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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерська робота слухача Національного університету цивільного 

захисту України  Ашурова Канана Ісахан  огли «Державна політика 

екологічної безпеки держави».  

 У роботі розкриваються проблеми екологічної безпеки як стану 

захищеності кожної окремої людини, суспільства, держави від надмірної 

загрозливої екологічної небезпеки. Аналізуються теоретико-методологічні, 

методичні, організаційно-правові, економічні та практичні аспекти 

формування та реалізації державної екологічної політики. Розглянуто широке 

коло актуальних питань, зокрема: нормативно-правового розподілу 

екологічного податку у зв‘язку з посиленням фінансово-бюджетної 

децентралізації; узагальнення зарубіжного досвіду реформування механізму 

реалізації державної екологічної політики; підготовки пропозицій з 

удосконалення державної політики  структури національної системи 

екологічного оподаткування відповідно до прийнятої в країнах-членах ЄС; 

удосконалення теоретичних і методичних підходів до формування 

нормативно-правового забезпечення реалізації державної екологічної 

політики на тлі ґрунтовного аналізу відповідних економічних механізмів 

європейських держав з метою забезпечення сталого розвитку. 

Визначено шляхи його використання для забезпечення екологічної 

безпеки. Запропоновано напрями вдосконалення системи державного 

управління екологічною безпекою в Україні, а саме: реструктуризація 

промислового виробництва, виведення з експлуатації застарілих виробництв 

і устаткування, впровадження екологічно чистих технологій і виробництв; 

розвиток нормативно-правової бази та економічного механізму охорони 

навколишнього середовища і природокористування; вдосконалення системи 

екологічного моніторингу, розширення інформаційного забезпечення; 

вдосконалення системи екологічного виховання та освіти; ефективне та 

безпечне поводження з відходами; реформування системи екологічного 
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урядування; реформування системи державного природоохоронного 

контролю; розширення участі громадськості у вирішенні проблем безпеки з 

використанням вітчизняного досвіду та підходів, які використовують у 

зарубіжних країнах.  

Наведено приклади країн, що мають прогрес на шляху розвитку 

«зеленої» економіки та посідають високі позиції. Доведено, що рівень 

розвитку «зеленої» економіки значно відрізняється між країнами, оскільки це 

залежить від специфіки природного та людського капіталу кожної країни та її 

загального рівня розвитку. Досліджено ключові етапи розвитку екологічного 

страхування, основні правові засади страхування екологічних ризиків у 

країнах пострадянського простору. Основна увага приділена тим положенням 

зарубіжного законодавства про екологічне страхування, які не враховані нині 

в законодавстві України. 
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ВСТУП 

Наслідки глобальних екологічних проблем зумовлюють активний 

пошук людством шляхів їх усунення. Екологічна криза сучасності має 

філософськокультурологічний, світоглядний характер. Вирішення 

екологічних проблем неможливе без усвідомлення себе і природи як єдиного 

цілого, вироблення таких узагальнених моделей і принципів поведінки, які 

реалізують духовні й фізичні потреби людини та водночас спонукають до 

екологічно безпечної діяльності, узгодженої із функціонуванням біосфери. 

Безперечно, вирішальна роль у розвитку суспільства майбутнього й 

гармонізації відносин між людиною і природою належить сучасній молоді. 

Тому вкрай необхідним для неї є підвищення рівня екологічної освіти, 

осмислення можливих шляхів розвитку суспільства й природи у ХХІ ст., 

засвоєння складних, але надзвичайно важливих екологічних законів, 

принципів функціонування екосистем і біосфери, життєствердних зв’язків 

людства зі світом, що оточує його [].  

Національна доктрина розвитку освіти України в XXI ст., Концепція 

екологічної освіти і виховання визначають одне із важливих соціально 

значущих завдань сучасних вищих навчальних закладів – виховання в 

особистості дбайливого, відповідального ставлення до довкілля на основі 

усвідомлення єдності людини й природи та вироблення таких моделей 

поведінки, що мотивують і спонукають до екологічно безпечної діяльності. 

Глобальна актуалізація екологічної проблематики наприкінці XX – на 

початку XXI ст., повсюдність екологічної складової людського буття 

зумовлюють начальну потребу збалансованого, цілісного, комплексного 

підходу до аналізу і розв’язання екологічних питань. Це засвідчують 

публікації результатів досліджень сучасних аспектів філософії і філософії 

політики, що стосується екологічної проблематики [3]. 

Проблеми екологічної політики: в контексті теоретичних та 

практичних засад удосконалення державного управління розглянуті у 

роботах, С.Домбровська, О. Амосов, В. Бакуменко, В. Голуб, В. 
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Дзюндзюк,Т.Галушкіної, М.Грановської; з позицій регіонального та 

державного управління досліджували А.Голіков, В.Керецман, О.Куценко, 

В.Лісничий, Н.Нижник, В.Рехкал, С.Романюк, Л.В. Сергієнко, О.М. 

Дзюбенко, С.В. Ожго; питанню державотворення в контексті взаємозв’язку 

сталого розвитку та трансформації економіки присвячені роботи О.Білорус, 

О.Врублевської, Г.Дзяни, А.Романовича, Л.Сергієнко; глобальним питанням  

охорони навколишнього природного середовища (М. Бринчук, С. Боголюбов, 

Т. Бєльська, М. Васильєва, В. Волошин, Р. Гіззатуллін, А. Голіченков, О. 

Дубовик, Т. Захарченко, та ін.) 

Фундаментальнізасадизпроблематикиглобалізаціїтавирішенняміжнарод

нихекологічнихпроблем, 

економікиприродокористуваннятаформуваннянаціональноїекологічноїполіти

кизробиливідомівітчизнянівчені: О.Ф. Балацький, Б.В. Буркинський, О.О. 

Веклич, В.М. Геєць, Т.П. Галушкіна, Л.C. Гринів, Б.М. Данилишин, М.І. 

Долішній, А.Ю. Жулавський, С.М. Ілляшенко, В.С. Кравців, Л.Є. Купінець, 

Л.Г. Мельник, О.Ю. Попова, О.В. Прокопенко, І.М. Си-някевич, О.В. 

Садченко, О.М. Теліженко, Ю.Ю. Ту-ниця, С.К. Харічков, М.А. Хвесик, Є.В. 

Хлобистов, й такізарубіжнівчені: М.Ф. Реймерс, В.І. Корміліцин, Дж. Гоуди, 

Ф. Карелл, Р. Коуз, Дж. Форрестер, Й. Шумпетер, W.J. Baumol, L. Bovenberg, 

H. Daly, J. Farley, M. Faber, L. Goulder, E. Louka, J. Loomis, J. Proops, Ph. 

Sands, T. Zylicz,і багатьох інших. Проте окремі питання потребують 

детальнішого опрацювання. 

Недостатньо розроблені питання впровадження та подальше 

вдосконалення екологічної політикидержави а підприємствах харчової 

промисловості. Потребує негайного вирішення проблема запровадження 

екологічного моніторингу, екологічного оподаткування та страхування. 

Попри наявність наукових розробок з проблем управління розвитком 

екологічної політикидержави, питання обґрунтування механізмів 

розвиткудержавної   політики  екологічної  безпеки  держави є недостатньо 

вивченими, що й обумовило вибір теми, об'єкту та предмету дослідження. 
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Метою магістерського дослідження є обґрунтування теоретичних засад 

та розроблення засобів удосконалення механізмів розвитку державної   

політики  екологічної  безпеки  держави.  

Для досягнення мети дослідження встановлено та вирішено такі 

завдання:  

– вивчено погляди неокласичної школи економічної теорії участі 

вирішення екологічних  проблем суспільства; 

– поглиблено знання про природокористування та еколого-економічні 

відносини природокористування як об’єкту економічного дослідження;  

– надано наукове обґрунтування критерію ефективності міжнародних 

еколого-економічних відносин природокористування;  

– досліджено зарубіжний досвід використання економічного 

інструментарію та особливостей управління природокористуванням;  

– представлено концептуальні аспекти реалізації міжнародної 

екологічної політики та вирішення міжнародних проблем 

природокористування; 

– визначено зміст та структуру механізму реалізації міжнародної 

екологічної політики. 

Об’єкт дослідження – державна екологічна політика. 

Предмет дослідження – механізми формування та розвитку державної   

політики  екологічної  безпеки  держави. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в структуризації 

державного управління щодо вироблення і реалізації сучасної державної 

екологічної політики. Отримані результати є підґрунтям коригування 

напрямів подальшої розробки механізмів формування  системи державного 

управління щодо державної екологічної політики. 

Джерелами інформації є законодавчі акти Верховної Ради України, 

Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 
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України, рішення міністерств і відомств, статистичні збірники Державного 

комітету статистики України. 

Результати виконаного дослідження вирішують важливу наукову 

проблему забезпечення раціонального природокористування та охорони 

навколишнього природного середовища на основі обґрунтування 

економічних механізмів з реалізації міжнародної екологічної політики на всіх 

рівнях управління. 
Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів,висновків, 

списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

1.1 Історія розвитку та формування державної екологічної політики  

Сьогодні, коли на всій планеті під людським впливом відбулися 

помітні зміни як живої, так і неживої природи, дедалі більшого значення 

набуває гармонійна взаємодія суспільства та природи, оскільки людина 

отримує від природи все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, 

матеріали, черпає в ній емоційну й естетичну наснагу. Тому вкрай необхідна 

не лише чітка стратегія охорони природного середовища та посилення 

контролю за природокористуванням, але й добре продумана система 

екологічної освіти й виховання населення[ ]. 

Погіршення екологічної ситуації значно вплинуло на свідомість не 

тільки окремих людей, а й суспільства в цілому. Стурбованість людей за стан 

природного середовища на початку XXI ст. виражається значно вище, ніж це 

було на початку70-х рр. XX ст., коли вони ознайомилися зі змістом і 

висновками першої доповіді «Межі зростання» (1972), представленого 

американськими дослідниками Римському клубу. Багатьма країнами світу 

було вжито заходів щодо зменшення негативного впливу їх економік на 

навколишнє середовище, але істотних результатів вони не дали. Ті ж 

дослідники в своїй третій доповіді «Межі зростання: 30 років потому» 

змушені визнати, що «на жаль, навантаження з боку людини на навколишнє 

середовище продовжує зростання, незважаючи на розвиток технологій та 

зусилля громадських організацій. Становище ускладнюється тим, що 

людство вже вийшло за межі і знаходиться в нестійкій області. Однак 

розуміння цієї проблеми в усьому світі гнітюче слабке. Щоб знизити вплив 

на навколишнє середовище і повернутися додопустимого рівня, необхідно 

змінити особистісні та суспільні цінності, ащоб домогтися у політиків 
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підтримки в цій галузі, потрібно дуже багато часу[1, с. 21]. Для прискорення 

цього процесу слід почати формувати у них екологічну свідомість, а політиці 

надати екологічну вираженість 

Екологія - відносно молода наука, яка стала бурхливо розвиватися в 

другій половині XX століття. Цьому сприяла необхідність вирішення таких 

важливих проблем сучасності, як раціональне використання природних 

ресурсів, профілактика забруднення середовища промисловими відходами та 

транспортом, запобігання знищенню природних угруповань, збереження 

генофонду рослинного і тваринного світу. Екологія дає уявлення про те, яким 

чином досягти симбіозу техніки, виробництва і природи. 

В якості окремої дисципліни екологія виділилася на рубежі XX 

століття, і отримала громадську популярність в 1960-і роки, в зв'язку з 

широко поширеним занепокоєнням за станом навколишнього середовища 

[1]. Проте, ідеї екології в якійсь мірі відомі вже давно, і принципи екології 

розроблялися поступово, тісно переплітаючись з розвитком інших 

біологічних дисциплін. Таким чином, можливо, одним з перших екологів був 

Аристотель. В «Історії тварин» він дав екологічну класифікацію тварин, 

писав про середовище проживання, тип руху, сезонну активность, суспільне 

життя, наявность притулків, використання голосу. Його послідовник став 

Теофраст, він в основному досліджував рослини і вважається античним 

основоположником геоботаніки. Пліній Старший у своїй роботі «Природна 

історія» представив економічне підгрунтя зооекологічних уявлень. В 

індійських трактатах «Рамаяна» і «Махабхарата» (VI-I століття до н. е.) 

Всередині XIX сторіччя, стало остаточно зрозумілим, що неможливо вивчати 

живі організми окремо від їхнього середовища існування. Саме поняття 

"екологія" ("наука про баланс") у 1866 році ввів видатний німецький біолог 

Ернст Геккель і описав екологію як "науку про відносини організму з 

навколишнім зовнішнім світом, куди ми в широкому розумінні можемо 

включити всі умови існування". 



13 
 

Після Геккеля в поняття екологія вносились різні по змісту визначення, 

які розширювали предмет цієї галузі знань. 

Сьогодні екологія, в широкому значенні, визначається як комплексна 

інтегральна наука, яка досліджує навколишнє середовище (екосферу 

планети), його вплив на суспільство та зворотну реакцію природи на 

діяльність людства. 

З розвитком технічного прогресу стан навколишнього середовища 

стало погіршуватися, що привернуло увагу світової спільноти. Люди 

помітили, що повітря стало забрудненим, зникають види тварин і рослин, 

погіршується вода в річках. Цим і багатьом іншим явищам дали назву - 

екологічні проблеми. 

Проблеми охорони навколишнього середовища ізабезпечення високого 

рівня екологічної безпеки є тим одним з факторів, під впливом якого все 

більше країн світу формують іреалізують загальнодержавну та регіональну 

політику. Однією зїї завдань є вирішення наявних екологічних проблем, 

забезпеченняекологічної безпеки та запобігання легітимними 

засобамивиникнення нових, можливо шляхом впровадження 

відповіднихстандартів, створення системи «колективної відповідальності» за 

стандовкілля, тощо.  

Внаслідок усвідомлення того, що глобальний характер впливулюдської 

діяльності на природу і середовище проживання став сумноюреальністю, 

було визначено, що вплив антропогенних чинників наприроду, яка не 

контролюється, досягло рівня її самозахисту, і виникла ідея свідомого 

управління еволюцією біосфери  для вирішення протиріч технічного 

прогресу стали створюватися програми практичних дій: «Римський клуб», 

«Globalchange», «Геосфера -біосфера » та ін. Кожна з цих програм зіткнулася 

з проблемою співвідношенняеволюції природного середовища і людської 

культури. Так, в 70-х роках ХХ ст. вроботі Римського клубу були досить 

чітко визначені сценарії можливоїекологічної катастрофи, до якої поступово і 

неухильно наближаєтьсясучасна цивілізація[2]. У зв'язку з цим,першим 
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федеральним законодавством США, яке стосувалося забруднення повітря, 

1960-ті роки поклали початок сучасній екологічній політиці. Етап був 

створений для змін публікацією бестселера «Рейчел Карсон» «Нью-Йорк 

Таймс» в 1962 році «Безмовна весна» та посилила екологічний рух. 

Засновник Дня Землі Гейлорд Нельсон, тодішній американський сенатор з 

Вісконсина, після того, як став свідком розгромів масового розливу нафти 

1969 року в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, прославився своєю 

природоохоронною роботою. 2 грудня 1970 р. Сенат підтвердив 

адміністратора Рукльгауза, що є традиційною датою, яка використовується як 

народження Агентства охорони навколишнього природного середовища 

США (EPA). П'ятьма місяцями раніше, у липні 1970 року, президент Ніксон 

підписав План реорганізації № 3, який закликав створити EPA. На той час 

екологічна політика була двосторонньою проблемою, а зусилля Сполучених 

Штатів Америки допомогли розпалити країни у всьому світі у створенні 

екологічної політики. У цей період було прийнято законодавство щодо 

регулювання забруднюючих речовин, які потрапляють у повітря, водограй та 

утилізацію твердих відходів. Президент Ніксон у 1970 році підписав Закон 

про чисте повітря, який визначив США одним із світових лідерів з охорони 

навколишнього середовища. виник цілий комплекс проблем, що стосуються 

умов, можливостей і шляхівреалізації цієї мети.З тих пір була розроблена 

широка мережа законів, які регулюють всю область охорони навколишнього 

середовища, включаючи контроль повітряного забруднення, охорону водних 

ресурсів, політику відходів, а також охорону природи, контроль над 

хімічними речовинами, біотехнологіями і іншими промисловими ризиками. 

У Європейському Союзі найпершу Програму екологічних дій було 

прийнято представниками національного уряду в липні 1973 року під час 

першого засідання ради міністрів навколишнього середовища. З цього часу 

розвивається все більш щільна мережа законодавств, яка зараз поширюється 

на всі сфери охорони навколишнього природного середовища, включаючи 

контроль забруднення повітря, захист води та політику відходів, а також 
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охорону природи та контроль хімічних, біотехнологічних та інших 

промислових ризиків. Таким чином, екологічна політика ЄС стала основним 

напрямком європейської політики. Німецький Umweltbundesamt був 

заснований у Берліні 1974 року. 

Загалом організації все більше усвідомлюють свої екологічні ризики та 

вимоги до ефективності. Відповідно до стандарта ISO 14001 вони 

розробляють екологічну політику, придатну для їх організації. Ця заява 

окреслює екологічні результати діяльності організації, а також її екологічні 

цілі. Написані вищим керівництвом організації, вони документують 

зобов'язання щодо постійного вдосконалення та дотримання законних та 

інших вимог, таких як цілі екологічної політики, встановлені їхніми урядами. 

В даний час в структуру політичної свідомості входять і 

уявленнялюдей про природне середовище їхнього буття, її якості. 

Незадоволеність її станом,бажання змінити характер ставлення до неї 

людини і суспільства призводить до того, щоці бажання людей, їх думки 

щодо природного боку свого буття сталивключатися і в їх політичну 

свідомість. А коли екологічні аспекти буття людейстають предметом 

сприйняття інших суб'єктів політики, тоді вони втілюютьсяу відповідних 

еколого-політичних концепціях і стають стратегією їх конкретної практичної 

діяльності по реалізації цих концепцій. 

Екологічна політика — це прихильність організації чи уряду до 

законів, правил та інших механізмів політики, що стосуються екологічних 

питань. Ці питання, як правило, включають забруднення повітря та води, 

поводження з відходами, управління екосистемами, підтримання 

біорізноманіття, захист природних ресурсів, дикої природи та зникаючих 

видів. Що стосується екологічної політики, слід наголосити на важливості 

впровадження екологічно орієнтованої політики на глобальному рівні для 

вирішення питань глобального потепління та зміни клімату. Політика щодо 

енергетики та регулювання токсичних речовин, включаючи пестициди та 

багато видів промислових відходів, є частиною теми екологічної політики. 
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Ця політика може бути навмисно спрямована на спрямування та нагляд за 

діяльністю людини і тим самим запобігати шкідливому впливу на біофізичне 

середовище та природні ресурси, а також переконатися, що зміни 

навколишнього середовища не мають шкідливого впливу на людину. 

Корисно враховувати, що екологічна політика включає два основні 

терміни: навколишнє середовище та політику. Навколишнє середовище 

відноситься до фізичних екосистем, але може також враховувати соціальний 

вимір (якість життя, здоров'я) та економічний вимір (управління ресурсами, 

біорізноманіття). Політика може бути визначена як «хід дій або принцип, 

прийнятий або запропонований урядом, партією, бізнесом або особою». 

Таким чином, екологічна політика фокусується на проблемах, що виникають 

внаслідок впливу людини на навколишнє середовище, яка реагує на людське 

суспільство, роблячи (негативний) вплив на людські цінності, такі як міцне 

здоров'я або «чисте і зелене» довкілля. 

Екологічні проблеми, які зазвичай стосуються екологічної політики, 

включають (але не обмежуються ними) забруднення повітря та води, 

поводження з відходами, управління екосистемами, захист біорізноманіття, 

охорона природних ресурсів, дикої природи та зникаючих видів, а також 

збереження цих природних ресурсів для майбутніх поколінь. Відносно 

недавно екологічна політика також брала участь у повідомленні екологічних 

питань. 

Процес державотворення в Україні визначився прийняттям Конституції 

України, яка утвердила її як правову, демократичну, соціальну державу. 

Конституція України визнає людину, її життя, честь і гідність, 

недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю та встановлює, що 

права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст та спрямованість 

діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав та свобод людини є головним обов'язком держави. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
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Відповідно до статті 1 Конституції України - Україна є демократичною, 

соціальною, правовою державою.Розбудова високорозвиненої соціальної 

держави в Україні стала вкрай необхідним і визначила актуальну потребу в 

формуванні концептуальної моделі і механізмів функціонування такої 

держави. Активна та ефективна соціальна політика повинна стати міцним 

підгрунтям всебічного інноваційного, соціального розвитку країни, 

інтегрування в Європейський Союз, підставою для розбудови соціальної 

держави з конкурентоспроможною соціально орієнтованою ринковою 

економікою, здатною забезпечити людський розвиток, гідний рівень і якість 

життя громадян. 

Життя і здоров'я людини визнається найбільшою цінністю, тому 

необхідно забезпечити захист даного права всіма способами і засобами 

державного впливу. Захист життя і здоров'я людини неможлива без 

створення і забезпечення сприятливого середовища проживання, під якою 

впершу чергу слід розуміти навколишнє середовище людини. Таким чином, 

забезпечення сприятливого навколишнього середовища як основи життя і 

здоров'я людини, є одним з найважливіших напрямів державної політики. 

Існування екологічної політики (політики в галузі охорони 

навколишнього середовища) як самостійного напрямку політики державної 

дуже характерно для більшості економічно і промислово розвинених держав, 

де досить високий рівень соціального і національної самосвідомості значним 

чином стримує негативні техногенні впливи на навколишнє середовище за 

допомогою ідеологічних механізмів - екологічного виховання і освіти, 

розвитку екологічних рухів, тощо. Через дані механізми екологічні ідеї 

знаходять своє вираження в державній політиці, втілюючись в подальшому в 

законодавстві. 

Екологічна політика України– явищемолоде і вимагає ретельного 

опрацювання, реалізується через систему органів державної влади, що 

здійснюють управління в галузі охорони навколишнього середовища і 

природокористування. Саме тому одним з основних напрямків екологічної 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
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політики було і залишається вдосконалення державного управління в цій 

сфері державного регулювання. 

Щоб створити систему державного управління і забезпечити її 

нормативно-правовими механізмами, спочатку слід домовитися про головне, 

про ідеологію наших відносин з природою. Цей «договір» між суспільством і 

природою закріплюється в документі, який визначає державну екологічну 

політику. Під державною екологічною політикою розуміється сукупність 

природоохоронних цілей, завдань і пріоритетів, що існують на державному 

рівні. На підставі затвердженої вищим органом влади екологічної політики 

розробляється законодавство, за допомогою якого і реалізуються намічені 

цілі []. 

Державна екологічна політика не може бути реалізована без 

інформаційного забезпечення через розвиток єдиної державної системи 

екомоніторингу, єдиної метрології для зіставлення даних про стан 

навколишнього природного середовища. 

Основні напрямки наукового забезпечення в галузі екології та 

природокористування спираються на розробку теоретичних і технологічних 

аспектів переходу України до сталого розвитку фундаментальних досліджень 

в області глобальних екологічних проблем, розробку екологічно ефективних і 

ресурсозберігаючих технологій, а також на вирішення проблем відтворення 

природних ресурсів, якості довкілля, збереження біорізноманіття.Особлива 

увага приділяється розробкам методології еколого-економічної оцінки 

вартості природних об'єктів з урахуванням їх функції оцінки екологічних 

ризиків. 

Головним завданням переходу до сталого розвитку ставилося завдання 

«збалансованого рішення проблем соціально-економічного розвитку і 

збереження сприятливого навколишнього середовища та природно-

ресурсного потенціалу», а в переліку конкретних завдань визначено дві 

головні: 
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1. Домогтися докорінного поліпшення стану навколишнього 

середовища за рахунок екологізації економічної діяльності в рамках 

інституціональних і структурних перетворень, що дозволяють забезпечити 

становлення нової моделі господарювання та широке розповсюдження 

екологічно орієнтованих методів управління; 

2. Ввести господарську діяльність в межі ємності екосистем на основі 

масового впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, 

цілеспрямованих змін структури економіки, структури особистого й 

суспільного споживання. 

У цій концепції значне місце було відведено регіональним програмам 

переходу до сталого розвитку, реконструкції регіональної промисловості з 

урахуванням господарської ємності території. Насправді концепція не була 

застосована на практиці. 

Провідне значення набуває усунення протиріч в нормативному 

правовому забезпеченні та правозастосуванні в області розробки, 

використання природних ресурсів та природоохоронних заходів, особливо 

при проведення конкурсів, тендерів, аукціонів на право реалізації проектів. 

Необхідно розвивати державну стандартизацію в галузі охорони 

навколишнього середовища, закріплення в нормуванні виробництв, 

міжнародних еко-стандартів, що забезпечують зниження антропогенного 

навантаження на середовище проживання. 

Формування екології як науки почалося у ХІХ–ХХ ст. і триває донині. 

З виходом екології на глобальний – біосферний рівень, унаслідок появи 

нових практичних потреб, обумовлених розвитком технологій, йдеться про 

інтеграцію та диференціацію екологічних знань. Унаслідок цих двох 

протилежних, але взаємообумовлених процесів ускладнюється структура 

екології, з’являються нові підрозділи, а сама наука поширює свої межі 

пізнання за рамки біологічної науки. 

Таким чином, можна зробити висновок, що екологічна політика є 

сукупністю розвиваючих ідей та уявлень людини на характер його відносин 
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до природі, які виступають теоретичною основою для свідомого регулювання 

суб'єктами політики цих відносин і орієнтують суспільство на здійснення 

раціональних форм природокористування. Оволодіння людьми еколого-

політичною свідомістю сприятиме формуванню у них конкретних 

пропозицій і рекомендацій політикам і управлінцям різних відомств і 

організацій щодо поліпшення якості природного середовища своєї країни. 

 

1.2. Основні поняття, форми та методи державної екологічної 

політики. 

Здійснення державної політики у сфері забезпечення екологічної 

безпеки насамперед повинно передбачати визначення пріоритетів цілей та 

елементів державної влади щодо їх досягнення. Екологічна безпека – це 

складова національної безпеки, що забезпечує захищеність життєво 

важливих інтересів людини, суспільства, довкілля та держави від реальних 

або потенційних загроз, що створюються антропогенними чи природними 

чинниками стосовно навколишнього середовища. Закони України серед 

пріоритетів національних інтересів окреслюють екологічний аспект як 

забезпечення екологічно та техногенно-безпечних умов життєдіяльності 

громадян і суспільства, збереження навколишнього середовища та 

раціональне використання природних ресурсів. Розробка державної політики 

забезпечення екологічної безпеки – це шлях до вирішення та попередження 

екологічних та техногенних проблем. 

Основними напрямами державної політики в галузі охорони 

навколишнього середовища, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки", затвердженими Верховною Радою 

України у 1998 р. Цей документ передбачає довгострокову стратегію 

розв'язання екологічних проблем в Україні на національному, регіональному, 

місцевому та об'єктному рівнях. 

У загальному сенсі екологічна політика - це комплекс політичних, 

економічних, юридичних, освітніх та інших заходів, спрямований на 
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врегулювання впливу людства на природу. У більш вузькому сенсі це заходи 

з охорони навколишнього середовища та раціонального використання 

природних ресурсів. 

Як система, екологічна політика включає в себе такі елементи: 

принципи, пріоритети, цілі, суб’єкти, об’єкти, механізми реалізації, 

інструменти тощо. Вищевикладене дає підстави зазначити, що державна 

екологічна політика – це складова політики держави, що відображає 

сукупність її цілей і завдань у сфері екології, які формуються політичною 

системою держави відповідно до її соціального призначення і реалізуються 

нею за допомогою певних механізмів. 

Державну екологічну політику можна також визначити як діяльність 

органів державної влади, орієнтовану на формування та розвиток 

екологічного виробництва/споживання та екологічної культури 

життєдіяльності людини. З огляду на це, екологічна політика піддається 

впливу таких факторів, як: темпи розвитку виробництва, економічна та 

соціальна стабільності, рівень екологічної культури населення, забезпечення 

фахівцями, масштаби природокористування. Таким чином, можна окреслити 

основні напрями державної екологічної політики (табл. 1). 

 

  
Таблиця 1. 

Основні напрями державної екологічної політики 
Основні напрями екологічної політики 

Охорона навколишнього 

природного середовища 
-        охорона повітряного басейну; 
-        охорона водних ресурсів; 
-        охорона земельних ресурсів; 
-        збереження та розвиток озеленених територій та екологічної мережі; 
-        моніторинг довкілля. 

Раціональне 

природокористування 
-        раціональне поводження з відходами виробництва та споживання; 
-        зниження матеріало-, водо-, енергомісткості виробництва. 

Екологічна безпека -        природно-техногення безпека; 
-        зменшення екологічних ризиків; 
-        регулювання антропогенних навантажень. 

Інституціональне середовище -        екоправо; 
-        екологічний менеджмент, екологічний аудит, екологічна експертиза; 
-        освіта та просвіта; 
-        інформування, екоінформатика, еколочіна економіка, соціальне 

партнерство 
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Екологічна політика розділяється на наступні види (рівні): 

1. Глобальна (міжнародна) - проведення міжнародних, політичних і 

зовнішньоекономічних акцій з розрахунком екологічних обмежень у 

соціально-економічному розвитку, запасів наявних у світі природних 

ресурсів і їх розподіл між країнами. 

Україна підписала більш як 40 міжнародних правових документів, серед 

яких: Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, у 

космічному просторі і під водою; Конвенція ВОЗ про захист від іонізуючої 

радіації; Конвенція про трансграничне забруднення повітря на великій 

відстані; Протокол про обмеження викидів сірки; Віденська Конвенція про 

охорону озонового шару; Конвенція про біологічне розмаїття; Конвенція про 

захист Чорного моря від забруднення; Конвенція про зміну клімату. 

2. Державна - соціально-економічна політика, в тому числі 

міжнародна, побудована на розумінні ефектів і недоліків, пов'язаних з 

екологічним станом територій та акваторій (наприклад, Чорне море в межах 

України відрізняється високим рівнем забруднення, тому стримує розвиток 

рекреації і туризму міжнародного рівня, а це додаткові валютні надходження 

для країни. Тому, при вирішенні екологічних проблем, підвищиться 

соціально-економічна привабливість Причорномор’я і Приазовя. Підсилиться 

їхня інвестиційна привабливість для тих країн і фірм, що займаються 

туристичним чи рекреаційним бізнесом). 

3. Регіональна екополітика - політика держави, щодо регіонів, а 

також екополітика, здійснювана самими регіонами. 

Регіональним рівень передбачає: 

• регулювання використання природних ресурсів місцевого значення; 

• визначення нормативів забруднення природного середовища 

(встановлення нормативів ГДВ, ГДС і розміщення відходів); 

• введення економічного механізму природокористування на 

регіональному рівні; 
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• проведення моніторингу й обліку об’єктів природокористування і 

забруднення навколишнього середовища; 

• проведення державної екологічної експертизи; 

• здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного 

законодавства; 

• розробка програм проведення природоохоронних заходів, визначення і 

реалізації інвестиційної політики; 

• інформування населення і зацікавлених підприємств, установ і 

організацій з екологічних питань. 

4. Місцева екополітики - проведення локального та об'єктивного 

моніторингу, здійснення державного контролю за дотриманням 

природоохоронних законодавств, організація розробки місцевих екологічних 

програм і проектів; 

5. Корпоративна екологічна політика. Після отримання екологією 

домінуючого статусу в системі суспільних цінностей, підприємство вже не 

може обійтися без відображення своєї екополітики в довгострокових планах. 

Екополітики сільськогосподарського об'єкта необхідно розглядати як 

стратегічний елемент довгострокового планування. 

Розглядається ідея про створення загальнодержавного фонду підтримки 

розвитку регіонів у розмірі 10% від суми регіональних податкових 

надходжень у державний бюджет. 

Основну роль в реалізації екологічної політики здійснює держава, яка, 

однак, не є єдиним суб’єктом екологічної політики. Поряд з державою 

реалізацію екологічної політики забезпечують політичні партії, наукові 

організації, неурядові громадські організації та інші суб’єкти, що робить її 

об’єктом не лише державного, але й публічного управління. 

Оздоровлення екологічної ситуації в регіоні припускає зміну відносин 

власності і передачу природних ресурсів суспільству, зокрема, місцевій 

владі. 
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Принципами екополітики в Законі України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» (1991 р.) передбачено: 

• введення плати за погіршення якості природних ресурсів (ці платежі 

повинні здійснюватися за рахунок прибутку підприємств, установ і 

організацій); 

• введення екологічного страхування. Страхування повинно бути 

добровільним чи обов’язковим у випадку збитку, завданого в результаті 

забруднення навколишнього середовища, а також погіршення якості 

природних ресурсів; 

• надання пільг при оподатковуванні підприємств, організацій і громадян у 

випадку реалізації ними заходів, спрямованих на раціональне використання 

природних ресурсів і охорону природного середовища; 

• встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих 

природоохоронних фондів. 

Обгрунтуванням участі уряду в навколишньому середовищі є невдача 

на ринку у формі сил, що не підпадають під контроль однієї людини, 

включаючи проблему вільного вершника та трагедію громад. Прикладом 

зовнішнього вигляду є те, коли фабрика виробляє забруднення відходів, які 

можуть скидатись у річку, в кінцевому рахунку забруднюючи воду. Витрати 

на таку акцію оплачує суспільство загалом, коли вони повинні очистити воду 

перед тим, як пити її, і є зовнішньою за рахунок витрат на заводі. Проблема 

вільного гонщика полягає в тому, що приватні граничні витрати на вжиття 

заходів щодо захисту довкілля перевищують приватну граничну вигоду, але 

соціальна гранична вартість менша, ніж соціальна гранична вигода. Трагедія 

громад є в тому, що, оскільки жодна особа не є власником общин, кожна 

людина має стимул максимально використовувати спільні ресурси. Без участі 

уряду, загальнодоступне використання. Прикладами трагедій спільноти є 

перелов та надмірний випас[56]. 

Оцінки впливу на навколишнє середовище проводяться для порівняння 

впливу різних альтернатив політики. Більше того, передбачається, що 
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розробники політики приймають раціональні рішення, грунтуючись на 

достоїнствах проекту. Екклстон та Март стверджують, що хоча розробники 

політики зазвичай мають доступ до досить точної інформації, політичні та 

економічні фактори часто призводять до руйнівних екологічних рішень у 

довгостроковій перспективі. Теорія прийняття рішень ставить під сумнів цю 

передумову. Нераціональні рішення приймаються на основі несвідомих 

упереджень, нелогічних припущень та прагнення уникнути двозначності та 

невизначеності. 

Екклстон визначає та описує чотири найважливіші проблеми екологічної 

політики, з якими стикається людство: дефіцит води, дефіцит продовольства, 

зміна клімату та парадокс населення. 

Політика уряду повинна бути ретельно сформульована так, щоб окремі 

заходи не підривали один одного або не створювали жорстку та неефективну 

основу. Політика перекриття призводить до зайвих адміністративних витрат, 

збільшуючи витрати на впровадження. Щоб допомогти урядам реалізувати 

свої цілі політики, Дирекція з навколишнього середовища ОЕСР збирає дані 

про ефективність та наслідки екологічної політики, що проводиться 

національними урядами., [18] містить базу даних, де детально описується 

досвід країн щодо їх екологічної політики. Економічна комісія Організації 

Об'єднаних Націй у Європі, завдяки Оглядам екологічної ефективності ЄЕК 

ООН, оцінює прогрес, досягнутий країнами-членами в удосконаленні своєї 

екологічної політики. 

Двосторонні угоди між урядом та приватними фірмами та зобов'язання, 

взяті фірмами незалежно від вимог уряду, є прикладами добровільних 

природоохоронних заходів. Іншим інструментом є реалізація екологічних 

програм державних закупівель. Кілька інструментів іноді поєднуються в 

політичному поєднанні для вирішення певної екологічної проблеми. 

Оскільки екологічні проблеми мають багато аспектів, може бути потрібно 

декілька інструментів політики для адекватного вирішення кожного з них. 
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Крім того, комбінація різних політик може надати фірмам більшу гнучкість у 

дотриманні політики та зменшити невизначеність витрат на таке дотримання. 

Інструменти екологічної політики–цеінструменти, які 

використовуються урядами для здійснення своєї екологічної політики. Уряди 

можуть використовувати ряд різних інструментів. Наприклад, економічні 

стимули та ринкові інструменти, такі як податки та податкові пільги, 

торгуючі дозволи та збори, можуть бути дуже ефективними для заохочення 

дотримання екологічної політики. Корпоративні компанії, які займаються 

ефективним управлінням навколишнім середовищем та прозорі щодо своїх 

екологічних даних та звітності, виграють від покращення ефективності 

бізнесу[16]. 

Синергічною для екологічної політики є екологічна науково-дослідна 

та інноваційна політика. Прикладом може слугувати європейська науково-

дослідна та інноваційна політика, яка спрямована на визначення та 

реалізацію перетворюючої програми для екологізації економіки та 

суспільства в цілому для досягнення справді сталого розвитку. Європа є 

особливо активною у цій галузі за допомогою набору стратегій, дій та 

програм сприяння більшій та кращій науковій діяльності та інновацій для 

побудови ресурсоефективного, кліматично стійкого суспільства та 

процвітаючої економіки в синхронності з природним середовищем. 

Дослідження та інновації в Європі фінансово підтримуються програмою 

«Горизонт 2020», яка також відкрита для участі у всьому світі. 

Концепція інтеграції екологічної політики (ЕПІ) стосується процесу 

інтеграції екологічних цілей у сфери неекологічної політики, такі як 

енергетика, сільське господарство та транспорт, а не залишає їх для 

здійснення виключно за допомогою чисто екологічних практик політики. Це 

часто є особливо складним через необхідність узгодження глобальних цілей 

та міжнародних норм із внутрішніми потребами та законами. ІПР широко 

визнається одним із ключових елементів сталого розвитку. Нещодавно 

поняття «інтеграція кліматичної політики», яке також позначається як 
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«мейнстрім», застосовувалося для позначення інтеграції міркувань щодо 

клімату (як пом'якшення, так і адаптації) у звичайну (часто економічно 

орієнтовану) діяльність уряду[107]. 

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; гарантування екологічної безпеки життєдіяльності 

громадян України; впровадження належних матеріальних, процедурних, 

інституційних та інших необхідних заходів щодо її регулювання та 

встановлення організаційно-юридичних умов для реалізації і захисту права 

людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля. До сучасних стратегічних 

пріоритетів сталого розвитку України в екологічній сфері належать: 

  гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного 

захисту населення та довкілля, зведення до мінімуму негативного впливу 

наслідків аварії на ЧАЕС; 

 поліпшення екологічного стану річок України, зокрема басейну р. 

Дніпро" та якості питної води; 

 стабілізація та поліпшення екологічного стану в містах і промислових 

центрах Донецько-Придніпровського регіону; 

 будівництво нових і реконструкція діючих потужностей комунальних 

очисних каналізаційних споруд; 

 запобігання забрудненню Чорного й Азовського морів, поліпшення їх 

екологічного стану; 

 формування збалансованої системи природокористування та 

екологізації технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському 

господарстві, на транспорті; 

 збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток 

природно-заповідної справи. 
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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; 

- забезпечення екологічно збалансованого використання природних 

ресурсів. 

Нагальним завданням політики у сфері охорони довкілля є проведення 

інституційної реформи державної системи охорони довкілля та 

використання природних ресурсів; упровадження механізмів та 

інструментів екологічної політики, реалізація пріоритетних національних і 

державних програм з метою створення умов для сталого збалансованого 

розвитку держави; створення державної системи регулювання екологічної 

безпеки як неодмінної складової національної безпеки України[56].  

Основними завданнями національної екологічної політики є такі: 

1) досягнення безпечного для здоров’я людини стану 

навколишнього природного середовища, що передбачає: 

проведення оцінки та послідовне зниження екологічних ризиків для 

здоров’я людини; 

упровадження системи екологічного маркування товарів і продуктів 

харчування; 

приведення якості питної води у відповідність з європейськими 

стандартами; 
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2) підвищення громадської свідомості з питань охорони 

навколишнього природного середовища, що здійснюватиметься шляхом: 

формування інформаційного простору з питань збереження 

навколишнього природного середовища, проведення екологічної політики та 

забезпечення сталого розвитку; 

створення державної системи інформування населення про стан 

навколишнього природного середовища та заходи щодо його поліпшення, а 

також відповідної бази геоінформаційних даних; 

залучення громадськості до участі у розв’язанні екологічних проблем, 

проведення постійних консультацій з громадськістю стосовно рішень, 

спрямованих на поліпшення  навколишнього природного середовища та 

активне формування у населення громадської свідомості з питань охорони 

навколишнього природного середовища;започаткування на національних 

каналах радіо і телебачення регулярних програм з питань охорони 

навколишнього природного середовища, екологічно збалансованого 

розвитку, реалізації екологічної політики; 

створення мережі інформаційних центрів відповідно до вимог Орхуської 

конвенції та підтримки їх діяльності; 

сприяння впровадженню системи безперервної екологічної освіти та 

освіти в інтересах екологічно збалансованого розвитку для всіх вікових та 

професійних категорій населення; 

розроблення інформаційної системи підтримки прийняття управлінських 

рішень, що стосуються стану навколишнього природного середовища та 

розв’язання нагальних проблем у цій сфері; 

3) підвищення якості повітря та запобігання змінам клімату, що 

здійснюватиметься шляхом: 

технічного переоснащення виробничого комплексу на основі 

впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і 

ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно 

безпечних технологічних процесів; 



30 
 

оптимізації структури енергетичного сектору економіки на основі 

використання енергетичних джерел з низьким рівнем викидів вуглецю, у 

тому числі нарощування обсягів використання відновлюваних і 

нетрадиційних джерел енергії; 

реалізації проектів спільного впровадження з дотриманням вимог 

Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, 

розроблення та впровадження системи торгівлі національним надлишком 

квот на викиди парникових газів; 

4) підвищення якості поверхневих і підземних вод, що 

здійснюватиметься шляхом: 

підвищення якості води на засадах басейнового та інтегрованого 

управління водними ресурсами та задоволення потреб населення у 

високоякісній питній воді; 

значного підвищення ефективності виконання комплексних програм з 

упровадження нових технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, 

сільському господарстві та на транспорті; 

підвищення ефективності технологій очищення виробничих стічних вод 

та утилізації їх осадів, зменшення скидів у водойми висококонцентрованих 

стічних вод через систему централізованої каналізації; 

зниження рівня забруднення водних ресурсів унаслідок використання 

мінеральних добрив, синтетичних миючих засобів, нафтопродуктів та 

хімічних засобів захисту рослин; 

подолання кризового стану системи водопровідно-каналізаційного 

господарства та підвищення ефективності комунальних очисних споруд; 

забезпечення своєчасного проведення відповідних заходів під час аварій 

на об’єктах водної інфраструктури та перебоїв з водопостачанням; 

удосконалення контролю та спостереження за цілісністю розподільної 

мережі, зменшення втрат води у таких мережах; 
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5) забезпечення екологічної безпеки, усунення збільшення 

навантаження на навколишнє природне середовище, зумовленого 

економічним зростанням, що здійснюватиметься шляхом: 

переходу на інтегровані дозволи, що видаються за принципом “єдиного 

вікна”, та удосконалення порядку видачі дозволів на викиди і скиди 

забруднюючих речовин, розміщення відходів; 

удосконалення системи управління відходами з урахуванням 

міжнародних стандартів та нормативів; 

забезпечення стимулювання виробників до застосування екологічно 

безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій, підвищення ролі 

еколого-економічних інструментів та більш ефективного впровадження 

принципу “забруднювач та користувач платять повну ціну”; 

дотримання вимог екологічної безпеки під час закриття або зміни форми 

власності промислових підприємств і об’єктів та під час передачі військових 

об’єктів у господарське користування. З цією метою забезпечуватиметься 

проведення екологічного аудиту та державної екологічної експертизи 

ситуацій, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також на 

території діючих об’єктів і комплексів; 

зменшення обсягів викидів і скидів шкідливих речовин, мінімізації 

утворення відходів та комплексного використання матеріально-сировинних 

ресурсів, у тому числі за рахунок стимулювання виробників до більш 

інтенсивного впровадження системи надання сервісних послуг замість 

реалізації готової продукції;забезпечення екологічно безпечного зберігання 

та видалення небезпечних відходів, максимально можливої утилізації 

відходів за рахунок прямого повторного чи альтернативного використання їх 

ресурсно-цінної складової та безпечного видалення відходів, що не 

підлягають утилізації; 

стимулювання виробників до запровадження системи екологічного 

менеджменту з метою зменшення негативного впливу на навколишнє 

природне середовище;забезпечення повного знешкодження (видалення) 
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непридатних та заборонених хімічних засобів захисту рослин, що 

накопичилися на території України, у тому числі за рахунок проведення 

тендерних процедур щодо залучення іноземних компаній для знешкодження 

зазначених засобів чи вивезення їх за межі держави; 

6) удосконалення системи інтегрованого екологічного управління 

шляхом введення екологічної складової до програм розвитку секторів 

економіки. 

Корисно враховувати, що екологічна політика включає два основні 

терміни: навколишнє середовище та політику. Навколишнє середовище 

відноситься до фізичних екосистем, але може також враховувати соціальний 

вимір (якість життя, здоров'я) та економічний вимір (управління ресурсами, 

біорізноманіття). Політика може бути визначена як «хід дій або принцип, 

прийнятий або запропонований урядом, партією, бізнесом або особою». 

Таким чином, екологічна політика фокусується на проблемах, що виникають 

внаслідок впливу людини на навколишнє середовище, яка реагує на людське 

суспільство, роблячи (негативний) вплив на людські цінності, такі як міцне 

здоров'я або «чисте і зелене» довкілля[73]. 

Екологічні проблеми, які зазвичай стосуються екологічної політики, 

включають (але не обмежуються ними) забруднення повітря та води, 

поводження з відходами, управління екосистемами, захист біорізноманіття, 

охорона природних ресурсів, дикої природи та зникаючих видів, а також 

збереження цих природних ресурсів для майбутніх поколінь. Відносно 

недавно екологічна політика також брала участь у повідомленні екологічних 

питань [18]. 

Проблеми політичної екології 

У політичній екології як області знань можна виділити три ключові 

проблеми: 

1. Обмеженість ресурсів і їх нерівномірний географічний розподіл; 

Мова йде не тільки про корисні копалини, а й про брак водних ресурсів, 

деревини, кисню, посівних площ. 
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2. Взаємозв'язок між індустріалізацією і навантаженням на навколишнє 

середовище; 

Такі зміни, як, наприклад рівень промислового розвитку, вдосконалення 

народного господарства і подальше зростання навантаження на навколишнє 

середовище, пов'язане з сучасними тенденціями до релокалізаціі. 

3. Забруднення і відходи виробництва. 

Проблеми забруднення навколишнього середовища, а також зберігання 

та переробки відходів давно стали політичним питанням. Головне завдання 

учасників переговорів - просунути свої шляхи вирішення, які в той же час 

будуть сприяти поліпшенню статусу країни на світовій арені. 

Таким чином, проблеми політичної екології безпосередньо пов'язані з 

виробничим ланцюжком. Вони тісно взаємопов'язані і часто стають 

причинами виникнення один одного. 

Якщо один з перерахованих вище питань не буде вирішене, можлива 

загроза виникнення відкритого політичного протистояння і гонки за право 

домінування в розробці концепцій і заходів щодо усунення проблеми. 

Великий обхват і міждисциплінарність політичної екології веде до появи 

численних визначень і трактувань. Проте, найбільш загальні і релевантні 

положення щодо принципів екополітики розробили Раймонд Л. Брайант і 

Шейнад Бейлі: 

- Нерівномірний розподіл витрат і вигод, що виникають внаслідок змін у 

навколишньому середовищі, обумовлене політичними, соціальними та 

економічними відмінностями; 

- Будь-яка зміна умов навколишнього середовища повина впливати на 

політичний та економічний статус-кво; 

- Нерівномірний розподіл витрат і вигод, а також посилення або 

скорочення раніше існуючого соціально-економічної нерівності ведуть до 

політичних наслідків з позиції владних відносин [26]. 

Основними завданнями нової екологічної політики є створення 

правових, соціально-економічних і політичних умов для стабільного 
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розвитку і життєдіяльності суспільства в умовах складної екологічної 

ситуації.  

Нова екологічна політика базується на таких принципах:  

1) забезпечення гармонійного співіснування людини і природи;  

2) реалізація прав громадян на екологічно безпечне навколишнє 

природне середовище;  

3) відповідальність держави за погіршення стану навколишнього 

природного середовища;  

4) екологізація господарської діяльності з метою усунення причин 

засмічення, забруднення навколишнього природного середовища;  

5) проведення обов'язкової екологічної оцінки ( аудиту) всіх видів 

діяльності;  

6) обговорення альтернатив різних дій, планів і рішень у сфері екології;  

7) кодифікація, стандартизація та узгодження національних еколого-

нормативних актів і нормативів;  

8) забезпечення відкритого доступу населення до екологічної 

інформації;  

9) формування системи безперервної та обов'язкового еколого-правової 

освіти.  

Пріоритетами нової екологічної політики можуть бути:  

1) вибір єдиної науково-обгрунтованої національної стратегії взаємодії 

суспільства і природи;  

2) інтеграція екологічного компоненту в програму соціально-

економічного розвитку держави;  

3) посилення соціальноекологічної спрямованості структурних реформ в 

країні;  

4) вдосконалення системи загального та спеціального управління у сфері 

екології через перерозподіл повноважень органів державної виконавчої 

влади, місцевого самоврядування та громадських формувань;  
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5) розробка та фінансово-економічна підтримка регіональних (місцевих ) 

програм і планів у сфері охорони навколишнього природного середовища та 

екологічної безпеки населення;  

6 ) екологізація суспільних відносин через посилення ролі громадських, 

наукових та ділових кіл у ході прийняття та реалізації екологічно важливих 

рішень і дій. 

Крім того, політична екологія критично підходить до розгляду взаємодії 

навколишнього середовища і політичних, економічних і соціальних факторів. 

Виходячи з цих положень, політична екологія може бути використана 

для:інформування органів влади і організацій про проблеми, пов'язані з 

навколишнім середовищем і її розвитком, тим самим сприяючи поліпшенню 

управління в галузі екології; 

- розуміння рішень, що приймаються в області охорони навколишнього 

середовища і природокористування, в контексті їх політичного середовища, 

економічного тиску і соціальних норм; 

- розгляду впливу суспільних відносин на навколишнє середовище, 

особливо в контексті ведення державної політики. 

Завдання національної екологічної політики, спрямовані на екологічно 

збалансоване використання природних ресурсів, такі: 

1) охорона водних ресурсів, екологізація водного господарства, що 

передбачає: 

перехід до сталого використання водних ресурсів шляхом 

запровадження інтегрованого управління водними ресурсами; 

упровадження системного підходу до менеджменту прісноводних 

ресурсів і відповідних басейнів річок, які базуються на принципі басейнового 

та інтегрованого управління; 

зміцнення органів басейнового управління, в тому числі міждержавних і 

регіональних; 
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підвищення ефективності водокористування шляхом запровадження 

економічних стимулів на басейновому рівні та повного відшкодування 

витрат; 

розроблення ефективних стратегій для басейнового управління водними 

ресурсами з метою запобігання негативним наслідкам повеней та посухи; 

зменшення обсягів використання води для потреб виробництва і 

житлово-комунального господарства; 

урахування нагальних потреб муніципальних водних систем (зокрема, 

підключених до них промислових джерел) у програмах управління водними 

ресурсами в річкових басейнах; 

збільшення обсягу збирання та очищення зворотних вод; 

упровадження системи відшкодування повної вартості послуг з 

водопостачання і раціонального використання водних ресурсів (менеджмент 

попиту) з урахуванням стимулювання до вжиття заходів водозаощадження; 

2) охорона земельних ресурсів, екологізація сільського господарства, 

що  передбачає: 

запровадження інтегрованого підходу до управління земельними 

ресурсами, підвищення його координованості та ефективності; 

забезпечення широкого впровадження новітніх екологічно 

збалансованих технологій землекористування; 

удосконалення державної системи моніторингу земель, ведення 

земельного кадастру та землеустрою; 

створення умов для максимально можливого забезпечення 

неперервності ділянок, стан яких наближається до природного; 

формування збалансованого співвідношення між окремими видами угідь 

та забезпечення екологічної безпеки і рівноваги територій у регіонах; 

розширення площі лісів, полезахисних лісових смуг та інших захисних 

насаджень відповідно до науково обгрунтованих показників, що 

розроблятимуться з урахуванням регіональних та місцевих особливостей; 
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збільшення частки сільськогосподарських угідь екстенсивного 

використання (сіножатей, пасовищ) відповідно до науково обгрунтованих 

показників, що розроблятимуться з урахуванням регіональних та місцевих 

особливостей; 

розроблення технологій з відновлення виведених з ріллі деградованих, 

малопродуктивних та техногенно забруднених сільськогосподарських угідь; 

наближення до європейських стандартів з питань відведення земель під 

розміщення об’єктів промислового виробництва, будівництва, транспорту, 

зв’язку тощо; 

сприяння розробленню та широкому впровадженню нових біологічних 

засобів захисту рослин у сільськогосподарському виробництві; 

забезпечення екологічно допустимого сільськогосподарського 

навантаження на грунтовий покрив; 

забезпечення широкого впровадження новітніх екологічно 

збалансованих технологій ведення сільського господарства; 

3) невиснажливе використання тваринних та рослинних ресурсів, 

екологізація лісового господарства, що передбачає: 

запровадження класифікації функцій та напрямів використання 

екосистем, забезпечення проведення їх повної еколого-економічної оцінки як 

основи для визначення можливості та екологічно допустимих обсягів 

використання сировинної складової екосистеми; 

запровадження механізму заборони використання ресурсу до визначення 

його кількісних та якісних показників (заповідання, консервація ресурсу 

тощо); 

запровадження принципу гнучкого управління використанням 

природних ресурсів, у тому числі постійного моніторингу кількісних та 

якісних показників таких ресурсів під час їх використання; 

передбачення можливості коригування процесу використання 

природних ресурсів з урахуванням результатів моніторингу, включаючи їх 

видову зміну та припинення  виснажливого використання; 
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проведення оцінки впливу природних і антропогенних факторів на 

динаміку ресурсних видів рослин та розроблення прогнозу змін фіторесурсів; 

установлення обгрунтованої ціни біоресурсів з урахуванням їх 

несировинної цінності, розміру плати за спеціальне використання та 

вдосконалення дозвільно-ліцензійної діяльності у цій сфері; 

відновлення чисельності рідкісних та таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тварин і рослин; 

упровадження в систему ведення лісового господарства та комплексного 

використання лісових ресурсів екосистемного підходу; 

запровадження системи повної відповідальності постійного користувача 

за стан наданих у користування лісів; 

забезпечення відтворення корінних лісових і природних рослинних 

угруповань з використанням технологій, що сприяють збереженню 

біорізноманіття; 

розроблення та затвердження критеріїв та індикаторів збалансованого 

розвитку лісового господарства, впровадження сертифікації лісів у лісовому 

господарстві; 

забезпечення розширеного відтворення лісів і збільшення лісистості 

країни; 

сприяння реалізації державної політики щодо запровадження сталого 

управління лісовим господарством і підвищення ефективності 

функціонування лісового господарства; 

забезпечення підтримки лісового господарства шляхом поєднання 

заходів державного регулювання та впровадження ринкового механізму; 

упровадження економіко-правового механізму для стимулювання 

розширеного відтворення лісових ресурсів; 

4) екологічно стале надрокористування, що передбачає: 

 створення умов для ефективного, екологічно збалансованого розвитку 

надрокористування на основі впровадження нових технологій, комплексного 

використання ресурсів надр, рекультивації територій; 
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видачу спеціальних дозволів на користування надрами з метою їх 

геологічного вивчення та видобування корисних копалин за умови 

забезпечення повноти розробки родовищ корисних копалин; 

удосконалення законодавчого врегулювання порядку використання 

відвалів видобутку і відходів збагачення та переробки мінеральної сировини 

як техногенних родовищ корисних копалин. 

Необхідність переорієнтації зусиль з формування політики на її 

практичне проведення, удосконалення і наближення законодавства України 

про охорону навколишнього природного середовища до європейського, 

зміцнення інституціонального потенціалу природоохоронної діяльності та 

створення ефективних інструментів екологічної політики передбачають, 

зокрема: 

1) розвиток національної системи управління навколишнім природним 

середовищем шляхом: 

визначення солідарної відповідальності держави і суспільства за стан 

навколишнього природного середовища; 

стимулювання виробників до зміни моделі ресурсоємного виробництва, 

впровадження стандартів системи управління навколишнім природним 

середовищем; 

підвищення ролі еколого-економічних інструментів для регулювання 

охорони навколишнього природного середовища та використання природних 

ресурсів; 

2) укріплення інституціональної спроможності системи управління 

навколишнім природним середовищем шляхом: 

удосконалення системи державного контролю, зокрема формування 

єдиної системи контролю за дотриманням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища, виключення дублювання функцій 

контролю різними уповноваженими органами виконавчої влади; 

посилення відповідальності забруднювачів, зокрема підвищення 

нормативів діючої системи збору за забруднення навколишнього природного 
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середовища до рівня, що стимулює суб’єктів господарювання скорочувати 

обсяги забруднення; підвищення фінансової відповідальності порушників 

законодавства, розширення бази оподаткування, розроблення нових правил 

проведення оцінки збитку на основі фактичних витрат на відновлювальні 

заходи; 

реформування системи видачі дозволів, зокрема перехід до видачі 

комплексних дозволів для забруднювачів за принципом “єдиного вікна”, 

спрощення процедури для малих і середніх підприємств, розроблення 

системи технологічних нормативів на викиди, скиди, розміщення відходів; 

3) розвиток законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища здійснюватиметься шляхом: 

гармонізації національного екологічного законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища з європейським та нормами 

міжнародного права; 

розроблення проекту Екологічного кодексу України, забезпечення 

прийняття та дотримання його основних вимог; 

 4) удосконалення економічного та фінансового механізмів реалізації 

національної екологічної політики, визначення джерел фінансування 

шляхом: 

визначення пріоритетності фактора бюджетного та податкового 

регулювання. Це зумовлює необхідність збільшення в дохідній частині 

бюджету частки природно-ресурсних платежів, розвиток системи 

регуляторів, спрямованих на стимулювання суб’єктів господарювання до 

виробництва екологічно безпечних видів продукції та надання послуг у цій 

сфері; 

удосконалення та встановлення більш жорсткого контролю за 

здійсненням платежів за понаднормативне забруднення навколишнього 

природного середовища; 

підвищення стимулюючої функції збору за забруднення навколишнього 

природного середовища з метою стимулювання суб’єктів господарювання до 
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впровадження екологічно безпечних технологій. При цьому необхідно також 

забезпечити можливість щорічного перегляду нормативів збору за 

забруднення навколишнього природного середовища з метою підвищення до 

рівня компенсації реальної заподіяної шкоди; 

удосконалення діючого економічного механізму природокористування і 

природоохоронної діяльності та формування стабільних джерел 

фінансування природоохоронних заходів в умовах переходу до ринкових 

відносин як головної складової системи екологічного управління. При цьому 

стимулювання заходів з охорони і відтворення природно-ресурсного 

потенціалу держави забезпечуватиметься за рахунок створення відповідних 

економічних умов (інвестиційних, податкових, кредитних тощо); 

здійснення видатків на охорону навколишнього природного середовища 

в обсязі, не меншому ніж надходження коштів до державного та місцевих 

бюджетів від збору за спеціальне використання природних ресурсів, за 

забруднення навколишнього природного середовища, штрафних санкцій та 

відшкодування заподіяних збитків внаслідок порушення законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища. При цьому головним 

джерелом видатків на охорону навколишнього природного середовища 

повинні бути кошти підприємств-забруднювачів, що зумовлює необхідність 

створення фінансового механізму залучення приватного капіталу в 

природоохоронну діяльність (наприклад, лізинг). 

Важливим джерелом фінансування заходів з охорони навколишнього 

природного середовища є фонди охорони навколишнього природного 

середовища, порядок використання коштів яких потребує реформування 

[111]. 

Для розв’язання регіональних екологічних проблем важливо залучати 

також кошти місцевих бюджетів. 

Незадіяним повною мірою джерелом коштів на потреби охорони 

навколишнього природного середовища є міжнародна технічна допомога та 
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впровадження так званих гнучких механізмів Кіотського протоколу до 

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; 

5) наукове забезпечення національної екологічної політики, що 

спрямовуватиметься на: 

здійснення переходу України на принципи сталого розвитку; 

раціональне використання природно-ресурсного потенціалу держави; 

поліпшення стану поверхневих і підземних вод, оздоровлення басейнів 

річок Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця, очищення стічних вод; 

поліпшення стану атмосферного повітря; 

поліпшення стану поводження з відходами, зокрема впровадження 

систем рециклінгу; 

розвиток чистих виробництв; 

організацію і проведення державної екологічної експертизи та 

екологічного аудиту; 

збереження біо- і ландшафтного різноманіття та розвиток заповідної 

справи; 

моделювання та прогнозування можливої зміни клімату з метою 

пом’якшення її наслідків; 

проведення стратегічної екологічної оцінки, оцінки ризиків та 

реабілітації територій; 

6) розвиток міжнародного співробітництва, що спрямовуватиметься на: 

безумовне виконання міжнародних зобов’язань відповідно до 

міжнародних договорів;  

більш послідовне врахування рекомендацій всесвітніх самітів зі сталого 

розвитку в  містах Ріо-де-Жанейро та Йоганнесбурзі; 

активізацію співробітництва з питань запобігання транскордонному 

забрудненню навколишнього природного середовища; 

запобігання глобальній зміні клімату; 
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активізацію участі українських представників у роботі міжнародних 

організацій, діяльність яких пов’язана з контролем за антропогенним 

навантаженням на навколишнє  природне середовище; 

7) інші інструменти: 

підвищення продуктивності ресурсів шляхом упровадження екологічно 

ефективного виробництва та екосистемного підходу, стимулювання суб’єктів 

господарювання до впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних 

технологій, більш широкого застосування еколого-економічних інструментів, 

екологічного управління, аудиту та сертифікації; 

запровадження проведення стратегічної екологічної оцінки планів і 

програм різних секторів економіки та регіональних планів і програм, 

урахування висновків екологічної оцінки при підготовці заявок на видачу 

дозволів на використання природних ресурсів; 

оцінка екологічних ризиків шляхом аналізу та прогнозування 

екологічних ризиків з метою забезпечення принципу запобігання 

забрудненню навколишнього природного середовища; 

оптимізація стандартів якості навколишнього природного середовища 

шляхом встановлення реалістичних стандартів на основі концепції 

управління ризиками і визнаних міжнародних норм; 

зміцнення державної системи моніторингу навколишнього природного 

середовища шляхом посилення координації діяльності суб’єктів моніторингу 

та управління даними в рамках функціонування державної системи 

моніторингу навколишнього природного середовища як основи для 

прийняття управлінських рішень; 

поступовий перехід до нової системи природно-ресурсних платежів, що 

базуватиметься на принципах рентного доходу, поширення таких принципів 

на всі види природних ресурсів; 

формування корпоративної соціальної відповідальності бізнесу шляхом 

встановлення довгострокових зобов’язань суб’єктів господарювання сприяти 

економічному розвиткові з  одночасним підвищенням якості життя 
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працівників, їх родин та суспільства у цілому, включаючи стан 

навколишнього природного середовища. 

На основі цієї Концепції передбачається розроблення проекту 

Стратегії  національної екологічної політики України на період до 2020 року 

(далі — Стратегія), в якій буде викладено цілі, головні пріоритети, напрями 

та завдання національної екологічної політики. 

Передбачається також, що Стратегія буде супроводжуватися 

розробленням проектів національних планів дій з охорони навколишнього 

природного середовища, розрахованих на період 4—5 років. 

Критерії вибору пріоритетів заходів, спрямованих на реалізацію 

Стратегії, такі: 

екологічна та економічна ефективність — досягенння запланованих 

природоохоронних цілей із залученням мінімального обсягу бюджетних 

коштів та досягнення максимального природоохоронного ефекту;  

співфінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів з 

різних джерел — відображує заінтересованість замовника та наявність 

економічних вигід поряд з екологічними. 

Фінансування заходів, спрямованих на реалізацію Стратегії, 

здійснюватиметься за рахунок та в межах коштів державного і місцевих 

бюджетів, передбачених на зазначену мету, а також інших джерел. 

Індикатори ефективності національної екологічної політики: 

покращення стану здоров’я населення за рахунок зменшення впливу 

негативних екологічних факторів; 

співвідношення між рівнями фактичного забруднення навколишнього 

природного  середовища або виснаження природних ресурсів і гранично 

допустимого забруднення або виснаження, яке базується на науково 

обгрунтованих оцінках і характеризується як критичне навантаження на 

навколишнє природне  середовище; 

співвідношення витрат на здійснення природоохоронних заходів до 

отриманого екологічного ефекту; 
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скорочення витрат природних ресурсів та енергії на одиницю продукції; 

стан участі громадськості в прийнятті екологічно значущих рішень. 

Для проведення моніторингу реалізації національної екологічної 

політики проект Стратегії передбачатиме встановлення цільових показників 

для ключових завдань реалізації Стратегії до 2020 року. Для оцінки 

ефективності реалізації Стратегії предбачається щороку протягом першого 

півріччя, наступного за звітним, проводити оцінку досягнутого прогресу, 

аналіз ефективності здійснених заходів та розробляти у разі необхідності 

рекомендації щодо удосконалення запланованих дій. 

Реалізація стратегії дасть можливість: 

стабілізувати та поліпшити стан навколишнього природного середовища 

до рівня, безпечного для життєдіяльності населення; 

усунути прямий зв’язок між економічним зростанням та погіршенням 

стану навколишнього природного середовища; 

упровадити систему екологічно збалансованого використання 

природних ресурсів; 

створити розгалужену екомережу та припинити втрати біорізноманіття; 

упровадити дієву систему інформування населення з питань охорони та 

збереження навколишнього природного  середовища, екологічної політики та 

сталого розвитку.  

Нагальним завданням політики у сфері охорони довкілля є проведення 

інституційної реформи державної системи охорони довкілля та використання 

природних ресурсів; упровадження механізмів та інструментів екологічної 

політики, реалізація пріоритетних національних і державних програм з 

метою створення умов для сталого збалансованого розвитку держави; 

створення державної системи регулювання екологічної безпеки як 

неодмінної складової національної безпеки України[117].  

У цій галузі визначено конкретні пріоритетні завдання: 

- удосконалення економічних механізмів охорони природи та 

природокористування з метою формування умов для концентрації 
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фінансових ресурсів та їх цільового використання, щоб фінансувати 

невідкладні екологічні заходи загальнодержавного і регіонального значення; 

- суттєве підвищення ефективності застосування мінерально-

сировинної бази та інших природних ресурсів; 

- створення державної системи моніторингу довкілля та управління 

використанням природних ресурсів; 

- забезпечення безпеки функціонування АЕС; 

- реалізація екологічних програм, спрямованих на поліпшення якості 

повітря, води, розвиток заповідної справи та створення цілісної екомережі, 

запровадження і дотримання принципів екологічно збалансованого розвитку; 

- упровадження нових правових інструментів з метою розширення 

можливостей участі громадськості у розв'язанні природоохоронних проблем. 

 Отже, вивчення теоретико-методологічних засад державного 

управління реалізацією екологічної політики показує, що вони складають 

сукупність форм, способів і методів, застосовуваних органами державної 

влади в процесі законодавчого та нормативно-правового урегулювання 

існуючих екологічних проблем з метою забезпечення їх вирішення, 

задоволення необмежених потреб суспільства в умовах обмеженості 

природних ресурсів та вироблення і вжиття заходів, спрямованих на 

відтворення й збереження цих ресурсів. 

Формування та реалізації державної екологічної політикимає 

відбуватися в таких напрямках, які передбачаютьзабезпечення екологічної 

безпеки життєдіяльності громадян України,запобігання деградації 

навколишнього середовища; впровадження належнихматеріальних, 

процедурних, інституційних та інших необхіднихмеханізмів та інструментів 

щодо її регулювання і встановленняадміністративно-правових, 

організаційних, фінансово-економічних таінших умов для реалізації і захисту 

права людини на безпечне дляжиття і здоров'я довкілля, а також 

забезпечення раціональногоприродокористування. Тому не випадково, що 
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державна екологічнаполітика України, згідно з існуючою Стратегією на 

період до 2020 року,спрямована на досягнення таких стратегічних цілей: 

1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. 

2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня 

екологічної безпеки. 

3. Досягнення безпечного для здоров'я людини стану навколишнього 

природного середовища. 

4. Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи 

інтегрованого екологічного управління. 

5. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і 

формування екологічної мережі. 

6. Забезпечення екологічно збалансованого природокористування. 

7. Удосконалення регіональної екологічної політики [18,7]. 

Підсумовуючи зазначимо, що важливим напрямком формування і 

реалізації державної екологічної політики є екологічнеосвіта. Метою 

екологічного виховання і освіти єцілеспрямоване формування у кожної 

людини на всіх етапах його життяглибоких і міцних екологічних знань, 

цілісних уявлень пробіосферу, розуміння органічного взаємозв'язку і єдності 

людства ідовкілля, ролі природи в житті суспільства і людини, необхідностіі 

значущості її охорони і раціонального використання ресурсів, 

вихованняособистої відповідальності за стан навколишнього середовища. 

Остаточна метаекологічної освіти полягає в тому, щоб надати 

населеннюможливість зрозуміти складний характер навколишнього 

середовища і необхідність длявсіх країн розвиватися таким чином, щоб це 

узгоджувалося з принципамирозвитку навколишнього середовища. Подібна 

освіта повинна такожсприяти усвідомленню людством економічної, 

політичної іекологічної взаємозалежності сучасного світу, з тим щоб 

підвищитипочуття відповідальності всіх країн. Це стане передумовою для 

розв'язаннясерйозних проблем навколишнього середовища як на 

глобальному, так і всерединідержави рівні[14]. 
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Важливо зрозуміти і прийнятинові ціннісні орієнтири, смислові 

установки, створити новий образлюдини: на противагу споживачеві - людини 

гуманної по відношенню доприроді. Без глобальної перебудови відносин в 

системі «Людина -Природа »всі заходи політичного, економічного, 

соціального, науково-технічного характеру не матимуть того значення, щоб 

стати серйозноюперешкодою на шляху екологічної катастрофи, що 

насувається на людство.  

 

1.3.  Екологічна безпека як чинник національної безпеки держави 

В сучасних умовах надзвичайно актуальним постає питання 

вдосконалення системи державного управління екологічною безпекою. 

Державне управління екологічною безпекою потребує стратегічного бачення 

та зумовлює зростання ролі міжнародної спільноти в забезпеченні 

екологічної безпеки в світі та її впливу на національну екологічну безпеку 

окремих країн. Сучасне людство внаслідок безпідставно активного, не 

завжди доцільного та обґрунтованого втручання в природу постало перед 

необхідністю визнання факту наявності ознак тривожних якісних змін у 

біосфері. Саме такі ознаки передують переростанню екологічної кризи в 

екологічну катастрофу світового масштабу. Це, зокрема, руйнування 

озонового екрану Землі у верхніх шарах атмосфери, глобальне потепління 

клімату, тотальне забруднення навколишнього середовища, вичерпання 

природних ресурсів [12]. Незважаючи на впровадження глобальної та 

європейської стратегії прийняття політичних рішень в екологічній сфері, в 

Україні існують проблеми, які потребують вирішення, серед яких: 

гармонізація національної системи обліку та контролю звітності господарчих 

суб’єктів різної форми власності до стандартів ЄС та ООН, адаптація 

економіки України до глобальних кліматичних змін, створення сприятливого 

інвестиційного клімату. 

У широкому розумінні національна безпекаУкраїни – це відсутність 

загроз правам і свободам людини, базовим цінностям суверенної держави, це 
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спосіб самозбереження народу, який досяг рівня організації у формі 

незалежної держави. Цей спосіб, на думку академіка НАН України С. 

Пирожкова, уможливлює його державно-організоване існування і вільний 

саморозвиток, надійний захист від зовнішніх і внутрішніх загроз. У такому 

розумінні національну безпеку України можна визначити як систему 

державно-правових та суспільних гарантій, що забезпечують стабільність 

життєдіяльності та розвитку державноорганізованого народу України 

загалом, а також кожного громадянина держави окремо. Зауважимо, що 

безпека ніколи не буває повною і всеосяжною, безпека – це той рівень 

небезпек, з яким можна погодитись державі і суспільству в конкретно-

історичних умовах, які не підривають стабільність життєдіяльності і його 

базаві цінності. У такому контексті, відповідно до пропозицій "Фонду 

національної міжнародної безпеки" національну безпеку слід визначати як 

систему державних та суспільних гарантій, що забезпечують стабільний 

розвиток нації, захист базових цінностей та інтересів, джерел духовного і 

матеріального добробуту від зовнішніх та внутрішніх ворогів[116].  

Україна, як і будь-яка інша суверенна держава, вибудовує власну 

систему національної безпеки. Останнім часом для України ця проблема 

актуалізувалася як докорінними змінами базових цінностей внутрішнього 

розвитку так і змінами зовнішнього середовища.  

Зокрема: 1) трансформація соціально-економічної моделі розвитку від 

адміністративнокомандної до ринкової і демократичної політичної системи; 

2) позитивні і негативні наслідки впровадження запропонованих реформ;  

3) демонтаж міжнародної й європейської систем безпеки;  

4) агресивна політика державами – агресорами(анексія територій, ведення 

гібридної війни, диверсії, злобна інформаційна пропаганда серед населення 

держави, з метою досягнення стратегії геополітичного рішенння проблеми. 

Зазначене змушує постійно виявляти і своєчасно оцінювати реально 

існуючі і потенційні загрози безпеці держави з метою визначення конкретних 

шляхів і засобів їх відвернення. Національна безпека безпосередньо пов'язана 
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з визначенням її національних інтересів, що віддзеркалюють вищі інтереси 

суспільства і громадянина. До пріоритетних інтересів України, згідно з 

Законом України "Стратегія національної безпеки України" належать:  

- гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина;  

- розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;  

- захист державного суверенітету, територіальної цілісності та 

недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні 

справи України;  

- зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві;  

- створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової 

економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту 

населення;  

- забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов 

життєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього 

природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. 

Із вищезазначеного можно побачити, що в концепції національної 

безпеки важливе місце основним напрямкам реалізації її інтересів, що 

здійснюються у різних сферах: політична, економічна, соціальна, духовна, 

інформаційна, воєнна, екологічна.  

З точки зору глобального підходу до питання безпеки, будь-який 

аспект, що загрожує виживанню планети і її природі, мусить розглядатися як 

загроза безпеці. Загибель внаслідок ядерної катастрофи й загибель від браку 

повітря - це все одно загибель. 

По-перше, темпи згадуваних глобальних змін значно вищі, ніж вчені 

передбачали раніше. Якщо ці процеси залишаться безконтрольними, вони 

стануть незворотними. По-друге, екологічні проблеми - це проблеми 

абсолютно нових вимірів. Навіть маючи необмежені ресурси, не можна 

відновити озоновий шар, чи "заклеїти" "озонову діру". Не усунувши причин, 

не можна зупинити глобальне потепління. По-третє, різниця рівнів 

економічного розвитку впливає на можливості захисту від екологічних 
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загроз, а деградація довкілля впливає на економічний розвиток, ослаблюючи 

його потенціал. 

На думку експертів ООН, екологічні втрати внаслідок забруднення 

перевищують вартість заходів, спрямованих на боротьбу з ним. У країнах, що 

розвиваються, вони значно більше, ніж у розвинутих державах. Щороку 

через забруднення втрачається від 0,5 до 2,5% ВНП, а вартість заходів, які б 

дозволили радикально скоротити обсяги забруднення в індустріальних 

країнах - складає 1-2% ВНП. По-четверте, екологічні загрози не піддаються 

чіткому визначенню у причинно-наслідкових зв'язках, проте вони досить 

тісно пов'язані між собою й іншими соціальними, політичними й 

економічними факторами, що також впливають на стан безпеки[120]. 

Екологічна безпека є компонентом національної безпеки, що гарантує 

захищеність життєво важливих інтересів людини, суспільства, держави та 

довкілля від реальних чи потенційних загроз, що їх створюють природні чи 

антропогенні чинники. До того ж, екологічна складова кожного із зазначених 

видів безпеки може стати тим інтегратором, що об'єднає їх у систему 

національної безпеки, допоможе знайти їх оптимальне співвідношення в цій 

системі. Більше того, сьогодні вже не викликає сумніву, що будь-який аспект 

національної безпеки, будь-то економічний, технологічний чи оборонний 

втрачає свій сенс у разі непридатності довкілля для життя і діяльності 

людини.  

Посилення боротьби за володіння та користування чистим повітрям, 

водою, орною землею, рибними та харчовими ресурсами, що колись 

розглядалися як безкоштовні, нині вже є реальною загрозою для регіональної 

безпеки. Загрозами екологічного характеру, спроможними порушити 

міжнародну стабільність, є і масова міграція населення з районів природних 

та техногенних катастроф (приміром районів засухи у Східній Африці чи 

Чорнобильської аварії), і та величезна шкода, яку завдають довкіллю 

промислові викиди, знищення лісів, знищення біологічних видів і, нарешті, 

кліматичні зміни [81]. 
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Таким чином поняття безпеки суттєво розширюється. Безпека стає 

всеохоплюючою категорією, що поєднує більшість проблем захисту 

населення від будь-яких загроз. Визнання екологічної безпеки рівнозначною, 

або навіть важливішою за військову, сприятиме уважнішому ставленню до 

проблем навколишнього середовища. 

В рамках стратегії поступального розвитку проблема збалансування 

економічного зростання та збереження довкілля є проблемою номер один. 

Якими б прекрасними не були сучасні рішення економічних проблем, вони 

одразу ж зазнають краху, якщо не вдасться поєднати їх із розв'язанням 

глобальних проблем. Природні підвалини життя вимагають всеохоплюючого 

захисту. Дієва охорона довкілля неможлива без міжнародного 

співробітництва у світових масштабах. 

Тенденція до розширення змісту поняття безпеки формувалася на тлі 

загострення глобальних загроз та взаємозалежності світу. 

Інтеграційні процеси - одна з важливих характеристик сучасного 

глобального розвитку. 

За такими умами на світове співтовариство впливають не лише 

позитивні, але й негативні аспекти розвитку окремих країн. Забруднення 

навколишнього середовища не визнає державних кордонів. Повітря, вода, 

звірі, птахи, люди транспортують забруднення. Викиди з німецьких та 

французьких фабрик і заводів випадають над Україною і навпаки. Неочищені 

води Вісли, потрапляючи в Балтійське море, загрожують традиційно міцному 

здоров'ю шведів. А токсичні викиди на спільному румуно-турецькому 

підприємстві примушують перекривати водогони у гирлі Дунаю. Саме тому 

зростаюча взаємозалежність стає фактором, що негативно впливає як на 

міжнародну безпеку загалом, так і національну зокрема [16]. 

Екологічні питання, які ще донедавна були внутрішніми, стали 

невід'ємною складовою міжнародних взаємин і впливають на подальші 

еколого-геополітичні проблеми. Це відносно нове явище у світовій політиці. 

В наш час політичні чи економічні рішення з екологічними наслідками, які 
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приймаються в одних країнах, справляють дедалі відчутніший вплив на 

інших. Світ, пов'язаний екологічною взаємозалежністю, стає екологічною 

спільнотою. Економіка, політика, екологія і зрештою, безпека, стають 

єдиним причинно-наслідковим ланцюгом. 

Сучасні зміни міжнародних відносин посилюють дію факторів, що 

впливають на стан безпеки як окремої держави, так і системи держав: 

 по-перше, екологічні загрози не мають характеру цілеспрямованих дій. 

Вони - лише непередбачені наслідки екологічних катастроф, або процесів 

розвитку; 

 по-друге, екологічні загрози не можуть бути підпорядковані 

міжнародним нормам недоторканості кордонів чи державного 

суверенітету; 

 по-третє, екологічні загрози можуть спричинити напруженість 

міжнародних взаємин й породити нові види конфліктів, полагодити які 

неможливо навіть за допомогою спільних військових дій. І, навпаки, їх 

полагодження стає елементом взаємодії, зближуючи держави і народи; 

 по-четверте, у розв'язанні проблем екологічної безпеки важливе 

значення має врахування фактору часу, оскільки ці загрози набирають 

життєво важливого характеру на тривалу перспективу; 

 по-п'яте, екологічний аспект безпеки охоплює реально існуючізагрози, 

внаслідок чого рівень безпеки держави, регіону і світу загалом стає 

залежним від них. 

Чим краще людство усвідомлює комплекс взаємозв'язків між станом 

навколишнього середовища в різних куточках планети, тим серйозніше стає 

його ставлення до розуміння регіональних і навіть глобальних наслідків 

окремих змін у довкіллі. Розв'язання екологічних проблем глобального 

масштабу вимагає узгоджених дій урядових і неурядових організацій, 

співробітництва між державами й регіонами, вироблення довгострокової 

екологічної політики. Тому екологічна безпека дедалі більше стає 

інтегральною складовою безпеки глобальної [12]. 
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Усвідомлення нових світових реалій відбиває міжнародний політичний 

процес. Захист навколишнього середовища є і залишиться в майбутньому 

одним із найважливіших завдань. Безпека і стабільність - це власне, ті 

напрямки стратегії глобального розвитку, на які мусять спрямовуватися 

сьогоднішні політичні рішення[12]. 

Перші кроки у справі міжнародного співробітництва з метою створення 

механізмів захисту від екологічних загроз вже зроблено. У рамках 

загальноєвропейського політичного процесу (у Заключному Акті НБСЄ, у 

документах наступних зустрічей на вищому рівні) виразно визначено 

позавійськові та позаблокові фактори безпеки. Прийнято положення, згідно 

якого нова система європейської безпеки повинна охоплювати політичні, 

військові, економічні, культурно-цивілізаційні та екологічні аспекти. 

Стає все очевидніше, що значне погіршення рівня і якості життя має 

окреслений екологічний контекст. Розроблення й реалізація національної 

екологічної стратегії у контексті переходу нашої країни до моделі сталого 

розвитку відповідно до рішень Конференції ООН з навколишнього 

середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992), Всесвітнього саміту в 

Йоганнесбурзі (2002) та політичних орієнтирів пан'європейського процесу 

«Довкілля для Європи» потребують екологізації суспільної свідомості, 

впровадження системи професійної екологічної підготовки, підвищення 

рівня екологічної освіти та культури, загалом проведення державної 

виваженої екологічної політики. 

В рамках ООН спеціалізованою програмою з екологічних проблем є 

ЮНЕП. Її головна мета - координація й стимулювання міжнародної 

активності в царині охорони навколишнього середовища. Проте надії 

стосовно розв'язання усіх глобальних екологічних проблем навіть зусиллями 

спеціалізованої екологічної програми, досить ілюзорні. 

В сучасному світі з його небаченою економічною, політичною та 

соціальною диференціацією, керівництво з єдиного центру досить 

проблематичне, які б шляхетні наміри за цим не стояли. Тому, на жаль, слід 
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визнати: зусилля ООН недостатні для виконання поставлених завдань. 

Виконання будь-яких спеціалізованих програм неможливе без активної 

допомоги національних урядів. Обмеженість ресурсів окремої країни, або 

організації потребує дедалі тіснішої координації зусиль як на національному, 

так і міжнародному рівнях. 

Реальна політика, покликана захистити світ від екологічних загроз, 

повинна передбачати такі складові: 

 переговорний процес з питань охорони довкілля на різних рівнях: від 

двостороннього до глобального; 

 розвиток міжнародного законодавства, створення дієвої правової бази 

захисту навколишнього середовища; 

 розробка національних та міжнародних програм охорони природних 

ресурсів (особливо в екологічно нестабільних регіонах); 

 розробка міжнародних екологічних стандартів з метою їх залучення в  

політику і практику функціонування ринків та економіки. 

Ефективне розв'язання проблем довкілля неможливе без єдиної 

політичної волі окремих держав. ООН - головному координаційному центру 

світового співтовариства - все ще не вистачає єдності, а її можливості рішуче 

впливати на розвиток подій обмежені. Тому важливою метою сучасного 

політичного процесу повинно стати подолання негативних явищ у 

міждержавних стосунках, розширення кооперації і колективних зусиль, 

спрямованих на розв'язання проблеми довкілля. Для цього потрібен прорив 

до нової, гуманнішої політичної свідомості, зміна пріоритетів, згідно яких 

конкуренція й суперництво між державами поступиться конструктивнішим 

взаєминам. 

При визначенні місця екологічної безпеки в системі національної 

безпеки держави (вищий рівень національного інтересу) важливий аспект 

цього методологічного завдання полягає у вивченні стратегічного 

планування екологічної політики та визначенні особливостей формування 

відповідних прогнозованих стратегій як складової цілісної системи 
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всебічного гарантування національної безпеки держави на середню та 

віддалену перспективу. Зазначимо, що в базовому Законі Украни з 

поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки 

"Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 

2020 року" основними завданнями передбачено: - підвищення рівня 

екологічної безпеки шляхом запровадження комплексного підходу до 

проведення оцінки ризиків, запобігання та мінімізації наслідків стихійних 

лих відповідно до Йоганнесбурзького плану дій:атмосферне повітря; охорона 

водних ресурсів; охорона земель і ґрунтів; охорона лісів; охорона лісів; 

геологічне середовище та надра; захист від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру; захист від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру; біобезпека[16]. 

Узагальнення зазначених та інших підходів до екологічної безпеки 

дозволяє сформулювати визначення екологічної безпеки. Екологічна безпека 

це стан сталої і динамічної рівновагі функціонування системи "природа-

суспільство", що характеризується, з одного боку, захищеністю природного 

середовища від руйнівного антропогенного впливу і здатністю до 

самовідтворення екосистем, з іншого, - захищеністю суспільства від 

екологічних загроз і стихійних лих, забезпеченням здорових природних умов 

його життєдіяльності. Безперечно, сутнісний смисл екологічної безпеки 

полягає в збереженні життя як основи і єдиної форми буття живої природи й 

існування людського роду, що дозволяє судити про 39 екологічну безпеку як 

про цінність вищого порядку. Врешті-решт у правовому полі цивілізованого 

людства цей принцип відображає головне природне право людини - право на 

життя. 

Вдосконаленню системи державного управління екологічною безпекою 

сприятиме Стратегія екологічної безпеки України, яка являє собою спробу 

оформлення у форматі єдиного документа, містить викладення бачення місця 

державної політики екологічної безпеки у контексті національної екологічної 

політики. Важливою вимогою до змісту стратегії екологічної безпеки 
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виступає те, що за своїм призначенням, вона повинна розглядатися, як 

інтеграційний елемент національної економічної політики у загальному 

спрямуванні на забезпечення відповідного рівня національної безпеки 

України. Зміст Стратегії, разом з викладенням мети та основних напрямів і 

завдань досягнення екологічної безпеки містить викладення вимог до 

інструментарію та уявлень про потрібних для застосування індикаторів [81]. 

Окреме значення набуває такий елемент стратегії, який дозволяє визначати 

можливості для розробки на засадах даної стратегії цільових програм, як 

національного, так и регіонального рівнів. Спектр завдань для діяльності 

органів державного управління, що вирішують питання пов’язані із 

екологічною безпекою має постійно уточнюватися, конкретизуватися, що має 

стати певним підґрунтям для конкретизації положень національної стратегій 

на всіх рівнях державного управління[117].  

Досягнення головної мети процесу забезпечення безпеки здійснюється 

шляхом вдосконалення системи державного управління охороною 

навколишнього середовища та природокористуванням за наступними 

напрямами: реструктуризація промислового виробництва, виведення з 

експлуатації застарілих виробництв і устаткування, впровадження екологічно 

чистих технологій і виробництв; розвиток нормативно-правової бази та 

економічного механізму охорони навколишнього середовища і 

природокористування; вдосконалення системи екологічного моніторингу, 

розширення інформаційного забезпечення; вдосконалення системи 

екологічного виховання та освіти; ефективне та безпечне поводження з 

відходами; реформування системи екологічного урядування; реформування 

системи державного природоохоронного контролю; розширення участі 

громадськості у вирішенні проблем безпеки з використанням вітчизняного 

досвіду та підходів, які використовують у зарубіжних країнах [7; 8] 

 

РОЗДІЛ 2. 

МЕХАНІЗМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
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ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

2.1. Організаційно-правове забезпечення державної екологічної 

політики 

Державна політика є невід’ємним елементом системи державного 

управління, яку ототожнюють з мистецтвом управління державою та 

суспільством. З позицій здійснення державно-управлінського впливу у 

конкретній сфері, державна політика визначає позицію державних владних 

структур щодо вибору варіантів вирішення суспільних проблем, а також 

методів та інструментів реалізації відповідних політичних рішень. Поняття 

«державна політика» не є новим та широко застосовується у всіх сферах 

суспільної організації, де виникає потреба у збалансуванні інтересів членів 

суспільства/їх окремих груп. Звідси, можна стверджувати, що першочергове 

завдання політики – це досягнення суспільного балансу інтересів 

стейкхолдерів відповідної сфери політики. В свою чергу, залежно від 

домінуючої доктрини, пошук балансу інтересів базуватиметься на принципах 

та здійснюватиметься у межах відповідного системоутворюючого вчення. 

Поява концепцій розвитку та їх домінування у конкретному періоді є 

наслідком існування проблем у тій чи іншій сфері суспільного життя, тобто 

це відповідь на: неефективність певних державно-управлінських дій; 

неможливість вирішення таких проблем шляхом продовження реалізації тієї 

самої політики; появу нових об’єктів/проблем, що потребують 

врегулювання/вирішення у межах системи державного управління[113]. 

Зважаючи на сукупність чинників, що обумовлюють процес формування та 

реалізації державної політики в цілому, а також визначають цілі політики 

відповідно до особливостей та вимог зовнішнього та внутрішнього 

середовища у конкретному періоді, доцільно розкрити сутність державної 

екологічної політики з метою побудови правового механізму її формування 

та реалізації, а також ідентифікації взаємозв’язків між елементами цього 

механізму.  
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Сучасний стан розвитку екологічного права та законодавства України є 

багатогранним і багатовекторним, динамічним і розгалуженим. Про це 

свідчить низка наукових статей і виступів науковців, представників 

екологічної громадськості та правозастосовчих органів на наукових і 

науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах тощо. 

Водночас усвідомлюється суспільна потреба в його подальшому розвитку та 

вдосконаленню, необхідність розробки Концепції екологічного права та 

законодавства України. Метою такої Концепції мають стати:  

– реформування нормативно-правової системи, що спирається на 

прогнозні оцінки і перспективні програми соціально-економічного розвитку 

держави;  

– обгрунтування системної основи і принципів побудови, дії та 

розвитку законодавства; 

 – чітке визначення критеріїв законодавчого регулювання; 

– розробка механізму забезпечення дії закону, його моніторингу;  

– забезпечення функціонування законодавства з виконання умов 

проведення державних реформ в економічній, соціальній, судовій, 

адміністративній та інших сферах; 

 – удосконалення законодавства в напрямку розробки механізму 

врівноваження «викликів» глобалізаційних процесів, що можуть мати 

негативний характер;  

– розробка рекомендацій щодо оптимізації процесу підготовки, 

прийняття та реалізації законів.  

Розробка такої Концепції є вкрай важливою й нагальною проблемою 

сьогодення, що постає перед науковцями, які досліджують еколого-правові, 

природоресурсні та пов’язані з ними суспільні відносини. Але вона повинна 

базуватися на дослідженнях та науково-методологічному аналізі теоретичних 

і практичних доробок, що супроводжували становлення і розвиток 

екологічного права та законодавства з часу його появи й до сьогоднішнього 

дня. Становлення сучасної юридичної науки в цілому, та її окремих 
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складових, зазвичай розглядається як виникнення та рух правових ідей і 

поглядів у межах розвитку філософії права як історії правових вчень. Для 

методологічного дослідження питання про науку екологічного права 

важливим є пошук не тільки змін у соціальних умовах того чи іншого етапу 

розвитку юридичної науки, а в першу чергу змін у сфері юридичних 

поглядів, уявлень та мислення, в т.ч. і на проблеми взаємодії довкілля та 

суспільства[58].  

Зародження екологічного права й відповідно науки про цю галузь права 

відноситься до періоду зародження української державності у 18–20-х роках 

ХХ ст., для якого характерними були пріоритети класової сутності, 

соціально-політичного змісту права, мети і завдань соціального суспільства. 

Саме із зазначених позицій тлумачилися традиційні юридичні форми та 

конструкції в науці екологічного права – право виключної державної 

власності на природні ресурси, публічно-правовий характер суспільних 

відносин у зазначеній правовій галузі, управлінські аспекти охорони 

навколишнього природного середовища.  

На думку М. М. Тарасова, радянська правова наука послідовно 

прагнула до подолання класового, політичного нейтралітету юридичного 

позитивізму й догматичного підходу до права і, в цьому розумінні, 

виправдано усвідомлювала свій принциповий розрив із традиціями 

досоціалістичної догматичної юриспруденції. 

Сучасне екологічне право зародилося в надрах земельного права 

колишнього СРСР. Протягом усього періоду вивчення земельно-правових 

проблем і проблем охорони навколишнього природного середовища вчені-

правознавці пов’язують виникнення земельного права колишнього СРСР з 

прийняттям у 1917 р. Декрету «Про землю». На думку вчених, земельне, 

водне, лісове, гірниче право (як складові сучасного екологічного права) 

виникли на основі Декрету «Про землю», яким було передбачено 

націоналізацію земель, вод, надр і лісів. Натомість випереджальний розвиток 

земельного права та інші фактори призвели до того, що впродовж тривалого 
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часу водне, гірниче та лісове право теоретично розглядались як складові 

земельного права в широкому сенсі, тобто як об’єднуючої галузі, до складу 

якої вони входили, та безпосередньо земельне право у вузькому сенсі, що 

регулювало саме земельні правовідносини. Про це свідчить, зокрема, й той 

факт, що в Постанові ВЦВК «Про введення в дію Земельного кодексу» від 30 

жовтня 1922 р. зазначалося, що Лісовий кодекс, проект якого на той час 

розроблявся, необхідно розглядати як продовження Земельного кодексу. Така 

теоретична конструкція, на думку вченихправознавців, не відповідала 

реальному розвитку законодавства, але значною мірою підтримувалася 

правозастосовчою практикою та, що особливо важливо, практикою 

викладання цих дисциплін в юридичних закладах вищої освіти за 

програмами земельного права, які містили питання використання та охорони 

надр, вод і лісів[46]. 

Виникнення і вдосконалення законодавства України, що регулює якість 

навколишнього середовища, в тому числі середовища життєдіяльності 

людини, є одним із способів побудови громадянського суспільства. На 

початку XXI століття людство досягло такого ступеня технологічного, 

економічного, транспортного, інформаційного розвитку, що знадобилися 

спеціальні законодавчі акти державного регіонального рівнів, для захисту 

природи і сфери життєдіяльності людини. З'явилися два напрямки в 

законодавстві: екологічне законодавство і законодавство про природні 

ресурси[39]. 

Екологічне право - це галузь права, яка регулює суспільні відносини в 

сфері взаємодії суспільства і природи, і є важливим інструментом, 

використовуваним державою в інтересах збереження і раціонального 

використання навколишнього середовища. У зв'язку з різким загостренням 

екологічних проблем на сучасному етапі розвитку суспільства роль 

екологічного права і в цілому адміністративно правового спрямування 

постійно зростає[5]. 



62 
 

Джерелами екологічного права розуміють нормативно-правові акти, що 

містять еколого-правові норми, призначені для регулювання екологічних 

правовідносин. В Україні основними джерелами є законодавчі і підзаконні 

нормативні акти. 

Конституція України є Основним законом і виступає началом будь-якої 

нормотворчості, в тому числі й еколого-правової. Саме в Конституції 

України закладені загальновизнані принципи, на яких базується і 

розвивається екологічне законодавство. Так, ст. 13 Конституції України 

проголошує, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 

ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її 

континентального шельфу виключної (морської) економічної зони є 

об’єктами права власності українського народу. Кожний громадянин має 

право користуватися природними об’єктами права власності народу 

відповідно до закону. Разом з тим, кожен зобов’язаний не заподіювати шкоди 

природі, відшкодовувати збитки (ст. 66 Конституції України). 

У зв’язку з численними законодавчими актами, які регулюють 

екологічні відносини, а також залежно від видів відносин, урегульованих 

нормами екологічного права, законодавчі акти можна поділити на кілька 

груп: 

1. Законодавчі акти, що переважно регулюють природоресурсні відносини:  

Земельний кодекс України від 25.10.01;  

Кодекс України «Про надра» від 27.07.94;  

Лісовий кодекс України від 21.01.94; 

Водний кодекс України від 06.06.95;  

Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.01;  

Закон України «Про природно-заповідний фонд» від 16.06.92;  

Гірничий Закон України від 06.10.99;  

Закон України «Про виключну (морську) економічну зону» від 16.05.95;  

Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.99;  

Закон України «Про бджільництво» від 22.02.00;  
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Закон України «Про видобування і переробку уранових руд» від 19.11.97; 

Закон України «Про меліорацію» від 14.01.00;  

Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.00 

року;  

Закон України «Про концесії» 16.07.99 та ін. 

2. Законодавчі акти, що переважно регулюють природоохоронні 

відносини: Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 21.06.01; 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.91;  

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 

08.02.95;  

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.95; 

Закон України «Про відходи» від 05.03.98;  

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.00 та ін. 

3. Законодавчі акти, що переважно регулюють екологічні відносини, 

пов’язані із здійсненням природоохоронних функцій уповноважених 

державних органів: Закон України «Про зону надзвичайної екологічної 

ситуації» від 13.07.00;  

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.00; 

Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.95;  

Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру» від 08.06.00;  

Закон України «Про аварійно-рятувальні служби» від 14.12.99;  

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» 

від 14.01.98 та ін. 

Особливого значення набувають розроблені і схвалені уповноваженими 

державними органами базові документи, що являють собою концептуальні 

засади екологічної політики держави. Зокрема, тут треба згадати: Концепція 

збереження біологічного різноманіття України, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.05.97 р. спрямована на збереження, 
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поліпшення стану та відновлення природних і порушених екосистем, 

середовищ існування окремих видів і компонентів ландшафтів; сприяння 

переходу до збалансованого використання природних ресурсів; підвищення 

рівня інформованості населення з питань біологічного різноманіття, а також 

активізація участі громадян у діяльності щодо його збереження; посилення 

відповідальності за збереження біологічного різноманіття підприємств, 

організацій та установ, діяльність яких пов’язана з використанням природних 

ресурсів або впливає на стан довкілля [50]. 

До підзаконних нормативних актів належать Укази і розпорядження 

Президента України. Зокрема, це — розпорядження Президента України 

«Про заходи щодо організації роботи по поліпшенню екологічного стану 

річки Дніпро та якості питної води» від 03.07.92 р.; Указ Президента України 

від 29.05.00, яким затверджено Положення «Про Міністерство екології та 

природних ресурсів України»; Указ Президента України «Про оголошення 

територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір’я, 

Чаусове-1, Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області зоною 

надзвичайної екологічної ситуації» від 31.08.2000 р. та ін. 

Також до цієї категорії належать постанови уряду, відомчі нормативні 

акти міністерств і відомств, акти органів місцевого самоврядування. 

Постановами Кабінету Міністрів України затверджуються і вводяться в 

дію підзаконні акти органів виконавчої влади. Наприклад, Положення «Про 

державний моніторинг навколишнього природного середовища» затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.93 р., яке визначає порядок 

створення та функціонування системи спостережень, збирання, обробки, 

передавання, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього 

природного середовища; постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями 

небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого 

переліків відходів» від 13.07.2000 р.; постанова Кабінету Міністрів України 

«Про Державний технологічний центр охорони родючості грунтів» від 
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04.08.2000 р.; постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р., якою 

затверджено Порядок проведення моніторингу національних і міжнародних 

проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології та ін [102]. 

Базу природоохоронних нормативно-правових актів доповнюють 

накази, інструкції, положення, правила, методики, які видаються на 

відомчому рівні галузевими міністерствами і відомствами, і затверджуються 

відповідними їх наказами. Так, наказом Мінекобезпеки України (в даний час 

Міністерство екології та природних ресурсів України) від 27.02.1996р. 

затверджено Положення Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища та ядерної безпеки «Про державне управління екологічної 

безпеки в областях, містах Києві та Севастополі». Згідно з цим Положенням 

завданням вказаного державного органу є здійснення функцій управління у 

галузі охорони навколишнього природного середовища, забезпечення 

екологічної та радіаційної безпеки на території областей, міст Києва та 

Севастополя; наказ Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища та ядерної безпеки України від 08.09.1999 р., яким затверджено 

Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний 

кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць; наказ 

Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.12.2000 р., яким 

затверджені Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, 

радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; наказ 

Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2002р., яким 

затверджено Перелік речовин, які входять до «твердих речовин» та 

«вуглеводнів» і за викиди з яких справляється збір тощо. 

Слід зазначити, що особливе місце серед нормативно-правових актів у 

галузі екології є акти місцевого рівня — рішення місцевих референдумів, 

акти органів місцевого самоврядування, місцевих органів управління в галузі 

екології стосовно відповідних питань місцевого значення[122]. 

Крім нормативно-правових актів національного права України, 

джерелами екологічного права є міжнародні договори за участю України. 

https://buklib.net/books/28914/#_ftn1
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Наприклад, Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща 

«Про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та 

співробітництво у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту», що 

підписано в Києві 24.05.1993 р. з урахуванням Конвенції про оперативне 

сповіщення про ядерну аварію» від 26.09.86 (Конвенція МАГАТЕ); Угода 

між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України 

та Міністерством охорони навколишнього середовища, природних ресурсів і 

лісового господарства Республіки Польщі про співробітництво в галузі 

охорони навколишнього середовища, яка підписана у Варшаві 18.05.1992 р.; 

Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних 

вантажів, до якої приєдналась Україна у 2000 р.; Конвенція про збереження 

мігруючих видів диких тварин, до якої приєдналась Україна відповідно до 

Закону України від 19.03.1999 р.; Конвенція про охорону дикої флори та 

фауни і природних середовищ існування в Європі від 19.09.1979 р., до якої 

приєдналась Україна на підставі Закону України від 29.10.1996 р.; Конвенція 

про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином 

як середовища існування водоплавних птахів, від 02.02.1971 р., (із 

поправками згідно з Паризьким протоколом від 03.12.1982р. і Ріджинськими 

поправками від 28.05.1987 р.), до якої приєдналась Україна на підставі 

Закону України від 29.10.1996 р.; Меморандум про взаєморозуміння між 

Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки в галузі 

попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру від 05.06.2000р. та ін.. 

Нормативні акти суб'єктів, місцевих адміністративних органів (мерій, 

сільських і селищних органів) доповнюють і конкретизують діючі 

нормативно-правові акти у сфері охорони навколишнього середовища. 

Питання охорони навколишнього середовища на території суб'єктів 

відображені в регіональному законодавстві і програмах. Основними цілями 

програм є поліпшення екологічної обстановки на території регіону і в 

районах з найбільшими порушеннями екологічних та санітарних нормативів 
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охорони і якості навколишнього природного середовища, в т.ч. охорона 

водних об'єктів від забруднення за рахунок очищення і знезараження 

відводяться виробничо-побутових стічних вод, скорочення викидів 

шкідливих хімічних речовин за рахунок проведення модернізації об'єктів 

теплопостачання тощо Реалізація програм дозволяє підвищити екологічну та 

санітарно-епідеміологічну безпеку при організованому розміщенні відходів 

виробництва і споживання[55]. 

Мета екологічного законодавства полягає в забезпеченні екологічних 

інтересів суспільства. Ефективність екологічної політики та еколого-

правових норм визначається реальним станом суспільних відносин в сфері 

охорони навколишнього середовища та природокористування. Основною 

проблемою правозастосовчої практики є забезпечення невідворотності 

юридичної відповідальності за заподіяння шкоди природному середовищу і 

здоров'ю людини. Законодавство в сфері охорони навколишнього 

природного середовища, будучи однією з галузей законодавства, має всі 

загальними ознаками, що характеризують його самостійність і 

відособленість. 

 

2.2. Проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства 

у сфері екологічної безпеки.  

Правова охорона навколишнього природного середовища, забезпе-

чення раціонального природокористування та екологічної безпеки по-

требують не лише належного виконання суб'єктом екологічних право-

відносин своїх прав та обов'язків, але й захисту їх від порушень з боку інших 

суб'єктів, поновлення прав та законних інтересів учасників цих 

правовідносин, притягнення винних осіб до відповідальності. Саме юридична 

відповідальність є тим інститутом екологічного законодавства, який 

забезпечує механізм локалізації та блокування протиправної поведінки і 

стимулює суспільно корисні дії людини в правовій сфері, становить міру 

захисту суспільства та його членів від правопорушень, захищає інтереси 
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особи, суспільства і держави, є формою реагування держави на порушення 

встановленого порядку суспільних відносин . 

Науковці, що досліджують актуальні теоретичні та практичні проблеми 

запровадження і розвитку демократичних засад державного управління в 

Україні, вважають, що прогрес суспільства та демократії пов'язаний з 

відповідальністю як юридичним інститутом та відповідальною поведінкою 

кожного учасника суспільних відносин. У суто юридичному сенсі це 

передбачає збільшення обсягу нормативного регулювання задля зміцнення 

демократичних засад публічного управління.  

О.Л. Дубовик формулює поняття екологічного правопорушення як 

суспільно небезпечне протиправне діяння, яке полягає у безпосередньому 

використанні об’єктів навколишнього природного середовища, що 

призводить до негативних наслідків, характерною рисою цих правопорушень 

вона вважає їх екологічність.[38]  

М.В. Шульга розуміє під цим правопорушенням винну, протиправну 

дію (бездіяльність), що порушує встановлений державою правопорядок, 

права і обов’язки громадян і організацій у сфері раціонального використання 

природних ресурсів, їх відновлення і охорони навколишнього природного 

середовища, за вчинення якої законом передбачена юридична 

відповідальність .[47]  

Одним із елементів правового режиму охорони територій та об’єктів в 

Україні й ефективним засобом їх збереження є застосування заходів 

юридичної відповідальності до порушників екологічного законодавства. 

Єдиною підставою юридичної відповідальності за порушення режиму 

охорони територій та об’єктів є правопорушення у сфері екологічної безпеки, 

яка є різновидом екологічних правопорушень.  

Вюридичнійлітературінеіснуєєдиної, 

усталеноїточкизорущодовизначенняпоняттяекологічногоправопорушення: 

С.Б. Байсаловрозумієйогоякдіяння (діюабобездіяльність), 

якепорушуєвстановленийпорядокприродокористуваннятаохоронинавколишн
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ьогосередовищаісуперечитьприписамівимогам, 

веліннямізаборонамприродоохоронногозаконодавства, 

завдаєпевноїшкодиприродітаїїресурсам, 

здоров’юлюдиниітягневідповідніюридичнінаслідки.[102]  

Отже, проаналізувавши визначення екологічного правопорушення, 

запропоновані юристами-екологами, вважаємо, що під ними слід розуміти 

протиправне, вчинене право дієздатним суб’єктом, як правило, винне діяння 

(дію чи бездіяльність), що посягає на встановлений порядок 

природокористування, охорони навколишнього природного середовища,  

екологічну безпеку, внаслідок чого заподіюється екологічна шкода (або 

створюється реальна загроза її заподіяння), за вчинення якого 

законодавством передбачена юридична відповідальність.[84]  

Визначення екологічного правопорушення має бути закріплене у 

Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища», а 

визначення порушення правового режиму територій та об’єктів у відповідних 

законах України».  

Юридичну відповідальність за екологічні правопорушення можна 

визначити як відносини між державою в особі спеціально уповноважених 

державних органів в сфері охорони навколишнього природного середовища, 

правоохоронних органів, інших уповноважених органів, з одного боку, та 

правопорушником — з іншого боку, з приводу застосування відповідних 

заходів впливу на правопорушника. Так, згідно з Конституцією України (ст. 

66) кожний зобов’язаний не заподіювати шкоду природі [1]. 

Специфікою юридичної відповідальності за порушення екологічного 

законодавства є також застосування санкцій у вигляді припинення екологічно 

небезпечної діяльності фізичних чи юридичних осіб в адміністративному 

порядку або за рішенням суду. Так, відповідно до ч. З ст. 50 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» діяльність фізичних 

та юридичних осіб, що завдає шкоди навколишньому природному 

середовищу, може бути припинена за рішенням суду. Законом України «Про 
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забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

передбачено, що головні державні санітарні лікарі (їх заступники) мають 

право припиняти діяльність підприємств, установ, організацій, об'єктів будь-

якого призначення, технологічних ліній, машин і механізмів, виконання 

окремих технологічних операцій, користування плаваючими засобами, 

рухомим складом і літаками у разі невідповідності їх вимогам санітарних 

норм, будівництва, реконструкції та розширення об'єктів у разі відступу від 

затвердженого проекту, інвестиційної діяльності у випадках, встановлених 

законодавством (ст. 42). Посадові особи державної лісової охорони мають 

право приймати рішення про заборону господарської та іншої діяльності (п. 

12 ч. 1 ст. 9 1 ЛК України).  

Підставами юридичної відповідальності за екологічні правопорушення 

є насамперед наявність складу екологічного правопорушення та факт такого 

порушення. Найбільш загальний перелік таких діянь міститься у ст. 68 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

зокрема, серед них можна виділити: 

- порушення у сфері реалізації екологічних прав тасвобод громадян 

(порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне 

середовище; відмова від надання своєчасної, повної та достовірної 

інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про 

джерела забруднення, приховування випадків аварійного забруднення 

навколишнього природного середовища або фальсифікації відомостей про 

стан екологічної обстановки чи захворюваності населення); 

- порушення норм екологічної безпеки та невжиття заходів щодо 

попередження негативного впливу на довкілля (порушення вимог 

законодавстваУкраїни при проведенні екологічноїекспертизи,утому числі 

подання завідомо неправдивого експертного висновку та невиконання вимог 

державної екологічної експертизи; фінансування і впровадження у 

виробництво нових технологій і устаткування без позитивного висновку 

державної екологічної експертизи; порушення екологічних вимог при 
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проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введеннівдію, 

експлуатаціїталіквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших 

об’єктів: невжиття заходів щодо попередження таліквідації екологічних 

наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне 

середовище); 

- порушення порядку здійснення природокористування (допущення 

наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих 

речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище; 

перевищення лімітів та порушення інших вимог використання природних 

ресурсів, у тому числі їх самовільне спеціальне використання; порушення 

порядку здійснення загального та спеціального природокористування 

природними об’єктами); 

- порушення у сфері екологічного управління (невиконання 

розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони 

навколишнього природного середовища, та вчинення опору їх 

представникам, приниження честі і гідності працівників, які здійснюють 

контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, посяганні 

на їх життя і здоров’я); 

- порушення у сфері здійснення окремих видів діяльності, що впливає на 

довкілля (порушення природоохоронних вимог при зберіганні, 

транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних 

засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних, радіоактивних 

речовин та відходів; порушення природоохоронних вимог під час вчинення 

діяльності,пов’язаної з використанням генетично модифікованих організмів; 

порушення порядку здійснення підприємствами, установами, організаціями 

діяльності, що впливає на довкілля та здоров’я населення); 

- порушення законодавства про особливо цінні території та об’єкти 

(невиконання вимог охорони територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і 

рослин, занесених до Червоної книги України). 
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Вказаний перелік екологічних правопорушень не є вичерпним, а 

екологічним законодавством України може бути встановлено 

відповідальність і за інші порушення у цій сфер. 

Своєрідною санкцією за порушення законодавства в екологічній сфері 

слід також вважати відкликання екологічних дозволів, ліцензій, позбавлення 

права спеціального використання природних ресурсів в адміністративному 

чи судовому порядку. Так, ЗК України передбачено примусове припинення 

прав на земельну ділянку в судовому порядку (ст. 143) та припинення права 

користування земельною ділянкою органом виконавчої влади або органом 

місцевого самоврядування (ст. 144). Право спеціального водокористування у 

випадках, передбачених ст. 55 ВК України, припиняється за рішенням 

органу, що видав дозвіл на спеціальне водокористування; за рішенням 

Кабінету Міністрів України або відповідних рад; на вимогу органу, який 

видав дозвіл на спеціальне водокористування (ст. 56 ВК України). ЛК 

України передбачена можливість припинення права використання лісових 

ресурсів в установленому порядку шляхом анулювання лісорубного квитка 

або лісового квитка тими органами, які їх видали (ст. 78). Відповідно до 

Закону України «Про нафту і газ» анулювання спеціального дозволу на 

користування нафтогазоносними надрами здійснюється центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

геологічного вивчення та раціонального використання надр (ст. 27). 

Про наявність будь-якого правопорушення, у тому числі й 

екологічного, можна говорити лише тоді, коли присутні всі елементи з яких 

воно складається: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона. 

Склад правопорушення являє собою систему ознак протиправної поведінки, 

необхідних і достатніх для притягнення до юридичної відповідальності.[9]  

Проблема об’єкта екологічних правопорушень в юридичній науці є 

дискусійною. В загальній теорії права об’єктом правопорушення, як правило, 

визначаються відносини, на які посягає правопорушник. 
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Організаційні та правові упущення при формуванні функцій 

національного рівня управління в частині організації реалізації й захисту 

екологічних прав громадян приводять до висновку про відповідальність 

держави за невиконання вказаних обов’язків, легалізованих у Конституції 

України. Адже хрестоматійно у правознавстві невиконання обов’язку 

розглядається в якості правопорушення як підстави юридичної 

відповідальності - превентивної, еколого-правової, адміністративної, 

кримінальної, майнової відповідно до закону[58].  

Оскільки йдеться про невиконання конституційного обов’язку держави 

у процесі формування і реалізації екологічної політики, то вочевидь доцільно 

ставити питання про конституційну відповідальність держави за 

незабезпечення політико-правовим документом, яким єдино можливо 

визнати Основні напрями державної екологічної політики, або як офіційно 

легалізовані Основні напрями державної політики України в галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної 

безпеки.  

Як наголошується в конституційно-правовій літературі: 

- відповідальність за конституційним правом передбачає реалізацію 

таких стосунків, урегульованих нормами конституційного права, в яких 

суб’єкти, призначені свідомо виконувати покладені на них обов’язки, 

навмисно чи з необережності, або через інші причини не виконують їх чи 

виконують неналежним чином, що призводить до спричинення суттєвої 

шкоди інтересам держави і суспільства, внаслідок чого виникає юридичний 

факт, на підставі якого спеціальні суб’єкти вживають до правопорушника 

заходи впливу[13] ; 

- основною функцією конституційної відповідальності є не репресія 

(покарання), а компенсація, тобто відновлення позитивної діяльності 

потенційного суб’єкта, використання для цього таких заходів, як зміна 

персонального складу органу, заміна керівництва, посадової особи тощо. 
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За таких умов реформування парламентаризму в Україні передбачено 

доцільність внесення відповідних змін і доповнень у частині визначення і 

порядку застосування конституційно-правової відповідальності держави та 

органів її влади, зокрема Верховної Ради України, за упущення або 

ігнорування прав, свобод і законних інтересів громадян у процесі ухвалення 

законів, постанов та інших актів, передбачених Конституцією України у 

формі припинення її повноважень за рішенням Президента України як глави 

держави в порядку, визначеному спеціальним законом України про 

конституційно-правову відповідальність органів державної влади України, 

або врегулювання вказаних процесуальних аспектів у пропонованому для 

прийняття Законі України «Про конституційне судочинство». Тим самим 

буде реалізована ідея про забезпечення підвищення відповідальності держави 

перед людиною, посилення гарантій реалізації прав і свобод людини, 

використання відповідних національних правових механізмів для 

ефективного захисту прав людини і громадянина в Україні[105]. 

Основною особливістю екологічних правопорушень є їх об’єкт та 

предмет. Об’єктом екологічних правопорушень є суспільні відносини, що 

виникають в екологічній сфері у процесі реалізації права власності на 

природні об’єкти, здійснення природокористування, охорони довкілля та 

забезпечення екологічної безпеки.У теоретичній літературі для комплексної 

характеристики об’єкта екологічного правопорушення використовується ще 

поняття екологічний правопорядок, яке органічно вбирає у себе всі 

перелічені складові [85]. 

Предметом екологічних правопорушень (основним, додатковим, 

факультативним) завжди виступають довкілля в цілому, конкретні природні 

об’єкти, порядок управління у цій сфері, здоров’я населення в частині впливу 

на нього негативних факторів антропогеннозміненого навколишнього 

середовища. Особливістю предмета екологічних правопорушень є й те, що 

природні об’єкти повинні перебувати у нерозривному зв’язку із навколишнім 
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середовищем.Екологічні правопорушення можна класифікувати за багатьма 

критеріями: 

1. За видами юридичної відповідальності та характером санкцій: 

-екологічні дисциплінарні проступки; 

-цивільно-правові правопорушення в екологічній сфері; 

-екологічні адміністративні проступки; 

-екологічні злочини. 

2. За суб’єктним складом: 

-екологічні правопорушення, що здійснюються фізичними особами; 

-екологічні правопорушення, що здійснюються особами зі спеціальним 

статусом (посадовими, службовими особами тощо); 

-екологічні правопорушення, що здійснюються юридичними особами. 

3. За об’єктом правопорушення: 

-порушення законодавства проохорону навколишнього природного 

середовища; 

-земельні правопорушення; 

-водні правопорушення; 

 -гірничі (надрові) правопорушення; 

-фауністичні правопорушення; 

-порушення лісового законодавства та флористичного законодавства; 

-правопорушення у сфері охорони атмосферного повітря; 

-правопорушення у сфері особливо ціннихтериторій та об’єктів; 

-правопорушення у сфері поводження з небезпечними речовинами та 

відходами. 

До основних функцій юридичної відповідальності за екологічні 

правопорушення належать: 

1) каральна, яка полягає в накладанні на порушника негативних 

наслідків вчиненого ним діяння, у частині накладання на нього стягнення, 

тимчасового обмеження його екологічних прав та покладання на нього 

обов’язків; 
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2) компенсаційна, яка полягає у відновленні стану, що існував до 

вчинення екологічного правопорушення, а також у випадку неможливості 

його повернення отриманні фінансових коштів для проведення 

рекультиваційних, відновлювальних заходів; 

3) виховна функція, яка реалізується через формування у свідомості 

особи знань щодо екологічних норм, стандартів екологічної поведінки та 

екологічної правосвідомості; 

4) превентивно-інформаційна функція, яка полягає у створенні 

системи, за якої виконання екологічного законодавства базується на 

застосуванні системи переконань, формуванні умов, коли екологоруйнівна 

діяльність стає неприйнятною або економічно невигідною. 

Таким чином, завданням юридичної відповідальностізаекологічні 

правопорушення є забезпечення попередження вчинення особою порушень в 

екологічній сфері, покладення негативних наслідків наосіб, винних у їх 

порушенні, а також забезпечення охорони довкілля та збереження його 

окремих компонентів. 

Характеризуючи цивільно-правову відповідальність, слід також 

пам’ятати, що у випадку відсутності спеціальних екологічних норм 

розрахунки шкоди можуть проводитись на підставі загальних положень 

цивільного законодавства. Особливе значення ці положення мають при 

визначенні особливостей цивільно-правовоївідповідальності осіб, що 

володіютьджерелами підвищеноїекологічноїнебезпеки, які зобов’язані 

компенсувати заподіяну шкоду громадянам та юридичним особам, якщо не 

доведуть, що шкода виникла внаслідок стихійних природних явищ чи 

навмисних дій потерпілих [91]. 

Адміністративна відповідальність є найбільш поширеним видом 

юридичної відповідальності в екологічному праві, оскільки самев межах 

відбувається реагування держави на порушення встановлених правових 

норм, приписів, правил та норм поведінки суб’єктів правовідносин в Україні. 
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 Унаслідок цього її можна вважати одним із найбільш ефективних 

засобів впливу на правопорушників. Ефективність адміністративної 

відповідальності обумовлена декількома чинниками. Як найважливіші 

дослідники виділяють: адміністративні стягнення - внаслідок незначної 

суспільної небезпеки діянь, які мають менш суворий (порівняно з 

кримінальними) характер; адміністративна відповідальність - застосовується 

до надзвичайно широкого кола суспільних відносин; спрощені, у більшості 

випадків поза-судові, процедури притягнення до відповідальності - 

дозволяють оперативно реагувати на правопорушення. 

Основна маса адміністративних екологічних правопорушень 

передбачена КУпАП. Окремі екологічні правопорушення містяться у таких 

його главах: «Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і 

здоров’я населення» (гл. 5), «Адміністративні правопорушення, що 

посягають на власність» (гл. 6), «Адміністративні правопорушення у сфері 

охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної 

спадщини» (гл. 7). Разом з тим адміністративні правопорушення в 

екологічній сфері можуть бути передбачені й іншими законодавчими актами. 

Так, окрема група норм щодо адміністративних правопорушень та порядку 

накладення адміністративних стягнень за них міститься у Законі України 

«Про виключну морську (економічну) зону України»[76]. 

Притягнення до адміністративної відповідальності за екологічні 

правопорушення здійснюється на загальних засадах з урахуванням 

особливостей об’єкта посягання. 

Найсуворішим видом відповідальності, що застосовується за екологічні 

правопорушення, є кримінальна відповідальність. Суспільно небезпечні 

діяння, що є злочинами, та покарання, що застосовуються до осіб, які їх 

вчинили, визначаються виключно KK України, завданням якого є правове 

забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, 

громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного 
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устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки 

людства, а також запобігання злочинам. 

Підставою для кримінальної відповідальності є вчинення особою 

суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину. Слід зауважити, 

що в чинному KK України вперше було виокремлено злочини, родовим 

об’єктом яких були відносини в галузі охорони навколишнього природного 

середовища, здійснення природокористування та забезпечення екологічної 

безпеки, шляхом їх концентрації в окремому розділі KK України - розд. VIII 

«Злочини проти довкілля». Ще одним підтвердженням важливості 

врахування екологічної складовоїта підвищення захищеності довкілля є 

виокремлення у розд. XX «Злочини проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку» ст. 441 «Екоцид», під яким розуміється масове 

знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних 

ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну 

катастрофу. Характеризуючи кримінальну відповідальність за екологічні 

правопорушення, перш за все необхідно наголосити, що вона відповідає всім 

вимогам, зазначеним у KK України.3 урахуванням вимог екологічного 

законодавства злочини проти довкілля можна визначити як суспільно 

небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспільні 

правовідносини у сфері охорони та використання довкілля, забезпечення 

екологічної безпеки, завдає або може завдати шкоди довкіллю та здоров’ю 

людини. 

Злочини проти довкілля можна поділити на певні групи: 

1. Злочини у сфері охорони довкілля та забезпечення екологічної 

безпеки. До них, зокрема, відносять: порушення правил екологічної безпеки 

(ст. 236); невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного 

забруднення (ст. 237); приховування або перекручення відомостей про 

екологічний стан або захворюваність населення (ст. 238); проектування чи 

експлуатація споруд без систем захисту довкілля (ст. 253). 
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2. Злочини у сфері природокористування становлять найбільшу групу, 

яку можна внутрішньо диференціювати залежно від об’єкта посягання. До 

них відносять: забруднення або псування земель (ст. 239); незаконне 

заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239-l); 

незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах 

(ст. 239-2); безгосподарське використання земель (ст. 254); незаконне 

полювання (ст. 248); незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 

добувним промислом (ст. 249); проведення вибухових робіт з порушенням 

правил охорони рибних запасів (ст. 250); порушення ветеринарних правил 

(ст. 251); знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу (ст. 245); 

незаконна порубка лісу (ст. 246); порушення законодавства про захист 

рослин (ст. 247); порушення правил охорони або використання надр (ст. 

240);порушення законодавства про континентальний шельф України (ст. 

244); порушення правил охорони вод (ст. 242); забруднення моря (ст. 243); 

забруднення атмосферного повітря (ст. 241); умисне знищення або 

пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-

заповідного фонду (ст. 252). 

3. Екологічні злочини проти людства. Ця група містить лише одну 

статтю «Екоцид» (ст. 441), однак проігнорувати її не можна, оскільки поряд з 

основним об’єктом злочинного посягання - екологічною безпекою людства 

виступає такий об’єкт - безпека довкілля як середовища її проживання та 

функціонування; такий злочин характеризується значними наслідками та 

територією поширення[48]. 

Оскільки злочини проти довкілля є більш небезпечними порівняно із 

адміністративними правопорушеннями, то надзвичайно велике значення 

мають наслідки цих діянь. Так, злочинам проти довкілля притаманні істотна 

шкода, тяжкі наслідки, загибель людей, створення небезпеки для життя і 

здоров’я людей, можливість спричинення екологічної катастрофи. 

Тлумачення зазначених наслідків, а також характеристика основних проблем, 

що виникають у процесі притягнення осіб до кримінальної відповідальності 
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за порушення екологічного законодавства, міститься у Постанові Пленуму 

Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини та 

інші правопорушення проти довкілля». При притягненні до кримінальної 

відповідальності у порушника підлягають вилученню незаконно добута 

продукція (звірі, птахи, риба, деревина, хутра, корисні копалини тощо). Якщо 

ж незаконно добута продукція не була вилучена, а використана чи 

реалізована самим правопорушником або стала непридатною, її вартість 

підлягає стягненню з правопорушника у повному обсязі [127].  

Як свідчить проведений аналіз, в екологічному законодавстві сфор-

мовано міжгалузевий комплексний інститут юридичної відповідальності за 

екологічні правопорушення. Але зазначений інститут не є досконалим і 

таким, який можна вважати завершеним, що викликає необхідність 

проведення всебічного наукового аналізу та розробки для правозастосовної 

діяльності теоретично обrрунтованих рекомендацій у відповідній сфері 

суспільних відносин. Зокрема, потребує свого наукового обrрунтування 

концепція юридичної відповідальності за екологічні правопорушення; 

дослідження змісту поняття «юридична відповідальність в екологічній сфері» 

та його особливості ; розробка системи принципів юридичної 

відповідальності за екологічні правопорушення та визначення місця в 

системі загальної юридичної відповідальності; визначення складу та ознак 

екологічного правопорушення, яке слід розглядати як підставу для 

притягнення винної особи до юридичної відповідальності[67]. Актуальними 

у науковому аспекті є розробка класифікації екологічних правопорушень, за 

які застосовується юридична відповідальність, дослідження системи органів, 

що застосовують заходи юридичної відповідальності в екологічній сфері , 

аналіз основних санкцій юридичної відповідальності за екологічні 

правопорушення, з'ясування процедурних особливостей застосування заходів 

юридичної відповідальності до правопорушників, нарешті, здійснення оцінки 

стану законодавства у сфері охорони навколишнього природного 
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середовища, яке торкається юридичної відповідальності, з'ясування недоліків 

та прогалин у правовому регулюванні цієї сфери суспільних відносин. 

Слід зазначити, що юридична відповідальність в екологічній сфері є 

одним із різновидів загальної юридичної відповідальності. Її відмінною 

ознакою є те, що вона застосовується за скоєння екологічного 

правопорушення, тобто за діяння, що порушують правові норми 

екологічного законодавства. Юридичну відповідальність за екологічні 

правопорушення необхідно розглядати як обов'язки винних осіб понести 

покарання у формі позбавлення особистого, організаційного або майнового 

характеру[18]. Негативні наслідки, що застосовуються до правопорушників, 

повинні бути передбачені в санкціях відповідних правових норм. Юридична 

відповідальність в екологічній сфері є однією із форм державного примусу, а 

тому застосовується державними інститутами (судовими органами, 

центральними або місцевими органами державної виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування) у відповідній процесуальній формі-

кримінально-процесуальній, адміністративно-процесуальній, цивільно-

процесуальній, еколого-процесуальній. 

 

2.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації 

державної екологічної політики  

Екологічній фактор стає фактором обмеження соціального розвитку не 

лише окремих регіонів, а й країни в цілому. Визначальна роль має належати 

структурним змінам в економіці країни, спрямованим на підвищення 

ефективності функціонування реального сектору виробництва та 

інфраструктури, структурної перебудови товарного виробництва в напрямку 

його екологізації та інноваційно-орієнтованого розвитку, зміцнення ролі 

інфраструктури, у тому числі-екологічної в національному господарстві.  

За умов ринкової трансформації в Україні виникла потреба в посиленні 

регулюючого впливу держави на процеси, які відбуваються при реалізації її 

пріоритетів. Дослідники акцентують увагу на необхідності вирішення 
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багатьох сучасних екологічних проблем як на державному, так і на 

регіональному рівнях. Реаліями для України сьогодні є надмірне техногенне 

навантаження, особливо економічно розвинених регіонів [1].  

Одним із основних інструментів державної екологічної політики в 

сучасних умовах є комплексні екологічні програми, які дозволяють 

ефективно вирішувати складний комплекс проблем, пов'язаних з напруженим 

станом навколишнього середовища України, в тому числі на регіональному 

рівні. Теоретико-прикладною базою розробки регіональних екологічних 

програм мають бути відповідні методологічні, методичні, правові, політичні, 

аналітичні основи[25]. 

Удосконалення екологічного законодавства стало доброю і позитивною 

традицією і тенденцією розвитку цього блоку правового регулювання, 

особливо з часу прийняття і введення в чинність Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року. 

Удосконалення екологічного законодавства розуміється, як системний 

процес діяльності уповноважених органів держави та утворення ними 

робочих груп щодо підготовки законопроектів, спрямованих на 

урегулювання екологічних правовідносин, внесення до уже чинних 

відповідних змін та доповнень, що випливають із практики застосування 

актів екологічного законодавств, виконання вимог міжнародних Конвенцій 

та інших договорів, взятих Україною зобов’язань у цій сфері[73].  

Отже, це перманентний процес щодо оновлення чинного 

законодавства, відповідно до Конституції України, актів міжнародного права 

та потреб власної практики, спрямований на реалізацію та захист екологічних 

прав громадян, інших суб’єктів екологічних правовідносин. Тому 

удосконалення екологічного законодавства тісно пов’язується із 

законотворчістю, іншою нормотворчоюпрактикою спеціально 

уповноважених органів держави відповідно до процедур чинного 

законодавства.  
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Основними напрямами державної політики України у галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки. Концепція національної екологічної політики України на період за 

2020 року передбачила подальший розвиток цього законодавства шляхом 

його гармонізації з Європейським законодавством та нормами міжнародного 

права, розроблення проекту Екологічного кодексу України, забезпечення 

його прийняття та дотримання його основних вимог. Удосконалення 

екологічного законодавства випливає із мети та завдань цього блоку 

правового регулювання, основних документів, що визначають реалізацію 

державної екологічної політики в сьогоднішніх реаліях та на перспективу[3].  

Удосконалення екологічного законодавства – важливий напрям 

становлення правової держави, її демократизації та системного приведення 

механізму правового регулювання до потреб сталого соціально-економічного 

та еколого-політичного розвитку держави, становлення у ньому 

громадянського суспільства, здатних вирішувати в існуючих реаліях нагальні 

еколого-правові проблеми, реагувати на екологічні ризики і виклики 

природно-техногенного характеру. Можна без перебільшення сказати, що 

удосконалення екологічного законодавства – стратегічний курс України 

щодо приведення його відповідно до потреб сьогодення, створення 

законодавчих засад, які б забезпечували незаперечну реалізацію і захист 

екологічних прав людини і громадянина, задоволення екологічних інтересів 

Українського народу та держави на рівні міжнародних екологічних 

стандартів і нормативів. Удосконалення екологічного законодавства 

здійснюється шляхом його систематизації у відповідних правових 

формах[102]. 

У методичному плані розробка регіональних екологічних програм має 

базуватись на науково обгрунтованих методичних підходах і відповідати 

нормативно встановленим вимогам. 

Чинне українське законодавство наділяє місцеві та регіональні органи 

державної влади, а також місцевого самоврядування вкрай важливими 
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функціями та повноваженнями у сфері охорони довкілля. Сьогодні 

регіональні органи влади мають достатню кількість важелів щодо контролю 

за розробкою та реалізацією регіональних програм охорони довкілля в 

регіоні, який знаходиться в їх юрисдикції. Слід відмітити, що середина 90-х 

років минулого віку характеризувалася активною розробкою проблеми 

правового забезпечення екологічної безпеки в різних сферах діяльності. 

Разом з тим, основні нормативно-правові акти екологічного регулювання в 

Україні були ухвалені впродовж 1991—1995 pp. та уточнені і доопрацьовані 

протягом 2000—2017 рр. [3].  

Основними з них є: Закони України "Про охорону навколишнього 

середовища" (1991 p.), "Про природно-заповідний фонд" (1992 р.), "Про 

охорону атмосферного повітря" (1992 р.), "Про тваринний світ" (1993 р.), 

"Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (1995 p.), "Про 

екологічну експертизу" (1995 p.) та інші; Кодекси України — земельний, 

лісовий, про надра, водний; ратифіковані міжнародні екологічні угоди тощо. 

Ці нормативно-правові акти визначають засади та рамки діяльності щодо 

захисту довкілля, використання різноманітних природних ресурсів, 

підтримання екологічної безпеки, збереження унікальних територій та 

природних об'єктів, які є частиною історико-культурної спадщини України. 

Ідея правового забезпечення екологічної безпеки, як вимога, принцип і 

механізм правового регулювання у поєднанні з ефективним 

природокористуванням і забезпечення стандартизованої якості довкілля 

обумовив розробку концептуальних засад екологічних прав і свобод людини 

і громадянина, що знаменувало чітку гуманістичну спрямованість Закону 

України "Про охорону навколишнього природного середовища" прийнятого 

25 червня 1991 р. Як показав досвід України, такі ідеї екологічного закону 

стали реальними і переконливими інноваційного еколого-правового 

світогляду, забезпечені досвідом правозастосування його правових приписів 

[8]. 
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Політика державної безпеки здійснюється з ціллю уникнення факторів, 

що призводить до погіршення життя людей, знищення потенціалу 

нормального розвитку країни. Вона спрямована на унеможливлювання 

втрати реальних цінностей народу України, тобто ресурси, культурні 

надбання, екосистеми тощо[3].  

Таким чином, екологічна безпека є складовою загальної безпеки, яка, у 

тому числі, формує систему національної безпеки України. Концепція 

національної безпеки України пріоритетними національними інтересами 

визначає забезпечення економічно та технологічно безпечних умов 

життєдіяльності суспільства, зміцнення генофонду українського народу, його 

фізичного й морального здоров'я та інтелектуального потенціалу тощо.  

Пріоритетність національних інтересів та загрози національній безпеці 

України визначають державну екологічну політику, яка реалізується через 

відповідні доктрини, стратегії, концепції і програми у різних сферах 

державної безпеки відповідно до діючого законодавства[65].  

Досліджуючи проблеми екологічної політики як об'єкту правового 

регулювання, необхідно зазначити, що це явище є відносно новим для 

вітчизняного екологічного права та еколого-правової науки. Проте, 

незважаючи на це, правове забезпечення екологічної політики, спрямованої 

на досягнення екологічної безпеки, вже сьогодні характеризується 

багатогранністю та комплексністю. Це проявляється в тому, що екологічна 

політика увібрала в себе риси та категорії політики та адміністрування, 

екології та природокористування, правової науки [68].  

Проведений в ході дослідження моніторинг законодавчих актів у сфері 

екологічної безпеки в Україні доводить, що проблеми нормативно-правового 

забезпечення державного управління протягом довгих років ускладнювались 

також відсутністю узгодженої концепції державної екологічної політики. 

Тому важливим етапом становлення державної політики України в 

екологічній сфері стало затвердження у 2010 р. Закону України "Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 
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року". Цей Закон в якості мети визначає стабілізацію і поліпшення стану 

навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції 

екологічної політики до соціально-економічного розвитку України для 

гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і 

здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи 

природокористування та збереження природних екосистем [113].  

Разом з тим, у межах екологічного моніторингу проводиться державна 

екологічна інспекція, яка здійснює контроль за дотриманням екологічного 

законодавства, екологічних нормативів, встановлює рівень відхилень від 

встановлених норм, визначає штрафні санкції за допущені відхилення.  

Аналіз законодавчих актів, що формують правовий механізм реалізації 

державної екологічної політики на регіональному рівні свідчить, що 

екологічна складова регіонального розвитку представлена в них незначно. 

Нормами екологічного законодавства передбачені повноваження органів 

державного управління та місцевого самоврядування різного рівня щодо 

розробки та затвердження екологічних програм (розділ ІІІ—IV Закону 

України "Про охорону навколишнього природного середовища"), але місце 

таких програм в системі програм економічного і соціального розвитку 

регіонів не визначено. Зіставлення стратегічних документів у зазначених 

сферах Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. та 

Закону "Про Основні засади (стратегією) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року" демонструє неузгодженість їх положень.  

Так, у Державній стратегії регіонального розвитку природні ресурси, їх 

ефективне господарське використання не розглядаються як фактор 

соціально-економічного розвитку; не передбачено заходів щодо 

еколого-соціально-економічного планування розвитку регіонів і міст. Між 

тим Стратегія державної екологічної політики визначає поєднання систем 

територіального соціально-економічного та екологічного планування, 

впровадження стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу державних і 

приватних проектів на навколишнє середовище як першочергові заході 
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регіональної екологічної політики (ціль 7). Відповідно до оцінки виконання 

Стратегії, здійсненої Міністерством екології і природних ресурсів України, 

відсутність відповідного нормативного забезпечення є однією з головних 

перешкод досягнення зазначених цілей [7].  

Спрямовуючи свою діяльність на стабілізацію і поліпшення 

екологічного стану території України, охорону, раціональне використання й 

відтворення усіх видів природних ресурсів, Міністерство визначило 

політичні пріоритети реалізації цього завдання шляхом ряду необхідних 

заходів. 

Політичний підтекст розробки регіональних екологічних програм полягає 

також в необхідності їх спрямування на реалізацію тих цілей і завдань, що 

визначені стратегіями соціально-економічного розвитку регіонів.  

Аналітичну основу розробки регіональних екологічних програм мають 

складати глибокий аналіз стану довкілля в регіоні і тенденцій його змін, 

прогнозні оцінки розвитку екологічної ситуації, формулювання екологічних 

проблем та вибір пріоритетних завдань, обгрунтування можливих шляхів їх 

вирішення. Враховуючи вищенаведене, можна окреслити основні етапи 

розробки регіональних екологічних програм, які мають складатись з 

послідовних дій. 

В гносеологічному аспекті кодифікація може розглядатися як процес 

пізнання чинності екологічного законодавства, його ефективності, 

встановлення відповідності та коригування згідно вимог міжнародно-

правового регулювання та Основного закону держави і закономірностей 

взаємодії суспільства і природи, людини і навколишнього середовища, які 

забезпечують сталий соціально-економічний, еколого-політичний розвиток 

держави і вирішення наявних еколого-правових проблем сучасності.  

Не менш важливим є аксіологічний аспект кодифікації, спрямований на 

утвердження людини, її здоров’я, життя та безпеки як вищої соціальної 

цінності України, задіяння у процес законодавчого регулювання інших 

об’єктів довкілля, які забезпечують життя людини у природно-соціальних 
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умовах, а також природно-антропогенних цінностей, що входять до складу 

основного і неосновного національного багатства на рівень докорінних благ 

правового забезпечення, відповідно до міжнародних і національних вимог 

сучасного правового регулювання, опосередкування їх законодавством на 

рівень світових та європейських еколого-правових стандартів та правової 

охорони і захисту.  

Поєднання в процесі кодифікації екологічного законодавства 

зазначених чинників дозволяють підняти на рівень сучасних вимог об’єктний 

склад екологічних правовідносин, визначити основні імперативи і пріоритети 

чинного екологічного законодавства з урахуванням правових та інших 

можливостей держави та правової орієнтації суб’єктів цих правовідносин, та 

реалізації їх правосуб’єктності в конкретно історичних реаліях нашого життя. 

У той же час зменшення екологічних бар'єрів в останні роки не стільки 

прискорило економічне зростання, скільки створило умови для підтримки 

застарілих технологій на шкоду переозброєння виробництва. 

Формування екологічної політики є процесом, що належить до 

найвищих рівнів політики, який репрезентує всеохоплюючий підхід до 

конкретних екологічних проблем, врівноважуючи цілі економічного розвитку 

та охорони довкілля, розглядаючи їх вплив на розподіл національних 

багатств та макроекономіку. Утім найважливішим є те, що екологічну 

політику повинні впроваджувати на мікрорівні, на кожному підприємстві та 

іншому об’єкті, що впливає на стан довкілля. Прийнятність екологічної 

політики та її дотримання залежать від того, якою мірою нижчі рівні 

урядових органів, промисловості та інших суб’єктів регулювання 

сприймають встановлені цілі та завдання екологічної політики як такі, що є 

справедливими та реальними. Від досягнення між ним консенсусу залежить 

кінцевий успіх екологічної політики [9]. Безумовно, на наведених засадах 

еколого-правової доктрини і буде розвиватися екологічна політика 

держави[39]. 



89 
 

Нова екологічна політика повинна містити у своїй основі такі 

передумови: людина не може бути здоровою у хворому навколишньому 

природному середовищі; неможливо вирішувати екологічні проблеми поза 

економічним розвитком або всупереч йому; зменшення витрат природних 

ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища з 

урахуванням на одиницю кінцевого економічного результату; скорочення 

екологічного збитку повинне стати необхідною умовою подальшого 

економічного розвитку [10]. 

Перш за все в основних засадах визначаються принципи національної 

екологічної політики, серед яких можна виділити такі: посилення ролі 

екологічного управління в системі державного управління України з метою 

досягнення рівності трьох складових розвитку (економічної, екологічної, 

соціальної), яка зумовлює орієнтування на пріоритети сталого розвитку; 

врахування екологічних наслідків під час прийняття управлінських рішень, 

при розробленні документів, які містять політичні та/або програмні засади 

державного, галузевого (секторального), регіонального та місцевого 

розвитку; запобігання надзвичайним ситуаціям природного і техногенного 

характеру, що передбачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які 

грунтуються на результатах стратегічної екологічної оцінки, державної 

екологічної експертизи, а також державного моніторингу навколишнього 

природного середовища; участь громадськості та суб’єктів господарювання у 

формуванні та реалізації екологічної політики, а також урахування їхніх 

пропозицій при вдосконаленні природоохоронного законодавства, 

невідворотність відповідальності за порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища; доступність, достовірність та 

своєчасність отримання екологічної інформації; державна підтримка та 

стимулювання вітчизняних суб’єктів господарювання, які здійснюють 

модернізацію виробництва, спрямовану на зменшення негативного впливу на 

навколишнє природне середовище, та ін [109]. 
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Велика увага у вказаних Основних засадах приділяється подальшому 

вдосконаленню законодавства у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, що безпосередньо пов’язане із необхідністю вирішення 

стратегічних завдань формування Концепції розвитку екологічного права та 

законодавства[129]. Зокрема, наголошується на необхідності ефективного 

функціонування системи законодавства у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, спрямованого на досягнення національних 

пріоритетів. Основними вимогами такого законодавства є його відповідність 

Конституції України, наближення до відповідних директив ЄС, забезпечення 

впровадження багатосторонніх екологічних угод (конвенцій, протоколів 

тощо), стороною яких є Україна, соціальна спрямованість, реалістичність, 

економічна ефективність. Законодавство має сприяти гнучкому застосуванню 

відповідних економічнихінструментів для стимулювання впровадження 

інноваційних екологічних технологій, розв’язанню екологічних проблем на 

місцевому рівні.  

Найважливішою організаційною умовою ефективної реалізації 

екологічної політики є стабільність системи державного управління 

охороною навколишнього природного середовища, що припускає не тільки 

стабільність відповідного законодавства, а й належне кадрове і матеріально-

технічне забезпечення діяльності органів управління на всіх рівнях. 

Реалізація механізму екологічної політики повинна стати відкритим 

процесом для участі всіх верств населення, до цієї роботи повинні залучатися 

широкі кола науковців і фахівців. Наукові та технічні знання, на яких 

грунтується екологічна політика, повинні всебічно висвітлюватися засобами 

масової інформації, що сприяє взаємодії між процесом створення екологічної 

політики і громадською думкою, у результаті якої можна досягти соціального 

консенсусу[66].  

Таким чином, розробка Концепції розвитку екологічного права та 

законодавства є важливою складовою в алгоритмі формування єдиної, 

логічно послідовної, всебічно виваженої та обгрунтованої доктрини 
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національної екологічної політики України, пошуку найбільш ефективних та 

оптимальних форм і методів її реалізації. 

Як уже наголошувалося, екологічне законодавство - це законодавство 

як сукупність нормативно-правових актів диференційованого та 

інтегрованого характеру, які за змістом утворюють правову спільність 

(комплекс) екологічних норм антропоохоронного, природоохоронного та 

природоресурсного законодавства, заснованих на конституційних нормах і 

збагачених якісно новим змістом у світлі політичних, економічних, 

соціальних та інших змін, з метою забезпечення екологічної безпеки, 

охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, збереження й відтворення природних ресурсів [7, с. 142]. 

Фундаментом державної екологічної політики є еколого-правова 

доктрина, яка являє собою систему поглядів на ознаки та сутність взаємодії 

суспільства та природи, соціально-економічні фактори досягнення гармонії 

існування людини та навколишнього середовища. Таким чином, 

реформування екологічного законодавства стає провідним напрямком 

реалізації державної екологічної політики на підставі грунтовно розробленої 

еколого-правової доктрини [110]. 

Безумовно, екологічна реформа, як і будь-яка реформа, – це 

врегульовані правом суспільні відносини процесуального характеру, що 

опосередковують перехід до фактичного виконання міжнародних зобов’язань 

України у сфері приналежності, використання, відтворення, охорони та 

забезпечення вимог екологічної безпеки, захисту екологічних прав тощо. 

Реалізація процедури реформування екологічного законодавства 

безпосередньо пов’язана з державно-правовим розвитком. Процес 

реформування екологічного законодавства скоріше передбачає зближення 

правових систем, ніж досягнення повної їх відповідності. Це більш 

поступовий процес приведення правового поля держави, систем управління 

та заходів із виконання у відповідність до основних вимог права ЄС. Це 
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надає певну гнучкість зобов’язанням країни щодо встановлення цілей та 

строків транспозиції і впровадження [125]. 

Реформування екологічного законодавства складний процес, відтак, 

чітке планування з самого початку є вкрай важливим. Зазвичай процес 

передбачає і адаптацію національного законодавства та розробку норм, що 

інтегрують основні принципи і властивості права ЄС, і інституційної основи 

для практичного впровадження прийнятих норм національного 

законодавства.  

Поняття «транспозиція» в контексті наближення законодавства до 

вимог права ЄС розуміється як перенесення ЄС у правові системи третіх 

країн з метою досягнення максимального наближення національного права з 

ЄС. Сьогодні Україна перебуває в підготовчому стані правової інтеграції, що 

здійснюється без формального вступу до ЄС та передбачає узгодження 

вітчизняної загальноправової термінології, цінностей, стандартів та 

принципів з європейськими. Реалізація першої стадії апроксимації шляхом 

транспозиції є наступним кроком у реалізації державної екологічної політики 

у короткостроковій перспективі [119]. 

Таким чином, обсяг і характер екологічного законодавства, потреб 

правореалізації і загальних умов розвитку законодавчої системи України 

найбільш доцільною в найближчому майбутньому є форма консолідації 

екологічного законодавства, або кодифікації французького типу, коли не 

створюється принципово новий нормативно-правовий документ, а десятки і 

навіть сотні актів з одного питання об’єднуються в один узагальнюючий акт.  

Нагальною потребою сьогодні є також необхідність у суттєвій 

переробці, упорядкуванні та оновленні правових норм у сфері регулювання 

екологічних відносин, що можливо зробити шляхом їх кодифікації. Це, на 

нашу думку, стане ефективним інструментом реалізації національної 

екологічної політики, забезпечення її єдності і логічної послідовності.  

Завершальною стадією наближення екологічного законодавства має 

бути забезпечення дотримання, а саме контроль і нагляд за вже втіленими 
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змінами до чинної нормативно-правової бази, проте наразі ще не розроблено 

дієвого механізму реалізації цієї стадії.  

Усе це підтверджує необхідність реформування екологічного 

законодавства та обумовлює потребу в розробленні єдиної, логічно 

послідовної, всебічно обгрунтованої концепції систематизації екологічного 

законодавства, пошуку її можливих оптимальних форм, які базуватимуться 

на чинниках еколого-правової доктрини. У сучасних умовах також 

відбувається становлення правового інституту забезпечення реформування 

екологічного законодавства, в який входить відокремлена група норм, що 

регулюють відносини, які відрізняються якісною єдністю, що містяться у 

нормативно-правових актах, як правило, в законах України [109].  

Враховуючи викладене, із впевненістю можна сказати, що 

реформування та вдосконалення екологічного законодавства слід розглядати 

як різновид екологічних правовідносин, що носять тимчасовий, але тривалий 

характер; динамічний процес; складову еколого-правової доктрини; 

основоположний напрямок екологічної політики держави; правовий інститут. 

 

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-

ЕКОНОМІЧНОЇБЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

3.1. Європейський досвід реалізації механізмів екологічної безпеки 

Екологічна ситуація, що складається в світі й у нашій країні, вимагає 

формування нових підходів до вирішення екологічних проблем. У межах 

таких підходів сучасна державна екологічна політика має бути спрямована 

не стільки на охорону природного середовища, скільки на його 

оздоровлення.  

Сучасні екологічні процеси, пріоритетні напрями гарантування 

національної безпеки і потреби в оптимізації відносин у сфері використання 

і охорони природи вказують на необхідність вдосконалення напрямів 

реалізації державної екологічної політики з метою реалізації екологічних 
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інтересів країни, що є частиною системи життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства і держави в умовах глобалізації. Суттєвою 

перешкодою в реалізації екологічних інтересів є слабка концептуальна 

розробленість державної екологічної політики, що негативно впливає на 

сферу правового забезпечення регулювання екологічних процесів[26]. 

Досягнення екологічної безпеки держави в значній мірі залежить не 

лише від проведення відповідної внутрішньої екологічної політики, але й 

узгодженої взаємодії в реалізації міжнародних та міждержавних 

екологічних програм, заходів та спільних дій в царині екологічної безпеки 

та охорони навколишнього природного середовища. Ефективність реалізації 

екологічної політики визначається низкою чинників, серед яких важливе 

значення має організаційний механізм (організаційна структура, 

функціональні обов’язки та способи їх реалізації) здійснення управлінської 

діяльності у сфері охорони довкілля. 

Трансформацію організаційного механізму екологічної безпеки 

України варто здійснювати враховуючи досвід європейських країн, котрі 

реформування системи державного управління здійснювали відповідно до 

внутрішніх чинників та вимог інституційної компетентності, що ставляться 

більшістю екологічних директив ЄС. Еволюція розвитку державного 

регулювання екологічної безпеки Європейського Союзу сформувала чіткі 

підходи до проблем навколишнього середовища та вирішення завдань із 

досягнення безпеки, виходячи з розуміння того, що безпосередня робота 

щодо їх вирішення здійснюється на місцях, де зосереджене економічне та 

соціальне життя суспільства [48]. 

Формально та інституційно спільна екологічна політика в Європі бере 

свій початок від конференції глав держав та урядів, що відбулася 1972 року 

в Парижі. З середини 90-их років минулого сторіччя ефективна екологічна 

політика виділяється в один із пріоритетних напрямів діяльності ЄС (в 1998 

році було проголошено про включення питань охорони навколишнього 

середовища в усі напрями політики). Важливим кроком стало підписання 
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Амстердамського договору (1997 р.), у якому високий рівень екологічного 

захисту визначений як один з абсолютних пріоритетів ЄС. 

Значну роль у вирішенні екологічних проблем у ЄС відіграють 

загальноєвропейські природоохоронні інституції. Це обумовлено їх 

відносною свободою від повсякденних проблем, притаманних кожній 

державі-членові, та правом ініціативи щодо гармонізації законодавства в 

екологічній сфері [50]. 

Спільними принципами регулювання екологічної безпеки в країнах 

ЄС є:  

1) субсидіарність (спільна діяльність на тих напрямках, де країни не 

можуть впоратися самі або таке вирішення буде більш ефективним, ніж на 

рівні окремої держави);  

2) превентивність (краще попереджувати збитки, ніж ліквідовувати 

їхні наслідки);  

3) обережність (краще витратити зайве на гарантування екологічної 

безпеки, ніж ризикувати зниженням її рівня);  

4) екологічна орієнтованість, коли будь-яка діяльність здійснюється з 

урахуванням потреб навколишнього середовища;  

5) "винуватець платить", суттєво підкріплений у 2004 році 

Директивою 2004/35/ЄC про цивільну відповідальність за забруднення 

довкілля;  

6) інтеграція екологічної політики у розробці та проведенні усіх інших 

політичних напрямах. 

В перших установчих документах (Римський установчий договір 

1957р.) ЄС не надавалося повноважень у галузі охорони довкілля, а 

природоохоронні заходи слугували засобами для досягнення економічно та 

соціально значущих цілей. Зі зростанням значимості охорони та збереження 

навколишнього природного середовища в Європі на засіданнях глав держав 

ЄС приймалися рішення щодо розвитку діяльності організації у цій сфері. І 

поступово проблеми збереження навколишнього середовища фактично 
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виявилися вмонтованими в діяльність майже всіх інститутів ЄС (Рада, 

Комісія, Європейський парламент, Суд, Рахункова палата), без перегляду 

положень основних договірних документів [77]. 

У міру розвитку екологічної політики розширився перелік наявних 

засобів охорони довкілля. Паралельно з прийняттям рамкового 

законодавства для забезпечення високого рівня охорони довкілля, 

Європейським Союзом впроваджено цілу низку інструментів охорони 

довкілля:  

- LIFE – фінансовий інструмент екологічного захисту, який 

спрямований на сприяння розвитку, впровадженню і оновленню екологічної 

політики та законодавства " ЄC;  

- Угоди про охорону довкілля: покращення екологічних аспектів 

діяльності підприємств та впровадження методів сталого виробництва 

шляхом заохочення добровільних заходів та угод щодо охорони довкілля;  

- Екологічні мита та податки: сприяння застосуванню державами-

членами фіскальних інструментів підвищення ефективності екологічної 

політики та забезпечення використання екологічних мит та податків у 

відповідності до законодавства ЄC[138];  

- Програма підтримки громадських ініціатив у галузі охорони 

довкілля. Ефективність діяльності громадських організацій у різних 

державах членах різна – найбільша активність громадськості є у 

Великобританії, Німеччині, Нідерландах та Данії, найменша – в Ірландії та 

Греції;  

- Інтегрована виробнича політика (Integratedproductpolicy): Комісія 

представляє стратегію посилення та зміни спрямування екологічної 

політики, пов’язаної з виробництвом, з метою сприяння розвитку ринку 

екологічно безпечної продукції, і зрештою, стимулювання громадського 

обговорення відповідних питань;  

- Європейське Агентство з питань довкілля: забезпечення осіб, 

відповідальних за прийняття політичних рішень, а також громадськості 



97 
 

надійною та достовірною інформацією про стан довкілля; - Еко-маркування 

продукції: має на меті рекламування продукції зі зменшеним негативним 

впливом на довкілля (порівняно з іншими продуктами тієї самої групи);  

- Система екологічного менеджменту та екологічного аудиту 

Співтовариства (EMAS): EMAS спрямована на забезпечення постійного 

удосконалення ефективності екологічної діяльності європейських 

організацій, а також забезпечення громадськості та зацікавлених сторін 

відповідною інформацією;  

- Оцінка впливу на навколишнє середовище певних державних та 

приватних проектів;  

- Оцінка екологічних наслідків впровадження планів та програм;  

- Екологічні перевірки – мінімальні критерії: забезпечення більшої 

відповідності, а також більшої одностайності у застосуванні та 

впровадженні законодавства ЄC щодо охорони довкілля шляхом надання 

мінімальних критеріїв організації, проведення, пост-контролю та 

опублікування результатів екологічних перевірок в усіх державах-членах;  

- Європейський реєстр викидів та перенесення забруднюючих речовин 

(PRTR): покращення громадського доступу до інформації про стан довкілля, 

й у такий спосіб, сприяння запобіганню та зменшенню забруднення у 

довгостроковій перспективі. 

Європейські держави проводять масштабні роботу щодо 

розробкинизки стандартів у сфері захисту навколишнього середовища. ЄС 

було прийнято понад 90 директив щодо охорони навколишнього 

середовища (якості води, повітря, промислових ризиків та біотехнологій, 

відходів, шумів),розроблено єдину екологічну політику, яка, у свою чергу, є 

основою для розробки загальноєвропейського законодавства з охорони 

навколишнього середовища і раціонального використання природних 

ресурсів.  

Наближення до екологічних норм ЄС складає одну із головних 

проблем для країн, що співпрацюють з Співтовариством. При значній 
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різниці в вимогах і нормативах може виникнути потреба залучення значних 

інвестицій для приведення оточуючого природного середовища до 

стандартів ЄС. 

Комісія ЄС отримує інформацію про законодавчі чи адміністративні 

наміри держав-членів. Відстежує якість впровадження державами-членами 

норм законодавства ЄС в національне законодавство й ініціює процедури 

проти держав, які або не імплементують положення щодо довкілля цілком і 

точно, або не повідомляють про національні заходи в цій сфері. Значний 

вплив в цьому процесі мають громадяни та неурядові організації (НУО) 

держав-членів, чиї звертання можуть призвести до проведення 

розслідування та, у разі виявлення порушень, до застосування процедури, 

що передбачена в статті 226 Договору про ЄС. Тому Комісія наголошує на 

реалістичних національних довготермінових стратегіях для впровадження 

«acquis»[1], та заохочує країни до мобілізації значних внутрішніх та 

зовнішніх фінансових ресурсів, особливо приватних фондів, для 

забезпечення відповідності вимогам в цьому питанні. 

Директива 90/313/ЕЄС гарантує свободу доступу та поширення 

інформації про навколишнє середовище, якою володіють органи влади, та 

визначає загальні умови, відповідно до яких інформація про стан довкілля 

має бути доступна громадянському суспільству. Останнє, через тиск, який 

може чинити на національну владу, здатне зробити значний внесок у 

підвищення поваги до екологічного законодавства [138]. 

Генеральний Директорат (ГД) з питань довкілля є підрозділом 

Європейської Комісії, який розробляє законодавство та політику 

Європейського Співтовариства щодо вирішення екологічних проблем та 

забезпечує виконання державами-членами узгоджених дій щодо цього. Цей 

ГД є одним з 36 генеральних директоратів та спеціалізованих служб, з яких 

структурно складається Європейська Комісія. Він розташований переважно 

в Брюсселі й налічує у своєму штаті близько 550 працівників [4]. 
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Перш ніж видати законопроект, ГД з питань довкілля проводить 

різнопланові консультації з представниками урядів, екологічних НУО, 

промислових галузей, груп, які мають специфічні інтереси, та (якщо це 

необхідно) з технічними експертами. Комісія подає законодавчі пропозиції 

на розгляд до Ради Міністрів та Європейського Парламенту, а потім ці три 

інституції спільно працюють над остаточною версією документа [8]. 

На сьогоднішній день ЄС має широку компетенцію в галузі вирішення 

екологічних питань, а екологічна інтеграція стала обов’язковою для всіх 

членів та кандидатів на вступ до ЄС. 

У законодавстві ЄС з охорони навколишнього середовища в 

промисловості найчастіше контрольні функції зосереджені на 

регіональному або місцевому рівні влади, включаючи закріплення 

конкретних правових вимог до діяльності окремих промислових 

підприємств і організацій по охороні навколишнього середовища, що 

зокрема стосуються технології, норм щодо використання корисних копалин, 

промислових відходів та будівельних робіт. Право видачі ліцензій 

підприємствам і організаціям може бути делеговане різним органам на 

різних рівнях [77].  

ЄС має широку компетенцію у сфері регулювання екологічної 

безпеки. До основних напрямів правового регулювання ЄС у сфері 

екологічної безпеки належать:  

- екологічна стандартизація, оцінка впливу на навколишнє 

середовище; 

- збирання й оброблення екологічної інформації, моніторинг 

навколишнього середовища;  

- екологічна сертифікація;  

- екологічний менеджмент і екологічний аудит;  

- розвиток механізму фінансування;  

- захист екологічних прав.  
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Додаткові механізми захисту екологічних прав на рівні ЄС стимулює 

Шоста програма дій Співтовариства в галузі навколишнього середовища, 

затверджена у 2002 р. До її пріоритетів належить і становлення 

законодавства ЄС про екологічну відповідальність. Найпоширенішою 

формою участі громадськості в адміністративно-правовому регулюванні у 

сфері екологічної безпеки ЄС стало об’єднання в природоохоронні 

організації або групи. Найбільша активність громадськості характерна для 

Великобританії, Німеччини, Нідерландів і Данії, найменша – для Ірландії, 

Греції. Одним з найважливіших аспектів захисту екологічних прав особи є 

можливість звернення до суду, яка є досить різною в окремих країнах 

ЄС[129]. 

Лідером серед країн ЄС щодо регулювання у сфері екологічної 

безпеки вважається Німеччина, яке зосереджено на рівні федеральних 

земель і місцевих органів влади. На рівні земель регулювання екологічної 

безпеки організаційно не уніфіковане. Але фактично розходження містяться 

в назві, а не у функціях. На рівні урядів вищою інстанцією в організаційній 

ієрархії всх земель є екологічні міністерства [ 40 ].  

У розвинених країнах Європи повноваження між органами 

центральної, регіональної та місцевої влади розподіляються по-різному. У 

такій федерати- 55 вній державі, як Німеччина, регіональним органам влади 

делеговано чітко визначені повноваження. В унітарних державах ступінь 

централізації управління теж різний: найбільший – у Великобританії, 

менший – у Франції; найбільший ступінь децентралізації управління існує в 

Нідерландах та Швеції [41, c. 24]. 

Порівняно з Німеччиною в інших країнах ЄС встановилося більш 

ліберальне правове регулювання екологічної безпеки. Так, законодавство у 

сфері правового регулювання екологічної безпеки Великобританії 

складається з великої кількості законів і підзаконних актів, присвячених 

регулюванню певних видів антропогенного впливу на природне 

середовище. Тут склалася система державних органів щодо регулювання 
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екологічної безпеки на чолі з Міністерством навколишнього середовища, 

що виконує здебільшого координуючу функцію. 

У Франції діє значна кількість законів і підзаконних актів у галузі 

регулювання екологічної безпеки. Основні з них – закони: “Про охорону 

навколишнього середовища”, прийнятий у 1976 р., “Про відходи”(1975р.) та 

“Про зареєстровані будинки” (1976р.). Кримінальний кодекс Франції 1994 р. 

містить поняття екологічного тероризму. Франція стала однією з перших 

країн, що застосували систему платежів за стоки та викиди. Значну частину 

роботи, пов’язаної з гарантуванням екологічної безпеки, здійснює 

жандармерія [123]. Однак нечіткий правовий статус діяльності поліції й 

жандармерії щодо гарантування екологічної безпеки, недостатнє 

матеріальне оснащення гальмують діяльність цих структур.  

Ефективність екологічної політики Швейцарії, де за регулювання у 

сфері екологічної безпеки відповідають спільно Конфедерація й кантони, 

зумовлена розробленою законодавчою основою, її чітким виконанням із 

залученням органів правопорядку і значних фінансових витрат. Правовою 

основою у сфері регулювання екологічної безпеки у Швейцарії є 

Федеральний закон "Про охорону природи й ландшафтів" 1966 р., що 

вимагає від влади при виконанні своїх екологічних функцій ефективного 

регулювання екологічної безпеки[118].  

У Бельгії істотну роль у вирішенні проблеми охорони навколишнього 

середовища й гарантуванні екологічної безпеки відіграє жандармерія. 

Завдяки доступу до інформаційних матеріалів інших урядових відомств і 

використанню вимірювальних приладів жандарми виявляють багато 

екологічних правопорушень під час патрулювання, припиняють 

організовану злочинну діяльність у сфері охорони навколишнього 

середовища. Поряд із цим у Бельгії активно діють екологічні підрозділи. 

У Норвегії раз у два роки уряд надає парламенту доповіді про стан 

навколишнього середовища в країні й про проведену екологічну політику у 

сфері регулювання екологічної безпеки. Особлива роль у реалізації 
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екологічної політики приділяється муніципальним органам влади. 

Законодавство в галузі регулювання екологічної безпеки спрямоване 

безпосередньо на джерело забруднення, а обсяги регулюються через 

систему дозволів[126]. 

При здійсненні реформування державного регулювання екологічної 

безпеки України, у тому числі й на рівні регіону, необхідним є вивчення та 

максимальне врахування позитивного зарубіжного досвіду у цій сфері та 

розробка заходів з адаптації державного регулювання екологічної безпеки в 

Україні до стандартів Європейського Союзу, механізмів забезпечення 

екологічної безпеки в країнах, які більшою мірою просунулись у цьому 

напрямі. До таких країн відносяться Німеччина, Франція, Швейцарія тощо. 

Причому кожна з цих країн має певні пріоритетні напрями у вирішенні тих 

чи інших питань з відповідними позитивними наслідками для населення 

країни та природи, що також може бути запозиченим для використання у 

державному регулюванні аналогічних процесів в Україні [118]. 

Необхідність взаємодії України та ЄС в галузі екологічної політики є 

незаперечною, не тільки з огляду на перспективи інтеграції, а й насамперед, 

з огляду на необхідність збереження навколишнього середовища в цій 

частині планети. Досвід здійснення екологічної політики ЄС є корисним для 

України з міркувань доцільності та ефективності використання сучасних 

технологій у сфері природокористування.  

 

 

3.2. Міжнародний досвід розвитку «зеленої» економіки 

За прогнозами експертів вже через 40 років населення планети зросте 

приблизно на 30% до 9 млдр чол. у 2050 році порівняно з сьогоднішніми 6,7 

млдр чол., причому 98% населення землі буде жити в країнах, що 

розвиваються на нових незалежних державах. Населення міст подвоїться, 

зросте питома вага середнього класу. Щоб забезпечити зростаюче населення 

планети продуктами харчування та енергією, необхідне підвищення 
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продуктивності у сільському господарстві в середньому на 2% на рік. 

Сьогодні ж сільськогосподарський сектор за традиційних технологій обробки 

землі споживає понад 70% світових ресурсів питної води та є відповідальним 

за 13% світового обсягу викидів парникових газів [1]. 

Вищезазначені факти спонукали наукові кола різних країн світу та 

міжнародні організації розробити нові підходу до подолання зазначених 

глобальних проблем, який отримав назву — концепція сталого розвитку 

(sustainable development), який розуміється як: «…такий розвиток, що 

задовольняє потреби теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність 

майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби» [2]. 

Концепція „зеленої” економіки сьогодні активно обговорюється і на 

рівні міжнародних організацій, національних урядів, і в колі науковців. Так, 

підходи до тлумачення „зеленої” економіки й визначення її базових 

характеристик стали предметом дослідження у багатьох документах ООН, 

зокрема – екологічної програми (ЮНЕП)[1] та департаментуООН з 

економічних і соціальних питань (ЮНДЕСА) [2]. Сутність, історія розвитку, 

особливості формування моделі „зеленої” економіки у різних країнах світу 

вивчали: Девід Пірс, Аніл Марканді, Едвард Барбьє [3], Моллі Скотт Като 

[4], Мішель Коммон, Сігрід Стагл [5], Робін Ахнел [6], Мірам Кеннет [7], 

Індже Ропке [8], Баір Гомбоєв, Ержені Зомонова [9], Сергій Бобильов, 

Володимир Захаров [10], Надія Пахомова, Кнут Ріхтер, Григорій Малишков 

[11], Борис Буркинський [12], Валерій Геєць [13]. Проте, існує необхідність 

уточнення базової термінології, формування чіткого переліку цілей та 

принципів побудови „зеленої” економіки, адже саме це слугуватиме 

фундаментом практичних дій у названому напрямку. 

Зелена економіка — напрям в економічній науці, який сформувався в 

останні два десятиліття, в межах якого вважають, що економіка є залежним 

компонентом природного середовища, в якому вона існує і є його частиною 

[1] 
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Подальша розробка концепції сталого розвитку призвела до 

обґрунтування Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) у 

2008 році Глобального зеленого нового курсу (ГЗНК), спрямованого на 

сприяння оздоровленню фінансової системи, подолання рецесії в економіці, 

переведення після кризового розвитку на шлях екологічно чистого і 

стабільного розвитку, збільшення кількості робочих місць [3]. 

Коаліція „зеленої” економіки, що являє собою глобальну мережу 

неурядових організацій і науководослідних інститутів, які є прихильниками 

прискореного переходу до „зеленої” економіки, розглядає останню як 

„гнучку” економіку, що забезпечує кращу якість життя для всіх у рамках 

наявних екологічних обмежень на планеті [29]. Міжнародна торгова палата 

розглядає „зелену” економіку як таку, де економічне зростання та екологічна 

відповідальність взаємодоповнюють одне одного, підтримуючи прогрес у 

соціальному розвитку [30]. В свою чергу, у Стратегії „зеленої” економіки 

Південної Африки визначено, що впровадження „зеленої” економіки 

безумовно створює такі позитивні ефекти, як зростання економічної 

активності та використання увиробництві більшчистих технологій з 

низькими викидами вуглецю і мінімальним впливом на оточуюче 

середовище [99]. На конференції „Ріо+20” зазначалось, що „зелена” 

економіка може розглядатися як лінзи для фокусування на можливостях для 

просування економічних та екологічних цілей одночасно [512]. Як бачимо, у 

наведених визначеннях йдеться про мінімізацію впливу на навколишнє 

середовище, соціальну справедливість, забезпечення високого рівня 

добробуту. 

Коаліція зеленої економіки називає 9 принципів „зеленої” економіки:  

– орієнтація на забезпечення сталого розвитку;  

– рівність та справедливість;  

– повага гідності особистості;  

– ощадливість;  

– участь;  
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– керованість;  

– стійкість;  

– ефективність;  

– зв’язок поколінь [40].  

Зокрема, принцип орієнтації на забезпечення сталого розвитку 

втілюється у єдності екологічної, соціальної та економічної складових. 

На конференції „Ріо+20” зазначалось, що „зелена” економіка може 

розглядатися як лінзи для фокусування на можливостях для просування 

економічних та екологічних цілей одночасно [32]. Як бачимо, у наведених 

визначеннях йдеться про мінімізацію впливу на навколишнє середовище, 

соціальну справедливість, забезпечення високого рівня добробуту. Аналіз 

змісту категорії „зелена” економіка свідчить, що різні міжнародні організації, 

їх структури та окремі країни по-різному трактують її сутність. Ми вважаємо, 

що „зелену” економіку слід тлумачити, орієнтуючись насамперед на ознаку 

забезпечення економічного і соціального прогресу на засадах 

екологоорієнтованої діяльності. При цьому усі інші уточнення щодо 

забезпечення зайнятості, підвищення якостіжиття населення, структурних 

трансформацій та секторіальних пріоритетів є важливими, але не 

вирішальними характеристиками. 

Теорія зеленої економіки базується на 3 аксіомах: 

 неможливо нескінченно розширювати сферу впливу в обмеженому 

просторі; 

 неможливо вимагати задоволення нескінченно зростаючих потреб в 

умовах обмеженості ресурсів; 

 все на поверхні Землі є взаємопов’язаним. 

На сьогоднішній день світові зелені економісти пропонують встановити 

податок Тобіна у розмірі 1% від усіх міжнародних торгових угод, для того, 

щоб направляти зібрані кошти бідним країнам з метою гальмування 

диференціації між розвиненими і не дуже розвиненими країнами, котра 

посилюється. Крім цього, пропонують використовувати категорію 
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«природний капітал» (Natural capital) замість категорії «природні ресурси», 

котра свідчить про пасивну роль природи в економіці. 

Багато країн використовують різні інструменти «зеленої економіки» в 

своїй національній політиці і стратегії розвитку. Республіка Корея була 

першою країною, яка оголосила реалізацію концепції «зеленого» зростання в 

якості національної стратегії. Частка Бразилії, Китаю та Індії в світові 

інвестиції у відновлювану енергетику збільшилася з 29% у 2007 році до 40% 

у 2008. У 2003 році Південна Африка ввела податок на поліетиленові пакети. 

У Бразилії утилізуються 95% всіх алюмінієвих банок і 55% всіх пластикових 

пляшок, повторно використовуються половина всього паперу і половина 

всього скла. А данська столиця Копенгаген планує стати першою в світі 

столицею з нульовими викидами парникових газів. 

Надзвичайно актуальним за сучасних тенденцій високої ресурсоємної 

економіки є перехід до соціальноорієнтованої економіки за допомогою 

політики під назвою “зелена економіка”, яка дасть змогу вийти із екологічної 

кризи, підвищить конкурентоспроможність української економіки, істотно 

вплине на наявний ринок праці та нарешті визначить концепцію відтворення 

зеленої економіки на макроекономічному рівні в Україні. 

Зелена економіка не могла б існувати без тісного взаємозв’язку із 

законодавством. Тому, я пропоную розглянути основні організаційно-правові 

аспекти зеленої економіки, які використовують різні країни світу, в тому 

числі і Україна. 

Податок Піґу, або пігувіанський податок — податок на економічну 

діяльність, яка генерує негативні побічні наслідки (наприклад, податок за 

забруднення довкілля) — податок (від імені англійського економіста Артура 

Сесіля Піґу, який вперше звернув увагу на зовнішні ефекти господарської 

діяльності), виплачуваний підприємством забруднювачем і рівний граничним 

зовнішнім витратам, які несуть ті, хто піддається зовнішнім наслідкам 

забруднень від даного підприємства. Таким чином, підприємство-

забруднювач виявляється поінформованим про повні громадські (регіональні 
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або глобальні) витрати його функціонування, а жертва забруднення отримує 

справедливе відшкодування за завдані збитки. 

Програма економічного стимулювання, за якою джерелам певних 

забруднень (найчастіше — забруднюючих атмосферу Землі) надаються 

дозволи на викиди певної кількості тон забруднювачів. Уряд видає тільки 

обмежену кількість дозволів, що відповідає бажаному рівню викидів. 

Власники цих дозволів, можуть, користуючись ними, викидати дозволену 

кількість забруднюючих речовин, або, знизивши об’єм власних викидів, 

продати ці дозволи. Той факт, що дозволи мають товарну вартість, стимулює 

власника до зменшення викидів. 

У наш час найбільшою схемою торгівлі викидів у світі є EU ETS (Схема 

торгівлі викидами Європейського Союзу) [131,145]. 

Наступний правовий аспект зеленої економіки використовується також в 

Україні і відомий під назвою зелений тариф – економічний механізм, 

спрямований на заохочення генерації електроенергії відновлюваною 

енергетикою. Застосування зеленого тарифу зазвичай включає використання 

наступних інструментів: 

 гарантований доступ до енергомережі; 

 довгострокові контракти на придбання електроенергії; 

 встановлення відносно високих закупівельних цін, які враховують 

вартість відновлюваних джерел енергії. 

 регіональні або національні енергопостачальники зазвичай зобов’язані 

купувати електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел. 

Зелені тарифи використовувались більш, ніж у 63 країнах світу. 

Екологічні податки або екологічні платежі мають різну форму і часто 

по-різному називаються. В даний час екологічні податки практикуються 

більшістю країн ЄС. Згідно з визначенням Європейського агентства з 

навколишнього середовища, екологічні податки можуть бути в широкому 

плані визначені як «всі податки… за специфічний негативний вплив на 

навколишнє середовище» [79] 
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Збір за забруднення довкілля — плата, що справлялась в Україні за: 

 викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними і 

пересувними джерелами забруднення; 

 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти та у 

системи каналізації; 

 розміщення відходів; 

 утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 

 тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками. 

Якщо говорити про зелену економіку в Україні сьогодні, то можна 

твердити, що в процесі підготовки проектів Закону України «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 

року» та Національного плану дій з охорони навколишнього природного 

середовища на 2011-2015 роки були внесені численні пропозицій, 

спрямованих на екологізацію усіх галузей економіки та упровадження таких 

інструментів «зеленої» економіки: 

 технології більш чистого виробництва; 

 органічне сільськогосподарське виробництво; 

 «зелене» будівництво; 

 «зелені» закупівлі в державному та приватному секторах. 

Ці законопроекти були схвалені Кабінетом Міністрів України від 17 жовтня 

2007 року.Стратегічні пріоритети нашої держави у цій сфері зафіксовані і в 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»(указ Президента від 12 січня 

2015 року) та в Енергетичній стратегії України на період до 2035 року. Ці 

документи мають на меті впровадження в Україні європейських стандартів 

життя через забезпечення зростання економіки екологічно невиснажливим 

способом [47]. 

Якщо врахувати вищенаведені підходи та поєднати їх з названими вище 

цілями „зеленої” економіки, можна зробити висновок про доцільність 

виокремлення наступних 10 основних принципів „зеленої” економіки [19].  
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1. Орієнтація намайбутнє – врахування наслідків економічної діяльності 

для існування наступних поколінь.  

2. Вимірюваність та співставність – створення відкритої системи 

національних та міжнародних звітів щодо рівня економічного і соціального 

розвитку територій та їх впливу на стан довкілля, розроблення адекватних 

показників оцінювання суспільного розвитку, які враховували б екологічну 

складову.  

3. Стале виробництво і споживання – переорієнтаціїз традиційних 

стандартів і моделей виробництва й споживання на новітні „зелені”.  

4. Соціальний розвиток – зростання рівня зайнятості населення у 

„зелених” секторах економіки, підвищення рівня якості життя за рахунок 

зростання доходів та доступу до більш якісних ресурсів, забезпечення права 

громадян на особистісний розвиток.  

5. Суспільне співробітництво – залучення широких кіл громадськості, 

бізнесу, урядових інституцій, міжнародних та неурядових організацій до 

спільних дій з формування „зеленої” економіки.  

6. Ресурсна ефективність – підвищення рівня результативності 

використання ресурсів, їх вторинної переробки та збільшення економічного 

ефекту при скороченні негативних екологічних наслідків.  

7. Екологічність – скорочення негативного антропогенного впливу на 

довкілля, зокрема – викидів парникових газів, твердих відходів, забруднення 

водойм та землі, збереження біорізноманіття та охорона навколишнього 

природного середовища, запровадження екологічної освіти населення.  

8. Економічність – поточні витрати на впровадження „зелених” 

стандартів не мають стати обмеженням економічного розвитку, а повинні 

сприяти створенню основ для довгострокового розвитку.  

9. Всеохопленість впровадження засад „зеленої” економіки на всіх 

рівнях управління та у всіх сферах діяльності.  

10. Рівність та справедливість – рівний доступ всіх до наявних 

природних ресурсів та справедливий їх розподіл.  



110 
 

Саме ці принципи, на наш погляд, адекватно відображають 

найважливіші аспекти „зеленої” економіки в рамках концепції сталого 

розвитку.  

Експерти виділяють чотири напрями, за допомогою яких формування 

„зеленої” економіки і пов’язані з цим структурні реформи можуть стати 

основою економічного розвитку [41, p. 38 – 40].  

По-перше, перехід до „зеленої” економіки здатний збільшувати „вхідні” 

ресурси економіки (input effects) внаслідок підвищення продуктивності й 

ефективності використання ресурсів.  

По-друге, становлення „зеленої” економіки супроводжується 

позитивними структурними змінами (efficiency effect) під впливом значних 

інвестицій у системоутворюючі сектори (такі, як енергетика, будівництво, 

житлово-комунальне господарство тощо), спрямованих на оновлення 

виробничого апарату, підвищення енергоефективності, перехід до 

альтернативних джерел енергії та зниження викидів парникових газів. У 

сукупності це має призвести до зростання ефективності названих галузей та 

економіки в цілому.  

По-третє, розвиток „зеленої” інфраструктури (зокрема системи 

водопостачання та каналізації, громадського транспорту, орієнтованого на 

альтернативні джерела палива тощо) забезпечить активізацію економічного 

розвитку і з боку пропозиції, і з боку попиту, одночасно розширюючи 

зайнятість і сприяючи зниженню безробіття (stimulus effects).  

По-четверте, перехід до „зеленої” економіки об’єктивно стимулює 

інноваційнуактивність (innovation effects), яка має підтримуватись 

сприятливим конкурентним середовищем та дієвими інструментами 

регулювання. Важливо наголосити, що концепція „зеленої” економіки не 

замінює собою концепцію сталого розвитку, а розвиває її та являє собою 

засіб її практичної реалізації. „Зелений” розвиток може бути забезпечений 

лише за умови інтеграції екологічної та економічної політики таким чином, 

щоб суспільний прогрес, економічне зростання і підвищення якостіжиття 
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населення відбувались на тлі скорочення загроз навколишньому природному 

середовищу [42].  

Отже, нами встановлено, що „зелена” економіка є засобом забезпечення 

сталого розвитку, а їїформування передбачає перегляд стандартів життя 

суспільства з метою збереження природного середовища, підвищення 

ефективності використання ресурсів, розвитку екологоорієнтованої 

діяльності та структурної перебудови економіки в бік збільшення частки 

„зелених” секторів та скорочення „коричневих”. Важливо розуміти, що 

загальний стан економіки країни залежить від стану її окремих галузей, у 

тому числі, однієї з найважливіших – екологічної. Якщо держава навчиться 

керувати економікою у напрямку її «озеленення», спрямовуватиме зусилля 

на використання ресурсо- та енергозберігаючих технологій – країна матиме 

потенціал подальшого розвитку та зростання. 

 

3.3. Механізми екологічного  страхування  

Інтеграція України в світове економічне співтовариство диктує 

необхідність переходу до нових принципів регулювання природоохоронної 

діяльності та розробки нормативно-правової системи, спрямованої на 

зниження масштабів промислового забруднення довкілля. Досвід розвинених 

країн засвідчив, що найбільш ефективним інструментом екологічної політики 

та гарантій безпеки життєдіяльності людей, є використання ринкових 

механізмів захисту здоров’я громадян та навколишнього середовища. 

Фінансування витрат по ліквідації наслідків аварій і надзвичайних ситуацій 

за рахунок коштів бюджету знижує ефективність природоохоронних 

програм. Це обумовлює потреби пошуку та мобілізації принципово інших 

джерел компенсації заподіяної шкоди[1]. 

Страхування відповідальності за забруднення навколишнього 

природного середовища найбільш ефективно захищає інтереси підприємств 

по отриманню прибутків, суспільства по захисту здоров’я людей та держави 
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через створення сприятливого інвестиційного клімату, гарантій податкових 

надходжень та соціальну стабільність. 

Необхідність розробки та впровадження ефективної системи 

екологічного страхування в Україні є об’єктивною закономірністю 

суспільно-економічного розвитку. Для побудови відповідного механізму 

страхування екологічних ризиків варто визначити зв’язок поняття «ризику» 

та «безпеки» у контексті екологічного менеджменту: на якому етапі 

виникають, з діяльністю кого або чого пов’язуються та наслідком чого є. Так, 

у літературі еколого-правового спрямування поняття екологічної небезпеки 

будь-якої господарської діяльності розглядається через призму екологічного 

ризику, який може призвести до реалізації екологічної шкоди, тобто до будь-

якого погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок 

порушення правових екологічних вимог, і пов’язане з ним зменшення або 

знищення охоронюваних законом екологічних майнових чи немайнових благ, 

включаючи довкілля, життя і здоров’я людини, майно фізичних та 

юридичних осіб. Чинне законодавство та еколого-юридична література не 

мають єдиного підходу до визначення цього поняття як юридичної категорії. 

Рівень нормативно-правового забезпечення недостатній. Юридичні гарантії 

відшкодування збитків, завданих забрудненням довкілля та зниження якості 

природних ресурсів не забезпечені повністю[79]. 

 Крім того досі не передбачено на законодавчому рівні механізм оцінки  

екологічних ризиків, який дасть змогу потенційно окремо розвивати даний 

вид страхування та гальмується: 

- слабкими стимулами добровільного страхування; 

- відсутністю надійних та загальноприйнятих методик оцінки ризику та 

розрахунку ймовірної шкоди; 

- низькою потужністю самого ринку, що позбавляє змоги здійснювати 

страхування небезпечних та великих за величиною екологічних ризиків. [7] 

Найголовніше, що треба зробити зараз – це запровадити принцип 
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безумовної відповідальності за шкоду довкіллю, заподіяну будь-якими 

суб’єктами підприємницької діяльності. Це основна загальносвітова 

тенденція в галузі законодавства про відповідальність за екологічну шкоду. 

За таких умов не треба доводити, що забруднювач діяв протизаконно або 

недбало. Безумовна відповідальність змушує підприємства гарантувати 

наявність додаткових коштів по компенсації витрат, в тому числі, і у вигляді 

страхування. 

Останнім часом Україна почала приділяти більше уваги проблемам 

фінансового забезпечення екологічної політики. Відповідальність за 

забруднення довкілля встановлена багатьма чинними законодавчими актами, 

якими закладено основи обов’язкового страхування, наприклад, при 

транспортуванні небезпечних речовин та експлуатації об’єктів підвищеної 

небезпеки. Чи не першу в Україні спробу запровадження суворої 

відповідальності за забруднення довкілля треба оцінити позитивно та надалі 

підтримувати. 

Страхові продукти, які розроблені на основі законодавства про охорону 

навколишнього середовища є першим серйозним досвідом застосування в 

Україні ринкового механізму вирішення екологічних проблем. [3,37]Проте, 

обов’язкове страхування дає найбільший результат тоді, коли воно 

ґрунтується на узагальненні та аналізі практики добровільного. За умов 

відсутності в Україні потужного ринку добровільного страхування 

встановлення обов’язкової форми може не дати очікуваного ефекту. 

Комплексний розвиток екологічного страхування в Україні дасть змогу: 

- скоротити бюджетні витрати на ліквідацію аварійних та надзвичайних 

ситуацій; 

- підвищити матеріальну відповідальність підприємств і зацікавленість 

місцевих органів влади у мінімізації негативного впливу на навколишнє 

середовище; 

- забезпечити цільове використання коштів, які спрямовуються на ліквідацію 
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та попередження екологічного забруднення; 

- посилити контроль за потенційно небезпечними видами діяльності та 

підняти вимоги екобезпеки. 

Таким чином, за умов сучасної фінансово-економічної ситуації в країні 

розвиток страхування відповідальності за шкоду довкіллю може стати 

реальним механізмом забезпечення екологічної безпеки, ринковим важелем 

впливу на підприємства з метою контролю за масштабами промислового 

забруднення й зниження його рівня, подолання наслідків надзвичайних 

ситуацій та стимулом зростання національної економіки. 

 

 

Із активним розвитком промисловості ще в минулому столітті в Європі 

почали активно формувати закони, направлені на збереження і охорону 

довкілля. Для вдалого розвитку і реалізації таких законів необхідні були 

гарантії, які спричинили необхідність появи та розвитку екологічного 

страхування. В нашому столітті, вже з багаторічним досвідом вирішення 

екологічних проблем, розвинуті країни розробили тактику і стратегію в сфері 

охорони довкілля, що дозволило відштовхуватися від них при веденні 

промислової діяльності та зумовили необхідність мати запасний варіант, 

адже техногенні катастрофи для будь-якої компанії стають великим 

фінансовим тягарем. 

Проте на цей час в країнах Європи екологічне страхування перебуває у 

стадії розвитку і не покриває в повній мірі збитків, які завдаються природі, 

оскільки орієнтоване переважно на компенсацію збитків фізичних і 

юридичних осіб. Стандартні поліси страхування загальної відповідальності і 

майна виключають більшість втрат, пов'язаних із забрудненням 

навколишнього середовища, за дуже рідкісними винятками, такими як дим 

від неконтрольованої пожежі або дим від несправної системи опалення. 

Норма страхування діяльності певних типів установок, що створюють 

загрозу для довкілля, з метою гарантування фінансового забезпечення 
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можливої відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням довкілля, 

міститься і в Законі Німеччини про матеріальну відповідальність за шкоду, 

заподіяну екологічними правопорушеннями. 

Страхування в Бельгії, Великобританії, Нідерландах, Італії, Швейцарії є 

могутнім фінансовим механізмом, що регулює цілу низку проблем, які 

стосуються безпечної роботи підприємства та його відповідальності перед 

третьою стороною, а також питань охорони навколишнього середовища.  

Звертатись до страхування відповідальності потенційних порушників 

змушує, насамперед, жорсткість судових рішень у випадку порушення 

природоохоронного законодавства. При цьому досить поширене добровільне 

страхування відповідальності за відшкодування збитків від аварійного 

забруднення навколишнього середовища. 

Екологічне страхування - це страхування цивільно-правової 

відповідальності виробництв - джерел підвищеної небезпеки для довкілля за 

заподіяну шкоду, яка може бути завдана громадянам та юридичним особам 

внаслідок аварійного забруднення навколишнього природного середовища. 

Об'єктом екологічного страхування є екологічні інтереси, котрі потребують 

страхового захисту. Під екологічними інтересами розуміють природні і 

соціальне обумовлені потреби населення в галузі використання природних 

ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення 

екологічної безпеки. 

Як відомо, територія України визнана зоною екологічного лиха. Тому 

ефективним напрямом вирішення екологічних проблем є запровадження в 

Україні, з врахуванням світового досвіду, екологічного страхування як 

механізму забезпечення екологічної безпеки держави [79]. Одним із варіантів 

реалізації ефективної екологічної політики є введення обов'язкового 

страхування відповідальності підприємств із підвищеним екологічним 

ризиком (насамперед підприємств хімічної, нафтогазової промисловості, 

металургійного комплексу, які чинять значний тиск на екосистеми країни). 
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Всі інші підприємства можуть здійснювати екологічне страхування на 

добровільній основі.  

Запровадження в Україні основних принципів екологічного 

страхування вимагає прийняття відповідної законодавчої бази, що дасть 

змогу на державному рівні вирішувати досить-таки складні і серйозні 

завдання, пов'язані з відповідальністю за забруднення навколишнього 

природного середовища. 

На сьогодні існує низка законодавчих актів, які регулюють окремі 

питання, що стосуються екологічного страхування (страхування екологічного 

ризику, відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням навколишнього 

природного середовища, від ризику радіаційного впливу) [24]. 

Право на здійснення обов'язкового екологічного страхування надається 

національним страховикам, які отримали ліцензію на цей вид страхування, 

або страховій компанії за участю держави (це може бути спеціалізована 

державна страхова компанія або компанія зі змішаним капіталом). 

Статтею 49 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» передбачено проведення добровільного й обов'язкового 

державного та інших видів страхування громадян, їх майна, майна і доходів 

підприємств, установ і організацій на випадок шкоди, заподіяної внаслідок 

забруднення довкілля і погіршення якості природних ресурсів. Таке 

формулювання є досить загальним, а тому вимагає подальшої конкретизації і 

вироблення правового механізму його реалізації. Крім того, цим законом не 

дається визначення екологічного страхування[85]. 

Закони України «Про природно-заповідний фонд України» (ст. 50), 

«Про пестициди і агрохіміку» (ст. 9), «Про відходи» (ст. 14 і ст. 38), «Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (ст. 15 і ст. 17) лише 

фрагментарно регулюють механізм проведення екологічного страхування. 

Варто зазначити, що прийнятий 4 жовтня 2001р. Закон України «Про 
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внесення змін до Закону України «Про страхування» не відносить екологічне 

страхування до обов'язкової форми страхування. Стаття 7 згаданого Закону 

дозволяє віднести до обов'язкового екологічного страхування такі види: 

страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за 

шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (порядок та 

умови цього страхування визначаються спеціальним законом України) (п. 12, 

ст. 7);страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за 

шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах 

підвищеної небезпеки, в тому числі пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та 

об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій 

екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру (н. 14, ст. 

7);страхування цивільної відповідальності інвестора, в т.ч. за шкоду, 

заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо 

інше не передбачено такою угодою (п. 15, ст. 7);страхування майнових 

ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу (п. 18, ст. 

7);страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за 

утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, 

яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому 

природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації 

(видалення) небезпечних відходів (п. 20, ст. 7). 

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» 

обов'язкове екологічне страхування відповідальності власників джерел 

підвищеної екологічної небезпеки є обов'язковою умовою одержання дозволу 

на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки [14]. 

Обов'язковому страхуванню підлягають також підприємства й організації, 

діяльність яких пов'язана з аварійним забрудненням навколишнього 

природного середовища. 

Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності повинна 

забезпечити собі страховий захист у формі страхового фонду, управління 

яким здійснюють спеціалізовані страхові компанії, або інші юридичні особи 
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(екологічні фонди). Страховий фонд страховика складають фінансові 

ресурси, а саме: статутний капітал, гарантійний фонд, вільні та страхові 

резерви, що забезпечують фінансову надійність страхових операцій [23]. В 

основі формування страхового фонду лежить ціна страхової послуги - 

страховий тариф, обчислений із врахуванням оцінки ймовірності настання 

страхового випадку. Оптимальні страхові тарифи впливають на динаміку 

страхового фонду, забезпечують фінансову стійкість цього виду страхування. 

Крім того, на формування страхового фонду впливають фактори 

загальноекономічного значення (динаміка ВВП, динаміка реальних доходів 

на душу населення, динаміка вартості основних виробничих фондів у різних 

галузях економіки, динаміка грошових доходів і накопичень громадян) та 

фактори, зв'язані безпосередньо з фінансово-економічними аспектами 

розвитку страхової компанії[47]. 

Страхові фонди при обов'язковому екологічному страхуванні можуть 

створюватися і нагромаджуватися за рахунок внесків страхувальників; при 

добровільному - за рахунок внесків з прибутку (доходу) підприємств, 

організацій та установ, який залишається в їхньому розпорядженні. При 

добровільному екологічному страхуванні фізичних осіб страхові внески 

формуються за рахунок їхніх коштів, а також коштів підприємств [112]. 

Оскільки збитки від завданої навколишньому природному середовищу 

шкоди і штрафні санкції, накладені на підприємства, що спричиняють 

виникнення екологічних аварій, часто перевищують їхні фінансові 

можливості, то резервування коштів та компенсація збитків внаслідок 

екологічних катастроф може здійснюватися шляхом взаємного страхування 

промислових підприємств. Для вирівнювання ризику і збільшення стійкості 

страхових компаній потрібно залучати якнайбільше клієнтів, зокрема з 

різними видами відповідальності. Це знижує ризик втрат і дає можливість 

точніше розрахувати такий ризик, використовуючи закон великих чисел. 

Нині можна розглядати можливість впровадження нових специфічних 

видів страхування екологічних ризиків, наприклад особисте змішане 
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страхування життя, дожиття в зоні з певним рівнем і якістю забруднення до 

деякого числа років або на випадок смерті в результаті тривалої дії 

забрудненого навколишнього середовища. При цьомупевний інтерес 

становить розрахунок тарифних ставок. Розвиток екологічного страхування 

потребує використання серйозної бази актуар-них розрахунків, оскільки для 

деяких його видів необхідно буде враховувати рівень порушення природного 

середовища, дію різних шкідливих речовин на організм людини, кількісний і 

статево-віковий склад страхувальників і застрахованих[85]. 

Для подальшого розвитку системи екологічного страхування варто 

розробити ефективний правовий механізм, який дасть змогу забезпечити 

інтенсифікацію екологічної трансформації в країні. Безумовно, однією з 

передумов зменшення техногенно-екологічного тиску на населення і 

природне середовище є прийняття Закону України «Про екологічне 

страхування». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

Останні десятиліття внесли значні зміни у правові екологічні норми як 

кожної країни зокрема, так і в міжнародне екологічне право в цілому. Право 

людини на безпечне середовище й якість цього природного середовища були 

визнані фундаментальними цінностями цивілізації, а людина є невід’ємною 

складовою природи. Поступово було сформульовано поняття екологічна 
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політика, екологічна безпека, права людини на безпечне довкілля, та 

визначено коло її екологічних прав та обов’язків.  

У кваліфікаційній роботі було досліджено теоретико-методологічні й 

адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації 

екологічної політики, а також визначено напрями її подальшого розвитку в 

сучасній вітчизняній практиці з метою вдосконалення діючих та створення 

нових підходів і методів для прийняття оптимальних управлінських рішень, 

які сприяли б покращанню екологічної ситуації в країні. На основі 

здійсненого дослідження зроблені такі висновки і вжито пропозиції, що 

мають теоретичне і практичне значення.  

Здійснено огляд теоретичних засад щодо вирішення адміністративно-

правового регулювання основних ресурсів навколишнього природного 

середовища, пріоритетні напрями екологічної політики й проблемні питання 

державного управління в галузі екології та природних ресурсів. Проведений 

аналіз наукових праць засвідчує, що екологічні аспекти раніше не 

досліджувались, хоча окремі функції, проблеми й завдання держави у сфері 

природокористування та охорони навколишнього середовища були 

предметом уваги багатьох учених. Усе це дало підстави для висновку, що 

стан наукового опрацювання вказаного напряму не можна вважати 

задовільним, а сама проблема потребує дослідження.  

Обґрунтовано цілі і завдань державної   політики  екологічної  безпеки  

держави. Мета екологічної політики полягає в узгодженості екологічних і 

соціальних цілей суспільства, у раціональному використанні природних 

ресурсів, виходячи із загальних завдань розвитку життя. Такою метою 

повинно бути покращання життя. Проведення екологічної, як і будь-якої 

іншої, політики неможливе без підкорення волі окремих осіб спільним 

інтересам, тому основним суб’єктом екологічної політики має бути держава. 

Екологічна політика – окремий напрям діяльності держави та державного 

управління. Це зумовлено актуальністю екологічної проблеми, глобальністю, 

масштабністю та значними фінансовими витратами. Стратегічні рішення 
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приймаються на державному, міждержавному й глобальному рівнях. 

Основна роль у прийнятті рішень на національному рівні належить 

Верховній Раді України, Президентові України, Кабінету Міністрів України, 

галузевим міністерствам, державним 20 комітетам та іншим центральним 

органам державної виконавчої влади. Саме діяльність вказаних інституцій 

повинна формувати використання, відновлення й розміщення природних 

ресурсів, забезпечити всебічне екологічне обґрунтування кожного 

господарського проекту, організацію постійного моніторингу довкілля, 

екологічної експертизи та контролю, екологічного виховання, освіти тощо. 

Державне управління – це особлива діяльність, яка спрямована на виконання 

законів та інших нормативно-правових актів шляхом використання різних 

форм організуючого впливу на суспільні явища та процеси. Сутність 

державного управління в галузі екології та природних ресурсів визначається, 

насамперед, екологічною політикою. Об’єктами управлінських відносин є всі 

сфери життя людини, визначальним принципом цього виду діяльності є 

підпорядкованість. Тому методом адміністративно-правового регулювання є 

владні приписи.  

Установлено, що за роки незалежності Україна, загалом, сформувала 

головні засади державної екологічної політики та визначила стратегію 

вирішення екологічних проблем. Екологічне законодавство України охоплює 

такі основні блоки нормативно-правового регулювання: конституційне, 

еколого-правове, міжнародне. Чинна законодавча база в багатьох випадках 

характеризується недостатньою розробленістю, неузгодженістю та 

нечіткістю в регламентації цього напряму лісової реформи. Пріоритетним 

напрямом розвитку екологічної політики України має стати збереження 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Такий вектор інтеграції 

повинен наблизити нас до загальноєвропейських стандартів життя. 

Нагальною проблемою для збільшення природно-заповідного фонду є значне 

недофінансування прийнятих програм і проектів.  
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Доведено, що сучасний Кодекс України про адміністративні 

правопорушення недосконалий, у ньому передбачаються тільки санкції за 

екологічні проступки, а правові норми, що регулюють порядок використання 

природних ресурсів, дотримання вимог екологічної безпеки тощо, містяться в 

поресурсних кодексах, постановах уряду, наказах міністерств, державних 

комітетів та інших центральних органів виконавчої влади. Розміри шкоди та 

майнові стягнення за екологічні правопорушення, вчинені підприємствами, 

організаціями, установами та громадянами, затверджуються окремими 

постановами Кабінету Міністрів України. Потрібно форсувати розроблення 

комплексного законодавчого акту, що охопив би цей важливий напрям 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Службові 

особи Державної екологічної інспекції мають право самостійного розгляду 

справ про адміністративні правопорушення та застосування відповідних 

заходів примусу. Разом з тим державні інспектори з охорони навколишнього 

природного середовища, як правило, не мають юридичної підготовки, через 

що не можуть дати належної правової оцінки виявленому порушенню. Тому 

в умовах формування України як правової демократичної держави 

юрисдикційні повноваження для розгляду адміністративних справ Державна 

екологічна інспекція повинна передати в компетенцію спеціалізованих 

адміністративних судів, формування яких вже почалося з прийняттям нової 

редакції Закону України “Про судоустрій України”.  

Узагальнено проблеми сучасного стану механізмів розвитку державної 

екологічної політики та визначено можливості адаптації кращих зарубіжних 

практи. Обґрунтовано можливість запровадження нових фінансово-

економічних важелів реалізації екологічної політики як необхідної умови 

сталого екологічного розвитку держави. Досвід розвинених зарубіжних країн 

засвідчує, що система державного регулювання ґрунтується на економічних 

механізмах, засобах адміністративного контролю та суворих штрафних 

санкціях за порушення природоохоронного законодавства. Тому розбудова 

державного управління у сфері реалізації екологічної політики в перехідних 
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умовах повинна відбуватись шляхом зрівноваження адміністративних та 

економічних важелів, всебічного запровадження передових прогресивних 

технологій та міжнародних стандартів з метою гарантування екологічної 

безпеки та зростання добробуту громадян України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Абалкина И.Л. Страхование экологических рисков (из практики 

США). – М.: ИНФРА-М, 1998. – 88 с.  



124 
 

2. Аганбегян А.Г. Экологические аспекты программы биосферных и 

экологических исследований // Вестник АН СССР. – 1998. - № 11. – с. 65. 

3. Актуальні проблеми екологічного права: Новітні доктрини; 

ретроспективний аналіз та погляд у майбутнє, Дніпропетровськ – НГУ, 

2010.,- с. 26. 

4. Андреева Н. Н. Экологориентированные инвестиции в системе 

обеспечения ресурсно-экологической безопасности / Н. Н. Андреева, С. К. 

Харичков ; НАН Украины. Ин-т проблем рынка и экономико-экологических 

исследований. – Одесса, 2000. – 196 с.  

5. Андрейцев В.І. Актуальні проблеми екологічного права: новітні 

доктрини; ретроспективний аналіз та погляди у майбутнє., Дніпропетровськ – 

НГУ, 2010, - с. 25. 

6. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки : навч. та наук. –практ. 

посіб. / В. І. Андрейцев. – К. : Знання-Прес, 2002. – 332 с.  

7. Андрейцев В.І. Тектолого-правові аспекти за- безпечення 

сучасної екологічної політики держави / В.І. Андрейцев // Право України, 

2011. — № 2. — С. 71—72.  

8. Андрєйцев В.І. Екологічне право. –К.: Вентурі, - 1996. 

9. Андрейцев В.І. Політика. Інновації. Приватизація. Еколологічна 

безпека. Право., К. – 1996, стор. 5-6. 

10. Андронов В.А. Екологія: курс лекцій / В.А. Анд- ронов. — Х.: 

НУЦЗ України, 2013. — 135 с.  

11. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-

функциональные вопросы) : учебное пособие / Г. В. Атаманчук. - М. : ОАО 

«НПО «Экономика»«, 2000. - 400 с. 

12. Ашикова Е. І. Стратегічна екологічна оцінка як інструмент 

реалізації державної екологічної політики / Е. І. Ашикова // Правові аспекти 

публічного управління: теорія та практика : матеріали V наук.-практ. конф. 

(12 груд. 2013 р.) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. - Дніпропетровськ : ДРІДУ 

НАДУ, 2013. - С. 133 - 136. 



125 
 

13. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень : 

проблеми теорії, методології, практики : монографія / В. Д. Бакуменко. - К. : 

Вид- во УАДУ, 2000. - 328 с. 

14. Балацький О., Лук’янихін В., Лук’янихіна О. Екологічний 

менеджмент: проблеми та перспективи становлення та розвитку//Економіка 

України. – 2000. – № 5. – С. 68-73. 

15. Балюк Г.І., Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної 

(радіоекологічної) безпеки в Україні – К., 1997.  

16. Безверхнюк Т. М. Ресурсний режим як інституційний механізм 

ресурсного забезпечення регіонального управління / Т. М. Безверхнюк // 

Державне будівництво : електрон.    наук.     фах.       вид. ХарРІ НАДУ. - 

2010. - № 1. - Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e- book/db/2010-

1/doc/2/11.pdf. - Назва з екрану. 

17. Бередіхтіна В.Л, Конституційні засади права громадян на 

безпечне навколишнє середовище. Монографія., - Харків: Видавець ФО – П 

Вакінерчук Н.М., 2008.  

18. Бобкова А.Г., Рекреационное право. Донецк. – 2000 – с. 249. 

19. Бобылев С. Н. „Зеленая” экономика и модернизация. Эколого-

экономические основы устойчивого развития / С. Н. Бобылев, В. М. Захаров 

// Бюллетень Института устойчивого развития Общественной палаты РФ „На 

пути к устойчивому развитию России”. – 2012. – №60. – 90 с.  

20. Бондар О.І., Хоренжая І.В., Хоренжая А.О. Екологічна безпека та 

сталий розвиток - основоположні аспекти екологічної політики.  

21. Бурков В. Н. Экологическая безопасность / В. Н. Бурков, А. В. 

Щепкин. – М. : ИПУ РАН, 2003. – 92 с.  

22. Васильева М.И. Право граждан СССР на здоровую 

окружающуюсреду: Автореферат дисс. канд. юрид. наук. – М., 1990. с. – 26. 

23. Веклич О. Совершенствование экономических инструментов 

экологического управления в Украине//Економіка України. – 1998. – № 9. – 

С. 65-74.  



126 
 

24. Вертелецький Д.Б. Екологічне страхування в Україні: 

http://uainsur.com/public/03/08/15/6.  

25. Виленская Е.В., Дидоренко Э.А., Розовский Б.Г. Правовая охрана 

человека в окружающей среде., Луганск. – 1999., с. – 88-89. 

26. Галушкина Т. П. Экологическая политика и механизм ее 

реализации на региональном уровне / Т. П. Галушкина, В. И. Крутякова ; 

НАН Украины. Ин-т проблем рынка и экономико-экологических 

исследований. – Одесса, 1999. – 112 с.  

27. Гетьман А.П. Законодавчі аспекти зародження екологічних прав 

людини // Вісник АПрН України. – 2000. - №1 (20). С. – 129-137. 

28. Гетьман А.П. Методологічні засади становлення правових основ 

охорони довкілля / А.П. Гетьман // Право України. — 2011. — № 2. — С. 

17—18.  

29. Гофман К. Г. Экономика природопользования (из научного 

наследия). – М. : Эдиториал УРСС, 1998. – 269 с. 

30. Грабовська І.М. Україна як метафізична реальність., К.– 2000, с.- 

80 

31. Григорьев В.К. Правовая охрана природы СССР // Сов. гос-во и 

право. – 1960. - № 3. – С. 83-84. 

32. Гусар В.У. Роль і завдання страхових організацій у системі 

екологічного страхування в Україні: http://uainsur.com/public/03/08/17/9.  

33. Гьоске В. Практична філософія у сучасному світі. – К., 2003. 

34. Дейли Г. Поза зростання: екологічна теорія стійкого розвитку / Г. 

Дейли: [пер. з англ.]. — К.: Осно- ви, 2002. — 238 с.  

35. Действующее международное право. М.: Московский 

независимый институт международного права. – 1997., Т.З., с. – 682-687. 

36. Добуш Ю.Я. Формування системи екоменеджменту у економіці 

сталого розвитку.  

37. «Довкілля для Європи». – К., 2003. – с. 172. 

38. Донелла Медоуз. Пределы роста. 30 лет спустя / Донелла Медоуз, 

http://uainsur.com/public/03/08/15/6
http://uainsur.com/public/03/08/17/9


127 
 

39. Екологічна енциклопедія: У 3 т./ Редколегія: А.В.Толстоухов 

(головний редактор) та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та 

інформації», 2008. – Т.3: О – Я. – 472 с.: іл. – (В опр.).  

40. Екологічна і природно-техногенна безпека України в 

регіональному вимірі : монографія / М. А. Хвесик, А. В. Степаненко, Г. О. 

Обиход та ін. / за науковою редакцією д.е.н., проф., академіка НААН України 

М. А. Хвесика. – К. : ДУ “Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку НАН Україниˮ, 2014. – 340 с. 

41. Ефимов Е.М. Развитие института экологических прав и 

обязанностей в эколого-правовых исследованиях // Экологическое право. – 

2004. - №2., с. – 8-13. 

42. Жиденко К.М. Проблеми та перспективи впровадження 

екологічного страхування в Україні. http://uainsur.com/public/03/08/19/10.  

43. За розробку цього закону вказані фахівці були удостоєні 

відповідно до Указу Президента України почесних звань «Заслужений юрист 

України». 

44. Закон України «Про місцеве самоврядування», від 21 травня 1997 

// Відомості Верховної ради. – 1997. - №24. – с. 170. 

45. Закон України "Про основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року" від 21.12.2010 р. № 

2818-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/2818-17  

46. Закон України "Про охорону навколишнього природного 

середовища" (від 25.03. 1991 р. зі змінами та доповненнями на 6.03. 1996 р.). 

47. Залізняк Г.М. Екологічний чинник у системі соціальних 

пріоритетів киян. http://uainsur.com/ public/03/08/23/14 

48. Заржицький О.С. Правові аспекти регіональної екологічної 

політики. Монографія., Дніпропетровськ, вид. «Наука і освіта». - 2003., -с. 28. 

49. „Зелена” економіка крізь призму трансформаційних зрушень в 

Україні : монографія / Б. В. Буркинський, Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов ; 

http://uainsur.com/public/03/08/19/10


128 
 

НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – О. : 

Підприємство Фєнікс, 2011. – 348 с.  

50. Зеркалов Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, 

контроль / Д. В. Зеркалов. – К. : КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412 с.  

51. Зомонова Э. М. „Зелёная” экономика – повестка дня 

конференции ООН по устойчивому развитию (Рио +20) / Э. М. Зомонова, Б. 

О. Гобоев // Вестник бурятського госудраственного университета: экономика 

и менеджмент. – 2012. – № 1. – C. 96 – 109.  

52. Всеєвропейської конф. міністрів навколишнього природного 

середовища 

53. Йонас Г. Принципи відповідальності. У пошуках етики для 

технологічної цивілізації. – К. 2001. 

54. Йорген Рандерс, Деннис Медоуз. – М., 2008. – С. 23. 

55. Казанцев Н.Д. К вопросу о структуре кодекса охраны 

природысоюзной республики // Вестник МГУ. Серия ХII. Право. – 1966. – № 

1. – С.82. 

56. Казанцев Н.Д. О научных основах дифференциации и интеграции 

законодательства, регулирующего использование и охрану природных 

ресурсов // Вестник МГУ. Серия Х. Право. – 1965. – № 2. – С.4. 

57. Казанцев Н.Д., Колотинская Е.Н. Правовая охрана природы в 

СССР. учеб. пособие. – М. 1962. – 134 с. 

58. Кардашова И. Б. О Категориально-понятийный аппарат теории 

национальной безопасности / И. Б. Кардашова // Российский следователь. – 

2005. – № 5. – С. 51–55. 

59. Карташов Є.Г. Державне управління стійкістю 

еколого-економічних систем; теорія, методологія, прак- тика: монографія / 

Є.Г. Карташов. — К.: ТОВ "ДКС Центр", 2015. — 378 с. 

60. Колбасов О.С. Охрана природы по советскому законодательству. 

– М. 1961. – 76 с. 



129 
 

61. Колотинская Е.Н. Правовая охрана природы в СССР. учеб. 

пособие под ред. Н.Д. Казанцева. – М., 1962. – 196 с. 

62. Концепція (Основи державної політики) національної безпеки 

України // Голос України. – 1997. – 4 лютого. – с. 5-6. 

63. Коммонер Барри. Замыкающийся круг / Барри Коммонер. – М. : 

Гидрометеоиздат, 1974. – 280 с. 

64. Качинський А. Сучасні проблеми екологічної безпеки України 

/А. Качинський. – К, 1994. – 48 с. (Препринт / Національний інститут 

стратегічних досліджень; № 33). 

65. Ковальчук Т.Г. Правові питання забезпечення екологічної 

безпеки продуктів харчування. Автореф. дис…. Канд.. юрид. наук. – К., 

1996.– 20 с. 

66. Колбасов О.С. Концепция экологической безопасности 

(юридический аспект) / О.С. Колбасов // Сов. государство и право, 1988. — 

№ 12. — С. 47.  

67. Константиниди С.С. Правовая охрана природы в Казахской 

ССР.– Алма-Ата, 1971. – 206 с. 

68. Конституція України // ВВРУ №30., - 1996. – с. 141.  

69. Концепція національної екологічної політики України на період 

до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/880-2007-р  

70. Кравців В. Екологічна безпека як об’єкт регіональної політики // 

Регіональна економіка. – 1999. - №1. – с. 124-135. 

71. Кравців В. С. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія 

формування, методи реалізації) : монографія / В. С. Кравців ; НАН України. 

Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007. – 336 с.  

72. Кравців В.С. Регіональна екологічна політика в Україні та 

механізми її реалізації / В.С. Кравців. — НАН України. Інститут 

регіональних досліджень. — Львів, 2007. — 72 с.  



130 
 

73. Кравченко С.Н., Реализация права охраны окружающей 

среды.Автор. дис.… доктора юрид. наук. Харьков. 1991. с. – 41. 

74. Краєнова М.В. Компенсація шкоди за екологічним 

законодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія, - К. 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. с. – 439. 

75. Крук В.Ю. Екологічна політика України: сучасний стан та 

перспективи розвитку (регіональний аспект). // Актуальні проблеми 

державного управління: зб. наук. праць. ОРІДУ. – О., 2006. – Вип. 2(26). – с. 

264-270. 

76. Лазор О.Я. Адміністративно-правові засади державного 

управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні / Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного 

управління, К.,-2004., ст. 8-9. 

77. Лозо В. И. Правовые основы экологической стратегии 

Европейского Союза (Концепция, программное обеспечение, систематизация 

и комментарии действующего законодательства ЕС) / В. И. Лозо . – Х. : 

Право, 2008 – 368 с. 

78. Ломсадзе Н.С. Правовое регулирование природы в Грузинской 

ССР. – Тбилиси, 1964. – 92 с. 

79. Лук’янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління 

збалансованим розвитком: Монографія. – Суми: ВТД “Університетська 

книга”, 2002. – 314 с.  

80. Майєр Джеральд М., Раух Джемс Е. Філіпенко Антон. Основні 

проблеми економіки розвитку. – К.: Либідь, 2003. – 688 с. 

81. Малиш Н. А. Ефективні механізми формування державної 

екологічної політики : монографія / Н. А. Малиш. - К. : К.І.С., 2011. - 348 с. 

82. Маркович Д. Ж. Социальная экология. - М.: Рос. ун-т дружбы 

народов, 1997. - 433с. 

83. Махортов Ю. А. Эколого-экономические проблемы 

использования земельных угодий. - Луганск: Лугань, 1999. - 414с.  



131 
 

84. Монтескье Ш. Избранные произведения / Ш. Монтескье. – 

М.,1995. – С. 258, 257, 317. 

85. Моткин Г.А. Основы экологического страхования. – М.: Наука, 

1996. – 192 с.  

86. Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР. – К.: Вища школа, 

1982. с. – 231. 

87. Мунтян В.Л. Правова охорона природи Української РСР. – 

К.,1966. – 78 с. 

88. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності 

суспільства у навколишньому природному середовищі: Спец. Вид. до п’ятої 

89. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного 

управління : навч. посібник / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. - К. : Вид-во 

УАДУ, 1998 - 160 с. 

90. Новий курс: реформи в Україні. 2010 – 2015. Національна 

доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.  

91. Основні напрями державної політики України у галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки. Затверджено Постановою Верховної Ради України від 5 березня1998 

року №188/98-ВР. 

92. Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий 

по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений 

Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН (31 марта 2010) [A /R ES/ 64 / 236]. – Нью-

Йорк : ООН, 2010. – 9 с. 24. 

93. Охорона навколишнього природного середовища в Україні. 1995 

– 1996. 

94. Писарев В. Экологическая безопасность как компонент 

национальной безопасности США / В. Писарев // США-ЭПИ. – 1997. – № 6. – 

С. 5–16. 



132 
 

95. Полянская Г.Н. Законы об охране природы – новая форма 

природоохранительного законодательства // Правовые вопросы охраны 

природы в СССР: сб. ст. / отв. ред. Г.Н. Полянская. – М., 1963. – С. 54. 

96. Постанова Верховної Ради України № 188/98-ВР від 5 березня 

1998р. 

97. Постанова Верховної Ради України № 188/98 – ВР, 5.03.1998., 

«Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 

Використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки». 

98. «Основні напрями державної політики України у галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки», розділ VI. 

99. Пахомова Н. В. Структурные преобразования в условиях 

формирования „зеленой” экономики: вызовы для российского государства и 

бизнеса / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер, Г. Б. Малышков // Проблемы 

современной экономики. – 2012. – № 3 (43).  

100. Поляков В. Г. О методике комплексных показателей 

экологической безопасности и устойчивости региона / В. Г. Поляков, В. Н. 

Азаров, Н. С. Кузнецова // Объединенный научный журнал. – 2005. – 

№2(130).  

101. Попов В.К. Наукові основи екологічного зако- нодавства України 

/ В.К. Попов // Вісник Академії правових наук України. — 1995. — № 4. — 

С. 35—36.  

102. Правові аспекти забезпечення екологічної безпеки в України. 

Заключний звіт по держбюджет. темі № 554. За ред. Проф.. Андрейцева В.І. – 

К.: - 1993. – 36 с.; 

103. Проблема окружающей среды в мировой экономике и 

международных отношениях. Отв. Ред. Р.А. Новиков. – М.: Мысль, 1976. – 

с.152. 

104. Программа действий по дальнейшему осуществлению Повестки 

дня на XXI век. Принята на ХІХ сессии Генеральной Ассамблеи ООН (23 – 



133 
 

28 июня 1997 года) [Document A/RES/S-19/2]. – New York : United Nations, 

1997. – 41 p. 

105. Реймерс Н. Ф. Природопользование : словарь-справочник /Н. Ф. 

Реймерс. – М. : Мысль, 1990. – 637 с. 

106. Руденко Л.Г. Проблеми вдосконалення регіо- нальної політики в 

Україні / Л.Г. Руденко, І.О. Горлен- ко // Український географічний журнал. 

— 2010. — № 2. — С. 26—31.  

107. Садеков А. А. Концепція екологічного менеджменту / А. А. 

Садеков // Економіка і управління. - 2001. - № 4. - С. 63 - 68. 

108. Самчук З.Ф. До питання про значення політичного чинника в 

розв’язанні екологічних проблем // Філософія. Антропологія. 

Екологія.Альманах. Вип. 1. – К., 2000. 

109. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокори- стування: навч. 

посібник для студентів вищих навчаль- них закладів / Т.А. Сафранов. — 2-ге 

видання, стереотипне. — Львів: "Новий світ — 2000", 2004. — 248 с.  

110. Селіванов В. Безпека України: нелегкий шлях становлення. // 

Голос України - 1993. – 6 квітня. – с. 3. 

111.  Семенченко П. М. Практика экономического регулирования и 

охраны окружающей среды /Приаз. гос. техн. ун-т. - Донецк, 1997. - 39с. 

112. Сердюк А.М., Буравльов Е.П., Черниченко І.О. Визначення 

медико-екологічних ризиків у проблемі екологічного страхування. 

http://uainsur.com/ public/03/08/21/13.  

113. Спиноза Б. Богословско-политический трактат / Б. Спиноза // 

Антология мировой политической мысли. – М., 1997. – Т. 1. – С. 350. 

114. Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст) / [під ред. 

М. І. Долішнього, В. С. Кравціва]. – Львів, 1999. – 243 с.  

115. Тітова Н.І. Охорона природи Української РСР. – Л., 1965. – 96 с. 

116. Толстоухов А. В. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегій / А. 

В. Толстоухов, М. І. Хілько. - К. : Знання України, 2001. - 185 с. 



134 
 

117. Толстоухов А. В. Екологія та влада: на шляху до нової парадигми 

культури // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип. 10. - 2000. - С. 51 - 

65. 

118. Фесянов П. О. Державне регулювання екологічної безпеки на 

рівні регіону: досвід європейських країн [Електронний ресурс] / П. О. 

Фесянов. – Режим доступу : 

http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Fesyanov.pdf 

119. Харичков С.К. Система инструментов мобили- зации 

природно-ресурсного потенциала и экологизации регионального развития / 

С.К. Харичков, Н.Н. Андрее- ва // Вісник економічної науки України. — 

2005. — №1. — С.132—142.  

120. Хвесик М. А. Стратегічні імперативи раціонального 

природокористування в контексті соціально-економічного піднесення 

України : [монографія] / М. А. Хвесик. - Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 

2008. - 496 с. 

121. Хилько М.І. Екологічна політика. – К., - 1999. 

122. Хлобистов Є. Екологічна безпека та основи визначення ризику 

техногенних катастроф / Є. Хлобистов // Економіка України. – 2000. – № 6. – 

С. 38-45.  

123. Хлобистов Є. В. Екологічна безпека трансформаційної економіки 

/ Є. В. Хлобистов. – К. : Агенство “Чорнобильінтерінформˮ, 2004. – 336 с. 

124. Цицерон М. О старости. О дружбе. Об обязанностях / М. 

Цицерон. –М., 1999. – С. 131. 

125. Хумарова Н.І. Екологічні цільові програми у си- стемі 

державного регулювання природокористування / Н.І. Хумарова // 

Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах 

конкурентного середовища. — Львів: НЛТУУ, 2005. — Вип. 15.6. — С. 187—

194.  

126. Шаповалова О. П. Тенденції еколого-економічної безпеки в 

регіонах України [Електронний ресурс] / О. П. Шаповалова // Ефективна 

http://www.academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Fesyanov.pdf


135 
 

економіка. – Режим доступу : http://www. 

economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2789  

127. Шварц Х.И., Тютекин Ю.И. Правовая охрана природы 

Молдавии.– Кишинев, 1964. – 82 с.  

128. Юрченко Л.І. Екологічна політика як врахування складних 

взаємин екологічної культури і екологічної безпеки. – Х. 

129. Якушенко Л. Аналіз досвіду Європейського співробітництва 

щодо формування і втілення інституцій та інструментів екологічної політики. 

Аналітична записка [Електронний ресурс] / Л. Якушенко // Національний 

інститут стратегічних досліджень при Президентові України.. – Режим 

доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/840) 

130. Якушенко Л.М. Щодо напрямків підвищення ефек- тивності 

виконання загальнодержавних програм у приро- доохоронній сфері. 

Інформаційно-аналітична довідка [Електронний ресурс] / Л.М. Якушенко, 

Л.Д. Яценко. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/537/ 

131. Agenda 21. Report of the United Nations Conference on Environment 

and Development Rio de Janeiro, 3 – 14 June. [Document 

A/CONF.151/26/REV.1(VOL.I)]. – New York : United Nations, 1992. – 492 p. 

132. Allen C. A guidebook to the Green Economy. Issue 1: Green 

Economy, Green Growth and Low-Carbon 

133. Atkisson А. OECD Global Forum on MeasuringWell-Being for 

Development and Policy Making / Alan Atkisson. – New Delhi, India – 20 October 

2012.  

134. Cato M. S. Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and 

Practice / M. S. Cato. – London : Earthscan, 2009. – 224 р.  

135. Common M. Ecological Economics: An Introduction / M. Common, 

S. Stagl. – New York : Cambridge University Press, 2005. – 552 р.  

136. Development– history, definitions and a guide to recent publications 

Division for Sustainable Development / Cameron Allen, Stuart Clouth. – New 

York : UNDESA, Division for Sustainable Development. – 2012. – 65 р.  

http://www.niss.gov.ua/articles/840
http://www.niss.gov.ua/articles/537/


136 
 

137. Global Green New Deal PolicyBrief. – Geneva : UNEP, Economics 

and Trade Branch, International Environment House, 2009. – 16 p.  

138. Green Economy: A Transformation to Address Multiple Crises 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.unep.ch/etb/pdf/2009 

139. Green Economy Initiative // [Електронний ресурс] – Режим доступу 

: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/ meetings/07-unep-eaton.pdf 

140. Framework convention on climate change. DOC A/ AC.237/18. – 

New York : United Nations, 1992. – 33 p.  

141. 2. Hahnel R. Green Economics: Confronting the Ecological Crisis / R. 

Hahnel. – New York : M E Sharpe Inc., 2010. – 280 р. 

142. 3. Kennet M. Editorial : Progress in Green Economics: ontology, 

concepts, and philosophy. Civilisation and the lost factor of reality in social and 

environmental justice / M. Kennet // International Journal of Green Economics. – 

2007. – Vol 1. – Issue 3 / 4.  

143. Nusa Dua Declaration and Governing Council decisions adopted by 

the GoverningCouncil/GlobalMinisterialEnvironment Forum at its eleventh 

specialsession (Bali, 24-26 February 2010). – New York : UNEP, 2010 – 20 р.  

144. Pearce D. Blueprint for a green economy / David Pearce, Anil 

Markandya, Edward Barbier. – London : Earthscan Publications ltd, 1989. – 193 p.  

145. Pearce D. Blueprint 2: Greening the world economy / David Pearce. – 

London : Earthscan Publications ltd, 1990. – 232 p.  

146. Pearce D. Blueprint 3: Measuring Sustainable Development / David 

Pearce. – London : Taylor & Francis Inc., 1994. – 224 p.  

147. Rø pke I. Trends in the development of ecological economicsfrom the 

late 1980s to the early 2000s. / I. Rø pke // Ecological Economics. – 2005. – № 55 

(2). – P. 262 – 290.  

148. Working towards a Balanced and Inclusive Green Economy:AUnited 

Nations System-wide Perspective (Prepared by the Environment Management 

Group). – Geneva : United Nations, 2011. – 204 p.  

 

http://www.unep.ch/etb/pdf/2009

