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1. Світова екологічна політика. Міжнародна інтеграція у сфері екології. 

Міжнародна екологічна політика – це процес імплементації міжнародних вимог до державної 

екологічної політики України та, одночасно, процес максимально ефективного та дієвого 

відстоювання, захисту національних інтересів України на міжнародній арені, які пов’язані з 

природокористуванням, охороною навколишнього природного середовища, забезпеченням 

екологічної безпеки, і, зокрема, політикою держави с сфері попередження та реагування на 

надзвичайні екологічні ситуації. Міжнародна екологічна політика є складовою державної екологічної 

політики України, та, водночас, спирається на чинну законодавчу, нормативну, організаційно-

управлінську базу, спонукає до вдосконалення та розвитку природоохоронних інституцій і є 

частиною міжнародної політики держави. 

Треба акцентовати увагу на участі України у розв’язанні міжнародних екологічних проблем, 

що пов’язані з викидами в атмосферу, парниковим ефектом, впливом на вирішення транскордонних 

екологічних конфліктів. Вирішення цих проблем регулюється міжнародними зобов’язаннями 

України (наприклад, Конвенціями Ріо) через участь нашої держави в міжнародних органах, що 

мають або дорадчий, або обов’язковий до виконання характер. 

Гармонізація міжнародних екологічних відносин - один з основних шляхів виходу світової 

спільноти з екологічної кризи. Висока пріоритетність екологічного чинника у міжнародних 

відносинах постійно зростає, що пов'язано з прогресуючим погіршенням стану біосфери. Основні 

складові екологічної кризи подано у схемі. 

 
Вони стають екологічними імперативами і визначають нові норми і правила взаємодії держав. 

Тому проблема гармонізації відносин суспільства і природи, охорони навколишнього середовища 

набула глобального значення. Виникла потреба розробки ефективних міжнародних механізмів, які 

забезпечували б розумне використання ресурсів планети, їхню охорону, сприяли б збереженню 

екологічної рівноваги. 

Загальновизнаним є той факт, що реалізувати стратегію виходу з неї можна лише на основі 

спільних зусиль природоохоронних дій всіх країн. На теперішній час ні одна країна не спроможна 

вирішити свої екологічні проблеми самостійно або співпрацюючи з декількома країнами. Потрібні 

чіткі узгоджені дії всіх країн, їх координація на міжнародно-правовій основі. Вирішення всіх цих 

проблем можливе лише на базі міжнародного співробітництва, що здійснюється на багатосторонній 

основі. 

Формами такого співробітництва є організація наукових та практичних зустрічей; створення 

міжнародних організацій; укладання офіційних договорів та угод, що координують спільні зусилля з 

охорони природи, а також діяльність міжнародних громадських партій та організацій ("зелених" та 

"екологістів").  

https://youtu.be/6VbN4BaturM
https://youtu.be/gD0-xM2EnBM
https://youtu.be/lD8GJUmgIUs


У світі існує значна кількість міжнародних екологічних організацій, які проводять різні 

наукові дослідження впливу діяльності людини на клімат, атмосферу, гідросферу, ґрунти, 

рослинність і тваринний світ, передбачення землетрусів і цунамі, роботи в галузі біологічних та 

генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища. 

 Реалізують ці проекти такі організації, як ЮНЕП (Програма ООН з навколишнього 

середовища), створена в 1973 р., яка координує всі види діяльності в галузі захисту навколишнього 

середовища, розробляє програми подальших спільних дій у цій галузі, ВМО (Всесвітня 

метеорологічна організація), ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і 

культури), ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я), ЄЕК (Європейська економічна комісія), 

ММО (Міжнародна морська організація), МАГАТЕ (Міжнародна організація з радіологічного 

захисту), МСОП (Міжнародна спілка охорони природи, природних ресурсів), заснована у 1948 році, 

МОДМ 

(Міжнародна рада з досліджень моря), МОК (Міжнародна організація з питань зміни клімату), 

ВФДП (Всесвітній фонд дикої природи) (WWF), заснований у 1961 році, Римський клуб, заснований 

у 1968 році, Greenpeace (Зелений світ), заснований канадськими захисниками природи у 1971 році, 

Всесвітня комісія з навколишнього середовища (1983). 

2. Міжнародні об’єкти охорони навколишнього природного середовища. 

Об'єкти міжнародно-правової охорони навколишнього середовища - це природні об'єкти і 

комплекси, з приводу яких у суб'єктів міжнародного права виникають екологічні правовідносини. 

Виділяється дві категорії таких об'єктів:  міжнародно-правові об'єкти, вплив на які 

відбувається з територій окремих держав, і об'єкти, вплив на які відбувається з міжнародної 

території або з території зі змішаним режимом. Деякі об'єкти можуть належати як до першої, 

так і до другої групи. 

До міжнародно-правовим об'єктів, вплив на які відбувається з територій окремих держав, 

відносяться: повітряне середовище, внутрішні води, флора і фауна. 

Повітряне середовище (https://youtu.be/JDArXI-N5dc ) є загальним надбанням людства. 

Основне шкідливий вплив на атмосферу відбувається з територій окремих держав з таких видів їх 

діяльності, як: викиди сірки в атмосферу, що породжують кислотні дощі; викиди вуглекислого газу, 

що сприяють наростання парникового ефекту; використання і витік хімічних речовин, що руйнують 

озоновий шар Землі; витік в атмосферу радіоактивних речовин. 

Одним з найбільш відомих міжнародно-правових актів щодо зниження викидів (емісії) 

шкідливих газів в повітряне середовище є Кіотський протокол, ратифікований у 2004 р Російською 

Федерацією. Його учасники домовилися зменшити викид в атмосферу газу на період 2008-2012 рр. 

мінімум на 5% в порівнянні з 1990 р.  

Монреа́льський протоко́л про речови́ни, що висна́жують озо́новий шар — 

міжнародний договір, створений для захисту озонового шару через припинення або обмеження 

виробництва ряду речовин, що вважалися відповідальними за виснаження озону. Договір був 

відкритий для підпису 16 вересня 1987 року і набрав чинності 1 січня 1989 року. Після чого учасники 

договору провели ще вісім зустрічей, на яких приймалися доповнення до договору: в травні 1989 

(Гельсінкі), 1990 (Лондон), 1991 (Найробі), 1992 (Копенгаген), 1993 (Бангкок), 1995 (Відень), 1997 

https://youtu.be/JDArXI-N5dc
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1987
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C


(Монреаль) і 1999 (Пекін). Договір був майже всесвітньо ухвалений та ефективно виконується, через 

що Кофі Аннан назвав його «можливо, однією з найуспішніших міжнародних угод на сьогодні». 

https://youtu.be/lD8GJUmgIUs . 

Внутрішні води - це води річок і озер, які хоча і знаходяться на території окремих держав, але 

є об'єктами міжнародного права навколишнього середовища. 

Річки, або точніше водотоки, під якими розуміються система поверхневих і підземних вод, що 

утворюють єдине ціле, привернули увагу міжнародної спільноти з двох причин. По-перше, деякі 

річки протікають по території двох або більше держав (міжнародні річки). По-друге, води річок так 

чи інакше потрапляють в міжнародні води. Ряд озер є об'єктом міжнародно-правової охорони у 

зв'язку з віднесенням їх до числа об'єктів світової природної спадщини (наприклад, озеро Байкал, 

озеро Ломан). 

Міжнародне співтовариство намагається захистити прісні води міжнародного значення від 

наступних видів забруднень: детергентів, що застосовуються в миючих речовинах; забруднення 

хлоридами, застосовуються при дезинфекції води; скидання нафти і нафтопродуктів.  

Як приклад значення міжнародної охорони внутрішніх вод можна привести екологічну 

катастрофу в Румунії в січні 2000 року, коли в результаті аварії на золотодобувному підприємстві 

майже 100 000 куб. м води з високим вмістом ціанідів потрапило в річку Тису, а з неї в Дунай. Тільки 

за два перші дні після аварії в Тисі загинуло 80% рибних запасів. Угорщина направила в міжнародні 

судові органи позов про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу і здоров'ю 

населення. 

Фауна і флора відносяться до змішаного об'єкту правового регулювання, оскільки вплив на 

них відбувається як з території окремих держав, так і за їх межами. Міжнародним захистом 

користуються: зникаючі та рідкісні види флори і фауни, мігруючі види тварин, середовище їхнього 

життя в окремих регіонах. 

Можна виділити ряд конкретних напрямків співробітництва держав в цій сфері: 

- Охорона рослинного світу: охорона рослин, карантин рослин і їх охорона від шкідників і 

хвороб, охорона тропічної деревини; 

- Охорона конкретних видів тварин: атлантичних тюленів, атлантичних тунців, білих 

ведмедів, занесених до Світової Червоної книги зникаючих і рідкісних видів тварин; 

- Охорона місць проживання: водно-болотні угіддя, місця проживання перелітних птахів. 

До міжнародно-правовим об'єктів, вплив на які відбувається з міжнародної території або з 

території зі змішаним режимом, відносяться: космос, Світовий океан, об'єкти загального надбання 

людства, використання природи у військових цілях. 

Світовий океан - це екосистема, що займає більше 70% території планети, здатна переробити 

величезну кількість органічної речовини (в поняття "Світовий океан" ми включаємо як води 

безпосередньо океанів, так і води морів). Різке збільшення кількості скидів продуктів 

життєдіяльності людства, їх хімічний склад, поставили під загрозу формувався тисячоліттями 

механізм самоочищення Світового океану. 

Міжнародне право навколишнього середовища забороняє або обмежує скидання в Світовий 

океан наступних речовин. 

Нафти і нафтопродуктів. Особливу небезпеку становить їх тривалий період розпаду і 

поширення але великим поверхням. 

Так, в результаті аварії танкера "Престиж" біля узбережжя Іспанії в 2002 р в воду потрапило 

64 тис. Т нафти, 500 км пляжу стали чорними, загинуло 300 тис. Птахів. У листопаді 2007 р в 

результаті сильного шторму в Керченській протоці постраждали (в тому числі сіли на мілину) більше 

десяти суден - суховантажів, барж, танкерів (один з них зламався навпіл). У море потрапило близько 

1300 т мазуту і 6800 т технічної сірки. Нафтовими плямами завдано значної шкоди водних 

біоресурсів. Для відновлення нормального екологічного стану протоки знадобився не один місяць і 

великі фінансові вкладення. 

2) Синтетичних продуктів, до яких відносяться всі види пластмас, включаючи синтетичні 

троси, риболовні сіті і пластмасові мішки для сміття. Їх небезпека полягає у виключній плавучості. 

3) Отруйних речовин, що включають хлорорганічні сполуки, ртуть, кадмій. До даних речовин 

також відносять матеріали для біологічної і хімічної війни. 

4) Радіоактивних матеріалів. Міжнародне право навколишнього середовища обмежує 

скидання та захоронення радіоактивних відходів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D1%96_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://youtu.be/lD8GJUmgIUs


Космос - це простір, що знаходиться за межами атмосфери Землі. 

Господарське використання космічного простору поки обмежена технічними можливостями 

людства. Однак перед міжнародним співтовариством вже постала проблема з охорони даного об'єкта 

від так званого "космічного сміття". Його накопичення на навколоземних орбітах (ближній космос) 

може зробити неможливим подальший вихід людства в космос. 

Хоча без використання ядерної енергії в освоєнні космічного простору обійтися неможливо, 

міжнародне право навколишнього середовища обмежує випробування ядерної зброї в космосі. У 

зв'язку з цим встановлено екологічний імунітет деяких об'єктів космічного простору, під яким 

розуміється вилучення з господарської діяльності об'єктів, які є загальним надбанням людства. 

Стосовно до космосу екологічний імунітет поширюється на таке небесне тіло як Місяць. 

Об'єкти загального надбання людства - це території, які не перебувають під суверенітетом 

будь-якої держави і володіють екологічним імунітетом. До них відноситься, наприклад, Антарктида 

(https://youtu.be/uJmQuJ3eDQk). 

Міжнародним правом навколишнього середовища заборонено вороже використання засобів 

впливу на природне середовище, з метою заподіяння шкоди іншим державам (погодна, тектонічна 

війна, екоцид). Історія світових війн знає чимало прикладів використання навколишнього 

середовища у військових цілях. Серед таких можна навести такі екологічні війни. 

З початку військових дій по березень 1968 р у В'єтнамі було використано понад 100 000 т 

напалму, що стало частиною стратегії спустошення, що здійснюється американськими збройними 

силами. Ця стратегія передбачала знищення лісів і плантацій, рисових полів, бомбардування з 

застосуванням запальної зброї, стирання з лиця землі цілих територій за допомогою пожеж і 

бульдозерів. 

У період ірано-іракської війни з 1 травня 1980 р 31 грудня 1987 р в Перській затоці було 

атаковано не менше 447 нафтових танкерів, тільки в 1984 р в море потрапили 2 035 000 т нафти. Чи 

не вцілів жоден з нафтовидобувних комплексів, розташованих в цих країнах. Тому цілком 

обґрунтовано думку про те, що обидва воюючих держави завдали широкої, довгочасної і серйозної 

шкоди природному середовищу [1] . 

До тих же методів вдавались воюючі сторони під час війни в Кувейті в 1991 р Загальна 

кількість нафти, що потрапила в Перську затоку, склало не менше 11 млн барелів сирої нафти. До 

травня 1991 р постраждало близько 400 км узбережжя Саудівської Аравії, а також південне 

узбережжя Кувейту. Шкоди було завдано прибережним болотах, фауні (загинуло понад 15 тис. 

Птахів), прибережної флори, рибальства, а також видобутку нафти у відкритому морі.  

Наслідки руйнування нафтових установок в Кувейті виявилися не менш серйозними. Потоки 

нафти, що випливають з свердловин, утворили цілі озера і проникли у водоносні шари ґрунту. 

Пожежі привели до великих втрат цінних природних ресурсів, виділення в атмосферу різних газів, 

включаючи газоподібну двоокис вуглецю, що сприяє створенню "парникового ефекту". У Кувейті 

протягом декількох місяців після війни відзначалася висока ступінь забруднення атмосфери, яке 

викликало збільшення кількості респіраторних захворювань, зниження температури в регіоні, значне 

погіршення якості ґрунту. Дим від пожеж негативно вплинув на екологічну обстановку сусідніх 

країн. У Туреччині, Ірані та в Гімалаях пройшли чорні дощі. На щастя, сажа після пожеж не 

піднялася досить високо, щоб привести до глобальних екологічних наслідків, яких багато так 

побоювалися. 

Детально не досліджені екологічні наслідки вторгнення НАТО до Іраку в 2003 р Однак 

очевидним є збиток природі від горіння і розливів нафти, а також від використання деяких видів 

озброєнь (підвищення сейсмічної активності в результаті бомбардувань). 

Екологічні наслідки війни в Югославії довгий час не були надбанням громадськості. Однак у 

грудні 2000 р вибухнув скандал, пов'язаний з негативним впливом радіації на стан здоров'я 

натовських миротворців. З'ясувалося, що американські льотчики використовували в Югославії бомби 

з сердечниками зі збідненого урану-238, причому випустили близько 31 тис. Таких бомб і снарядів 

(до речі, такі ж снаряди застосовувалися і при бомбардуваннях Іраку). У зв'язку з радіоактивним 

зараженням території, кілька десятків натовських миротворців відчули погіршення здоров'я і 

звернулися до суду з вимогами про компенсації. Поставити питання про екологічні компенсації 

мирним жителям Югославії ніхто не здогадався. Невідомо навіть точне число хворих сербів і 

албанців, хоча воно обчислюється сотнями. Точних підрахунків екологічних наслідків цієї війни 

також не проведено. 

https://youtu.be/uJmQuJ3eDQk
https://stud.com.ua/57339/ekologiya/obyekti_mizhnarodno_pravovoyi_ohoroni_navkolishnogo_seredovischa#srcannot_1


Невідомі і екологічні наслідки війни в Чечні, в тому числі наслідки транскордонного 

забруднення атмосферного повітря (викликаного пожежами на нефтевишках і нафтоперегінних 

заводах) як на територію суміжних держав (наприклад, Грузії), так і на території інших суб'єктів РФ 

(Ставропольський край, Дагестан і ін .). Однак в постанові Уряду РФ від 12.04.2000 № 334 "Про 

заходи щодо ліквідації джерел забруднення та реабілітації забруднених територій Чеченської 

Республіки на 2000-2001 роки" було вказано перелік заходів, згодом проведених для виявлення 

екологічних наслідків цієї війни, включаючи локалізацію та ліквідацію вогнищ нафтового 

забруднення і обстеження пункту захоронення радіоактивних відходів. 

        3. Основні принципи міжнародної екологічної співпраці 

У сучасному світі вже склалося тверде розуміння того, що вирішувати екологічні проблеми 

можна тільки спільними зусиллями. Виділяються дві основні форми, в яких здійснюється 

міжнародне співробітництво держав та інших суб'єктів міжнародного права з проблем охорони 

навколишнього середовища і раціонального природокористування: 

1) договірна форма співпраці, що виражається в укладенні міжнародних договорів, 

спрямованих на вирішення екологічних проблем; 

2) організаційна форма співробітництва, що виявляється у створенні і діяльності міжнародних 

міжурядових екологічних організацій, а також в організації міжнародних конференцій з 

проблем охорони навколишнього середовища. 

Основою міжнародного співробітництва в галузі раціонального використання природних 

ресурсів і охорони навколишнього середовища виступає міжнародно-правове регулювання, що 

базується на загальновизнаних принципах міжнародного права і вже сформованих і знайшли своє 

документальне закріплення принципах міжнародного права навколишнього середовища. 

Сформувалася навіть самостійна галузь в рамках міжнародного права, яке називається 

міжнародне екологічне право. 

Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища здійснюється на основі наступних 

принципів: 

1) захисту навколишнього середовища на благо нинішнього і майбутніх поколінь; 

2) неприпустимість радіоактивного зараження; 

3) забезпечення екологічної безпеки; 

4) контролю за дотриманням міжнародних договорів але охорони навколишнього середовища; 

5) неприпустимість транскордонного шкоди; 

6) захисту екологічних систем Світового океану; 

7) заборони військового чи іншого ворожого використання засобів впливу на навколишнє 

середовище в концентрованому вигляді; 

8) екологічно обгрунтованого, раціонального використання природних ресурсів; 

9) міжнародно-правової відповідальності держав за шкоду навколишньому середовищу. 

Заснована на цих принципах внутрішня і зовнішня екологічна політика держав повинна 

сприяти забезпеченню національного та міжнародного екологічного правопорядку. 

Крім держав і міждержавних організацій, сьогодні в області охорони навколишнього 

середовища активно діють такі організації як, Всесвітній фонд дикої природи, Грінпіс, Всесвітній 

фонд охорони тварин, Міжнародний союз охорони природи і багато інших. Вони привертають увагу 

громадськості, держав і всього міжнародного співтовариства до найбільш гострих проблем охорони 

природи, і стимулюють діяльність держав і міжнародних міжурядових організацій в цій сфері.  


