
Тема 2.3. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища 

Семінарське заняття 3 

Тема. Правові аспекти природокористування 

План 

1. Екологічне законодавство України. Політика і стратегія природокористування. 

2. Структура екологічного законодавства України. 

3. Законодавча база правового регулювання охорони навколишнього природного середовища. 

4. Відповідальність за екологічні правопорушення. 

5. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища. 

 

Ключові поняття: граничнодопустимі викиди (ГДВ), граничнодопустимі концентрації (ГДК), 

граничнодопустимі скиди (ГДС), державне управління охорони природи, екологічна експертиза, 

екологічне законодавство, екологічне право, екологічний аудит, екологічний менеджмент, 

екологічний паспорт, екологічні обов’язки та права громадян, екологічні правопорушення, екологічні 

стандарти, ліміти, міжнародні угоди, право природокористування, принципи і закони 

природокористування, прогнозування, спостереження 

 

Рекомендовані реферати 

1. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища. 

2. Правові аспекти державного фінансування природоохоронної діяльності в Україні. 

3. Система екологічних стандартів. 

4. Екологічна експертиза: сутність, мета і завдання. 

5. Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

6. Досвід екологічного виховання населення за кордоном. 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1.Дайте визначення поняття «екологічне законодавство». 

2.Що означає поняття «право природокористування»? 

3.Назвіть різновиди права природокористування. 

4.Що регулює екологічне право? 

5.Назвіть основні законодавчі акти і документи у галузі 

охорони природи України. 

6.Як називається основний законодавчий акт в Україні? 

7.Що таке екологічний стандарт? 

8.Що включає система екологічних стандартів? 

9. Що таке система екологічного контролю? 

11. Охарактеризуйте систему екологічного контролю в Україні. 

12.Як називається спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань охорони 

навколишнього природного середовища? 

13. Які функції виконує Міністерство екології та природних ресурсів України? 

14. Які органи державної влади здійснюють природоохоронну діяльність? 

15. Назвіть органи державного управління у галузі екології загальної та спеціальної компетенції. 

 

Творчі завдання 

 

1.Охарактеризуйте структуру державного управління природокористуванням в Україні. 

2.Порівняйте екологічне законодавство України із чинним в ЄС. 

3.Визначте роль ресурсозбереження у розв’язанні проблем природокористування у розвинених 

країнах. 

 

Методичні рекомендації 

       При відповіді на 1 питання необхідно згадати, що екологічне законодавство України – 

це ціла система нормативно-правових актів, що містять еколого-правові норми, які здатні 



регулювати екологічні правовідносини, що виникають у галузі використання природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки. Мета реалізації 

національної екологічної політики полягає в стабілізації і поліпшенні екологічного стану території 

держави шляхом утвердження національної екологічної політики як інтегрованого фактора 

соціально-економічного розвитку України для забезпечення переходу до сталого розвитку економіки 

та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування. 

Основними цілями національної екологічної політики є: досягнення безпечного для 

здоров’я людини стану навколишнього природного середовища; підвищення рівня громадської 

свідомості з питань охорони навколишнього природного середовища; поліпшення екологічної 

ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки; удосконалення системи інтегрованого 

екологічного управління шляхом включення екологічної складової до програм розвитку секторів 

економіки; удосконалення регіональної екологічної політики, зменшення негативного впливу 

процесів урбанізації на навколишнє природне середовище; припинення втрат біо- та ландшафтного 

різноманіття, формування екомережі, розвиток заповідної справи; забезпечення екологічно 

збалансованого використання природних ресурсів. 

          При відповіді на 2 та 3 питання необхідно взяти до уваги те , що серед різноманітних форм 

вираження еколого-правових норм (законів, кодексів, декретів, указів, постанов, розпоряджень, 

положень, інструкцій, методик, правил і т.п.) найбільш важливими є законодавчі акти. Сукупність 

усіх законодавчих еколого-правових актів, які регулюють, встановлюють або визначають екологічні 

правовідносини називають екологічним законодавством. В його склад входять загальні, специфічні 

та міжгалузеві законодавчі акти. Система екологічного законодавства України є досить 

прогресивною, тому що вона створювалася вже в умовах незалежності з використанням досвіду 

світових лідерів, в галузі екологічного права. Сьогодні ми можемо сміливо констатувати, що той 

"правовий вакуум" в сфері охорони довкілля і екологічної безпеки, що утворився одразу після 

проголошення незалежності ліквідовано. За ці роки в Україні прийнято кілька десятків законів та 

кодексів що регулюють всю гамму екоправових відносин у державі. 

   Структура екологічного законодавства є аналогічною структурі екологічного права. Зрозуміло, 

якщо наша держава ставить за мету інтеграцію в загальносвітовий правовий простір, українське 

екологічне законодавство потребує подальшої розробки з метою урахування загальноприйнятих 

світовим співтовариством стандартів і норм в галузі екологічної діяльності та охорони довкілля. На 

часі систематизація і кодифікація існуючих правових норм, зокрема обговорюється питання про 

зміну назви закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" на закон "Про 

основи екологічного законодавства" та прийняття єдиного кодифікованого акту – Екологічного 

кодексу України. 

         При відповіді на 4 питання необхідно згадати, що відповідальність в екологічному праві є 

важливим складовим елементом правового забезпечення раціонального природокористування, 

відновлення екологічних об’єктів і охорони довкілля, яка, в свою чергу, має на меті покарання 

винних, припинення і попередження порушень законодавства у галузі природокористування та 

охорони навколишнього природного середовища, а також поновлення порушених прав власників 

природних ресурсів і природокористувачів тощо. Відносини у сфері охорони навколишнього 

середовища і використання природних ресурсів урегульовано цілою низкою нормативно-правових 

актів, серед яких закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

охорону атмосферного повітря», «Про природно-заповідний фонд України», а також Водний, 

Земельний та Лісовий кодекси і Кодекс про надра. Кожен з цих документів регулює ту чи іншу сферу 

екологічних правовідносин і встановлює певні правила, що є обов’язковими для виконання усіма 

учасниками таких правовідносин. І цілком логічно, що якщо існують певні правила, то існують і 

норми, які встановлюють відповідальність за їх порушення. Ст. 68 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» зазначено, що порушення законодавства України про 

охорону навколишнього середовища тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну і 

кримінальну відповідальність. 

          При відповіді на 5 питання необхідно згадати, що міжнародно-правова охорона 

навколишнього середовища являє собою сукупність цілеспрямованих дій суб’єктів міжнародного 

права, спрямованих на охорону природного середовища, забезпечення його раціонального 

використання з метою збереження сприятливої для життєдіяльності людства планетарної 

екосистеми. 



Міжнародне співробітництво у галузі охорони навколишнього середовища здійснюється на 

глобальному (всесвітньому), регіональному (напр., європейському, панамериканському, 

тихоокеанському тощо) та локальному (напр., придунайському, карпатському, азово-

чорноморському) рівнях. 

          Перелік об’єктів навколишнього середовища, щодо яких здійснюється міжнародно-правова 

охорона, є досить широким. В цілому ж можна виділити такі їх групи: об’єкти природного 

(живого)середовища – флора і фауна; об’єкти неживого середовища – морські і прісноводні басейни 

(гідросфера), повітряний басейн (атмосфера), ґрунт (літосфера), та космічний простір; об’єкти 

штучного середовища, утворені внаслідок діяльності людини. 

          В галузі міжнародно-правової охорони навколишнього середовища сформовано два рівня 

принципів – основні принципи міжнародного права (принципи, передбачені, перш за все Статутом 

ООН) які мають силу норм jus cogens, та спеціальні принципи, закріплені Стокгольмською 

декларацією 1972 р. та Декларацією Ріо-де-Жанейро 1992 р. До таких спеціальних принципів, 

зокрема, відносяться:  право людей на життя у сприятливому оточуючому середовищі;  

відповідальність людства за охорону довкілля перед нинішнім та прийдешніми поколіннями; 

суверенне право держав використовувати власні природні ресурси та обов’язок не завдавати шкоди 

навколишньому середовищу інших держав. 
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