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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Центральним пунктом глобальних змін у навколишньому середови
щі, які сталися за останні 50-100 років, є руйнування природних еколо
гічних систем на значних морських і суходільних територіях.

Екологічна система, або екосистема -  біологічна система, що скла
дається зі спільноти живих організмів, середовища їх існування, системи 
зв’язків, що здійснюють обмін речовиною та енергією між ними. Отже, 
екосистема -  це сукупність живих організмів, які пристосувалися до 
спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи 
з ним єдине ціле.

Значення екосистем складно переоцінити, адже вони по суті є гаран
том стабільності довкілля, найважливішою структурною одиницею на
вколишнього світу, фундаментом життя. Проте хижацька господарська 
діяльність людини призвела до істотного руйнування природних екосис
тем, що загрожує біосфері найкатастрофічнішими наслідками. Руйну
вання природних екосистем підриває основи існування багатьох видів 
і їх угруповань, частина яких вже зникла з лиця Землі, а інша перебуває 
на межі вимирання.

З урахуванням функцій екологічних систем у природі та їх значен
ня для підтримання її сприятливого стану особливої актуальності на
буває проблема збереження та відновлення екосистем для забезпечен
ня сталого розвитку. Саме із цих міркувань у міжнародному екологіч
ному праві виникла і пош ирилась у 90-х рр. XX ст. концепція 
екосистемного підходу.

Уперше екосистемний підхід було запроваджено в рамках Конвенції 
про охорону біологічного різноманіття 1992 р. Незважаючи на те, що 
в самому тексті міжнародно-правового акту екосистемний підхід прямо 
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не передбачено, існує низка рішень нарад Конференції Сторін Конвенції 
щодо цього питання.

Станом на грудень 2016 р., усього було проведено 12 нарад Кон
ференції Сторін Конвенції, де обговорювалися питання, які так чи 
інакше стосувалися екосистемного підходу. Проте найпродуктивні
шою щодо цього виявилась саме п’ята нарада, яка проходила в м. Най
робі (Кенія) з 15 по 26.05 2000 р., оскільки на її першому засіданні, 
15 травня, Конференція затвердила порядок денний, де серед між
дисциплінарних питань був виділений п. 17.1. «Екосистемний підхід: 
прийняття принципів». А вже на п’ятому засіданні наради Конферен
ції Сторін, 26 травня, було прийняте рішення V/6 «Екосистемний 
підхід», у додатку до якого є опис екосистемного підходу (розд. «А»), 
перелік його принципів (розд. «В») та практичні рекомендації щодо 
його застосування (розд. «С»).

Згідно з розд. «А» додатку екосистемний підхід являє собою 
стратегію комплексного управління земельними, водними та біо
логічними ресурсами, яка забезпечує їх збереження та стале вико
ристання на справедливій основі. Його підґрунтям є певні наукові 
методології, що охоплюють усі рівні біологічної організації, вклю
чаючи процеси, функції та взаємозв’язки між організмами та на
вколишнім середовищем. Також екосистемний підхід визнає, що 
люди з усім їхнім культурним різноманіттям є невід’ємною частиною 
екосистем.

У розд. «В» додатку перераховані 12 принципів екосистемного під
ходу, які є взаємопов’язаними, взаємодоповнюючими та мають засто
совуватися як єдине ціле. Це такі принципи: 1) визначення завдань 
управління екосистемами суспільством; 2) максимальна децентралізо- 
ваність управління екосистемами; 3) врахування впливу на суміжні 
або будь-які інші екосистеми; 4) управління екосистемами в еконо
мічному контексті; 5) забезпечення збереження структури і функцій 
екосистеми; 6) управління екосистемами в межах їхнього природного 
функціонування; 7) застосування екосистемного підходу в певних 
масштабах; 8) довготривалість цілей управління екосистемами; 9) вра
хування неминучості змін екосистем; 10) забезпечення рівноваги між 
збереженням та використанням біорізноманіття; 11) врахування ін
формації; 12) залучення зацікавлених сторін.
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Щодо практичних рекомендацій із застосування екосистемного 
підходу, то вони, як було зазначено, закріплені у розділі «С» додатку. 
Усього їх п’ять, а саме: 1) орієнтація на функціональні взаємозв’язки 
та процеси в екосистемах; 2) сприяння справедливому користуванню 
благами; 3) використання стратегії адаптивного управління екосисте
мами; 4) здійснення управління за допомогою заходів, співрозмірних 
питанню, яке вирішується, та шляхом максимальної децентралізації; 
5) забезпечення міжвідомчої взаємодії.

Окрім цього, у рішенні V/6 вказано, що екосистемний підхід не 
підміняє інші стратегії управління, такі як біосферні заповідники, 
охоронювані райони та програми зі збереження окремих видів, а та
кож підходи, що здійснюються в межах національної стратегії та 
законодавчих структур. Він повинен сприяти інтеграції всіх підходів 
та інших методів для вирішення комплексних проблем. Не існує 
єдиного шляху впровадження екосистемного підходу, бо це залежить 
від місцевих, районних, національних, регіональних або глобальних 
умов.

Важливість1 збереження та відновлення природних екосистем на 
території нашої держави виражена в Основних засадах (стратегії) 
державної екологічної політики в Україні на період до 2020 р., за
тверджених Законом України від 21.12.2010 р. У цьому акті закріплю
ється, що збереження природних екосистем є метою національної 
екологічної політики України, для чого передбачається здійснення 
низки заходів: відновлення екосистеми Чорного й Азовського морів, 
проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо цінності 
екосистемних послуг, здійснення екосистемного планування, впрова
дження екосистемного підходу в управлінську діяльність, адаптація 
законодавства України у сфері охорони довкілля відповідно до вимог 
директив Європейського Союзу.

З огляду на викладене, вважаємо, що пріоритетним напрямом по
дальшого розвитку правового регулювання екологічних відносин 
в Україні має стати широке та послідовне впровадження принципів 
та практичних рекомендацій із застосування екосистемного підходу, 
вироблених у рішенні V/6 на п’ятій нараді Конференції Сторін Кон
венції про охорону біологічного різноманіття.
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