходу поки спостерігається лише на рівні 

рекомендаційних актів або політичних заяв, в міжнародному праві можна 

спостерігати існування певних тенденцій, які знаходять поступову підтримку.  
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Можна вказати кілька періодів еволюції міжнародної політики і 

міжнародного права, пов'язаних з ЕОЕн: 

1. Вироблення загальних принципів співіснування енергетики і екології, 

зацікавленість світового співтовариства ВДЕ (1972-91 рр.); 

2. Фіксація в рамках концепції сталого розвитку (1992-2001 рр.);  

3. Конкретизація серед завдань для енергетики в рамках сталого розвитку 

(2002-10 рр.);  

4. Розвиток у рамках сталої енергетики для всіх (2011-30 рр.).  

У підрозділі  1.2  – «Місце концепції ЕОЕн в рамках міжнародно-правової 

системи» – аналізується можливе місце концепції ЕОЕн в структурі системи 

міжнародного права. Відкидається можливість її оформлення в формі галузі 

міжнародного права чи інституту через відсутність формальних критеріїв для 

цього.  

Є підстави вважати, що наразі можна казати про дослідження 

міжнародно-правового регулювання відносин в сфері екологічно орієнтованої 

енергетики як полісистемний комплекс правових норм, що не утворює окрему 

галузь міжнародного права, але становить практичний інтерес для дослідження 

його наукою, зважаючи на сам факт існування відповідних норм. Саме на 

полісистемний характер правового регулювання міжнародних відносин на 

стику захисту навколишнього середовища і енергетики звертають увагу в 

західній (Р.Д. Зедаліс, П. Парк) і пострадянській (Є.А. Вистробець) доктрині 

міжнародного права. ЕОЕн, як полісистемний комплекс правових норм, 

знаходиться на шляху об’єктивного нагромадження правового матеріалу, що 

прямо пов'язано з розвитком науки та техніки. Йдеться виключно про 

застосування до предмету дослідження (екологічно орієнтованої енергетики) 

норм міжнародного права з існуючих галузей, які при цьому залишаються і не 

виймаються з цих галузей і відокремлено від них не існують. Ця група норм 

об’єднана предметною єдністю, тобто регулює якісно однорідні суспільні 

відносини, а також має спільні принципи. За своєю суттю такий полісистемний 

комплекс правових норм регулює вузьку, специфічну сферу діяльності і рідко 

виділяється в спеціальний навчальний курс. 

Дослідження використання ЕОЕн, як міжгалузевого комплексу норм, має 

під собою не лише, власне, академічні потреби, а практичну потребу життя 

щодо заміни небезпечної атомної (Трі-Майл Айленд (1979 р. – США), 

Чорнобиль (1986 р. – СРСР), Фукусіма (2011 р. – Японія)) чи такої, що 

поступово вичерпується та загрожує навколишньому середовищу вуглецевої 

енергетики. Особливістю ЕОЕн, як полісистемного комплексу норм, буде 

залучення до нього і приватноправового елементу. Це особливо яскраво можна 

побачити в сфері економічних відносин, і зокрема в інвестиційній діяльності.  

ЕОЕн хоч і об’єднує норми і публічного і приватного права навколо 

одного предмету, але при цьому не має якихось інституційних протиріч з 

чинною системою. Навпаки, не створюються додаткові ад’юдикаційні органи, і 

розгляд спорів відбувається в рамках існуючих інститутів. І тому, на нашу 

думку, взаємодія норм в рамках концепції ЕОЕн, зокрема МПНС, 
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міжнародного енергетичного права, міжнародного права прав людини, 

міжнародного морського права й інших не тільки не створює конфлікту, а, 

навпаки, служить більш ефективному та всебічному регулюванню суспільних 

відносин. Така предметна спеціалізація і групування комплексу міжнародно-

правових норм не обов'язково призводить до структурних змін у системі 

міжнародного права, але може формувати відповідний комплекс у межах більш 

широкої за змістом міжнародно-правової системи. 

У підрозділі  1.3 – «Міжнародно-правова джерельна база регулювання 

ЕОЕн» – досліджується міжнародно-правова база концепції ЕОЕн. Зокрема, 

джерелами для ЕОЕн є міжнародні договори, звичаї, загальні принципи права, 

судові рішення та рішення міжнародних організацій і конференцій як 

підтвердження практики держав.  

Міжнародні договори, що регулюють поведінку учасників правовідносин у 

сфері ЕОЕн, можуть бути поділені на кілька груп, виходячи з тих аспектів 

ЕОЕн, регулювання яких вони здійснюють: що регулюють енергоефективність, 

що регулюють ВДЕ, що регулюють біоенергетику, щодо уловлювання і 

зберігання вуглецю, стосовно безпечного поводження з традиційними 

енергетичними ресурсами та розподілу транскордонних енергетичних ресурсів, 

стосовно енергетичної безпеки, статутні документи відповідних міжнародних 

організацій та  інші.  

Звичаєві норми в якості джерела ЕОЕн, не дивлячись на скепсис науковців 

відносно їхньої ролі у МПНС, грають також важливу роль. Більшість колишніх 

регіональних договірних норм стали універсальними саме через їхнє визнання в 

якості звичаєвих: ОВНС, заборона завдання транскордонної шкоди в процесі 

діяльності на своїй території, суверенітет держав щодо їхніх енергетичних 

ресурсів, право людини на безпечне оточуюче середовище та інші. Крім того, 

існують також регіональні («забруднювач платить», застосування найкращих 

наявних технологій) і партикулярні звичаї. Окремо хотілося б відзначити 

існування звичаєвих норм ЕОЕн у стадії формування, зокрема, мова йде про 

зобов’язання з боку держав сприяти розвитку ВДЕ та енергоефективності та 

співпрацювати в розробці транскордонних вуглеводневих родовищ. Наразі 

накопичується практика держав у визнанні цих норм звичаєвими. 

Найважливішим серед загальних принципів права для концепції ЕОЕн є 

принцип справедливості, що застосовувався Міжнародним Судом (МС) ООН 

при вирішенні кількох справ, пов’язаних із розподілом спільних водних 

ресурсів та делімітацією морських кордонів, які впливали на спільні родовища 

вуглеводнів. Важливими і застосовними тут є також принцип взаємних 

інтересів, принцип добросовісності і принцип сталого розвитку, що 

формується. 

Довгий час головними регуляторними актами у сфері ЕОЕн були рішення 

міжнародних організацій і міжнародних конференцій (Декларація і принципи 

Ріо (1991 р.), «Порядок денний на ХХІ століття» (1992 р.), Йоганнесбурзька 

декларація і План дій зі сталого розвитку (2002 р.)), що мали головно 

політичний, а не правовий характер, проте саме вони заклали концептуальні 
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основи, які пізніше втілювалися у міжнародно-правових актах і закріплювалися 

у міжнародних звичаях. Окремо в рамках актів-рекомендацій варто виділити 

рішення конвенційних органів (Конференції Сторін РКЗК ООН, Комітету 

сторін Конвенції по захисту морського середовища Північно-Східної 

Атлантики (ОСПАР) (1992 р.), прийняті на виконання багатосторонніх угод. Ці 

акти займають проміжне місце між рекомендаціями і міжнародними угодами. 

Безумовним є намір сторін таких органів виконувати їхні рішення, і отже, вони 

мають певну обов'язкову силу, оскільки в іншому випадку вони не мали б 

сенсу. 

У підрозділі  1.4 – «Роль міжнародних стандартів у просуванні ЕОЕн як 

альтернативи вуглецевій енергетиці» – робиться аналіз такої складної правової 

категорії, як міжнародні стандарти.  

На нашу думку, міжнародні стандарти поділяються на такі групи: 

«політичні», «технічні» і «екологічні». Міжнародні стандарти є, за загальним 

правилом, складовою концепції «м’якого права», маючи такі основні ознаки: 

1. Закріплені в актах міжнародного характеру; 2. Найчастіше не є 

безпосередньо юридично обов’язковими для держав; 3. Спрямовані на 

врегулювання суспільних відносин у певній галузі за допомогою взаємодії 

міжнародного та внутрішньодержавного правопорядків; 4. Мають модельний 

характер, що встановлює певні основні засади для держав; 5. Спрямовані на 

формування національного правопорядку, що відповідає сучасним уявленням 

«цивілізованого суспільства» про умови і рівень підтримання певної 

характеристики техніки або прав людей; 6. Приймаються державами 

добровільно.  

Міжнародні політичні стандарти є доволі аморфним явищем, по 

відношенню до якого, власне, найчастіше і використовують термін «міжнародні 

стандарти». Ці стандарти служать мінімальними орієнтирами розвитку 

правового регулювання в рамках конкретної країни, а не певною аксіомою, яка 

вимагає своєї рецепції. 

Міжнародні технічні стандарти являють собою типові норми і правила, 

розроблені на міжнародному рівні, присвячені регулюванню відносин держав у 

спеціальних областях, які потім мають використовуватися на національному 

рівні. Вони містять у собі прозелітні норми, такі ключові стандарти для ЕОЕн 

розробляються як неурядовими (Міжнародна організація зі стандартизації 

(ІSО), Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК) і інші), так і міжурядовими 

організаціями (Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ), Міжнародна морська 

організація (ІМО) і інші), проте це не випливає на юридичний характер їхніх 

технічних стандартів, і за загальним правилом вони мають рекомендаційний 

характер.  

Міжнародні екологічні стандарти не відносяться безпосередньо до 

правових норм, проте мають практичне значення, зокрема, в галузі захисту 

людей, тварин, рослин, довкілля загалом та сталого використання природних 

ресурсів, беручи до уваги необхідність гнучких способів їх застосування, 

заснованих на їхніх відповідних можливостях. В це поняття включають як 
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технічну, так і «політичну» складову, наприклад – стандарти якості повітря. 

Багато з них є безпосереднім наслідком діяльності міжнародних регулюючих 

органів і іноді процедура їхнього створення виступає стадією правотворчого 

процесу. Зазвичай юридичної чинності вони набувають саме після 

імплементації на національному рівні. Ці стандарти відіграють ключову роль у 

поширенні належної екологічної практики, не в останню чергу в енергетичному 

секторі. Саме у сфері МПНС поєднання стандартів і норм права є єдиними 

доступними засобами зобов'язувати держави за відсутності договорів або інших 

джерел, що мають обов'язкову силу. Причому існує певна тенденція щодо 

надання технічним стандартам у певних випадках юридичної сили, наприклад, 

через включення до прийнятих пізніше міжнародних договорів.  

Відповідно, коли ми говоримо про міжнародні стандарти, які стосуються 

ЕОЕн, треба враховувати кілька моментів. По-перше, ці стандарти 

розробляються під егідою міжнародних організацій. По-друге, вони повинні 

містити в собі два найважливіших елементи: технічний і політичний. По-третє, 

враховуючи членство більшості країн у СОТ, ці стандарти мають враховувати 

вимоги Угоди СОТ про технічні бар’єри у торгівлі, а отже, і 

недискримінаційний режим. По-четверте, видається, що уніфікація, 

гармонізація, зближення законодавства виступлять механізмом для втілення 

міжнародних стандартів у національному праві. 

У підрозділі  1.5 – «Роль прогностичної функції міжнародного права в 

регулюванні ЕОЕн» – здійснено аналіз перспектив розвитку міжнародного права 

в сфері ЕОЕн. 

Треба зазначити, що практичне значення можуть мати лише наукові 

прогнози. Для цього вони мають ґрунтуватися на певній системі, принципом 

якої буде застосовуватися при цьому de lege ferenda. Суть цього принципу 

полягає в існуванні об’єктивної потреби у створенні певної правової норми для 

регулювання міжнародних відносин. До свого втілення у формі позитивно-

правової норми ця об’єктивована потреба проходить тривалий шлях, 

формулюючись від початку у формі морально-етичних норм, висловлених у 

певних кодексах поведінки, через рішення міжнародних організацій, які 

приймають рекомендаційні акти «м’якого права» та сприяють створенню 

певних комісій/груп для підготовки проектів міжнародного договору.  

Така норма має створюватися не на волюнтаристичних засадах, а на 

заповнення певної правової  прогалини. Формою, в якій ми можемо побачити 

втілення прогнозу щодо ЕОЕн, на даному етапі є рішення міжнародних 

організацій, які зараз виступають частиною такого явища, як «м’яке право». 

Саме ці механізми ми можемо використовувати щодо прогнозування розвитку 

міжнародно-правового регулювання екологічно орієнтованої енергетики. У 

подальшому, як один із шляхів реалізації прогнозу у сфері ЕОЕн, ми вбачаємо 

створення проекту, а потім прийняття конвенційного акту з регулювання 

відновлюваної енергетики або біоенергетики. 

У другому розділі – «Правові основи регулювання міжнародних 

відносин в окремих сегментах ЕОЕн», що складається з чотирьох  
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підрозділів, здійснено аналіз міжнародно-правових норм, що регулюють 

використання ВДЕ, енергоефективності і біоенергетики, що є відносно новими 

у міжнародному праві.  

У підрозділі 2.1 – «Міжнародне право навколишнього середовища і 

екологічно орієнтована енергетика: проблеми спільного регулювання» – 

досліджено дію галузевих принципів МПНС і міжнародного енергетичного 

права в рамках реалізації концепції ЕОЕн. 

Ключова роль МПНС у формуванні ЕОЕн полягає в тому, що саме воно 

формує принципи, на основі яких функціонує екологічна енергетика. Ці 

принципи не зобов’язані мати статус норм звичаєвого міжнародного права, щоб 

мати юридичну силу. Крім того, вони не повинні бути включені в договір, а 

лише мати відношення до його тлумачення або застосування. Вони не 

суперечать основним принципам міжнародного права та відповідають ряду 

принципів МПНС та міжнародного енергетичного права, з якими ЕОЕн має 

спільний предмет правого регулювання. 

Відповідно, принципами МПНС, що знайшли своє застосування в рамках 

ЕОЕн, є: принцип міжнародної відповідальності за шкоду, спричинену за 

межами своєї території; принцип перестороги (обережності); принцип права на 

сприятливе навколишнє середовище; принцип міжнародного 

природоохоронного співробітництва; принцип «застосування кращих 

практичних методів»; принцип «забруднювач платить»; принцип невід'ємного 

суверенітету над природними ресурсами; принцип інформування та допомоги у 

випадку надзвичайних екологічних ситуацій. 

Підрозділ 2.2 – «Регуляторні міжнародно-правові засади відновлюваної 

енергетики» – містить правовий аналіз міжнародно-правових норм, 

присвячених регулюванню ВДЕ. 

Міжнародне право на сучасному етапі не сформулювало звичаєвої норми 

щодо обов’язку держав розвивати ВДЕ в якості засобу забезпечення вирішення 

глобальних енергетичних і екологічних проблем. Така норма поки міститься 

лише в ряді двосторонніх і багатосторонніх договорів, хоча і в якості 

диспозитивної чи рекомендаційної. Крім того, відповідний заклик міститься і в 

рекомендаційних рішеннях універсальних (ООН) і регіональних (ОАД, ЄС, 

Рада Європи) міжнародних організацій. Відповідно, її можна вважати такою, 

що є «звичаєвою нормою в стадії формування», як це визначив МС ООН у 

Справі про континентальний шельф Північного моря. Підтвердженням цьому 

може бути національна практика держав – 120 країн мають законодавство, 

спрямоване на підтримку ВДЕ, як підтвердження формування відповідного 

opinio juris.   

Норми щодо міжнародно-правового регулювання ВДЕ в рамках 

договірного міжнародного права мають досить фрагментований характер. 

Причин цього є декілька. По-перше, використання енергії сонця, вітру, 

геотермальної, припливів проходить переважно в рамках суверенної державної 

території. По-друге, використання таких джерел технічно не завдає значного 

транскордонного впливу на території інших держав. Можна погодитися з 
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думкою, що не існує в рамках одного договірного джерела спеціального 

універсального міжнародно-правового режиму в сфері ВДЕ, але є цілий ряд 

гармонізованих норм у рамках регіональної європейської правової системи – у 

правопорядку ЄС. В доктрині пропонують проекти спеціальних комплексних 

міжнародно-правових актів у сфері ВДЕ. 

В той же час найбільш докладним, ґрунтовним і системним в рамках 

міжнародно-правового регулювання використання ВДЕ є секторальне 

регулювання, а саме регулювання використання гідроенергетики. У даному 

випадку гідроенергетика регулюється не як окреме явище, а частіше йде мова 

про частину регулювання використання вод міжнародних водотоків для цілей 

енергетики в рамках дво- та багатосторонніх угод: регулювання будівництва 

гребель, дамб, ієрархія використання вод для різних господарських цілей і т.п. 

Підрозділ  2.3 – «Міжнародно-правові основи регулювання біоенергетики» 

– присвячений аналізу формування міжнародних стандартів в сфері 

біоенергетики. 

При цьому мова йде про вироблення т.з. «стандартів сталості». Ці 

стандарти є за своєю суттю комплексним явищем, що втілює в собі реалізацію 

концепції сталого розвитку по відношенню до біоенергетики і технічні вимоги. 

Наразі існує цілий ряд різного роду міжнародних неправових, прозелітних норм 

і технічних стандартів, які виступають провісниками створення міжнародно-

правових норм у сфері біоенергетики, створених міжнародними неурядовими 

організаціями.   

Проаналізувавши всі існуючі міжнародні акти щодо стандартів 

виробництва біоенергії, можна визначити наступні існуючі критерії стійкості 

виробництва біопалива (при цьому не забуваючи, що між усіма критеріями 

стійкості існує прямий взаємозв’язок): збереження біорізноманіття; скорочення 

викидів ПГ; збереження продовольчої безпеки; соціальне використання землі; 

підтримання якості праці; непорушення справедливих принципів міжнародної 

торгівлі. Ці критерії частково базуються на нормах міжнародно-правових актів, 

таких як Конвенція про водно-болотні угіддя (1971 р.), Конвенція про 

біологічне різноманіття (1992 р.), Кіотський протокол (1997 р.), конвенції 

Міжнародної організації праці (МОП). 

На нашу думку, доречними пропозиціями, які треба враховувати при 

розробленні універсальних стандартів біопалива, мають бути такі: 1. долучити 

більш широкі кола, включаючи ті, що представляють альтернативні існуючим 

погляди на біопаливо, до участі в міжнародних об'єднаннях, можливо, у формі 

трьохсторонньої участі в делегаціях держав (чиновники, підприємці, неурядові 

організації (НУО)); 2. потрібно зрештою розробити в рамках багатостороннього 

діалогу спільні або краще регіональні стандарти  виробництва біопалива; 

3. потрібно запровадити певні контрольні механізми в рамках організацій із 

завданням заслуховувати звіти щодо додержання прийнятих стандартів; 

4. зважаючи на хитке економічне становище країн, що розвиваються, вони 

мають отримати певні преференції в рамках розвитку виробництва біопалива, 

причому ці преференції мають отримувати не великі, а дрібні виробники, крім 
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того, вони не мають суперечити принципам СОТ; 5. має бути функціонуючий 

фонд матеріально-технічної підтримки розвитку біопалива; 6. проблема 

продовольчої безпеки в зв’язку з біопаливом може бути вирішена через 

підвищення продуктивності сільського господарства; 7. розвиток біотехнологій 

в сільському господарстві та ставка на наступне покоління біопалива може 

сприяти зменшенню впливу біопалива на проблему голоду у світі.  

У підрозділі 2.4. – «Головні засади енергоефективності в міжнародному 

праві» – досліджено місце енергоефективності в концепції ЕОЕн. 

Відзначено, що в рамках міжнародного права заходи у сфері 

енергоефективності можна поділити на дві групи: заходи із 

внутрішньодержавного регулювання енергоефективності (ст.ст. 6 і 8 ПЕЕСЕА і 

ст.ст. 4, 6-7 Угоди СНД в галузі забезпечення енергоефективності (2002 р.)) і 

міждержавна координація зусиль з енергоефективності (ст. 9 ПЕЕСЕА, ст.ст. 3-

5, 7-8 Угоди СНД в галузі забезпечення енергоефективності (2002 р.)).  

Активна діяльність із гармонізації національного законодавства держав-

членів у сфері енергоефективності проводиться в рамках ЄС, яка формується 

наступним чином. Існує комплексна, рамкова директива, що визначає загальні 

засади діяльності, та цілий ряд галузевих директив: у сфері будівництва, 

електроніки, побутових приладів, лампочок, когенерації тощо. Їхня структура є 

в принципі подібною в усіх секторах: запровадження маркування, національні 

плани енергоефективності, обмеження на використання не ресурсозберігаючих 

технологій і матеріалів.  

Формування інституційної структури у сфері енергоефективності почалося 

зі створення неурядових організацій і завершилося заснуванням в рамках G8 

Міжнародного партнерства по співпраці в галузі енергоефективності у формі 

міжурядового органу (2008 р.). Маючи цілий ряд ознак міжнародної організації, 

Міжнародне партнерство все ж не може бути охарактеризоване як міжнародна 

міжурядова організація, оскільки не має всіх притаманних ознак. Наприклад, 

функції її секретаріату виконує МЕА, фінансування є добровільним, а 

Положення про заснування не визначається її сторонами в якості міжнародного 

договору.  

Специфічними механізмами, створеними для фінансування 

енергоефективності, є когенерація, фінансування третіми особами, обмін 

боргових зобов'язань держав на інвестиції в енергоефективність. 

У третьому розділі – «Міжнародно-правове регулювання екологічно 

орієнтованої енергетики в рамках різних просторів», що складається з двох  

підрозділів, здійснено міжнародно-правовий аналіз реалізації концепції ЕОЕн в 

рамках ряду галузей міжнародного права. 

У підрозділі 3.1 – «Особливості регулювання екологічно орієнтованої 

енергетики в міжнародному морському праві» – здійснено аналіз міжнародно-

правового забезпечення протидії забрудненню морських просторів продуктами 

енергетичного циклу та процесу виробництва енергії з ВДЕ у морях. 

Регулювання міжнародним правом будівництва споруд для виробництва 

чи видобутку енергоресурсів відрізняється в залежності від делімітації 
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морських просторів згідно Конвенції ООН з морського права (1982 р.). 

Особливим є змішаний характер правового регулювання в більшості просторів, 

з більшою чи меншою мірою залучення норм національного права (наприклад, 

видача дозволів на будівництво споруд у виключній економічній зоні (ВЕЗ)). 

Крім того, варто зазначити, що будівництво таких споруд не має перешкоджати 

міжнародному судноплавству, і отже, розглядається, по суті, як другорядне в 

рамках міжнародного морського права. При цьому національне законодавство 

держав щодо обмежень на плавання іноземних суден в територіальному морі і 

ВЕЗ може виходити з вимог захисту навколишнього середовища і стосуватися, 

наприклад, суден з ядерним реактором або нафтоналивних танкерів із 

недостатніми технологічними захисними характеристиками. Додатковим є 

рекомендаційне регулювання щодо штучних споруд за межами територіального 

моря з боку ІМО і ІSО, які розробляють стандарти, пов’язані з вітровими 

станціями. Також міжнародне право передбачає національно-правову 

криміналізацію нападу з використанням вибухового або радіоактивного 

матеріалу на штучні установки і споруди для розвідки або розробки ресурсів на 

континентальному шельфі, що може бути широко розтлумачено і як 

пошкодження навколишнього середовища. 

Підрозділ 3.2 – «Проблема транскордонних ресурсів у міжнародному праві 

і ЕОЕн» – присвячено міжнародно-правовим аспектам територіальної 

юрисдикції, що мають зв'язок з енергетикою і відповідними ресурсами для 

розвитку. 

Ключовим для всіх типів спільних ресурсів має бути екосистемний підхід, 

який розглядає всю сукупність впливів, навіть коли екосистема перетинає 

національні кордони, згідно з науковими принципами, для досягнення мети 

сталого розвитку. Аналіз різних джерел міжнародного права показує, що, по-

перше, регулювання транскордонних ресурсів на міжнародному рівні закликає 

до співпраці, але проблему транскордонних родовищ вуглеводнів міжнародні 

інститути, що займаються кодифікацією, намагалися обійти взагалі через 

відсутність консенсусу між державами. По-друге, практика держав показує, що 

вони в основному вибрали шлях співпраці щодо цих ресурсів при делімітації. 

При цьому можна сказати, що держави змушені співпрацювати через 

економічні і екологічні причини, оскільки часто неможлива делімітація, але 

експлуатація вже є можливою завдяки створенню спеціальних механізмів. По-

третє, рішення, винесені при делімітації, також закликають до співпраці в цілях 

збереження єдності родовища і уникнення конкуренції та марнотратної 

експлуатації. Варто при цьому визнати, що міжнародне право не ставить 

обов’язку щодо держав із встановлення спільного управління транскордонними 

ресурсами, але саме таке їхнє управління може мати значні позитивні практичні 

наслідки. 

У четвертому розділі – «Інституційний механізм вирішення спорів в 

рамках екологічно орієнтованої енергетики», що складається з трьох  

підрозділів, проведено міжнародно-правовий аналіз діяльності міжнародних 

організацій в сфері ЕОЕн, а також розв’язання міжнародних спорів в цій сфері. 
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Підрозділ 4.1 – «Спеціалізовані енергетичні організації в міжнародному 

інституційному механізмі ЕОЕн» – містить аналіз діяльності спеціалізованих 

міжнародних організацій в енергетичній сфері – Форум країн-експортерів газу 

(ФКЕГ), ІТЕР, IRENA, а також МЕА. 

Єдиною спеціалізованою організацією універсального типу у сфері 

енергетики є організація у сфері ВДЕ – IRENA (2011 р.). Вона володіє всіма 

ознаками міжнародної міжурядової організації, проте не має права ухвалювати 

резолюції або інші нормотворчі рішення. Хоч IRENA і створювалася з явним 

наміром наділити її статусом спеціалізованої установи ООН, проте досі такої 

угоди не укладено, IRENA є лише спостерігачем у Генеральній Асамблеї (ГА) 

ООН.  

Своєю чергою МЕА займає особливе місце в міжнародному 

інституційному механізмі. Її відмінності полягають у наступному: 1. об’єднує 

переважно держави-споживачі енергетичних ресурсів; 2. не є окремою 

міжнародною організацією, а автономним утворенням у рамках ОЕСР; 

3. створена для забезпечення енергетичного балансу держав-учасниць у 

нафтовій сфері та сфері технологічного розвитку нових технологій. Крім того, 

на даному етапі МЕА виконує функції секретаріату спеціалізованих еколого-

енергетичних об’єднань, наприклад технологічної платформи Міжнародної 

низьковуглецевої енергетики. 

Спеціалізованою організацією в рамках термоядерного синтезу є ІТЕР. Їй 

притаманний цілий ряд ознак міжнародної організації, в тому числі власний 

статут, організаційна структура, право укладати міжнародні угоди, своєрідне 

право посольств (місцеві відділення в державах-учасницях угоди) і своєрідна 

відповідальність (цивільно-правова). Цей перелік не дозволяє вважати її 

міжнародною міжурядовою організацією в класичному розумінні цього слова, 

вона є швидше проектом міждержавного технологічного співробітництва, 

наділеним правами міжнародної організації, своєрідна виробничо-галузева 

організація. 

Підрозділ 4.2 – «Становлення міжнародно-правових механізмів 

відповідальності за шкоду клімату внаслідок діяльності в енергетичній сфері» 

– присвячено особливостям реалізації відповідальності в сфері ЕОЕн. 

Міжнародно-правова відповідальність є невід’ємною складовою ЕОЕн. У 

рамках міжнародного права намітилася чітка тенденція до закріплення норми 

щодо відшкодування шкоди, завданої не лише фізичним особам і майну, але і 

шкоди навколишньому середовищу. Така шкода теоретично підлягає 

компенсації в разі її обґрунтування постраждалою державою. Крім того, існує 

тенденція до «абсолютизації» відповідальності в рамках екологічного права і її 

підставою стає вже сам факт здійснення небезпечної діяльності. 

В рамках міжнародного права не дано визначення поняття «екологічна 

шкода», існує термін «транскордонна шкода», яку розуміють доволі вузько.  

Автор пропонує виділити в рамках транскордонної шкоди її особливий підвид – 

«еколого-енергетична шкода». На думку про потребу виділення такого виду 

відповідальності наводять кілька причин: 1. особлива небезпека для екології 
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саме з боку діяльності, пов’язаної з енергетикою (аварії танкерів, ядерних 

електростанцій, прориви трубопроводів); 2. регулювання саме такої 

відповідальності цілою низкою окремих міжнародно-правових документів. 

3. поширення відповідальності за таку шкоду як на держави, так і на фізичних і 

юридичних осіб під їх контролем через криміналізацію відповідальності за таку 

шкоду. Вона може бути як наслідком протиправних міжнародно-правових дій, 

так і дій, не заборонених міжнародним правом (аварія нафтоналивного танкера 

чи на АЕС).   

Новою для науки і практики міжнародного права є проблема 

відповідальності за підйом рівня Світового океану через зміни клімату. 

Базуючись на принципі належної перестороги, ми можемо припустити 

існування зв'язку між викидами СО2 у повітря, змінами клімату і підйомом 

рівня океану, що викликає ряд правових проблем.  

У підрозділі 4.3 – «Розв’язання спорів, пов’язаних із ЕОЕн в міжнародному 

праві» – досліджено діяльність різних ад’юдикаційних установ в сфері ЕОЕн. 

В міжнародно-правових актах міститься ряд специфічних процедурних 

аспектів, які мають відношення до реалізації концепції ЕОЕн: 1. механізм 

процедури дотримання, за певних умов конфіденційності, дозволяє брати в них 

участь і НУО (наприклад, Конвенція про захист Альп і протоколи до неї 

(2002 р.)); 2. дозвіл брати участь у справах фізичним та юридичним особам 

держав-членів (наприклад, Статут Міжнародного трибуналу з морського права 

(ст. 20.2)); 3. статути ад’юдикаційних установ, що дозволяють участь держав і 

інших суб’єктів, та мають спеціальні засоби для розгляду спорів, пов’язаних з 

екологією (наприклад, Постійна палата третейського суду в Гаазі від 1993 р. 

має Факультативний регламент для арбітражного розгляду спорів, що 

відносяться до природних ресурсів та/чи довкілля (1996 р.)); 4. є конвенції, де 

фізичні і юридичні особи мають доступ до тлумачення договорів та актів 

міжнародної організації або оскарження рішень, що їх безпосередньо 

стосуються (наприклад, Суд ЄС); 5. є міжнародні акти, що передбачають 

доступ громадськості та народів до правосуддя, пов’язаного з екологічними 

аспектами (наприклад, Орхуська конвенція (1998 р.) передбачає доступ до 

правосуддя «представникам громадськості» (ст. 9). Північноамериканська угода 

про природоохоронне співробітництво в рамках Північноамериканської зони 

вільної торгівлі (НАФТА) дозволяє громадянам сторін подати скарги на 

недотримання однією з держав свого внутрішнього законодавства про охорону 

навколишнього середовища до Комісії. Декларація ГА ООН про права корінних 

народів (2007 р.) (ст. 26.3)); 6. є конвенції, що розглядають спори із приводу 

інвестицій в енергетичні продукти і матеріали між державами і приватними 

інвесторами (ДЕХ (ст. 19, 26, 27)). 

У п’ятому розділі – «Імплементація норм щодо екологічної енергетики 

на рівні інтеграційних об’єднань і в національному праві» – досліджується 

нормативна діяльність ЄС з впровадження концепції ЕОЕн і співпраця в цьому 

напрямі з третіми країнами, в тому числі імплементація ряду актів ЄС в 

законодавство України. 
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Підрозділ 5.1 – «Еволюція норм первинного і вторинного права ЄС щодо 

регулювання екологічно орієнтованої енергетики» – досліджує формування 

найбільш передового механізму регулювання ЕОЕн, який створено в рамках 

ЄС. 

У рамках установчих договорів ЄС передбачається, що діяльність ЄС у 

всіх сферах має бути просякнута повагою до завдань захисту навколишнього 

середовища із закріпленням самого стану безумовної екологічності будь-якого 

виду діяльності в ЄС. При цьому саме ЄС виступав ініціатором укладання 

цілого ряду міжнародних конвенцій, що відіграють суттєву роль у сфері ЕОЕн, 

був серед засновників IRENA, ІТЕР та інш. 

В рамках чинної редакції установчих договорів ЄС (Лісабонський договір)  

передбачено імплементацію цілей сталого розвитку у здійснення політики і 

діяльності Союзу (ст. 11 ДФЄС). При цьому, хоча і спеціальна стаття, 

присвячена енергетиці  (ст. 194 ДФЄС), напряму пов’язує формування 

енергетичного ринку ЄС із захистом навколишнього середовища, вона, проте, 

не пов’язує його зі сталим розвитком. 

Регулюючий вплив вторинного права ЄС у сфері ЕОЕн, з одного боку, 

полягає в гармонізації існуючого законодавства держав-членів, а з іншого – в 

заповненні існуючих у ньому прогалин. Воно здійснює регулювання в 

широкому спектрі складових концепції ЕОЕн в державах-членах ЄС – 

безпечному використанні традиційних джерел енергії і поводженні з її 

відходами, протидії змінам клімату від викидів ПГ, сприянні розвитку ВДЕ, 

регулюванні біоенергетики, запровадженні енергоефективності, науково-

технічної співпраці, фінансуванні екологічно безпечної енергетики, проектах 

захоплення та збереження вуглецю (CCS) і деяких інших аспектах. Крім того, 

одночасно забезпечується європейське розуміння енергетичної безпеки – 

«безпека постачань», що передбачає вирішення також проблеми зміни клімату, 

і відповідно особлива роль при цьому приділяється ВДЕ і енергоефективності. 

В підрозділі 5.2 – «Міжнародно-правове регулювання відносин ЄС у сфері 

екологічної енергетики в угодах з третіми державами» – проаналізовано певні 

специфічні аспекти права зовнішніх зносин ЄС. 

При регулюванні відносин з третіми країнами у сфері ЕОЕн ЄС 

використовує широке коло механізмів, які надає міжнародне право: від 

міждержавних угод до свого вторинного права і політичних домовленостей. 

Причому об’єм засобів і поставлені завдання відрізняються від країни до країни 

чи до групи країн. З боку ЄС на вершині правового регулювання таких 

відносин знаходяться норми ДЄС і ДФЄС, а для третіх держав – найчастіше 

рамкових угод з ЄС. Цілий ряд із цих угод передбачає своїм завданням 

збереження і захист якості навколишнього середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, спільну діяльність на основі принципів 

сталого розвитку та інших принципів зі сфери ЕОЕн, таких як принципи 

перестороги і превентивних дій (Угода про Європейський економічний простір, 

Угода Котону). Майже всі такі угоди містять в рамках свого регулювання 

обов’язок співпрацювати у сфері енергетики і навколишнього середовища. 
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Важливою в цьому сенсі є можливість поширення acquis communautaire в цих 

сферах на треті країни, засади взаємної співпраці та інституційне оформлення 

такого співробітництва. 

В рамках роботи таких колективних механізмів співробітництва ЄС із 

третіми країнами, як Європейська політика сусідства, Східне партнерство і 

Середземноморський союз, явно присутні також енергетичний і часто – 

екологічний компоненти. 

Ключовим і спеціалізованим багатостороннім механізмом поширення 

acquis ЄС у сфері енергетики, і в т.ч. екологічної енергетики, на треті країни є 

ЕСп. ЕСп функціонує в якості міжнародної організації, ключовим із завдань 

якої є сприяння імплементації acquis ЄС в енергетичній сфері, і в т.ч. 

пов’язаних з екологічними аспектами, у законодавство держав-сусідів. По суті, 

ЕСп виконує подвійну роль: для держав-кандидатів у члени ЄС – наближення 

до acquis ЄС в енергетичній сфері з метою скорішого приєднання до Союзу, а 

для держав, що не є кандидатами – наближення до acquis ЄС в енергетичній 

сфері з метою побудови єдиного енергетичного ринку на одній правовій базі з 

ЄС, як це передбачено також і в їхніх угодах про асоціацію. 

В підрозділі 5.3 – «Імплементація європейських норм щодо екологічної 

енергетики в законодавство України» – обґрунтовано думку, що Україна 

поступово закріплює в своєму законодавстві більшість норм acquis 

communautaire, що присвячені регулюванню ЕОЕн. Така діяльність може 

вважатися одним з аспектів виконання цілей УАУ (2014 р.) та Протоколу про 

приєднання України до ЕСп (2010 р.). 

В рамках імплементації acquis communautaire у сфері ЕОЕн в українське 

законодавство можна виділити кілька етапів. Останній з яких розпочався від 

2014 р. і передбачає впровадження норм УАУ, що базується на повазі 

принципів сталого розвитку та посиленні співробітництва у сфері захисту 

навколишнього середовища. Україна зобов’язується наближувати своє 

законодавство до acquis ЄС у сфері навколишнього середовища, енергетики та 

викидів ПГ. Ухвалено цілий ряд національно-правових актів (планів дій) щодо 

впровадження окремих актів ЄС із термінами такої імплементації, завданнями 

органам виконавчої влади та партнерам зі сторони ЄС, які базуються на 

ключовому акті Кабінету Міністрів України (КМУ) – Плані заходів з 

імплементації УАУ на 2014-2017 рр.  

На жаль, процедура наближення законодавства України до acquis ЄС в 

рамках УАУ у сфері ЕОЕн має цілий ряд недоліків. У першу чергу це  

нечіткість і двозначність правових формулювань норм УАУ. По-друге, 

сумнівним з точки зору поваги до суверенітету України є передбачене право ЄС 

на оцінку та моніторинг наближення законодавства України до права ЄС 

(ст. 475). По-третє, акти ЄС, наближення до яких передбачене в рамках УАУ, 

вже є частково застарілими (акти Другого енергетичного пакету, заміненого з 

2009 р. Третім). По-четверте, об’єм acquis ЄС у сфері ЕОЕн, передбачений до 

імплементації за УАУ в українське законодавство, має явні прогалини (не 

охоплено сферу ВДЕ). 
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ВИСНОВКИ 

 

Висновки містять загальні підсумки дослідження та положення, які 

виносяться на захист. Для широкого наукового обговорення пропонуються такі 

положення: 

1. У рамках сучасного міжнародного права формується певна синергія 

в галузі правового регулювання міжнародного енергетичного права і МПНС. 

Ця синергія базується на концепції сталого розвитку, а саме її складовій – 

сталому енергетичному розвитку. Ми пропонуємо також концепцію ЕОЕн, яка 

базується на концепції сталого розвитку і передбачає спільне правове 

регулювання застосування екологічно безпечних джерел енергії, екологічно 

чистих та енергоефективних видів використання традиційних джерел енергії і 

розвиток нових джерел енергії. 

2. Ця концепція має дві складові: по-перше, реалізується у площині 

міжнародних відносин як один з елементів концепції сталого розвитку, а саме 

його елементу – «сталої енергетики» (через ухвалення різного роду політичних 

актів), а по-друге, реалізується в рамках міжнародного права через цілу низку 

міжнародно-правових актів та звичаєвих норм. 

3. У рамках міжнародного права ЕОЕн має розглядатися в якості 

полісистемного комплексу норм, який охоплює своїм регулюванням від 

міждержавного рівня до практичного втілення правових норм на 

національному. Концептуальною ідеєю, що поєднує комплекс, є та, що 

енергетика в процесі свого застосування (енергетичного циклу) не має шкодити 

навколишньому середовищу або ця шкода має бути мінімізованою. Цей 

комплекс не змінює структуру системи міжнародного права з поділом на галузі, 

проте становить практичний інтерес для дослідження його наукою, зважаючи 

на сам факт існування відповідних норм. Участь в реалізації ЕОЕн окрім 

суб’єктів міжнародного права беруть також його дестинатори, головно як 

учасники приватноправових відносин.  

4. Міжнародно-правовою джерельною базою ЕОЕн є договори, звичаї, 

загальні принципи права, судові рішення та рішення міжнародних організацій і 

конференцій як підтвердження практики держав. Ключовими серед договорів є 

ДЕХ, ПЕЕСЕА, РКЗК ООН, Кіотський протокол, конвенції із протидії 

забрудненню морів, директиви ЄС з ВДЕ, біоенергетики і енергоефективності, 

двосторонні угоди з використання транскордонних ресурсів та інше. Серед 

звичаїв найважливішими є ОВНС, заборона завдання транскордонної шкоди в 

процесі діяльності на своїй території, суверенітет держав щодо їхніх 

енергетичних ресурсів, право людини на безпечне оточуюче середовище та 

інші. В процесі формування перебуває звичаєва норма про зобов’язання держав 

сприяти розвитку ВДЕ та енергоефективності, а також співпрацювати в 

розробці транскордонних вуглеводневих родовищ. Рішення міжнародних 

організацій та міжурядових конференцій важливі для магістрального розвитку 

ЕОЕн, сприяючи формуванню договірних та звичаєвих норм.  
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5. Міжнародні екологічні стандарти, поєднуючи в собі вимоги 

технічних і політичних стандартів, сприяють реалізації вимог сталого 

використання природних ресурсів, встановленого на міжнародному рівні в 

рамках у тому числі й інструментів рекомендаційного характеру, беручи до 

уваги необхідність гнучких способів їх застосування, заснованих на їхніх 

відповідних можливостях. Зазвичай юридичної чинності вони набувають саме 

після імплементації на національному рівні. У той же час при імплементації 

стандарти мають враховувати вимоги Угоди СОТ про технічні бар’єри у 

торгівлі, а отже, і її недискримінаційний режим. Саме у сфері МПНС поєднання 

стандартів і норм права є єдиними доступними засобами зобов'язувати держави 

за відсутності договорів або інших джерел, що мають обов'язкову силу. 

Причому існує певна тенденція щодо надання технічним стандартам у певних 

випадках юридичної сили, наприклад, через включення до прийнятих пізніше 

міжнародних договорів. 

6. Норми щодо міжнародно-правового регулювання ВДЕ в рамках 

договірного міжнародного права мають досить фрагментований характер. По 

суті, відсутня певна системність. Лише ряд міжнародно-правових актів 

регіонального характеру накладає на держави обов’язок із розвитку і 

використання ВДЕ для цілей захисту навколишнього середовища. Найбільш 

докладним, ґрунтовним і системним у рамках міжнародно-правового 

регулювання використання ВДЕ є секторальне регулювання, а саме 

регулювання використання гідроенергетики. У даному випадку гідроенергетика 

регулюється не як окреме явище, а частіше йде мова про частину регулювання 

використання вод міжнародних водотоків для цілей енергетики в рамках дво- та 

багатосторонніх угод. Важливою є фіксація в європейському регіоні обов’язковості 

виконання екологічних функцій водотоків через встановлення стандартів для 

мінімальних потоків, зменшення штучних коливань рівня води і гарантій 

міграції тварин при будівництві гідроелектростанцій. Це доповнюється 

застосуванням тут регіональних принципів «забруднювач платить», «принципу 

перестороги» та обов’язку інформувати розташовані нижче за течією держави в 

разі критичної ситуації. На універсальному рівні міжнародне право закликає 

держави до проведення консультацій, укладання двосторонніх угод, застосування 

обачного підходу, ОВНС, обміну інформацією і використання спільних 

інституційних механізмів, таких як міждержавні комітети і комісії. Але обов’язку 

щодо попереднього укладання угод відносно нового виду використання водотоку 

між державами, що розташовані вище і нижче за течією, у міжнародному праві не 

існує. Крім того, не існує обов’язку отримувати згоду від усіх сусідніх держав у 

разі здійснення гідроенергетичного проекту. 

7. У рамках міжнародно-правового регулювання біоенергетики зараз 

ключове завдання полягає у створені універсальних та регіональних стандартів 

діяльності щодо неї (т.з. критеріїв сталості). Певні їхні зразки зараз розроблені в 

рамках ряду міжнародних організацій та функціонують в ЄС. В якості їхніх спільних 

вимог до біоенергетичного циклу можна виділити: збереження біорізноманіття; 

скорочення викидів парникових газів; збереження продовольчої безпеки; 
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соціальне використання землі; підтримання якості праці; непорушення 

справедливих принципів міжнародної торгівлі. Особлива увага в цьому сенсі 

має бути зосереджена на використанні деревини та торфу. Ці вимоги 

корелюються з нормами існуючих міжнародних договорів і підлягають mutatis 

mutandis застосуванню в цій сфері.  

8. Особливий характер має правове регулювання міжнародної торгівлі 

біоенергією. Етанол і біодизель не вважаються подібними товарами, маючи 

різну систему оцінювання і кодування. Вони не потрапили також до категорії 

екологічних товарів в рамках СОТ. Це пов’язано з тим, що вони є переважно 

продуктом сільського господарства, яке є досить субсидованою і регульованою 

сферою, і, відповідно, держави дуже неохоче йдуть на поступки в цій чутливій 

сфері на універсальному рівні. Небезпечним є також встановлення державами 

технічних бар’єрів у торгівлі через сертифікацію. 

9. Щодо енергоефективності, то в рамках міжнародного права всі 

заходи, запропоновані щодо неї, можна поділити на дві групи: заходи із 

внутрішньодержавного регулювання енергоефективності (ст.ст. 6 і 8 ПЕЕСЕА і 

ст.ст. 4, 6-7 Угоди СНД в галузі забезпечення енергоефективності (2002 р.)) і 

міждержавна координація зусиль з енергоефективності (ст. 9 ПЕЕСЕА, ст.ст. 3-

5, 7-8 Угоди СНД в галузі забезпечення енергоефективності (2002 р.)). Крім 

того, в рамках ЄС ведеться активна діяльність із гармонізації національного 

законодавства держав-членів у сфері енергоефективності, яка полягає у 

прийнятті головно певних цільових показників, на досягнення яких буде 

спрямоване національне право. 

10. У рамках міжнародно-правового регулювання реалізації концепції 

ЕОЕн у морських просторах вона пов’язана з кількома аспектами: будівництво 

споруд для виробництва енергії з ВДЕ та видобутку вуглецевих ресурсів, 

транспортування енергетичних ресурсів морськими просторами, захист 

морського навколишнього середовища від скидань відходів енергетичних 

ресурсів, захоронення енергетичних відходів у морському середовищі. І 

відповідно, може розглядатися як така, що реалізується в рамках міжнародного 

морського права із залученням всього обсягу його джерел. 

11. У цьому сенсі цікавою з т.з. права є технологія збереження і 

захоронення викидів СО2, оскільки вони технічно є відходами, а отже, їхнє 

скидання є забороненим міжнародним правом, щодо них ухвалювалися 

спеціальні зміни до міжнародно-правових документів, що, заборонивши їхнє 

зберігання безпосередньо в товщі води, дозволили його в геологічних 

формаціях під морським дном за умов застосування спеціальних керівних 

принципів оцінки ризиків і управління цією діяльністю. Це дозволяє включити 

цю технологію в механізми пост-Кіотського процесу. 

12. Ключовою проблемою при експлуатації транскордонних ресурсів є 

співвідношення суверенітету над своєю частиною природного ресурсу двох чи 

більше держав і визначення принципів його експлуатації. Щодо 

транскордонних родовищ вуглеводневих ресурсів треба відзначити, що ними є 

родовище нафти або природного газу, яке лежить по обидві сторони від 
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кордону між державами або між державою і спільнотою держав і має 

можливість перетнути цю межу. Другим елементом визначення є те, що 

частина родовища, що лежить по одній стороні від кордону, може бути 

використана, повністю або частково, з іншого боку. Проте єдність родовища не 

є на думку МС ООН «особливою обставиною» при проведенні делімітації, але 

все ж повинна бути прийнята до уваги в процесі делімітації. Головними 

механізмами регулювання тут виступають двосторонні угоди.  

13. Ключовим для всіх типів спільних ресурсів має бути екосистемний 

підхід, який розглядає всю сукупність впливів, навіть коли екосистема 

перетинає національні кордони, згідно з науковими принципами, для 

досягнення мети сталого розвитку. У всіх двосторонніх угодах з питань 

експлуатації транскордонних ресурсів присутній спільний принцип: мінімізація 

шкоди навколишньому середовищу, у більшості – відповідальність за завдану 

шкоду та мирне вирішення спорів. Часто, особливо щодо водних ресурсів, мова 

йде про обов’язкове застосування екологічної експертизи (ОВНС), періодично – 

принцип співробітництва в розробці вуглеводневих транскордонних родовищ.  

14. Стосовно такого ресурсу, як нетрадиційний (сланцевий) газ, то як 

на рівні міжнародного права, так і у національному праві держав не вироблено 

однакових підходів до можливості і процедури його видобутку. У рамках ЄС 

зроблено спробу певним чином внормувати ці процеси – ухвалено з цього 

приводу ряд рекомендаційних рішень, що певним чином пристосовують 

використання існуючих актів права ЄС до видобутку сланцевого газу і нафти. 

Зокрема, обов’язковим на рівні ЄС визначено проведення ОВНС, 

застосовування принципів «найкращих доступних технологій» і «забруднювач 

платить», сертифікація використовуваних хімікатів, заходи з охорони вод та 

заповідних територій. 

15. Наразі можна вважати, що в рамках РКЗК ООН створено певний 

міжнародно-правовий режим, що регулює проблематику протидії змінам 

клімату. Серед інших сфер, де має здійснюватися регулювання в рамках цього 

режиму, виділяється також і енергетика. Сам режим має договірну (РКЗК, 

Кіотський протокол, рішення конвенційних органів) та інституційну 

(Конференція і нарада сторін, Виконавча рада МЧР і т.п.) складові, має ряд 

принципів (у першу чергу «спільної, але диференційованої відповідальності»), 

окремі інституціоналізовані механізми фінансування (Глобальний екологічний 

фонд (ГЕФ), Адаптаційний фонд, Зелений фонд) і зараз, перебуваючи у ІІ стадії 

виконання зобов’язань (з 2012 р.), знаходиться в процесі реформування через 

ухвалення в Парижі нової угоди на заміну Кіотському протоколу. Хоч РКЗК 

ООН і Кіотський протокол є міждержавними угодами, в процесі їхньої 

реалізації задіяні також і недержавні суб’єкти в якості дестинаторів 

міжнародного права. 

16. Стосовно інституційного механізму у сфері регулювання ЕОЕн 

варто вказати на його суттєву фрагментарність. Однією з особливостей 

інституційного співробітництва в цій сфері є відсутність єдиної міжнародної 

міжурядової організації, сфера предметної компетенції якої була б 
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безпосередньо пов’язана з усією сферою ЕОЕн. Лише створено спеціалізовану 

організацію щодо ВДЕ. Отже, універсальні та регіональні міжнародні 

міжурядові організації займаються окремими аспектами ЕОЕн в межах своєї 

предметної компетенції. 

17. Особливим видом інституційних механізмів у рамках ЕОЕн 

виступають об’єднання під назвою «партнерства». В їхніх рамках, по суті, 

об’єднано два типи утворень: неурядові міжнародні об’єднання приватних осіб 

та об’єднання держав без створення міжнародної організації. Не маючи 

міжнародної правосуб’єктності, вони сприяють реалізації концепції ЕОЕн, 

діючи на національному рівні, та допомагають так званій м’якій координації 

держав на міжнародному рівні. Тому такі партнерства часто виступають 

інституційною базою державно-приватного партнерства на міжнародному 

рівні.  

18. Ключовими спеціалізованими організаціями у сфері ЕОЕн 

виступають IRENA, МЕА та ІТЕР. Проте їхній статус з т.з. міжнародного права 

є різним. Універсальний характер з них має лише IRENA, МЕА і ІТЕР є 

трансрегіональними. Беззаперечною міжнародною правосуб’єктністю володіє 

лише IRENA, МЕА є автономним утворенням при ОЕСР, ІТЕР – фактично 

виробничо-галузевою організацією, наділеною певними рисами міжнародної 

організації. Проте суттєвим недоліком IRENA як міжнародної організації є 

відсутність повноважень ухвалювати резолюції або інші нормотворчі рішення, 

а лише робочі програми і здійснювати проекти. На жаль, Україна є однією з 

небагатьох держав, що не підписала Статут IRENA. 

19. В рамках ЕОЕн може йти мова як про відповідальність держав і 

міжнародних організацій, так і про індивідуальну кримінальну відповідальність 

за транскордонну шкоду. Крім того, цивільно-правова відповідальність може 

виникати в оператора на основі міжнародного права. Також у рамках ряду актів 

МНПС йде мова про «колективну відповідальність», що можна зрозуміти як 

тенденцію до закріплення зобов’язання erga omnes щодо сталого розвитку і 

глобального захисту навколишнього середовища, які, проте, зараз можуть 

вважатися переважно декларативними. Причому ряд міжнародно-правових 

актів вже фіксує закріплення норми щодо відшкодування шкоди, завданої не 

лише фізичним особам і майну, але і шкоди навколишньому середовищу. 

20. Міжнародно-правова відповідальність у ЕОЕн є відповідальністю 

як за порушення норм міжнародного права (незаконна експлуатація 

енергетичних ресурсів окупованої території), так і за діяльність, не заборонену 

міжнародним правом (експлуатація АЕС, ГЕС), та має в ряді випадків 

абсолютний характер. Своєю чергою цивільно-правова відповідальність тут є 

відповідальністю оператора за наявності вини і є втіленням принципу 

«забруднювач платить».  

21. Вважаємо можливим виділити в рамках транскордонної шкоди її 

особливий підвид – «еколого-енергетична шкода», що має таке обґрунтування: 

1. особлива небезпека для екології саме з боку діяльності, пов’язаної з 

енергетикою; 2. регулювання саме такої відповідальності цілою низкою 
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окремих міжнародно-правових  документів; 3. поширення відповідальності за 

таку шкоду як на держави, так і на фізичних і юридичних осіб під їх контролем 

через криміналізацію відповідальності за таку шкоду. Вона може бути як 

наслідком протиправних міжнародно-правових дій, так і дій, не заборонених 

міжнародним правом. 

22. Новою для науки і практики міжнародного права є проблема 

відповідальності за підйом рівня Світового океану через зміни клімату. Наразі 

ця проблема є de lege ferenda, проте у найближчі роки отримає практичний 

привід. Базуючись на принципі належної перестороги, ми можемо припустити 

існування зв'язку між викидами СО2 у повітря, змінами клімату і підйомом 

рівня океану. Вона має кілька цікавих міжнародно-правових аспектів: 

1. проблема збереження держави після втрати території (є пропозиції вважати 

такі держави «детериторіалізованими» чи «нацією Ex-Situ», тобто такими, що 

мають усі ознаки державності окрім території); 2. міжнародно-правові 

проблеми, пов’язані зі статусом громадян таких держав (скоріше мова буде йти 

про визнання їх кліматичними мігрантами чи внутрішньо переміщеними 

особами, як засоби захисту – дипломатичний захист розсіяних громадян, 

подвійне громадянство на основі угод, адаптаційні механізми системи РКЗК 

ООН, діяльність Міжнародної організації з міграції та Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців (УВКБ), хоча до категорії біженців вони не 

відносяться); 3. визначення правових механізмів відшкодування шкоди, 

завданої кліматичними змінами (наявність порушених правових норм, 

причинно-наслідковий зв’язок між діяльністю/бездіяльністю держав та їхніх 

суб’єктів і затоплень територій, можливість застосування певних міжнародних 

ад’юдикаційних органів); 4. налагодження адаптаційних механізмів РКЗК ООН 

для зменшення негативних наслідків змін клімату. 

23. Різні міжнародні ад’юдикаційні органи мають свою специфіку у 

формуванні певних аспектів ЕОЕн, не маючи субпідрядної структури, вони 

формують спільний підхід до концепції. Європейський суд з прав людини 

(ЄСПЛ) виробив ряд стандартів у сфері захисту прав людини; Суд ЄС головну 

увагу приділив  економічним аспектам ЕОЕн, зокрема проблемам 

правомірності державних програм субсидування ВДЕ; ДЕХ запропонував 

рекомендаційний механізм вирішення міждержавних спорів щодо екологічних 

аспектів енергетики (в рамках Конференції ДЕХ) та спеціальний механізм 

вирішення суперечок щодо транзиту енергетичних матеріалів; в угодах СНД в 

якості засобів вирішення спорів завжди фігурують лише консультації і 

переговори сторін; у СОТ зосередилися на проблемі визначення законності 

національних програм підтримки ВДЕ і колізії екологічних цілей та цілей 

промислової політики. Характерною для цих органів є участь у процесах 

невладних учасників. Створення додаткової спеціалізованої судової установи у 

сфері екологічної енергетики вважаємо недоцільним. 

24. ЄС вдалося створити найбільш дієвий і розгалужений механізм в 

рамках міжнародно-правового регулювання екологічної енергетики. Він 

базується на актах первинного права, гармонізаційних актах вторинного права, 
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що містять в собі принципи, які в цілому відповідають підходам, розробленим у 

рамках міжнародного права. Їхньою явною особливістю є обов’язковість 

їхнього виконання чи досягнення поставлених в них показників в державах-

членах. Важливою особливістю є те, що механізми, які функціонують в рамках 

права ЄС, не страждають на загальну ваду концепції ЕОЕн у сфері 

міжнародного права – фрагментованість. Вони пов’язані між собою і 

виключають можливість свого оскарження за допомогою інших 

ад’юдикаційних установ. Суттєвим є той факт, що ЄС має свій інституційний 

механізм, який, по-перше, має внутрішню дію, регулюючи відносини між 

державами-учасницями, по-друге, дозволяє залучення до діяльності цих органів 

третіх держав, а по-третє, загалом спрямований на поширення норм права ЄС в 

енергетичній сфері на треті країни, в т.ч. у питанні екологічних аспектів. 

25. ЄС володіє і використовує широкий спектр правових механізмів 

поширення своїх поглядів на концепцію ЕОЕн на треті держави. Ці механізми 

майже ніколи всі разом не зустрічаються в одній угоді ЄС із третьою державою. 

Серед них можна виділити: наближення законодавства третьої держави; 

сприйняття acquis communitaure; сприйняття екологічних стандартів ЄС; 

ратифікацію відповідних багатосторонніх конвенцій; ухвалення програм і 

планів; участь в інституційних утвореннях і міжнародних організаціях і т.п.  

26. Можна зрозуміти, що наявність окремих норм, присвячених 

співпраці у сфері енергетики та навколишнього середовища, є невід’ємним 

елементом всіх угод ЄС із третіми країнами чи їх об’єднаннями. Сприйняття 

норм права ЄС не є загалом властивим для всіх угод. По суті, їх можна 

об’єднати навколо кількох підходів. 1. Загальне зобов’язання сприймати норми 

acquis ЄС. 2. Сприйняття лише галузевого acquis ЄС, в т.ч. у сфері 

навколишнього середовища і енергетики або однієї з цих сфер. 3. Обмін 

інформацією щодо законодавства між сторонами. 4. Заповнення прогалин в 

національному законодавстві, не пов’язаних з імплементацією acquis ЄС. 

27. В рамках національного права України існує ціла група актів 

(закони і підзаконні акти), що регулюють сферу ЕОЕн: ВДЕ, енергозбереження, 

біопаливо. В них викладено основні цілі та принципи діяльності українського 

законодавства в рамках реалізації цілей сталої енергетики і загалом ЕОЕн. Крім 

того, Україна проголосила свій напрямок на євроінтеграцію, в тому числі і в 

рамках наближення та приведення свого законодавства у відповідність до 

acquis communitaure. Особливо посилиться цей процес із набуттям чинності 

УАУ. В його рамках знаходить своє місце і наближення до актів ЄС, що 

регулюють сферу ЕОЕн.  

28. По суті своїй, співпраця сторін у галузі енергетики за УАУ 

відрізняється у сфері зони вільної торгівлі (ЗВТ) і у Галузевому 

співробітництві. У першому випадку вона спрямована в першу чергу на 

регулювання торгівельних відносин сторін і є доволі вузькоспеціалізованою та 

має дієвий механізм врегулювання суперечок. У другому – вона є ширшою за 

охопленням, проте не має імперативного характеру.  
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29. На двосторонньому рівні Україна уклала низку міжнародних угод 

по врегулюванню різних сфер ЕОЕн. Вони стосуються головно науково-

технічного співробітництва, фінансування та загальної співпраці у сфері 

МПНС. За ними важливим аспектом стало впровадження двосторонніх програм 

підтримки діяльності у галузі екологічної енергетики. 
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АНОТАЦІЯ 

Білоцький С.Д. Міжнародно-правове регулювання у сфері екологічно 

орієнтованої енергетики. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України – Київ, 

2015. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і 

практичних аспектів реалізації концепції екологічно орієнтованої енергетики 

(ЕОЕн). Ця концепція базується на сталому розвитку і передбачає спільне 

правове регулювання застосування екологічно безпечних джерел енергії, 

екологічно чистих і енергоефективних видів використання традиційних джерел 

енергії та розвиток нових джерел енергії. Ця концепція має дві складові: по-

перше, реалізується в площині міжнародних відносин як один з елементів 

концепції сталого розвитку, а саме, його елемента – «сталої енергетики» (через 

прийняття різного роду політичних актів), а по-друге, реалізується в рамках 

міжнародного права через цілий ряд міжнародно-правових актів і звичаєвих 

норм. 

У рамках міжнародного права ЕОЕн повинна розглядатися в якості 

полісистемного комплексу норм, який охоплює своїм регулюванням відносини 

від міждержавного рівня до практичного втілення правових норм на 

національному. 

Ключові слова: міжнародно-правове регулювання екологічно орієнтованої 

енергетики, міжнародне право навколишнього середовища, міжнародне 

енергетичне право, відновлювані джерела енергії. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

Белоцкий С.Д. Международно-правовое регулирование в сфере 

экологически ориентированной энергетики. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
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университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и 

практических аспектов реализации концепции экологически ориентированной 

энергетики (ЭОЭн). Она базируется на устойчивом развитии и предусматривает 

совместное правовое регулирование применения экологически безопасных 
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источников энергии, экологически чистых и энергоэффективных видов 

использования традиционных источников энергии и развитие новых 

источников энергии. Эта концепция имеет две составляющие: во-первых, 

реализуется в плоскости международных отношений как один из элементов 

концепции устойчивого развития, а именно, его элемента – «устойчивой 

энергетики» (через принятие разного рода политических актов), а во-вторых, 

реализуется в рамках международного права в силу целого ряда международно-

правовых актов и обычных норм. 

В рамках международного права ЭОЭн должна рассматриваться в качестве 

полисистемного комплекса норм, который охватывает своим регулированием 

отношения от межгосударственного уровня до практического воплощения 

правовых норм на национальном. 

Ключевые слова: международно-правовое регулирование экологически 

ориентированной энергетики, международное право окружающей среды, 

международное энергетическое право, возобновляемые источники энергии. 
 

SUMMARY 

Bilotsky S. International legal regulation of the Green Energy. – 

Manuscript. 

The  thesis  for  Doctor  of  Law  Scientific  Degree, speciality  12.00.11  – 

International Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of 

Education and Science of Ukraine – Kyiv, 2015. 

There is a certain synergy in the field of legal regulation of international energy 

law and international environmental law, which is being formed under the framework 

of modern international law. This synergy is based on the concept of sustainable 

development, namely, its component – the sustainable energy development. We also 

offer Green Energy concept, which is based on the concept of sustainable 

development and provides for a joint legal regulation of the use of environmentally 

friendly energy sources, environmentally friendly and energy-efficient uses of 

traditional energy sources and the development of new energy sources. 

This concept has two components: first, it is implemented in the sphere of 

international relations, as one element of the concept of sustainable development, 

namely, the "Sustainable Energy" (through the adoption of various political acts), and 

secondly, implemented under international law through a series of international legal 

instruments and customary rules. 

In the framework of international law Green Energy should be considered as 

polysystemic set of rules that cover the regulation of relations from the interstate 

level to the practical implementation of legal provisions at the national level. The 

comprehensive idea, uniting the whole set, is that the energy use (power cycle) 

should not harm the environment. Such a complex legal system does not alter the 

structure of the international law division into branches; however, it is of practical 

interest for its scientific studying, taking into account the relevant rules. Besides the 

subjects of international law the participation in the implementation of Green Energy 

is also taken by its destinators as private law relations participants. 
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The author analyzes the theoretical aspects of the concept of Green Energy, its 

relationship with the concept of sustainable development in the system of 

international law, its sources and possible ways of further formation of international 

legal rules, influencing its development. It is concluded that the single coherent 

international legal instrument in the field of Green Energy is missing. The role of 

such legal category as international standards in the concept of Green Energy is 

separately examined. 

The international legal analysis of such segments of Green Energy as renewable 

energy, energy efficiency and bio-energy is conducted. It is concluded that such 

regulation is fragmented, and the achievements of the EU in the regulation of 

renewable energy and bioenergy are substantial. The use of Transboundary 

Watercourses for renewable energy is analyzed. The role of the international 

environmental law in the formation of international legal principles of Green Energy 

is separately considered. There is observed a clear trend in the modern international 

law to its greening, which aims to bring the rules relating to environmental protection 

to regulate many areas of international relations, including those related to energy. 

Besides, the international legal implementation of Green Energy concept in the 

maritime areas and the use of transboundary resources are analyzed. The possibilities 

of international legal regulation of capture and storage of CO2 emissions and the use 

of shale gas are studied. It was determined that the key to all types of shared 

resources must be an ecosystem approach that considers the aggregate influences, 

even when an ecosystem crosses national borders, according to scientific principles, 

to achieve sustainable development. All bilateral agreements on the exploitation of 

transboundary resources should comply with a common principle: the minimization 

of environmental damage, the majority of agreements are liable for damages and the 

peaceful resolution of disputes. 

The author researches the role of international organizations in the 

implementation of Green Energy concept; particularly, organizations, such as 

IRENA, ITER, IEA. It is noted that it is too early to talk about the creation of a single 

institutional system here, as well as highlighted the absence of a unified international 

intergovernmental organization, the competence of which would be directly related to 

the whole Green Energy sphere. The special kind of transboundary harm is 

considered – the ecological and energy harm, as well as the implementation of 

international legal responsibility in Green Energy; in particular for the damage caused 

by climate change, including the rise of the sea level. The role of international 

judicial institutions in the implementation of the Green Energy concept is studied. 

Furthermore, the author investigates the function of the Green Energy concept 

under the framework of the EU and its relations with other states. There is a special 

analysis conducted to study the perception of acque communitaure in the sphere of 

energy and environmental protection by Ukraine, particularly, when implementing 

the provisions of the Association Agreement with the EU (2014).   

 Key words: international legal regulation of the Green Energy, international 

environmental law, international energy law, renewable energy. 


