
Тема: «Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища» 

1. Правові аспекти охорони навколишнього природного серодовища (рекомендовано переглянути відео 

за адресою - https://youtu.be/2-47o9iFv6M). 

2. Роль права у регулюванні взаємодії природи та суспільства. Значення природоохоронного законодавства 

(рекомендовано переглянути відео за адресою - https://youtu.be/5OzxcHUjNto, 

https://youtu.be/xbRb9MleOpc). 

3. Кодекси України (земельний, водний, лісовий, про надра). 

Л І Т Е Р А Т У Р А : 

Закон  України “Про охорону навколишнього природного середовища”. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text 

Закон  України  “ Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів ” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text.  

Білявський Г.О., Фундуй Р.С. Основи екології  К., Либідь 2005 

Запольський А.К. , Салюк А.І. Основи екології К, Вища школа, 2001.  

 

1 Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища. Роль права у регулюванні 

взаємодії природи та суспільства. Значення природоохоронного законодавства. 

У системі різноманітних заходів охорони навколишнього середовища особлива роль належить 

праву, суть якої - у регулюванні взаємодії природи і суспільства - полягає у встановленні науково 

обґрунтованих правил поведінки людини щодо природи. Найбільш суттєві правила такої поведінки 

закріплюються державою в законодавстві і стають загальнообов'язковими для виконання та 

дотримання нормами права, які забезпечуються державним примусом у випадку їх невиконання. 

Воно визначає ступінь поведінки людини відносно природи, регулює порядок використання її 

ресурсів, закріплює права й обов'язки державних органів, підприємств, закладів, організацій і 

громадян у галузі природокористування, передбачає юридичну відповідальність за порушення 

відповідних природоохоронних норм і правил. 

В Україні склалася розгалужена система законодавства в галузі охорони навколишнього 

природного середовища, складовою частиною якого є відповідне законодавство країни. 

Українське законодавство визначає суб'єкти та об'єкти природокористування, їх права та 

обов'язки, принципи та порядок реалізації природокористування тощо. Система законодавства 

щодо охорони навколишнього природного середовища передбачає наявність загального 

законодавства, спеціального законодавства та пакета підзаконних актів. 

 Норми інституту природокористування визначенні в  

- Конституції України,  

- міжнародних угодах,  

- законах та постановах Верховної Ради України,  

- указах та розпорядженнях президентах України,  

- декретах, постановах та розпорядженнях уряду України  

- нормативних актах, які включають інструкції, методики, накази, прийняті міністерствами, 

відомствами, центральними органами виконавчої влади.  

У законодавстві виділяють декілька критеріїв класифікації права природокористування  

1. За об'єктами право природокористування поділяється на: 

А) право водокористування; 

Б) право землекористування; 

В) право користування атмосферним повітрям; 

Г) право користування надрами; 

Д) право користування рослинним світом; 

Є) право користування тваринним світом; 

Ж) право лісокористування. 

2. За значимістю природних ресурсів  

А) загальнодержавного значення : 

- територіальні та внутрішні морські води; 

- природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;  

https://youtu.be/5OzxcHUjNto


- атмосферне   повітря,   підземні   води,   поверхневі  води,   що   знаходяться   або 

використовуються на території більш як однієї області;  

- лісові ресурси державного значення;  

- природні ресурси в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення;  

- дикі тварини, що перебувають у стані природної волі, а також інші об'єкти тваринного 

світу у межах територіальних і внутрішніх морських вод, водойм, розташованих на території 

більш ніж однієї області, державних мисливських угідь, лісів державного значення, а також види 

тварин і рослин, занесені до Червоної книги України, корисні копалини, за винятком 

загальнопоширених та інші. 

 Б) місцевого значення  - це природні ресурси, не віднесені законодавством України до 

природних ресурсів загальнодержавного значення. 

3. За суб'єктами права природокористування  

А) право громадян на природокористування 

Б)право природокористування підприємств, установ, організацій. 

В) первинні користувачі  

Г) вторинні  

4. За строком здійснення право природокористування поділяється 

А) постійне - те, що здійснюється без заздалегідь встановленого строку 

Б) тимчасове - природокористування здійснюється протягом строку, визначеному наперед. 

Воно може бути довгостроковим або короткостроковим.  

5. За порядком виникнення права виділяє  

А) загальне  природокористування. 

Характерні ознаки загального природокористування: 

 - це право виникає безпосередньо з нормативно-правових актів 

 - воно встановлюється для задоволення життєво необхідних потреб 

(естетичних,оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) у  його реалізація є безоплатною 

 - громадяни здійснюють це право без закріплення природних ресурсів за окремими 

особами 

 - це право реалізується без надання відповідних дозволів 

      - обмеження цього права передбачаються лише у законодавстві 

Б)Спеціальне природокористування, як правило, здійснюється для задоволення 

економічних потреб та інтересів суб'єктів. Воно здійснюється на підставі  спеціальних дозволів, 

зареєстрованих у встановленому порядку,  за плату та  потребує виділення окремих частин 

природних об'єктів у відособлене користування.  

2) Кодекси України (земельний, водний, лісовий, про надра). 

Конституція України є основою екологічно-правової системи держави і визначає її сучасну 

екологічно-правову політику. Статтею 16 Конституції України встановлено, що обов'язком держави є 

забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, 

подолання наслідків Чорнобильської аварії - катастрофи планетарного масштабу та збереження 

генофонду українського народу. 

Земельний кодекс України, прийнятий 25 жовтня 2001 року, регулює охорону і раціональне 

використання земель. У ньому встановлено три форми власності на землю: державну, колективну і 

приватну. Право на одержання земельної ділянки у приватну власність за плату або безоплатно мають 

громадяни України. Земельні ділянки можуть надаватись у постійне або тимчасове користування, в 

тому числі на умовах оренди. 

Земельний кодекс містить уніфіковані та перероблені відповідно до ринкових умов правові 

норми в галузі земельних відносин, зокрема щодо інституту права власності. Земельний кодекс 

встановив переважне надання земель для потреб сільського господарства з метою забезпечення раціо-

нального використання родючих земель. 

Охорона цінних і продуктивних земель (ріллі, ділянок, зайнятих багаторічними 

насадженнями, земель природоохоронного, рекреаційного призначення, курортів тощо) досягається 

встановленням особливого порядку їхнього вилучення для державних і громадських потреб. Вилу-

чення особливо цінних продуктивних земель, земель науково-дослідних сільськогосподарських 



установ, заповідників, національних, дендрологічних, меморіальних парків, поховань та 

археологічних пам'яток не допускається. 

З метою охорони земель Земельний кодекс встановлює обов'язки власників земельних ділянок та 

землекористувачів: 

• використовувати землю ефективно і відповідно до цільового призначення; 

• підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології виробництва, не допускати 

погіршення екологічної обстановки внаслідок своєї господарської діяльності; 

•здійснювати захист земель від водної та вітрової ерозії, забруднення та 

інших процесів руйнування, для збереження і підвищення родючості землі. 

При розміщенні, проектуванні, будівництві та введенні в дію нових та реконструйованих 

об'єктів і споруд повинно передбачатися додержання екологічних та санітарних вимог щодо охорони 

земель. 

У разі порушення вимог земельного законодавства (самовільного зайняття земельних ділянок, 

псування, забруднення земель, невиконання вимог природоохоронного режиму використання 

земель, розміщення, проектування, будівництва і введення в експлуатацію об'єктів, котрі негативно 

впливають на стан земель, та інших) настає адміністративна, кримінальна або цивільна 

(відшкодування заподіяної шкоди) відповідальність згідно із законодавством України. 

Закон України «Про землеустрій» визначає правові та організаційні основи діяльності у сфері 

землеустрою і спрямований на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого 

розвитку землекористування. 

Стале землекористування — форма та відповідні до неї методи використання земель, що 

забезпечують оптимальні параметри екологічних і соціально-економічних функцій територій. 

Згідно зі ст. 2 Закону землеустрій забезпечує: 

•реалізацію державної політики щодо використання та охорони зе 

мель, здійснення земельної реформи, вдосконалення земельних відносин, 

наукове обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням з ура 

хуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування 

раціональної системи землеволодіння і землекористування, створення еко 

логічно сталих агроландшафтів тощо; 

• надання інформації для правового, економічного, екологічного і містобудівного механізмів 

регулювання земельних відносин на національному, регіональному, локальному і господарському 

рівнях шляхом встановлення особливого режиму та умов використання й охорони земель; 

• встановлення і закріплення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, 

територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, 

рекреаційного та істори-ко-культурного призначення, меж земельних ділянок власників і земле-

користувачів; 

• прогнозування, планування й організацію раціонального використання та охорони земель на 

національному, регіональному, локальному і господарському рівнях; 

• організацію території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою 

створення просторових умов для еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм організації управління 

землекористуванням, удосконалення структури і розміщення земельних угідь, посівних площ, системи 

сівозміни, сінокосо- і пасовищезміни; 

• розробку і здійснення системи заходів із землеустрою для збереження природних 

ландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивації порушених земель і 

землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вто-

ринного засолення, закислення, заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами та 

хімічними речовинами тощо, консервації деградованих і малопродуктивних земель, запобігання 

іншим негативним явищам; 

• організацію території підприємств, установ, організацій з метою створення умов сталого 

землекористування та встановлення обмежень і обтяжень (земельних сервітутів) у використанні та 

охороні земель несільсько-господарського призначення; 

• отримання інформації щодо кількості та якості земель, їхнього стану та інших даних, 



необхідних для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення державного 

контролю за використанням та охороною земель. 

Закон України «Про охорону земель» визначає правові, економічні та соціальні основи охорони 

земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості 

ґрунтів, інших корисних властивостей земель, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та 

охорони довкілля. 

Окремі статті Закону регулюють основні вимоги щодо охорони родючості ґрунтів, у тому числі 

при використанні осадів стічних вод; охорони земель під час здійснення меліорації, застосування 

пестицидів і агро-хімікатів, ведення водного та лісового господарства, спорудження й експлуатації 

лінійних інженерних споруд, застосування нових технічних засобів і технологій; охорони земель і ґрунтів 

від забруднення відходами, небезпечними речовинами; охорони земель оздоровчого, рекреаційного, 

історико-культурного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, від ерозії та 

зсувів, у процесі містобудівної діяльності, 

Водний кодекс України, прийнятий 6 червня 1995 року, забезпечує правову охорону вод від 

забруднення, засмічення і виснаження і регулює порядок їхнього використання. 

Водний кодекс встановлює пріоритет питного і побутового водокористування. З метою охорони 

вод, які використовуються для питних і побутових, курортних, лікувальних і оздоровчих потреб, 

встановлюються округи і зони санітарної охорони із суворим режимом використання, а також 

водоохоронні зони лісів. 

У Водному кодексі закріплені обов'язки водокористувачів щодо раціонального використання 

водних об'єктів, економного використання води, відновлення і поліпшення її якості. Власники засобів 

водного транспорту, лісосплавні організації повинні не допускати забруднення і засмічення вод 

внаслідок втрати масел, хімічних речовин і нафтопродуктів, деревини. 

Сільськогосподарські підприємства повинні запобігати забрудненню вод мінеральними 

добривами і отрутохімікатами. У Водному кодексі встановлено кримінальну або адміністративну 

відповідальність за порушення водного законодавства (самовільне захоплення водних об'єктів, забруднен-

ня і засмічення вод, безгосподарське використання вод, введення в експлуатацію підприємств та 

інших об'єктів без споруд, які запобігають забрудненню і засміченню вод та ін.), а також передбачено 

відшкодування збитків, заподіяних порушенням водного законодавства. 

Правову основу законодавства, яке регулює питання використання та охорони надр, є 

Конституція України, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Кодекс 

України «Про надра» від 27 липня 1994 р., Гірничий закон України, Закон України «Про державну 

геологічну службу України» та інші нормативні акти. 

Кодекс України про надра, прийнятий 24 липня 1994 року, регулює гірничі відносини з 

метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб 

суспільства у мінеральній сировині, охорони надр, гарантування безпеки людей, майна, навколишнього 

природного середовища під час користування надрами. 

Кодекс визначає поняття про надра, порядок і види користування надрами, основні вимоги в 

галузі охорони надр. Такими вимогами, зокрема, є: 

• забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; 

• додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування; 

• раціональне вилучення і використання корисних копалин і наявних у них компонентів; 

• недопущення шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами; 

• охорони родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, 

що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їхню 

розробку, тощо. 

У Кодексі про надра встановлений перелік правопорушень законодавства про надра, які тягнуть 

за-собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно з 

законодавством України: 

• самовільне користування надрами; 

• порушення норм, правил і вимог щодо проведення робіт з геологічного вивчення надр; 

• вибіркове вироблення багатих ділянок родовищ, що призводить до наднормативних витрат 

корисних копалин; 

• наднормативні витрати і пошкодження якості корисних копалин під час їхнього добування; 



• пошкодження родовищ корисних копалин; 

• невиконання правил охорони надр та вимог щодо безпеки людей, майна і навколишнього 

природного середовища щодо шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, тощо. 

Лісовий  кодекс України, прийнятий 21 січня 1994 року, регулює відносини з охорони і 

відтворення лісів, посилення їх корисних властивостей та підвищення продуктивності, раціонального 

використання та відтворення лісів. 

Відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну) за 

порушення лісового господарства несуть особи, винні у: 

• незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників; 

• порушенні вимог пожежної безпеки в лісах, знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу 

або необережного поводження з вогнем, внаслідок забруднення лісу хімічними та радіоактивними 

речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними та іншими видами шкідливого впливу; 

• порушенні строків лісовідновлення; 

• знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на 

плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу, 

тощо. 

 

 


