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Видання містить матеріали Круглого столу, проведеного за ініціативи 

кафедри трудового. земельного і екологічного права юридичного 

факультету Київського націонШІьного університету імені Тараса Пfевченка 

та за участю вчених Інституту держави і права ім. В.М Корецького, 

ПаціонШІьnого університету "Харківська юридична академія іАtені Ярослава 

Мудрого", НаціонШІьного університету «Одеська юридична академіяІІ, 

Львівського націонШІЬІІОго університету Ї111е1tі Івана Франка, Донецького 

націонШІьного університету, НаціонШІьного гірничого університету та ін. 

18 березня 2011 року. В наукових повідомленнях висвітлені теоретичні 
ОСІІови та проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного 

законодавства з точки зору реШІізації націонШІьної екологічноі; земель1юї 

та аграрної політики України. Значна увага приділена розробленню 

Екологічиого кодексу Yкpai"uu, пробле1нам сuстематизаціі" 

природоохороиного, гірничого та геологічного законодавства Україии, 

законодавства у сфері містобудуватщ у сфері забезпечення екологічної 

безпеки, у сфері використания ядерної енергії та забезпечення радіаційної 

безпеки тощо. ЧастиІІа матеріШІів присвячена кодифікації земельного та 

аграрного законодавства з точки зору ретроспективи, сучасного ста11у та 

перспектив розвитку, а також необхідності удосконалення окремих 

інститутів земельного та аграрного закоиодавства. 
МатеріШІи Круглого столу будуть корисними для науковців, 

представників органів державиої влади та місцевого самоврядування, 

громадськості, студентів юридичиих та inшux вищих навчШІЬІІUХ закладів, 

всіА1 небайдужим до проблем законотворення та удосконШІення системи 

чинного екологічного, земельного та аграрного законодавства в Україні. 

z 



Передмова...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .... . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. ........... 3 

Розділ L 
Сучасні проблеми сисmЄІІІШІtизації екологічІІого закоиодавства Украі'нІІ 

Іllемщученко Ю.С. Теоретичні засади гармонізації і кодифікації національного і 
міжнародиого екологічного законодавства... .................................. .. . .. . .. . .. . .. .... 5 
Балюк Гl. Систематизація екологічного законодавства УІ<раїІІИ : теоретичRі основ11 ... 9 
Гетьман А.П. Кодифікація екологічного законодаВС1'І!а в ХХІ столітті.. . .. .. . .. . .. . .. . . 20 
Погрібний 0.0. ОО""о:ти систематизації в екологічному законодавсТhі ... ... . .. .. . ... .. .. 26 
Краснова МВ. Проблеми систематизації nриродоо;,:орощюrо законодавства України 28 
Малишева Н.Р. Розрпблення Екологічного кодексу УІ<раїюІ - закоuомірни:й етап 

законотворчих робіт в галузі охорою1 навколишнього nриродиого середовища... .. .... 33 
Бобкова А.Г Ро1виток екологічного підпраємшщтва у контексті сталого розвІfІ·ку 
України: проблеми систематизації норм................................................ 40 
Кіріи Р.С. Г!ро систему rеологічнОІ'О законодаветна України............ ...... ........... ... 43 
Ковальчук Т.Г Систематизація законодавства у сфері містобудувюшя: стан та 

перснектнви розвнrку... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... .. ... ... ... ... ...... 48 
Козьхков l.M Основні формн nравового закріnленnя віднос1ш надрокористування в 
У ~<раїні і І<раїІШХ СНД........................ ........ ......................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 53 
Кушєцава СВ. ІІрактичні аспспн кодифікацjї екологічного законодавСТhа.. .... ... .... 59 
Jlane'lyк П.!. Питання коднфік:щії скопогічноrо 1аконодавства...... .. .. .. .. ... .. .... .. . ... 62 
Поз11як Е. В. ПерсnеІ\шви систсматизацjї законодавства про екоJІогічнс страхувашlЯ о 
Україні............ .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 65 
Власенко Ю.Л Стр:пеrія оптимізації нацjонаJІЬІІОЇ екологічної nощтики УІ<р<lЇЮІ у 
сфері забезnечення скол01ічної безпеки..... ... .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . 70 
ЄвсmІгиєєв А.С. Систематизація законодавства у сфері забезпеЧ"епnя екологічної 
6С1ПСКИ. nерШО'ІСрГОВІ Заходи......... . . . .. .. . .. . .. . .. . .. ... .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. .... ... .. . .. ... 75 
!льіію Н.Л. При:нцmти систематизації еконогіч!fого Jакоподавства У ~<раїни... 78 
Суишк О.Л. Проблеми систематизаuії закоrюдавства України у 
сфері вакагнетапня ядерної енергії т<І 1абезnечення радіаційної безnекн ............ ..... 84 
Третяк Т.О. Правові питання вз11смодії права загаnиюго природокористуван:ня та 
права на екологічну безnеку в асnекті систематизації екологічного законодавства..... 89 
Uіомпол О.А. Проблеми систематизації та розВІпку еколоrі•rnого зако!іодавства 

УІ<раЇІШ....... ... . .. . .. . ... .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . ... .. .... .. . .. .. .. . .. . ... ... . .. .. . .. . .... .. .. . 97 

Розділ П. 

<..)'часні 11роблеми систематизації зе.мельиоzо 

та аграриого законодавства Украіни 
Носік В.В. Сучасні викли:к.и та правові реалії у perymoRaннi земельюІХ і аграрних 

ВІДІІОСИН В Украі'ні ...... ... .... .. . .. ... .. . ... .. ..... .. ... .... . .... .. .. .. ... ... ...... ... ... ... .. ... .... 101 
Шульш МВ. Ло питання про вдосконалення Земельного кодексу України ......... . .. .. 106 
Статівка А.М. Про аграрпо-нравову науку і систематизацію аграрного 
законодавстов України .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .1 09 
Єрмоленко B .. lvf. Актумші ІШТЗІІІІJІ систематизацjї законодавства про продовольчу 

безnеку... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 113 
Уркевич В.Ю. Сучасні проблеми снстематизаціі' аграрного З!ІКОІІОдавства У ~<раїни ..... 120 
МІрошниченко А.М. Справи, яких не повинно було бути: щодо адекватності обраного 
способу захисту прав на земшо. ....................... ... ... .. .. .. .. .. .. ..... .. ... .. .. .. .. ... ... ..... 126 
Каракаш 1.1. Земельна nравосуб'єктність іноземнІІХ суб'єпів nрава за Земельним 

кодексом України· проблеми систематизації норм ....................... . .. .. .. .. ...... .... .. 130 

236 



Крім того, дозволимо висловити незгоду проти оголошення пріорите'І)' 

норм майбутнього Екологічного кодексу над нормами інших галузей 

законодавства. Подібні положення в чинному законодавстві ініціюють 

дискусію з теоретичної та практичної обфунтованості даного підходу. 

Вважасмо, що вміщення їх до Екологічного кодексу матиме значно більше 

негативних наслідків для 'якості правового регулювання екологічних 

відносин, ніж позитивних, породжуючи новий виток конкуренції 

законодавчих актів. 

Пропонусмо поетапне nрийняття частин Екологічного кодексу. На 

сучасному етапі значна увага має бути приділсна змісту його загальної 

частини. Масштабність робіт, що плануються, практика створення подібних 

кол.сксів в інших державах (виключаючи країни, які утворюють так званий 

пострадянський простір) змушують соворити про тривалий псріол. часу- до 

J О років- кропіткої та напруженої творчої роботи. Вважаємо обtрунтованим 

визначеlfня подібного терміну як розумного і реального, що дозволить 

створити Екологічний кодекс як законодавчий акт майбуТlfЬого соціально

економічного розвитку України, який являтиме собою серйозну правову 

осІюву для вирішення комплексу екологічних проблем. 

ГЕТЬМАН А.П. 

доктор юридичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи 

Національно1·о університету "Національна юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого", 

академік НАПрН України 

КОДИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОПОДАВСТВА 

В ХХІ СТОЛІТТІ 

lдея про необхідність кодифікації екологічного законодавства 

дискутується серед юридичної наукової спільноти декілька десятків років. 

За цей час була напрацьована низка науково-методологічних рекомендацій 

та пропозицій їі nроведення. 

Зокрема, кодифікацію екологічносо законодавства пропопується 

здійснювати шляхом прийняття єдиного законодавqоrо акта екологічної 

сnрямованості. Мова йде про такий акт, предметом правового регулювання 

якого є суспільні відносини в галузі використання nриродних ресурсів, їх 
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відтворення та охорони навколишнього природного середовища. 

Обrрунтовуються різні форми цього законодавчого акта - Основи 

природоохоронного законодавства, комплексний Закон "Про охорону 

навколишнього середовища", "Основи законодавства про охорону 

навколишнього середовища", "Основи раціонального 

охорони природних ресурсів", "Кодекс про охорону 

використання nриродних ресурсів", "Екологічний кодекс". 

використання 

раціональне 

Проnонується }'(Ві різні cиcтel\rn (тиnи) кодифікації, та пов'язані з цим 

сфери nравового реrулювания екологічних відносин зазначеного 

законодав•юго акту. Перша з них, це створепня кодифікованого акту, який 

узагальнить найбільш принципові та характерні д.пя всього законодавства 

екологічної сnрямованості питання охорони навколишнr,ого природного 

середовища та використання природних ресурсів . Але він не nовняен своїм 

змістом нідмінитп земеJJЬІІе, водне, лісове. гірниче, фауністичне, 

флористи•те, атмосфероnавітряне та природно-заповідне право, і його 

функціонування буде здійснюватися паралельно відповідним nідгалузям 

nрава. Сфера правового реrулювапня такого законодавчого аюу обмежена 

колом найбільш принцнnових та загальних положень охорони 

навколишнього nриродного середовища та окремих природних ресурсів, 

принципів державної та інших форм власності на nриродні ресурси, 

управліш!Я в сфері природокористування та охорони довкілля, юридичної 

відповід<шьності за nорушення цього законодавства. До такої систе11.rn 

необхідно віднести занропоновані: Основи природоохорошюго 

законодавства (М.Д. Казанцев); комплексний Закон про охорону 

навколишньоt'о середовища; Основи законодавства про охорону 

навколишнього середовища (Ю.С. Шемшученко); Осtюви раніонального 

використання і охорони nриродних ресурсів (10.0. Вовк). 

В сучасний період прикладом такого кодифікованого акту екологічної 

спрямованості є Закон України від 25 червня 1991 р. "Про охорону 

навколишнього природного середовища". 

Друга система (тип) кодифікації, що пропонується вченими

nравознавцями, це уніфікація всіх nідгалузей екологічного законодавства в 

кодифікований законодавчий акт, який об'єднас своїм змістом чинні 

законода11чі акти, що реrулюють суспільні відноснни, nов'язані з 

використанням, відтворенням та охороною земельшfх, водних, лісових 
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ресурсів, надр, рослинного та тваринного свіrу, територій та об'єктів 

nриродно-заповідного фонду, атмосферного повітря, природ1шх ресурсів 

виклю•rної (морськоі) економічної зони та континентального шельфу 

України. Мова йде про створення єдиного кодифікованого законодавчого 

акту, який замінить існуючі поресурсові закони та кодекси (Земельний 

кодекс, Водний кодекс, Лісовий кодекс, Кодекс про надра, Закон про 

рослинний світ, Закон про тваринний світ, Закон про охорону атмосферного 

повітря, Закон про виключну (морську) економічну зону України. До такої 

системи (типу) кодифікації відносяться запропоновані: Кодекс про охорону і 

раціональне використання природних ресурсів (В.О. Чуйков); Екологічний 

кодекс (В.К. Попов, М.В. Шульга, В.С. Шахов, С.В. Разметаєв). 

При наявності різних nідходів до розв'язання питання стосовно форми, 

назви та типу кодифікації і пов'язаної з цим сфери правового регулювання 

екологічних відносин, всі автори єдині n розгляді струь."1)'ри цього 

законодавчого акту. Пропонуємий правовий документ nовинен складатися з 

двох частин: Загальної та Особливої. З урахуванням окремих відмінностей, 

пов 'язаних, в першу чергу, часом, в який були зроблені відповідні 

пропозиції (період з 1970-х років до 1992 р.), головним стержнем є те, що в 

Загальну частину нропонується включити розділи, приписи яких повинні 

мати значення для всіх основних природних ресурсів, а саме: відносини, які 

регулюються зазначеним законодавчим актом, компетенція органів 

державної виконавчої влади в сфері управління природокористуванням та 

охороною навколишньОІ'О природного середовища, право власності на 

природні ресурси, екологічні права та обов'язки, зміст економічного 

механізму природокористування, загальні nоложення права 

природокористування, участь громадськості у здійсненні заходів по 

раціональному використанню та охороні навколишнього природного 

середовища, відnовідальність за порушення законодавства і деякі інті. 

До Особливої частини необхідно включити, за думкою авторів, 

нас1упні розділи: правове регулювання використання та охорони земель, 

водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, надр, природно-заповідного 

фонду та інших природних об'єктів, а також міжнародне співробітництво в 

зазначеній галузі. 

Таким чином, в науці екологічного права нароблені досить вагомі 

теоретичні розробки стосовно форми, струь.'"Г)'ри та змісту кодифікованого 
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аКІ)' в галузі реrуюовання екологічних сусnільних відносин. Вони є 

достатніми для остаточного прffіінятrя рішення відносно розробки проекту 

цього акту. 

Разом з тим, з огляду на наведені nропозинjї, вважаємо за необхідне 

висловити деякі міркування, уточнення та зауваження щодо форми та зм істу 

майбутнього кодифікованого законодавчого акта. Прийняття законодавчих 

актів в формі Основ законодавства було характерною і загальновизнаною 

традицією для федеративної держави колишнього СРСР і нинішнr,ої РФ. Це 

є виправл.аним з точки зору законодавчої техніки, коли на рівні держави 

приймаються Основи, а на рівні їі окремих суб'єктів- кодекси. Зокрема в 

РФ Основи законодавства - це федеральній акт, який містить принципові, 

найбільш загальні норми по nредмету сумісного ведення РФ та їі суб'сктів. 

В них визначається мета, єдині для всіх суб'єктів федерації принциnи 

регулювання, наводятr,ся визначення найважливіших nонять, що 

використовуються у відnовідній сфері nравового реJ-улювання. 

В рамках державного устрою України така законодавча nраю·нка 

цінком унеможливлена, а тому nрийняття законодавчого акту в формі Основ 

с ненрийнятпим. 

Що стосується такої законодавчої форми як кодекс. Цей термін 

nоходІіТЬ від латинського "codex", тобто збірник законів. Він є актом nрямої 

дії, і нринускає мініr.tум будь-яких інших законодавqих та нормативни;х 

актів, що регулюють ті ж самі суспільні відносини. Останні "зводяться, 

збиршоться" у кодекс. якби "всмоктуються" в його зміст при розробці. 

Підзаконні акти nри цьому ''nідні маються" на вищий законодаВ'ІИЙ рівень. 

Одночасно nроводяться їх систематизація і оновлення. Оскілью1 кодекс -

законодавчий акт прямої дії (майже без відсилань), то статей у ньому, 

порівняно з основами законодавства та законами, завжди набагато більше. 

В ряді виnадків кодифікований аь.-т може нрийматися в формі Закону. 

Така форма визначається в залежності від його зміс1у , об'єму та сфери 

nравового регулювання і направлена на об'єднання діючих норм та 

одночасне внесення нормативних новел. На відміну від кодексу закон 

містить велику кількість відсилочних норм і, як правило, приймаст~>ся за 

відсутності розвиненої системи законодавства у відnовідній галузі, підгалузі 

чи інституті права_ 

Проте, никликас сумніви кодифікація екологічного законодавства у 
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формі Екологічного кодексу. За думкою одного з провідних учених в галузі 

екологічного законодавства, проф. В.І. Андрейцева, така форма немає чіткої 

завершеності. Як свідчить досвід України та інших країн, де набули 

поширення земельні кодекси (як, до речі, й інші кодекси екологічної 

спрямованості - А.Г. ), вони обмежуються сотнею чи більше статей, як 

nравило, загального характеру, що призводить до систематичного внесення 

до них доповнень. 

З огляду на наведену аргументацію, за нашою думкою більш доцільною 

формою кодифікації є прийняпя Кодексу законів України нро довкілля. 

Запропонована форма обумовлена наступним. 

На сьогодні в сфері екоJюt·ічного законодавства, як ні в одній з інших 

галузей (цивілиrому, адміністративному, господарському тощо) діє 

розгалужена система кодифікованих законодавчих актів у формі кодексів та 

законів. Предметом правового регулювання великої ча<.,їини з них с 

однорідні груни екологічних суспільних відносин, об'єднаних сферою 

відповідних природних ресурсів або їх комплексів. Це Земельний кодекс, 

Водний кодекс, Лісовий кодекс, Кодекс нро надра, Закон про рослинний 

світ, Закон про тваринний світ, Закон про природно-заповідний фонд, Закон 

про охороІІУ атмосферного повітря, Закон про виключну (морську) 

економічну зону. Крім того, багато кодифікоnаних законодавчих актів в 

галузі екологічного законодавства носять комплексний характер, це: Закон 

про охорону навколишнього природного середовища, Закон про екологічну 

експертизу, Закон про відходи, Закон про екологічну мережу, Закон про 

зону надзвичайної екологічної ситуації, Закон про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення та іп. 

Прийняття при такій палітрі законодавчих актів Екологічного кодексу, 

як форми кодифікованого акту, с недоцільним, оскільки він не зможе 

об' єднати вже існуючі кодекси і закони з причини своєї спорідненості за 

формою з останніми. Такс об'єднання можливе лише у формі Кодексу 

законів України про довкінля. Безумовно, воно не буде механічним, а 

матиме змістовне наповнення принциповими положеннями існуючих 

кодексів та законів екологічного спряrvrування та надасть можливість 

створити єдине законодавче підфунтя Д11Я подальшої законотворчої та 

правозастосовчої практики. 

Кодекс законів України про довкілля повинен складатися з Загальної та 
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Особливої частини і може вЮІЮчати в себе настуоні розділи: Загальна 

частина - загащ.ні положення; законодавство про довкілля; об'єкти 

регулювання; право власності на природні ресурси; право загального та 

спеціат,ного використання природних ресурсів; організаційна система 

державного управління в сфері природокористування та охорони довкілля; 

функції управління; заходи щодо забезпечення екологічної безпеки; 

економічне регулювання в галузі природокористуваtшя та охорони 

довкілля; вирішення екологічних спорів; юриl{ична відловідальність за 

порушення законоl{авства про довкілля. Особлива частина - використання 

та охорона земельних ресурсів; використання та охорона водних ресурсів; 

використання та охорона надр; використання та охорона роспинпого сві1у; 

використання та охорона лісових ресурсів; використання та охорона 

тварипного світу; охоропа атмосферного повітря; використання та охорона 

природно-заповідного фонду; використання та охорона nриродних ресурсів 

континентального шет,фу та виключної (морської) економічної зони; 

охорона біологічного різпоманітrя; національна екологічна мережа. 

Запропонована струк-гура є приблизною і може мати відловідні уточнення, 

доповнення та зміни. 

Отже, прийнятrя Кодексу законів України про довкілля nовинно 

завершити коднфікаційний процес у сфері регулювання суспільних 

відносин, пов'язаних з використанням природних ресурсів та охороною 

довкілля, створити екологічну законодавчу базу, адаnтовану до норм і 

принциnів права ЄС та в цілому міжнародного нрава. 
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