ЛУЦЬКИЙ НАЦ/ОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Лктулльш пРоБлЕми
ПРАВОВОГО РЕГУЛІОВЛІіlіQ
ЛГРЛРІіИХ, ~ЕМЕЛЬІіИХ,
ЕКОЛОГІЧlіИХ ВІДІіОСИІі І
ПРИРОДОКОРИСТУВЛlіlіQ

в УКРЛЇlіІ тл КРЛЇІіЛХ СlіД
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ
м. Луцьк,

10-11

вересня

2010

Збірник наукових праць

Луцьк РВВ ЛНТУ

201 О

р.

УДК

ББК
с

349/349.6:00 l
67.99(2)5+67.99(2)6:72
78
За загальною редакцією:
А.М. Статівюr- доктора юридичних н аук , nрофесора, чл.- кор. НАПрН
України , nрофесора кафедри аграрного nрава Н аціональної
юридичної академ ії України імені Ярослава М удрого;

В.М. Є рмоленка- доктора юридИ'Іних наук , nрофесора, зав. кафеяри
аграрного, зе мельного та екологічного ІJрава іме ні академ іка

В.З. Янчука Національного універс итету бісресурсів і
nри родокори стуван ня України;

Г.Є. Бистрова -доктора юридичних наук, nрофесора, за в . кафедр и
аграрного і земельного nрава Рос і йс ького державного
аt-рарного університету - Московська с ільськогосnодарська
академія імені К.А. Тімірнзє ва , Віце- Президента

Євроnейського Комітету аграрного nрава, академіка
РАЕН.
С-78

АктуалЬІІі

проблеми

правового

реrулювашІЯ

arpapmrx,

земель

ІІІІ.Х , еколо гічних відносин і лриродокористуванІІЯ в Украї11і та кра

ЇІІах СНД: Міжнар. наук.-nракт. конф. (м. Луцьк ,

2010

Луцьк : РВВ ЛНТУ,

ISB

10-11

вересня

р . ): Збірник наукових nраць І За заг. ред. А.М.Статі вки та ін.

2010.- 384 с.

Укр . , рос., англ.

978-966-1532-39-6

У збірнику матеріалів конференuїі подані tоаукові здобутки nредставників юри 
дІІчtоої tоаукІІ країн СНД, а також практичних nрацівників у rалуз>ІХ аграрІІОІ"О,
зсмсльtооІ·о , екологіч tооrо та nриродорссурсноrо права. Розкр1по широкий спектр

актуальних проблем у зазна••с•шх галузях права. ДЛя науковців, о иКJІ адачів, аспіраІІ
тів. здобува•Іів, студен тів та практи•ших працівникіо, які цікамяться проблемами .
окресле ними темою конферснuїі.

В сборнике материалов конференции представлсІ·ІЬІ результатьІ научнЬІх ис 
сл едований tорсдстаnитслей юр>щической науки стран СНД, а также ГІракт>РІсскнх

работш1ков в отраелях аграрного, зе мельtооrо, зколоrичсскоrо. прнродоресурсово 
го нрава. Раскрь1т широкий спектр актуаJІІ,ІІЬІХ nроблем n обозtоачсІІІІЬІХ отраелях
нраuа. Для tоаучнь•х работников, преполавателей, асnираІпов, соискателей, ступеtо
тов 11 нрактичсскнх работtоиков, Іtнrересуюuщхся проблемами , о•• ср•ІенньІми тсмоіІ
КОІІфСрСІІІ!ИИ.

Публікації подані в авт орській редакції.

Редакційна колегія не несе відповідальності за достовіриість
подаиих ІІtатеріалів.

©
©

ЛуцьЮІй національюtй технічний університет,
НАН Україки,

©

2010;

Національна ЮрІІД)ІЧна академія Україки імені
Ярослава Мудрого,

ISBN 978-966-1532-39-6

©

2010,

Інституr держави і nрава ім еиі В .М. Корецького

2010;

АtІеляuійкий суд Волинської області,

20 І О

В> міст

.

' ·:

Пленарні аоnовіВі ............................................................................ 11
Балюк Г.J., Сушик О. В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОРЕСУРСНИХ
ЗБОРІВ (ПЛАТЕЖІВ)

...... ............................................................. ................ 13

Бьtстров Г.Е.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ ..................................... ...................................... .............. 16
Гвозд11к П.О.
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО

П РАВА УК РАЇНИ .......................................................................................... 20
Гетьман А.П.

МОВА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ... ................................................................ 24

До.мбровс ький С.Ф.
ОКРЕМІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЩОДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА

РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ
УДОСКОНАЛЕННЯ ...................................................................................... 27
Єрмоленко В. М.

ПРОБЛЕМНІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ
В УКРАЇНІ .................................................. ................................................... 31
Жушлtан В.П.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО
СЕКТОРУ

........ ........ ........................................ ..... ..... ... ..... ................ ........... 36

Кацубо С.П.

ЛИЧНЬІЕ ПОДСОБНЬІЕ ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ............. .................................. ............ .40
Красиова М.В.

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОГОВОРІВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ .. .44
Кулинич JJ.Ф.

СІЛЬСЬКОГQ.СПОДАРСЬКА НЕРУХОМІСТЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ'ЄКТ
СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ .................. .................. 49
КурІІЛО В./.

ДО ПИТАННЯ RРИНЦИПІВ АДМІНІСТ.РАТИВНОГО ПРАВ4.. УКРАЇНИ ..... 53
Макарова Т.И.

.

ПРАВО ВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗИ ЗКОНОМИКИ И ОХРАНЬІ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СР~ДЬІ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
. ,
УСТОЙ ЧИВGГО РА3ВИТИЯ .......:., ................... :.. .-~.., ,, , ..., ......... ,...•:·.

4

• :. . . . . . .

5q

IWI
.
Пленарні
аоnовіВі
EU ________________
_
.~~в~ '/ з~·~онс:щавство України та міжнародне право (пробле'ми гармо'н іза ції) . :._ "К., 1998.- с.їо.
·
·
· '·
' ·
2. Ві.rі.ь~ості Верховної Ради Україн и.- 2004.- N ·50. - Ст.· 540·
3. Денисов В. Н .МЬкнародне право як складова ч астин а п равової с и с- ·
теми України І П роблеми гар м он і заці ї зако н одавства України з між

4.

народним

правом :

К. ,

С . 67.

1998. -

науково- п рактич н ої конференції.

-

Скакун О.Ф . Між н ародн и й чинник спадкоємності у п раві Україн и І
Там само.

5.

Матеріал и

-

С.

76.

Опришко В.Ф. Гармо н іза ція законодавства Укр аїн и з міжна родн им
правом

- важлива умова ефекти в н ості мОкнар одного с п ів роб ітн и 
цтва І Законодавство Україн и та мОкнародне право (проблеми гармо
нізації). - К.: 1998. - С. 11-1 2. ·

Гетьман А.П. ,
д.юл. , професор проректор з науковоі' робот и
На ціоІІальиоі' юридичноі' академії Yкpaiitu імені

Ярослава Мудрого

МОВА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Сучас ни й стан ефекти вного розвитку законоДавства в Україн і
багато у чому залеж ить від ви ріш е ння нагальн их питань фун кціо

нуuа ння юриди ч н ої термінології у правничі й сфері. Це зумовлено
потребою забез печ ити nравову си стему унормованою мовою на су
часних методологіч них засадах коди ф і ка ції терм і нів у відnовідних

джерелах n рава. Мова законодавства є одн ією із професійних мов,
що вин и кла на основ і літературної на ці ональної мови.

Цілком очеuидно, що точні сть і яс ні сть n равови х терм іні в, їх
адек ватн е мов н е втіле н ня, правил ьн е й одном а нітн е вж ивання

юр иди ч них формува нь у з на чні й м ірі визначають ефекти вніст ь за
конодавства, сnр и яють по вноцінному захисту n рав окрем и х гро

мад_я н , юридич н их ос іб держ~nи. Це зрозуміло та обгрунтовано,
оскільки мова законодавства - це офіц і йна мова держав н ої влади,

на якій вона розмовляє із своїми громадянами.

Пленщ:~ні ВоnовіВі
Проблеми моои закону досліджуються як юристами, так і лі нг

uістами. На сьогодні з'я вилася низка наукових праць , присвячених
інтеграц ії, взаємопро никн ен ню наук у практичні аспекти аналізу

мови законодав ства . Ці питання досліджувалися як у радянські й

л ітературі , 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. Ч ердан цевим та ін.
Питання, пов'язані з функціонув а нням мови екологічного за

конодавст ва уже довгий час є предметом обговорення науковціо.
Окремі аспекти його понятійного апарату висuітлювалися у працях

B.l. Андрейцева,
0.13. Нооікової,

М.М. Бринчука , О.С. Колбасова, І.І. Моїсеєнка,
В.В. Петрова,

0.1.

Плотніконої,

Ю.І. Тютєкіна ,

Ю.С. Шемшученка та у дослідже нні інши х вчених.
Різнопланові досліджен ня , які були проведені за ціє ю темати
ко ю, не вичерnали всіх їі асnектів, а лиі.не створили певну факто
ло гічну передумову для вивчення термінологічних пластів еколо

Іо - праuово ї сфери, вихідну базу для nодальшого методологічного
досл ідже ння термінологічного nотенціалу мови екологічного за
ко нодавстна.

У науці екологіч ного прав а, а також у екологічному зако нодав
ств і, де значною мірою nідображаються публічні інтереси, вико

ристаішя термінологічного апарату має бути ясним і доступним.
У то й же ч ас, це не п ови нно виключати застосува ння спеціальних
терм інів, 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
лоu ним чином тих, що приймаються на рівні окремих міністерств
і відомст в та реrулюють спе цифічні екологічні суспільн і відносини
- nорядок узгодження і затвердження розрахункових лісосік; уз го

дже ння питань л і квідації і консервації гірничодобувних підпри
є м ств 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

іm

_ ______ _ П_л_е_
нарні ВоnовіВ~

неодноразово досліджувався 13 юридичні й літератур і. Поряд із за
з ІІ а 'І е ними тер м інами у ле кси ко ні е коло гічного права з'яви лося

багато нов их термінологічних nозначе нь . Се ред них так і , як: "еко

логі'І Н а безnека", "екологіч на ексnертиза", "екологічне nрогнозу
ва нн я", "екологічни й мон ітор ин г" , "екологічний аудит", "еколо

гічне страхування", "екологічний паспорт" , "екологічний ризик" ,
"екологічн е л іце нзування", "екологіч н а сертифікація", "еколого
nраnов ий статус людини", "надзвичайн і екологічн і ситуації" , "зони
надзвича йни х еколог ічних с итуащи

,

"екологічн е л імітуnання",

" екологічне фінансування" та деякі інші .
Розширюється й обся г підгалузевої екологічної те рмін оло•·їі.
При цьому необхідно в ідз начити , шо но велою еколог ічного зако
нодавства сьогодення є те, шо у тексті зако нів , які nриймаються,

наводиться зм і ст терм інів, шо у них nикористовуються. Це ви:клю
час можливість їх суб'єкти вного тлумаче ння . Зокрема, відпаnідно
до ст. І Водного кодексу Україн и у ньому nжиnаються такі термін и :
"басей н вод ний" , "б'єф" , " боло то", "вода дренаж на" , "водалляльн а",

" водогосподарс ький баланс", "водозаб ір", "водоносний горизонт",
"межень", "озеро" , "ставок", "рибогосподарський водний об 'єкт",
"уріз води" та дея кі інш і .

З3ко ни України від
від

9 кв ітня 1999

14 січня 2000

р . " П ро меліорацію земель" та

р . "Про рослинний с віт" ви значають такі терміни ,

як: "меліорація земель" , "мел іоративні заходи", "меліорова ні землі" ,
"мон іторинг зро шувани х та осушуваних земель", "росл инний світ",
"дикорослі росл ини" , "природні р осл инні угрупування" , "акліма 

тизація", "об ' єкти рослинного світу", "природні росли нні ресурс и " ,
"ін тродукuія" та ін.

Застосування у відповідних законах та кодексах е кол огічн ої
с nрямованост і тер мін олог і ч ни х по з н а ч ень є в ипр авдани м і вкрай

актуальни м. Саме за їх допомо го ю можл иві : усунення суперечли
в и х n и тань ; усунення н еуз годжен ь між n оложен ням и різ ни х за
ко нів ; адаптац ія сус пільства до нового зако нодавства ; визнач е ння
мет и , якої n ра гне за конода вець ; надання гр омадянам правової за 
безnече н ост і .

У зв'язку із зазначеним , очевидною є необхідність подал ьшої
розробки та удос конал е ння терм ін ологічного а пар ату, який nико 
ри стовується в е кологічному nраві та законода вст ві . Але при цьому
не слід уда в ати с я до край н ощ і в і розробляти ун іфі кова ні міжrалу-

~1Jl~HaRнi аоnовіВі
зен ітермінологічні еталони для їх офіційного використання, як це

іноді пропонується в юридичній літературі. Право , законодаnство
та наука , що їх вивчає, є доси ть ди намічними явищами, д.ля яких

статич на застиглість може відіграти лише неr ·ативну роль. Як вва
жас професор Жан-Луі Бержель, юристи розмірковують над най
кращим с п особом складання найкраши х текстів. Вони піддають
тексти приск.іпливому аналізу та прагнуть віднайти достатню до
сконал і сть, щоб легко та надійно здобути точн ий зміст. Сл.ід роз
робляти раціональні правила, щоб виявити адекватні законодавчі
прийоми , для їх систематичного застосовування при повторе нні
мети та в аналогі чних 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 УДОСКОНАЛЕННЯ
Державне управління має на метідосягнення сільським господар
ством максимальної ефективності для задоволення попиrу насел.ен
ня н а nродукти хар'fування , сировин у й продовольство ро сл инного

і тваринного nоходження. Завда нням його також є координація і
розвиток міжгалузевих та внутрішньогалузевих зв'язк ів у сільському
гос п ода рстві .

.·

З врахуванням великого значення розвитку сільського госn_одар
стна де ржана цю галузь економ і ки України віднесла до nріоритетних .

Пріоритетність соціального розвитку агропром ислового ком плексу

