
Напрям: Екологічна безпека сталого розвитку.  
 

Момот І. 
магістр II року навчання 

міжнародно-правового факультету 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

науковий керівник: Демчук Л.І. 

к.пед.наук, доцент кафедри екології 

Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир 

 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ  

 
Питання правового регулювання забезпечення екологічної безпеки нині отримали особливої 

актуальності та важливості. Слід зважити і на останні тенденції, що свідчать про значне занепокоєння 

питаннями ефективності забезпечення екологічної безпеки не лише на рівні науковців, громадських 

організацій, окремих зацікавлених інституцій, а насамперед, на найвищому державному рівні, що 

вті-люється переважно у міждержавні, консолідовані, юридично-значущі рішення з формуванням 

відповідних фінансових фондів. Відтак, вирішення зазначеного питання лежить насамперед у площині 

правової регламентації екологічних вимог та нормативів.  
Глобалізація спричинює як позитивні зрушення, так і негативні зміни, особливо в навколишньому 

глобальному середовищі. Саме тому за умов необхідності збереження екологічної безпеки на належному 

рівні постає наукова проблема визначити екологічну безпеку як об’єкт права.  

Дослідженням окремих аспектів забезпечення екологічної безпеки займалися такі вітчизняні та 

зарубіжні науковці-правники, як: В. І. Андрєйцев, О.С. Баб’як, Д.Н. Бахрах, В.Л. Бредіхіна, 

Ю.Л.Власенко, А.П. Гетьман, І.В. Гиренко, А.П. Гетьман, В.А. Зуєв, В.М. Єрмоленко, Т.О. Коломоєць, 

А.В. Ко- телевець, В.В. Костицький, І.О. Краснова, В. І. Кури- ло, О.П. Світличний, Ю.С.Шемшученко, 

М.В.Шульга та ін  
Цілком погоджуємось з тим, що слід визнати, що в цілому досліджувана проблема здобула нині 

більш глибокого, ускладненого характеру, що обумовило і зміну та поглиблення її змісту, зовсім іншого, 

ніж це було раніше. Зміна змісту не могла не позначитися і на зміні вживаної термінології. Тому, замість 

поняття «навколишнє середовище» вчені дедалі частіше почали використовувати поняття «екологія», яке 

відображає сутність проблеми як найбільш повним чином, адже дане поняття включає в себе не лише 

«охорону навколишнього природного середовища», але і такий важливий компонент як «раціональне 

використання природних ресурсів», що в свою чергу передбачає дотримання законів природи і 

потенційних можливостей навколишнього природного середовища. 

Екологічна безпека може розглядатися не лише в межах понятійнокатегоріального апарату 

відповідної галузі, але також і в рамках інших юридичних дисциплін та інших галузей суспільного 

знання. Зокрема, у природничому та суспільствознавчому аспекті екологічна безпека визначається як: 1) 

забезпечення гарантії запобігання екологічно значним катастрофам та аваріям внаслідок сукупності дій, 

станів i процесів, що прямо або опосередковано не призводять до цих подій; 2) ступінь відповідності 

наявних або уявних (прогнозованих) екологічних умов завданням збереження здоров’я населення i 

забезпечення тривалого та стійкого соціально-економічного розвитку; 3) комплекс станів, явищ i дій, що 

забезпечують екологічний баланс на Землі та в будь-яких її регіонах на рівні, до якого фізично, 

соціальноекономiчно, технологічно i політично готове людство; 4) сукупність наукових знань та 

принципів, що визначають такі моделі суспільної свідомості та поведінки, які здатні протидіяти 

негативним антропогенним впливам на навколишнє природне середовище.  
Вказані визначення екологічної безпеки не можуть бути застосовані для формулювання правової 

категорії «екологічна безпека», насамперед тому, що не відображають способів утвердження 

(опосередкування) відповідного явища у сфері правового регулювання, а також не розкривають 

соціальну роль екологічної безпеки як правового поняття.  

З’явившись в українському законодавстві в Декларації про державний суверенітет України від 16 

липня 1990 року категорія «екологічна безпека» свого закріплення набула в Конституції України. Так, в 

ст. 16 йдеться про те, що забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на 

території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного 

масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави. Згідно ст. 50 Конституції, 

кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням 

цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про 

якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не 

може бути засекречена. До того ж, наша держава ратифікувала Оргуську конвенцію, чим перед світовою 



спільнотою та українським народом зобов’язалась надавати громадськості екологічну інформацію. 

Однією з причин незадовільного стану навколишнього природного середовища є відсутність постійної 

об’єктивної інформації для громадян України про його забруднення, причини, про винуватців 

забруднень і вжиті заходи для поліпшення ситуації.  
Поряд з людиною, її життям і здоров’ям, честю й гідністю, недоторканністю безпека проголошується 

і визначається Основним Законом найвищою соціальною цінністю (ст. 3). Відповідно до вищезазначених 

положень Основного закону були розроблені та схвалені: Основні напрямки державної політики України 

в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки; 

Концепція (основи державної політики) національної безпеки України та Закон України «Про основи 

національної безпеки України» від 19 червня 2003 року [14]. Стаття 6 Закону України «Про основи 

національної безпеки України» до пріоритетів національних інтересів України з-поміж іншого відносить: 

гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина (в тому числі і екологічних); 

забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, 

збереження навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів; 

інтеграцію України в європейський політичний, економічний та правовий простір. Стаття 3 цього ж 

закону до об’єктів національної безпеки відносить у тому числі і навколишнє природне середовище та 

природні ресурси.  
Загальні положення у сфері екологічної безпеки закріплені окремими розділом Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» під назвою: «Заходи щодо забезпечення екологічної 

безпеки», в якому статтею 50 дуже лаконічно подано визначення категорії «екологічна безпека», а 

статтями 51–59 — вимоги щодо забезпечення екологічної безпеки при різних видах діяльності.  
Значення екологічної складової в політиці ЄС постійно зростає. Спостерігається чітка тенденція до 

інтеграції екологічної політики у розробку і проведення всіх інших політик ЄС. В контексті 

євроінтеграційних процесів, задля забезпечення екологічної безпеки, необхідним вбачається досягнення 

оптимального балансу між шкідливими для навколишнього середовища наслідками, що в будь-якому 

випадку виникають під впливом антропогенної діяльності, посиленої науково-технічним розвитком 

суспільства, і потенційними можливостями природних ресурсів до самовідновлення.  
Екологічна безпека виступає видовим поняттям відносно родової категорії безпека (англ. security, 

safety), що визначається як стан захищеності, відсутності загроз чи ризиків. Таке розуміння безпеки, 

екстрапольоване на рівень екологічної безпеки надає підґрунтя для формування правового поняття цього 

явища, як об’єкта відповідної галузі права та його юридичної форми – правового режиму. Для цього 

необхідно до змістовної основи (розуміння екологічної безпеки як певного стану) долучити: а) принципи 

його визнання у відповідній сфері правового регулювання, що відображають роль та місце екологічної 

безпеки у системі охоронюваних цінностей; б) характеристику загроз, відсутність чи подолання яких є 

необхідною умовою досягнення екологічної безпеки (нестабільне, неякісне, несприятливе навколишнє 

середовище, сутнісна характеристика – потенційна шкідливість окремих речовин, сумішей, об’єктів); в) 

вказівку на засоби подолання таких загроз чи мінімізації їх впливу (правові алгоритми, організаційні 

заходи); г) об’єкти, що захищеність яких означатиме досягнення відповідного стану (правові загально 

соціальні блага – життя та здоров’я людини, сприятливе, не шкідливе навколишнє природне середовище, 

що знаходять свій вияв через закріплення та захист відповідних інтересів та суб’єктивних прав на 

безпечне навколишнє середовище та інших); д) форму об’єктивації (втілення) відповідних правових 

засобів щодо захисту охоронюваних цінностей та реалізації правомочностей суб’єктів у суспільному 

бутті – правовідносини. Саме на таких узагальнених вимогах до поняття екологічної безпеки ґрунтується 

більшість дефініцій, пропонованих нам еколого-правовою наукою.  
Здійснивши аналіз правових основ забезпечення екологічної безпеки в Україні, слід відзначити, що, 

принаймні, на принциповому, декларативному рівні дана категорія дістала чіткого відображення в 

основних нормативних актах. Разом з тим, сама практична площина, подальші негативні тенденції у 

вітчизняній галузі екології змушують стверджувати про необхідність подальшого удосконалення 

відповідної діяльності та прийняття давно авансованого Закону України «Про екологічну безпеку».  
Отже, екологічна безпека – це сукупність опосередкованих джерелами підвищеної екологічної 

небезпеки (а також зміненим та несприятливим навколишнім середовищем) відносин, що врегульовані 

юридичними, технічними та організаційними нормами права екологічної безпеки з метою попередження 

та усунення загрози життю та здоров’ю людини, матеріальним цінностям та навколишньому середовищу. 

Таке визначення може бути сприйняте, однак за умови, що відповідне правове, технічне та організаційне 

регулювання буде абсолютно ефективним, тобто має йти мова не лише про наявність відповідних норм, 

але й про їх реалізацію, тобто урегульованість.  


