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РЕА Л ІЗА Ц ІЯ  ЕК О С И С ТЕМ Н О ГО  ПІДХОДУ  
В П РИ РО ДО РЕС У РС Н О М У  ЗАКО Н О ДАВСТВІ УКРАЇНИ

Подолання сучасної екологічної кризи в Україні можливе лише на 
основі формування в суспільстві нового типу взаємовідносин людини 
і природи, що виключають можливість руйнування та деградації довкілля. 
Тому стратегічною метою держ авної екологічної політики має визнаватися 
збереження природних екосистем, підтримання їх цілісності та життєза- 
безпечувальних функцій.

Екологічна система, або екосистема -  біологічна система, що склада
ється зі спільноти живих організмів (б іоценоз), середовищ а їх існування 
(біотоп), системи зв’язків, що здійснюю ть обмін речовиною та енергією  
між ними. Отже, екосистема — це сукупність живих організмів, які присто
сувалися д о  спільного проживання в певному середовищ і існування, утво
рюючи з  ним єдине ціле.

Терміном «екосистема» оперують як природничі науки, так і суспільні, 
зокрема міжнародне екологічне право. У Конвенції про охорону біологічного 
різноманіття 1992 р. закріплено визначення екосистеми, під якою розуміється
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динамічний комплекс угрупувань рослин, тварин і мікроорганізмів, їх нежи
вого навколишнього середовища, взаємодіючих як єдине функціональне ціле.

Щодо вітчизняного законодавства, то відповідно до Закону України «Про 
затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля 
Азовського і Чорного морів» екосистема -  це природний комплекс, створений 
живими організмами, з умовами їх існування, пов'язаними між собою обмі
ном речовин і енергії, які утворюють систему взаємозумовлених біотичних та 
абіотичних явищ і процесів.

Значення екосистем у природі складно переоцінити, адже вони по суті 
є гарантом стабільності навколишнього природного середовища, найважливі
шою структурною одиницею навколишнього світу, фундаментом життя. Разом 
із тим хижацька господарська діяльність людини призвела до істотного змен
шення природних екосистем. Різке ослаблення середовищеформуючої і ста
білізуючої функції екосистем на значних морських і суходільних територіях 
загрожує біосфері найкатастрофічнішими наслідками. Руйнування природних 
екосистем підриває основи існування багатьох видів і їх угруповань, частина 
яких вже зникла з лиця Землі, а інша знаходиться на межі вимирання.

З урахуванням функцій екологічних систем у природі та їх значення для 
підтримання її сприятливого стану в міжнародному екологічному праві вини
кла та поширилася в 90-х рр. XX ст. концепція екосистемного підходу.

Уперше ехосистемний підхід було запроваджено на міжнародному 
рівні в рамках Конвенції про охорону біологічного різноманіття 1992 р. 
Хоча в самому тексті документа цей підхід прямо не передбачається, 
проте існує низка рішень Конференцій Сторін Конвенції з цього питання. 
Так, у 2000 р. VI Конференція (м. Найробі, Кенія) визначила екосистем- 
ний підхід як «стратегію інтегрованого управління суходільним і водним 
середовищами та живими ресурсами, яка забезпечує збереження та стале 
використання у справедливий спосіб».

На сьогодні термін «екосистемний підхід» використовується в різних 
міжнародних документах, працях видатних науковців і юристів. Екосистем
ний підхід визнається одним із засобів подолання фрагментації екологічного 
права, бо, крім охорони окремих видів фауни та флори, він поєднує також 
управління у сфері охорони пов’язаних з ними видів, середовищ існування, 
охорону екосистем і зв’язків усередині них та між ними.

У національному природоресурсному законодавстві екосистемний підхід 
виражено переважно шляхом закріплення обов’язку цільового використання 
відповідних природних ресурсів (статті 91 і 96 Земельного кодексу України, 
ст. 44 Водного кодексу України, ст. 24 Кодексу України про надра тощо).

Значно ширше цей підхід реалізовано у флористичному та фауністич
ному законодавстві. Так, у ст. 1 Лісового кодексу України міститься еко-

188



системне визначення лісу, згідно з яким це тип природних комплексів, де 
поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними 
грунтами, трав’яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та 
іншими природними компонентами, що взаємопов’язані у  своєму розвитку, 
впливають один на одного та на навколишнє природне середовище. Кодекс 
зобов’язує власників лісів та лісокористувачів використовувати лісові 
ресурси способами, які не завдають шкоди довкіллю, забезпечувати охорону 
типових та унікальних природних комплексів і об’єктів (статті 14, 19, 20 
і 21). У ст. 76 зазначено, що використання лісових ресурсів і проведення 
лісогосподарських заходів мають здійснюватися з урахуванням збереження 
сприятливих умов для життя диких тварин.

У ст. 1 Закону України «Про рослинний світ» останній визначається як 
сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань 
на певній території. А природні рослинні угрупування, за цією ж статтею, — це 
сукупність видів рослин, що зростають в межах певних ділянок та перебува
ють у тісній взаємодії як між собою, так і з умовами довкілля. Стаття 5 Закону 
містить зобов’язання зі збереження умов місцезростання дикорослих рослин 
і природних рослинних угруповань.

Щодо фауністичного законодавства, Закон України «Про тваринний 
світ» у ст. З вказує, що охороні підлягають не тільки об’єкти тваринного 
світу, а й нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше житло і спо
руди тварин, місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних 
чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що є середо
вищем їх існування та шляхами міграції. Стаття 9 цього Закону визначає 
основні принципи охорони, використання та відтворення тваринного світу, 
до яких належить: збереження умов існування видового і популяційного різ
номаніття тваринного світу в стані природної волі; недопустимість погір
шення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких 
тварин; збереження цілісності природних угруповань диких тварин та ін. 
А ст. 39 передбачає, що підприємства, установи, організації і громадяни 
при здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може вплинути на стан 
тваринного світу, зобов’язані забезпечувати охорону середовища існування, 
умов розмноження і шляхів міграції тварин. Введення в експлуатацію об’єк
тів і застосування технологій без забезпечення їх засобами захисту тварин та 
середовища їх існування забороняються.

Таким чином, перші кроки на шляху до реалізації екосистемного підходу 
в природоресурсному законодавстві України вже зроблено. Проте, очевидно, 
що ефективність цього підходу залежатиме не тільки від нормативного 
закріплення, а й від сформованого в законодавстві правового механізму його 
забезпечення на практиці.
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