


Міністерство освіти і науки Україин 

Націона.JlьШІ юридІ,Ічна акадб1ія УкраЇІІІ1 імені Ярослава Мудрого 

Науково-дослілннй іистнтут державного будівництва та місLtсвого 
самоврядуваІІІІЯ 

НАПрІ-І України 

Республікансь~>:а науково-пракmu<ща ~>:ОІІференція 

«Сучасні екологічні проблеми та методика 

викладання еколого-правових дисциплін» 

25-26 листопала 20 І О року 

Харків-201 О 



Республіканська иауково-праюпична коиферетtія «Cyч::tcfli екологічні 
проблемІ! та ~•етод11ка викладання еколого-правов11х днсц~ІПлін»(25-26 

ЛІ1СТОІ1ада 201 О року) І За за•-.ред. А.П. Геть:vІ::tна.- Харків: НІОАУ ім. 
Ярослава Мудрого.2010.-256 с. 

Адреса редакційної колегії: 
ІІІОАУ ім. Ярослава Мудрого, 

вул. П.ушкінська, 77, 
Харків, 
61024, 
Україна 

Тези друкуються мовою оригіналу 
і відображають вознцію авторів 



ЗМ І СТ 

Плеиарие засідtІІІІІЯ 

АІІДРF.,ЙЦF.В В.І. F.ко.1огічна безnека: стан та nерсnеІ-їІНІІІ 1аконощщчого 

yper у.новання 3 

БЛЛІОК Г.І . Засад11 ско;ю1·о-нравової освітн на юридІІ 'ІНО~ІУ ф:жунь1с1·і 

КнївсІ,кого націона.1ьІюrо УІІіверснтету імен і Тараса Шевченка 

п:тьМАН А.П . І І ра во на бе1nечне довкілля як новація в охорон і 

навколишнього лрнродного середовища 

СРМОЛF.! ІКО В. М. nитаІІІ І Я nрслмсту лриролорссурсного nрава 

8 

12 

КАРАКАШ ! .І . Особлнвості внк,1адання курсу «Екологічне nраво України» у 

ВІІЩІІХ юридичних навчальних закладах 14 

КО!ЗАЛhЧУК Т.Г. !ЗІІкщщанІІ Я зе~ІелІ,но-nраІЮRІІХ ЛІІСІtІІПЛіІІ в Кнївсько~ІУ 

уніuерснтегі і\ІСІ·І і Тараса Шевченка: історія 1а сьо1·одення 16 

С!::МЧИК В. ! . З' 1 іна ціJІЬ013ОГО нрюначення 1С~Іель с ільськогоенодарсhкого 

нрнзначення 20 

V СТЛТ!ІЗКЛ Л.М. Про леякі концеmуа.1 ьні шпанІ ІЯ у земсльІю~І)' законодавств і 
України 22 

УРК!::ВИЧ В.Ю. Використання зс~Іельн ІІХ д ілянок нрн лі квідації 

С іЛЬСІ>КОГОСПОдарСЬКІІ Х nідnрІІt"МСТВ: nраВОВЇ ШІТШ ІІІ Я 23 

ШАХРАЙ и.с. Развитие концесени как основания nрава 

сельскохозяііственного nрнродоnользования 25 

ШИЛО!ЗЛ Н. n. Правоnь1е nроблемь1 нсnо.'!ЬзооаІІІ ІЯ сельскохозяіістnсІІньІх 

УІ "ОдІІЙ в субьектах РФ (на нрнмере волоІ·одской об. І астн) 27 

ШУЛЬГ Л М.В. Еколого-нравова ск:шдова нрофссі йної н ідготовю1 ораuників 29 



ГЕТЬМАН А.П. 

док. юрид. иаук, професор Наt(іоиалмtої юридuчиої акаделrії Украііщ 

імепі ЯроелаІІа t.fудрого, икаделrік НАПрН Украііщ 

Право на бс~печнс довкілля я.- новація в охороні 

нав.-олншнього природного середовища 

Право на безnечне довкілля належить до одного із фундаментальннх прав 
люднни і r·ромадянина. В снсте~t і особистих, соціально-еконо~tічннх. 
поліпr•шнх прав людшш, вередбачених Конституцією України, це право 

носідає одне із головних і\tісць. В українськохtу конституціііtю~tу будівшщr·ві 

воно передбачено шrерше. Довгиіі час нравова доктрина, яка вивчала проблеми 

охорони навколишнього нриродrюго середовища не розглядала право на 

безпечне (здорове, снриятшше) довкіrurя як складову цього нроцесу. Правові 
заходи з охорошr природн залишали nоза увагою nprtpoднe nраво людини на 

існування в безпечно.\1у (здоровому, слрнятлнво~rу) навколишньому 

nриродному середовнщі. Про це свідчить аналі-з становлення та розвитку 
радянського і українського -законодавства про охорону nрироди та наукової 

літератури, яка ііому nередувruш та суnроводжувала. 

В 50-х - 60-х роках ХХ ст. в союзних республіках колиш нього СРСР були 

nрнііняті комплексні закони про охорону природн. Зокрема, Закон «Про 
охорону нриродн УРСР» було приіінято 30 червня 1960 р. Відловідно до ст. І 

цього закону. охорона природн полягас в збереженні , раціональпому 
внкористанні, розширеному в ідтворенні та розвитку всіх їі багатств. Держаnнііі 
охороні і регулюванню внкорнстання на території УРСР лідпяrали: земля, 

надра. водні ресурси, лісн , поле-захисні і водоохоронні лісополоси, зелені 

насадження, типові ландшафти, курортні місцевості. рідкісні і визначні 
природні об'єкти. державн і заповідпики заказннки. твариннІІіі світ, 

атмосферне nовітря та інші природні багатства, що знаходяться в 
госнодарському обіr-у, так і ті, що не експлуатуються. 

Таким чином, закон не передбачав право людини на існування у безнечних 

(здорових, сприятmших) умовах природн. Взаr·алі закон не мав за мету 

створення безне•rних (здорових. спрнятлнвнх) умов нерсбування людин11 у 

нрнродному середовищі, оскільки ііого норми були направлені на охорону 
різноманітннх об'н:тів нрнродн. а не захист лющшн у цій природі. 

Наукові досл ідження nроблем правової охорони нрнроди того часу теж 

залишали nоза своєю увагою питання про гідні умовн nеребування людrши у 

навколншньо~rу середовнщі. Низка наукових праць, які з'явнлнся після 
nрвііняrгя законі в про охорону природи. були направлен і на дослідження цих 

законів. їх сутності та ·3місту. обrруш-увашш новвх нравових фор~1 охорони 

nриродн. появн прнродоохорошюго законодавства, ро".!робки та прніІняпя 

коднфіковаrшх ·законодавчих актів - Основ, Законів про охорону нриродн або 

природоохоронннх кодексів . Але наукова думка ще не торкалася питань 
охорони людІІІІІІ у навколшJшьому середовищі, їі бе"3печноrо існування серед 

об'єктів прнродн, які охороняються законодавством. 



Зокремn, в 1961 р. з'являється наукове видання О.С. Колбасом «Охорона 
нрнрощt за радянським закоtюдавствою>, яке мало за ме1у аналіз прийнятнх 

законів про охорону природи. Автор формулює- поняття «охорона природш> та 

<<nравове забезnечення охорови nрироди». На його думку охорона природи - це 
сукуnність заходів. наnравлепнх на організацію раціонального використання 

прнроди, захист, відтворення і nримноження їі багатств. Правове забе·зnечеІІІІЯ 
охорони nриродн розглядалося як законодавче визначення nідстав і умов 

користування nриродІШ~Іи благами з ура;;:уванням їх збереження і відновлення, 

а також встановлення юридичної nідrювідш1ьності за nорушення правопорядку, 

вередбаченого ·з метою охорони nрироди2• 
Наукові дослідження nробле~І охоронн nрироди були продовжені вчени:о.ш

nравознавця:~ш в окремих союзнпх ресnубліках. Так. за думкою українського 

науковця. В .Л. Мунтяна, охорона природи має свої:~t завданням: а) збереження в 

недоторканому вигляді "3::Іповідннків, тrшовнх ландшафтів. nам'яток природи. 

nрнродних районів і фапорів, що сnрпяють захисту rрунтів від ерозії. 

підтримують водниіі режю1 , тощо; б) раціональне, nланове і ко:~шлексне 
ІНІкористання природннх pecypciu з метою попередження їх виснаження і 

відтримання здаТІІості природи до самовідновлення; в) розширене відтворення і 

розвиток ucix природннх багатств: r-) 1ахнст середовища, що ото•tує людину, nід 

всування. Під нравоnою охороною нрироди розумілася встановлена законом 
систе~ш заходів, спрямованих ІІа організацію охорони природн, раціональне 

внкористання та розвиток всіх їі багатств3 . Інший відомиіі науковець А.Є. 
Єреноu нід 11равовою охороною прнроди розумів сукупність правових норм, 
направленнх на при:шюження природннх ресурсів з метою розвитку народного 

господарства і ·задоволення 'Jростаючих матеріальних та культурних лотреб 

радянських людей, па nідтр1шку відnовідного природного середовища, що 

оточує людІrн/. С.Б. Байсалоn вважав. що зміст правової охоропи природи 
складає сукупність тих юридичних постанов. норм і nоложень, за допомогою та 

шляхом якнх забезпе•Іується екологічна рівновага5 . 
Лише на початку 70-х. років ХХ ст. ставиться питання про право людшш на 

гідне існування у навколишньому природному середовищі. 

Вперше в радянській юрпднчній літературі право на сnриятливе довкілля, "! 

огляду на nравову охорону навколишнього nриродного середовища, було 

заnропоновано та введено в науковий обіг О.С. Колбасовп~>t. Досліджуючп 

nитання про nраво люд1шн на бсзпсчнніі стан навколпшньоrо природного 

середовнща та ііого конституційне забезпечення, він "3азначив. що кожна 
людина має потребу в •tистому новітрі, пріснііі доброякісній воді , соня•шій 

енергії, цілому комннексі сприятливнх дпя людського організ:~tу елементів 

навкоJшшнього середовища. За ду~1кою автора цісї тези, нраво людини на 

снрияттший стан навколншньо1·о нриродrюго середовнща не знайшло в 

'Knлбncou О.С. Охрана нрнродЬІ но сnв~-тскn\1)" законодзrсньству.- М .. Юр. n-pa. 1961 . - С. 76. 
1 Мунтян В.Л. Правовn охороно nрнродз УРСР. К. Внд. <<Внща школа». 1973 .... С. 18-19. 
' Еренов А.Е. ПробJІС"ЬІ правоноіі охра нм ІІрнроаьt!/1 Ізв.:.;тня АН Казахекон ССР . Сср. общ. нау• - 1974. Хо 
3. с. 84. 
~ Баfіса.rюв С.Б. К воnросу n nонІІ11ІІІ прнродоо:ч>знного ІtравзІ/ІОрІШJІЧ. нзухн . Кд"'ШХСІШЙ rосунивсрснтст. 
Ал мn-А та, 1976. - ВЬІІІ. 6. - С. І 70. 
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достатній м1р1 сво1·о ІЮВІЮго ІІОЗІПІШІІОГО праnового закріплення ні в 
міжнародннх правових документах , ні в законодавстві окремих держав6• 

Продоюкую•Іи досліджеш1я цьо1·о праnового явища n юрнди•щій літературі 
було запроnоновано іншиіі лідхід до розуміння зазначеного nрава та його 
термінологічного позначення. Зокрема, зналі3уючи поняття та з~tіст nрава 

прнродокорнс1ування, в·. в Петров nриходить до висновку, що nраво загальноГо 
прнрордокорнстуваш1я - це гарантована зако110~1 для всіх громадян можливість 

корнстуnатися ЧІІСТІ1 J\І , здоровим навколишнім nриродним середовищем. 

Гарантіями забезnечення цього nрава є обов 'язки, що nокладаються законом на 

nідлрнємства, установи. орп1ні3ації по оздоровленню, нокращеншо 

навколишнього середовища, створенню оnтимальних умов, необхідних людині 

для ііого ;юптя, здоров'я, nраці і nідnочинку.7 За ду~1кою В.П. Балєз іна, nраво 
на безпечне (сnриятливе) навколишнс nрнродне середовище, як особливий 

інститут nриродоохоронного nрава, становить собою сукуnність nравових 

норм, які регулюють сусnільні відІІОСІШН по корнстуваншо nрнродних ресурсі в 

у нематеріальній сфері.8 

Таким ЧІІІІОМ, наукова думка, яка nивчала особлиnості праnового 

забезпе•tешІя охорони шшколишнього нрнродного середовища, Іюставшш 

питання щю існування не лише «де-ф:~кто», але і «де-юре» нрава людини на 
безІ Ісчне, здорове, СІІриятJшве довкілля. Законодавство нро охорону 

Ішвколишнього нрирощюго середовища на цей запит nід1-укнулося не відразу. 

Довгий час в юр1щи•шій літературі продовжувалнея дискусії стосовно з~1істу, 

н:~звн, ~Іехавізму решІізації, нравового забезнечення цього права. 
Досл іджуючи питання конституціі1ного забезле•Іення охорони природи, 

Г.М. Полянська та В.Г. Емельянова стверджували, що всі громадяни :-.1ають 

праnо па таке nелнке блаrо, як здорове навколишнє природне середови ще. Але 

це право вс є безмежннм . Гро~1адяt ш змушені ~шритнся 3 існуючимн 

об~tеженнямн прав на здорове навколишнє природне середовище, терліти 

забруднення природи внаслідок промислових скидів і викиді в. якщо вонн 

здіііснюютt,ся в ~Іежах грани•ІІІО допустимих концентрацій тощо.9 

За ду~1кою О.К. Голі•tенкова, захист навколишнього прнродного 

середовища характерІІзується не тільк11 як еколоrі'Іне, але й економічне та 

соціальне явнще. Він пов'я-занІІіі з наі1важлнвіш1t~1 соціальним завдання:-.1 , яким 

є турбота про ·здоров'я людей 10 . За-значену позицію підтрн~tала 
Г.М. Шеварнадзе, яка стверджувала вро необхідність "Забезпечення гром:~дян 

право~1 на здорове навколишнє nрнродне середовище. 1 1 На переконання 
M.f. І3асильєво·і здорове навколишнє нрнродне середовІІще характеризується 

• KOJІ6.1oou О.С. ЗколОІ'н.: ІІОJІНЛІ~~ нр~uо. - М. ІІ·щ. Науко.- 1976 . .. С. 7~, 80. 
' llerpou U.l:l . І Іrouo11<1• ох рано прнродЬІ u СССР. М. Юr л·rа.- 19Х4 . .. С. 92-93. 
11 Бслсзsш B.ll. Право прнро.з.urюльзо83ннн в СССРІ/Нnу~шо·ТСХНІІчс.:скн іі r1porpccc н nравовая охрана 

гtрнро.uь<'І !од ред. В. І>. Петровз.- М., 1978.- С'. 44. 
9 ПшІянсtrmfіІ Г.Н .. ЕмСJ1ьянон..1 В .Г. Кош.:тн·rуцюа СССР н ВОІІJЮСЬІ пpauouoii охранw нрнродьr//ІІробл~"1ЬJ 
соuсршснствовшш• совстского законодательства. Tpyllhl. ВНИИС:З. М., 1979. С. 21 . 23. 
10 Голичсttков А .К. Госу;J.арс11t.Снньаіі санн rарньаІі надзор по '3Зщн-гс окружающей І1Jнtро.Jноіі срс..1ЬІ. Ав1ор . . ше. 
ІGІІІд . юрнд . ІGІук.- М .. 1980. С. 9. 
11 Шсварнмзс г.н . Охрзна ІІрзва rрзждан СССР нз цоровую окру-жающую Cpc;ty/i Вссnш• МГУ. СсрІІН 11 . 
ГІраво. - 1985. - N2 6. - С. 22. 
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таким станом, комнОІІснтн якого відповідають санітарно-ппснічним 
стандарто~t . 12 В своїх nод:u1ьшнх наукових робота;~: вона дійшла до висновку 
нро відсутність всіх нідетав для спору про тер~І іни стосо1шо права громадян на 

здорове або сnриятливе навколншнє лрнродне середовище, оскільки зазначені 

терміни є тотожшши. 1' 
За думкою ІО.С. Шемшученка, безnе•ше навколишнє nриродне· середовище 

характеризується не тільки озш1ющи здорового (незабрудненого). а й 

ресурсосмкого, екологічно стійкого, естетично багатого та різноманітного 

життєвого середовнща люднш1 . В такому комплексі всі елементи є важливимн, 
оскільки з ннмн nов 'язане оптимальне ·задоволення багатьох nотреб людеіі і 

суспільного виробництва. Тому концеnція бе·злечІюго довкілля, за думкою 

автора наведеної точкн ·юру. уявляється більш ємкою за змістом в nорівнянні з 

концепцією здорового навколишнього nриродного середовища. 14Але у своїх 
настулннх наукових дослідженнях ІО.С. Шемшученко ототожнив nоня1тя 

«безnечне» і «здорове» навколишнє прнродне середовпще. 15 

Сnроба nідnести риску навколо дискусій щодо тер:-.1інологічноrо 

внзшІ•JеІ шя якості стану навколишнього природного середовища та юридично 

закріІІІПИ це нраво була зроблена в Декларації прав і свобод JІЮдюІи і 

громадянІІІІа. приіінятої З'їздом народних денутатів СРСР. В ст. 29 Декларації 
було нроголошено, що людиІІа має право на сприятливе навколишнє 

середовище та на відшкодування збитків. заnданих ііого здоров'ю або майну 

еколо1·і•шнмн лравопорушешІя~Іи. 16 

Разом з тнм, ззководавство про охорову навколншнього нриродного 

середовнща України не ІСОГодилося на запози•1ення заnроnонованого 

радянськи~t законодавстnом тер~Іінологі•пюго визна•Іення «Сnриятливе 

навколншнє середовище» і ввело в законодаnчнй обіг nоняття «безnечне 
навколишнє nриродне середовнще>>.Вnерше. nраво на безnечне для житгя і 

здоров'я громадян України навколишнє nриродне середовище було зафіксовано 

n Законі України від 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього 

nриродного середовища». 

ІІрийнята в 1996 р. Конституція України, яка символізувала створення міц
ноІ·о "Jаконодавчого фундаменту для розбудови суверенної. демократичної, nра

вової держави, nередбачнла одне з найважливіших екологічних прав людинн -
nраво на безnс•Іне для жнття і здоров'я довкілля (ст. 50 Конституції України). 

Таким чином. чинне "Jаконодавство та nравова доктрина розглядають nраво 

на безпечне довкілля як важлнву складову правової охорони навколншнього 

нрирошюго середовнща. де останню не можливо уявити без відноnідннх 

заходів та механізмів реалізації врава людини на гідне існування в оточуючому 
їі нрнродному середовищі . 

" ВасІІJІьсва М.Н. ГІраво грnжззн СССР нnздоровую о•ружnюшую срсзу. Автор . .111с. 1<3Нд. юрнд. наук - М .. 
1990. ·- С.ІО. 
13 Васнль~ва M .lt. ПубJІІІчнь•с шrrcpccьt в зколоntчсском Іrp3Bt.: . .. . М., 2<Ю3. С. 99. 
14 ШС\ІШ)''ІСНІ\:0 ІО.С. ІІрЗІЮВЬІІ.:: ІtробІІС~ІЬІ JKOJIOiliH. - к.. 19~. - С. 2:!. 
15 Шсмшуч~нко Ю.С. JІю..І,нна ra їі право ttз бс·utечн~ (·щоровс) нзвкошtшнс ссрсдовІІwе!J І 'ос-во и нраво. -
1993. No 10. · С. 121. 
16 Всдо"ост11 ВС СССР. - 1991. - N" 37. - Ст. 1083. 
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