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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ НОРМУВАННЯ  
ЯК ЗАСОБУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Провідна роль нормування як засобу правового регулювання відно-
син у сфері охорони атмосферного повітря визнається і законодавством, 
і правовою доктриною. Ст. 31 Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» передбачає нормування використання 
природних ресурсів, Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 
у ст. 5 відводить нормуванню відповідне значення у контексті правової 
охорони атмосферного повітря.

На думку Н. В. Барбашової, у законодавстві України, яке регулює 
забезпечення екологічної безпеки при здійсненні господарської діяль-
ності, одним із трьох основних нормативних блоків є стандартизація, 
нормування і контроль забруднення навколишнього середовища. 
М. М. Бринчук зазначає, що нормування та стандартизація з давніх пір 
використовуються в якості одного з основних заходів або інструментів 
охорони довкілля, який завдяки урегульованості в природоохоронному 
законодавстві стає правовим. М. І. Малишко підкреслює важливість 
нормування у забезпеченні охорони атмосферного повітря, визначаючи 
що на його основі здійснюється визначення рівня забруднення повітря 
і проведення науково обґрунтованих заходів з охорони повітряного сере-
довища. Ю. С Шемчушенко стверджує, що нормування рівня чистоти (або 
ступеню допустимого забруднення) є найбільш перспективним засобом 
охорони навколишнього природного середовища, і атмосферного повітря 
зокрема. В. К. Рибачек визнає інститут нормування в галузі охорони 
атмосферного повітря одним із стрижневих елементів в механізмі право-
вої охорони атмосферного повітря, пропонуючи всі інші складові цього 
механізму (оцінку впливу на навколишнє середовище, екологічну екс-
пертизу, екологічний аудит, моніторинг та інші) розглядати як похідні, 
орієнтовані на забезпечення дотримання відповідних нормативів.
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Таким чином, ми маємо підстави стверджувати, що інститут еколо-
гічного нормування складає основу еколого-правового механізму охоро-
ни атмосферного повітря, а основоположне значення цього інституту 
полягає у тому, що саме він визначає вимоги до стану та якості зазна-
ченого елементу навколишнього природного середовища. Законом Укра-
їни «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 року, який 
на сьогодні діє в редакції від 21 червня 2001 року, були визначені право-
ві, організаційні та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного 
повітря. Саме цей Закон безпосередньо встановлює законодавчі основи 
правового регулювання нормування у галузі охорони атмосферного по-
вітря. Однак визначення «нормування» у Законі відсутнє.

А як зазначається в юридичній літературі, одна із причин низької 
ефективності екологічного законодавства — якість тексту нормативно-
правового акту. Результативність правового регулювання залежить від 
того, наскільки однаковим є застосування юридичних понять і термінів. 
Проблема термінологічного визначення тривалий час була і залишається 
в межах наукових дискусій. І це не випадково, оскільки, як зауважив 
О. С. Колбасов, на сьогоднішній день відбуваються важкі пошуки необ-
хідних слів, що найкращим чином виражають сутність правових катего-
рій та явищ. В свою чергу, М. М. Бринчук зазначав, що поняття в праві 
навколишнього природного середовища є засобом вираження об’єкта 
еколого-правового регулювання, визначає зміст правових норм, виключає 
можливість їх суб’єктивного тлумачення тощо. На думку А. П. Гетьмана, 
використання в законодавстві відповідних понять пов’язане з вирішенням 
концептуальних і практичних питань застосування норм права, визна-
чення шляхів кодифікації та уніфікації законодавства України. Таким 
чином, проблема юридичної термінології як складової частини юридич-
ної техніки має велике значення в сучасний період для становлення 
і розвитку української державності.

Визначення терміну «нормування» не знайшло свого відображення 
і у комплексному законі «Про охорону навколишнього природного серед-
овища». Тому вбачається доцільним навести результати наукових до-
сліджень цього питання, визначаючи ступінь його розробки та обґрун-
тованості.

За визначенням А. М. Мірошниченко, термін «нормування» не є суто 
юридичним, він вживається у багатьох галузях суспільної діяльності, 
причому у якісно різних розуміннях та стверджує, що нормування ви-
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ступає як багатогранне та поліфункціональне явище. Так, воно розгля-
дається як різновид діяльності людини, як спеціальність, як функція 
конкретного структурного підрозділу, посадової особи або органу, як 
галузь наукового знання, навчальний курс, функція державного управ-
ління , правовий інститут або певні правові заходи тощо. А отже, його 
розуміння є якісно неоднорідними, і не всі з них можуть вважатися родо-
вою категорією по відношенню до нормування як засобу охорони атмо-
сферного повітря.

У правовій доктрині існує декілька підходів до тлумачення поняття 
«нормування». Так, існують твердження, що нормування слід визнавати 
діяльністю із встановлення певних стандартів, які охоплюють поняття 
«норма», «норматив» та «правило». В інших теоретичних дослідженнях 
нормування визначається як встановлення «нормативів (норм, правил 
і вимог) у відповідності до вимог законодавства». Так, М. М. Бринчук 
зазначає, що під нормуванням у сфері природокористування і охорони 
навколишнього середовища слід розуміти встановлення уповноважени-
ми державними органами екологічних нормативів відповідно до вимог 
законодавства.

Деякі науковці також виділяють два розуміння нормування: вузьке 
та широке. У широкому розумінні нормування як засіб правого регулю-
вання являє собою діяльність із встановлення певних обов’язкових 
якісних та кількісних показників, які можуть позначатися як нормативи, 
норми, технічні норми, техніко-юридичні норми, правила, вимоги, ре-
гламенти тощо. В свою чергу, вузьке розуміння нормування ґрунтується 
на тому, що термін «нормування» вживається в законодавстві зазвичай 
разом із терміном «стандартизація», причому ці поняття розглядається 
як однопорядкові. Виходячи з того, що стандартизація є поняттям до-
статньо визначеним і пов’язується із виданням особливого різновиду 
нормативно-правових актів — нормативних документів із стандартизації 
(стандартів) — можна вважати, що нормування є діяльністю із видання 
інших різновидів нормативних документів, крім нормативних докумен-
тів зі стандартизації, що іноді називаються «нормами».

Співвідношення понять стандартизації та нормування можливо також 
розглядати і з іншої точки зору. Так, стандарти становлять загальний 
і обов’язковий напрям єдиного підходу до визначення стану атмосфер-
ного повітря за допомогою встановлення правил, нормативів та вжиття 
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інших заходів. А нормативи в свою чергу конкретизують стандарти 
охорони атмосферного повітря.

Безумовно, викладені міркування вчених є слушними, втім, на нашу 
думку, найбільш оптимальним та найближчим до сутності нормування 
як засобу правового регулювання охорони навколишнього природного 
середовища, і відповідно охорони атмосферного повітря, вбачається 
визначення нормування як врегульованої правовими нормами проце-
суальної діяльності уповноважених суб’єктів із розробки якісних та 
кількісних показників (нормативів) властивостей об’єктів права у скла-
ді проектів правових актів, а також діяльність щодо узгодження та 
експертизи таких правових актів, їх затвердження та оприлюднення 
у встановленому порядку.

В свою чергу, нормування у галузі охорони атмосферного повітря 
є невід’ємною складовою більш широкого поняття — еколого-правового 
нормування. У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне роз’яснити зміст та 
сутність останнього.

Чинне законодавство не містить єдиного підходу до визначення тер-
міну «екологічне нормування». Закон України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» від 25 червня 1991 р., який встановлює 
правові основи інституту нормування в галузі охорони навколишнього 
середовища не має сформованого термінологічного визначення нормуван-
ня. У ст. 31 Закону розкривається лише мета екологічного нормування, що 
являє собою встановлення комплексу обов’язкових норм, правил, вимог 
щодо охорони навколишнього природного середовища, використання при-
родних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У свою чергу, стат-
тею 33 цього Закону зазначається, що екологічні нормативи встановлюють 
гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище 
забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу 
на нього фізичних та біологічних факторів. Можемо припустити, що у За-
коні України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
нормування розуміється як діяльність із встановлення нормативів, норм, 
правил, вимог. Однак відсутність законодавчого визначення може при-
звести до невірного трактування досліджуваного терміну.

Екологічний словник визначає екологічне нормування як наукову, 
адміністративну та іншу діяльність, спрямовану на встановлення гранич-
но допустимих норм впливу (екологічних регламентів, екологічних нор-
мативів) на навколишнє середовище, при дотриманні яких не відбуваєть-
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ся деградація екосистем, гарантується збереження біологічного різнома-
ніття та екологічна безпека населення. А у вузькому розумінні, екологічне 
нормування є діяльністю, в результаті якої відбувається обґрунтування 
екологічних норм (у тому числі нормативів та екологічної безпеки).

Юридичною літературою екологічне нормування визначається як таке, 
що запроваджується з метою обмеження і контролювання антропогенних 
впливів на навколишнє природне середовище і являє особою комплекс 
заходів для встановлення граничних меж, в яких можуть коливатися пара-
метри показників, які характеризують стан природного середовища.

Поряд з цим, існує і таке розуміння поняття «екологічне нормування», 
відповідно до якого, це є діяльністю уповноважених державних органів 
у галузі охорони навколишнього природного середовища, інших цен-
тральних органів виконавчої влади щодо розроблення та затвердження 
меж допустимого впливу на довкілля хімічного забруднення, фізичних, 
біологічних та інших шкідливих факторів, що походять від стаціонарних 
пересувних джерел, а також меж використання природних ресурсів та 
дозволених природно-перетворюючих заходів.

В свою чергу, ми можемо сформувати наступне визначення. Еколо-
гічне нормування є обмеженням негативного впливу на навколишнє 
природне середовище шляхом встановлення обов’язкових нормативів 
такого впливу. А екологічні нормативи — це закріплені законодавством 
норми, які регулюють природоохоронні і природоресурсні відносини, 
спрямовані на задоволення екологічних потреб суспільства і забезпечен-
ня оптимальної якості навколишнього природного середовища.

На основі всього вищевикладеного, можемо зробити наступний ви-
сновок. Одним із найбільших недоліків законодавства України у досліджу-
ваній сфері є відсутність термінологічного визначення базового поняття 
«нормування», що не може не призводити до викривлення його розуміння, 
а як результат і до неефективного застосування в процесі реалізації заходів, 
спрямованих на охорону навколишнього природно середовища в цілому, 
і атмосферного повітря зокрема. В свою чергу, розглянуті нами доктри-
нальні тлумачення характеризуються певними розбіжностями у підходах.

Вирішення цієї проблеми вбачається, перш за все, у визначенні цьо-
го терміну законодавцем із урахуванням положень наукових досліджень 
у цій царині та його затвердження шляхом внесення змін до законів «Про 
охорону навколишнього природного середовища» та «Про охорону ат-
мосферного повітря».
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