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В юридичній літературі останн іх років наукові дослідження екологічних 

прав людини займають одне з важливих і, насамnеред, провідних місць в 

науковій концепції екологічного права України та інших країн. Предметом 

досл і:vкення є понятrя екологічних прав, їх обсяг, місце в загальній системі 

прав людини та громадянина, механізм реалізації еколоr·ічних прав, гарантії 

судового захисту, окремі різновиди, міжнародно-правові стандарти тощо. 

Окремо аналізуються конституційні екологічні права людини і громадянина. Це 

є свідченням величезного попиту з боку держави, яка прагне стати 

демократичною і правовою та бути повноправним членом серед країн 

Європейського Союзу, до теоретичних та методологі•Іних доробок, які 

стосуються інституту екологічних прав. 

Як вважають окрем і науковці, розвиток nравової думки про екологічні 

права nов ' язаний із розумінням міжнародним сnівтовариством необхідності не 

лише збереження та ефективного використання ресурсної бази навколишнього 

природного середовища, а й створення умов існування, nотреби дихати чистим 

nовітря~І, пити чисту воду, споживати екологічно безпечну їжу та задовольняти 

інші біологічні та духовні потреби. Зважаючи на зазначене, у багатьох країнах 

світу екологічні права визнаЮТ!>СЯ не лише самостійними nравами, а й житrєво 

необхідною основою для правового забезпечення задоволення біологічних та 

еколого-естетич них потреб людини [1 , с. 3]. 
В чинному екологічному закоrюдавстві України понятrя екологі•rних nрав 

відсутнє. Лише Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовищю> в ст. 9 містить перелік екологіч1-1их прав громадян України, який 

не є вичерпним. Серед них nраво на: безпечне для житrя та здоров'>r 

навколишнє nриродне середовище; участь в обговоренні та внесенні 

nроnозицій до nрое"-тів нормативно-nравових актів, матеріалів щодо 

розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можутL негативно 

впливати на стаІ-І навколишнього nриродного середовища, внесення пропозиuій 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних 

осіб, що беруть участь у nрийнятті рішень з цих nитань; здійснення загального і 
спеціального використання nриродних ресурсів; об'єднання в громадські 

nриродоохоронні формування ; вільний доступ до інформації про стан 
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навколишнього nриродного середовища; подання до суду nозовів до державних 

органів, nідприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування 
шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на 

на~::колишнє природне середовище та інші. Оrже, nерелік екологічних прав 

r ·ромадян України, передбачений в екологічному законодаветві є досить 

різноплановим. 

На відміну від законодавства, яке не містить легального поняття 

екологічних пран, в юридичній літсрспурі існує досить широке коло 

доt<триштьннх визна'tень екологічних прав людини та громадянина, які мають 
не лнше суто т.:рмінолоrічні відмінності, але й концеmуальні. 

За думкою Г.В. Анісімової, яка одна з перших на теренах України після 

нрнйняття Конституції держави провела наукове дослідження скопогічних прав 

І'JЮМадян )/країни, останні являють собою передбачену законодавством 

сукупну міру можливої поведінки у галузі належності екологічних об'єктів, їх · 

sикориt.-тання, відтворення й охорони навКQjІИШНЬОІ'О природного середовища. 

Тобтu, гремадянам надається юридична можливість: користуватися природним 

середовищем як nриродною сферою мешкання, придатного для житr>І; 

д.ом::~гатися від держщш, всіх юридичних і фізич.них осіб виконання ними їх 

обов'я·~ків по використанню, відтворенню й охороні природного середовища, 

по 3а6сзпеченню нормального його стану, що позитивно впливає на здоров'я 

нас~.пення; зверт:пися в необхідних випадках до держанного або громадського 

захи.: І)' свого nорушеного суб'єктивного nрава. Як вважас Г.В. Анісімова, деякі 

еІ'ОЛОІ'Ї4f!Ї nрава можна відне;сти до природних прав, що існують невід'ємна від 

ЖИТІ'єдіяльності громадян, незалежно від їх правового закріплення [2 , с. 11-12]. 
Дещо іншу точку :юру з цьоІ'О питання дотримується Н.Р. Кобецька. Вона 

в~:ажзf·, що необхідно розрізняти rюняпя «Пр<ІВа громадян в галузі екологічних 

відІІО•~ин» і «еко;югічні nрава громадян». Екологічні права ·- більш звужене 

Іюня·rгя, тоді як праві\ громадян в !'алузі екологічних відносин включають всі 

ІІ<.ІЕновижсння громад,ян, які так чи інакше пов'язані з навкоmш1нім природним 

r.<.:р t:довищем. природними ресурсами. Екологічні права, в їі розумінні, це 

якісно нова rрупа праЕ громадян, яка відрізняЄІ·ься від раніше існуючих прав 

природокор~н.:туванпя насамперед спрямованістю на задоволевня екологічннх, 

а не матеріалr,них, духовних, естетичних lютреб і інтересів. Початковим і 
вихідним моментом екологічних прав є можливість JІЮдини корнетуватися 

незабрудненим довкіллям. проживати в екологічно збалансованому 
нриродному середовищі. Авторка розрізняє дві групи прав громадян в галузі 

екологічних відносин: еколоt·і•Jн і права громадян і права по використанню 

природних ресурсів [3. с. 6]. До речі , аналогічну думку висловила м.r. 

В;:~сильє~:а. В їі розумінні екологі'ІНЇ права необхідно розглядати в двох 

;н:псктах, а саме: як npnвo на безпечне навколишнє середовище; як конгломерат 

повІ-юваженt,, прав та обов 'язків у сфер і природокористування і охорони 

ІІаJН:uлишнього прироююго середовищ~ [4, с. 50] . 
В д~яких наукових дослідженнях перелік екологічних прав обмежується їх 

наJІежністю до Конституцїі Укра"іни і охоплює: можливість людини і 

гром<Ідянина проживати в безпечному для ЖИТІЯ і здоров'я довкіллі та 

відшкодування завданої норушенням цього права шкоди, вільного доступу до 
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інформації про стан довкілля, про ЯІ<ість хар•ювих нродуК1 ів і предметів 

nобуту, nраво на поширення цієї інформації та заборону на їі засекр<.:чення. 
Автор запропонував доnовнити · текст Конституції У країни ро·.щіпом 

«Екологі•tн і права та обов'язки громадян» і прийняти Закон «Про р~алізаuію 
конституційних екологічних прав та обов'язків людини і громадянина R 

Україні» [5, :. 5, JO] . 
На нашу думку, таке обмеження є не зовсім доречним, оскільІ<н не дає 

nовІюго уявлення про зм і'-'Т та систему екологі<пшх прав, їх взаємозn'язок ! 
взаємо()бумовленість, пршrципи побудови та механіз'>f реаліз;щії, 

сnіввіднош ення з іншими різновидами nрав людини . 

Велике коло вітчизняних та іноземних вчених-правtшків, визначають 

екологічні права крізь призму їх інституціональності . Tat~, BJ. Андрейцев 
розглядає лонятrя екологічних прав громадян як сукуГІнїсть юридичних 

можливостей і засобів, що спрямовані на задоволення лотреб 1·ромадян у гал:оі 
використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного 

середовища та забе'3печення екологічної безпеки [6. с. 7]. К.В. Ме;wе;н:в 

екологічні права визначає як сол ідарні (кОJІ~ктивні) права, що належать усьому 
людстl!у і кожній людині зокрема. Ці nрава є досягненням КОМІІромісу між 

екологі•rними та економічними інтересами з метою збереження ІіІ.ИТГЯ людстеа 

на Землі та о:-~осеред~овують гарантоnану сусnіньстrюм і Д('ржаnою праr-юиу 

можливІсть задоволення людиною віlасних біо.'Іогічних, остети•І НІ1Х 

виробничих потреб під час взає.модії людиІ-І Н -~ навколишнім врирОNІНМ 

середовищем [7, с. 53]. 
На думку інших вчених-правників, еколе>rічні права, -- це в111нані та 

закріплені в законодавстві nрава індивіда, які забе:шечують задоuолснtІJІ ЙОГf) 

різних nотреб nри взаємодії з nриродою [8, с. 116]. або сукуnність '!акріплсних 
в міжнародюLх актах, Констsпуції, спеціальному екологічному і суміжному :~ 

ним законодавстві прав індивіда. тобто людини і громадянина, які реалізуються 

під час взаємодії з навколишнім середовищем та забезпечують задоволенн>~ 
його основних nотреб в цій сфері [9, с. 188). ДеяІ<і вчені розглядають еколоrі<ші 

nрава крізь призму правових норм, nравовідносин та правового статус): а) як 

11равовий інститут; б) як елемент змісту еколоs ·ічних nравовідносин ; в) як 

елемент nравового статусу суб 'єктів в екОJІОГічнсму законодавстві r І о, с . 238]. 
Існує 11іла ни.зка інших думок, аналіз яких дозволяс робити висновок про 

формування сталої tсонцеrщії екологічних прав людини та громадЯнина, 

розбудови мехащзму їх реалізації, трансформації юридичних норм у визначену 

прапомірну поведінку суб ' єктів екологі<Іного права, позитивного в rшияу 

загально-соціальних чинників на його систему. 

Запроnоновані ро1уміння екологі•щих nрав маютh важт-.ве значення дr.я 

вирішення nевних ключових питань в контексті конС'ІитунійноІ реформи. В 

юриличному сенсі правові LІінності та розум;ння сутності цих nрав набуваюТL. 

озr~ак об'єднувального знаменника правової системи України з nравовими 

системами інших країн-<tленів Ради Європи, світогля.шшх чинників охорони 

довкілля , заснованих на ідеї вирішення екологічних nроблем в інтересю. 

конкретної лю;щни та всього людства Землі. 
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Згідно зі Стратегією <.,оталого розвитку «Україна - 2020», якою визначено 
мету, вектори руху, дорожню карту, першочергов і пріоритети та індикатори 
належних оборонних, соціально-економічних, організащиних, пол ітико

nравових умов становлення та розвитку УJ<раїни, за вектором розвитку Україна 

має стати державою з сильною економікою та з передовими інноваціями, для 

чого необхідно забезnечити стійке зростання економіки екологічно 
невиснажливим сnособом, створити сnриятливі умови для ведення 

господарської діяльності . За вектором безпеки заплановано nриділити увагу 

безпеці житl'я та здоров'я людини, що неможливо без безпечного стану 

довкілля і доступу до якісної nитної води, безпечних харчових продуктів та 

nромислових товарів [І]. 

Зазначені завдання цілком співnадають з метою впровадження та розвитку 

екологіLІного підnриємництва як інновацшної діяльності суб'єктів 
господарювання з виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг 

природоохоронного (екологічного) призначення, спрямованої на забезпечення 
екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, 

nідвишення рівня охорони навколишнього середовища з метою m·римання 
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