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Ярослава Мудрого 

МОВА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

Сучасний стан ефективного розвитку законоДавства в Україн і 

багато у чому залежить від вирішення нагальних питань функціо

нуuання юридичн ої термінології у правничій сфері. Це зумовлено 
потребою забезпеч ити nравову систему унормованою мовою на су

часних методологічних засадах кодифікації термінів у відnовідних 

джерелах nрава. Мова законодавства є одн ією із професійних мов, 

що виникла на основі літературної національної мови. 

Цілком очеuидно, що точність і ясність nравових термінів, їх 

адекватне мовн е втілення, правильне й одноманітне вживання 

юридичних формувань у значній мірі визначають ефективність за

конодавства, сnрияють повноцінному захисту n рав окремих гро

мад_я н , юридичних осіб держ~nи. Це зрозуміло та обгрунтовано, 

оскільки мова законодавства - це офіці йна мова державної влади, 

на якій вона розмовляє із своїми громадянами. 
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Проблеми моои закону досліджуються як юристами, так і лінг

uістами. На сьогодні з'явилася низка наукових праць , присвячених 

інтеграції, взаємопроникненню наук у практичні аспекти аналізу 

мови законодавства . Ці питання досліджувалися як у радянській 

літературі , так і сучасними вченими-правознавцями: С.С. Алексє

євим, Ю.М. Грошевим, С.Е. Зархіною,Д.А. Керимовим, М.В. Кос

тицьким, Ю.М. Оборотовим, М.І. Пановим, О.В. Петришиним, 

О.С. Піголкіним, П.М. Рабіновичем , В.Я. Радецькою , В . М. Са

щщьким. Ю.М. Тодикою, М.В. Цвіком , А.Ф. Черданцевим та ін. 

Питання, пов'язані з функціонуванням мови екологічного за

конодавства уже довгий час є предметом обговорення науковціо. 

Окремі аспекти його понятійного апарату висuітлювалися у працях 

B.l. Андрейцева, М.М. Бринчука , О.С. Колбасова, І.І. Моїсеєнка, 

0.13. Нооікової, В.В. Петрова, 0.1. Плотніконої, Ю.І. Тютєкіна , 

Ю.С. Шемшученка та у дослідженні інших вчених. 

Різнопланові дослідження, які були проведені за цією темати

кою, не вичерnали всіх їі асnектів, а лиі.не створили певну факто

логічну передумову для вивчення термінологічних пластів еколо

Іо- праuової сфери, вихідну базу для nодальшого методологічного 

дослідження термінологічного nотенціалу мови екологічного за

конодавстна. 

У науці екологічного права, а також у екологічному законодав

стві, де значною мірою nідображаються публічні інтереси, вико

ристаішя термінологічного апарату має бути ясним і доступним. 

У той же час, це не повинно виключати застосування спеціальних 

термінів, Що позначають певні технічні прийоми і методи діяль

ності шодо охорони довкілля. Однак, їх використання можливе 

лише відносно незна•1ної частини нормативно-правових актів, го

лоuним чином тих, що приймаються на рівні окремих міністерств 

і відомств та реrулюють специфічні екологічні суспільн і відносини 

- nорядок узгодження і затвердження розрахункових лісосік; узго

дження питань л і квідації і консервації гірничодобувних підпри

ємств та деякі інші. 

У екологічному законодавстві як і в інших галузях права, є так 

звані "традиційні" терміни, що використовуються уже багато років. 

До них належать: "природа", "природні ресурси" , "природні об 'єк

ти", "довкілля", "охорона nрироди", "екологічні вимоги" та ін. Зм іст 

них універсальних як у минулому;так і в теперішній час терм інів 
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неодноразово досліджувався 13 юридичній літературі. Поряд із за

зІІ а'І еними термінами у лексиконі екологічного права з'явилося 

багато нових термінологічних nозначень. Серед них такі , як: "еко

логі'І На безnека", "екологічна ексnертиза", "екологічне nрогнозу

вання", "екологічний моніторин г" , "екологічний аудит", "еколо

гічне страхування", "екологічний паспорт" , "екологічний ризик" , 

"екологічн е л іцензування", "екологічна сертифікація", "еколого

nраnовий статус людини", "надзвичайн і екологічн і ситуації" , "зони 

надзвичайних екологічних ситуащи , "екологічне л імітуnання", 

"екологічне фінансування" та деякі інші . 

Розширюється й обсяг підгалузевої екологічної терміноло•·їі. 

При цьому необхідно відзначити , шо новелою екологічного зако

нодавства сьогодення є те, шо у тексті законів , які nриймаються, 

наводиться зм іст термінів, шо у них nикористовуються. Це ви:клю

час можливість їх суб'єктивного тлумачення . Зокрема, відпаnідно 

до ст. І Водного кодексу України у ньому nжиnаються такі терміни: 

"басей н водний" , "б'єф" , "болото", "вода дренажна" , "водалляльн а", 

" водогосподарський баланс", "водозабір", "водоносний горизонт", 

"межень", "озеро" , "ставок", "рибогосподарський водний об'єкт", 

"уріз води" та деякі інш і . 

З3кони України від 14 січня 2000 р . " П ро меліорацію земель" та 

від 9 кв ітня 1999 р . "Про рослинний світ" визначають такі терміни , 

як: "меліорація земель", "мел іоративні заходи", "меліоровані землі" , 

"мон іторинг зрошуваних та осушуваних земель", "рослинний світ", 

"дикорослі рослини" , "природні рослинні угрупування" , "акліма

тизація", "об 'єкти рослинного світу", "природні рослинні ресурс и " , 

"інтродукuія" та ін. 

Застосування у відповідних законах та кодексах екологічної 

сnрямованості термінологічних позначень є виправданим і вкрай 

актуальним. Саме за їх допомогою можливі : усунення суперечли

вих nитань; усунення неузгоджень між nоложеннями різних за

конів; адаптація суспільства до нового законодавства; визначення 

мети , якої n рагне законодавець ; надання громадянам правової за

безnеченості . 

У зв'язку із зазначеним, очевидною є необхідність подальшої 

розробки та удосконалення термінологічного апарату, який nико

ристовується в екологічному nраві та законодавстві . Але при цьому 

не слід удаватися до крайнощів і розробляти уніфіковані міжrалу-
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зенітермінологічні еталони для їх офіційного використання, як це 

іноді пропонується в юридичній літературі. Право, законодаnство 

та наука , що їх вивчає, є досить динамічними явищами, д.ля яких 

статична застиглість може відіграти лише неr·ативну роль. Як вва

жас професор Жан-Луі Бержель, юристи розмірковують над най

кращим способом складання найкраших текстів. Вони піддають 

тексти приск.іпливому аналізу та прагнуть віднайти достатню до

сконал ість, щоб легко та надійно здобути точний зміст. Сл.ід роз

робляти раціональні правила, щоб виявити адекватні законодавчі 

прийоми , для їх систематичного застосовування при повторе нні 

мети та в аналогічних обставинах. 

Домбровський С.Ф., 
професор кафедри трудового, земельного, 

аграрного та господарського права Хмельницького 

університету управлішt.я та права, dк.адемік., 
доктор юридичних наук., професор Ук.раїнськ.ої 

технологічної академії, Заслужений юрист 

Ук.раі·ни, відміюшк. освіти Ук.раі'ни 

ОКРЕМІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЩОДО 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКИМ ГОСПОД"РСТВОМ 
УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ У ДОСКОНАЛЕННЯ 

Державне управління має на метідосягнення сільським господар

ством максимальної ефективності для задоволення попиrу насел.ен

ня на nродукти хар'fування , сировину й продовольство рослинного 

і тваринного nоходження. Завданням його також є координація і 

розвиток міжгалузевих та внутрішньогалузевих зв'язків у сільському 

господарстві . . · 
З врахуванням великого значення розвитку сільського госn_одар

стна держана цю галузь економ іки України віднесла до nріоритетних. 

Пріоритетність соціального розвитку агропромислового комплексу 


