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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ
РОСЛИННОГО СВІТУ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ МЕТОЮ

Нині у всьому світі як ніколи гостро стоїть питання 
збереження навколишнього природного середовища. Науковці усіх 
країн проводять дослідження із метою пошуку джерел відновлення 
та шляхів раціонального використання природних ресурсів. Наша 
держава не є винятком. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про охорону 
навколишнього середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ в Україні 
систематично проводяться комплексні наукові дослідження 
навколишнього природного середовища та природних ресурсів 
задля відновлення і розробки наукових основ їх охорони і 
раціонального використання, забезпечення екологічної безпеки 
держави.

Як відомо, залежно від мети, одним із видів використання 
природних ресурсів, передбачених ст. 14 Закону України «Про 
рослинний світ» від 09.04.1999 р. № 591-XIV, є використання 
природних рослинних ресурсів у науково-дослідних цілях.

На теоретичному рівні окремі правові проблеми, що 
виникають у зв'язку з цим, розглядали такі вчені як: О.В. Басай, 
А.Б. Іскоян, О.І. Крассов, І.М. Шевердина тощо, 
комплексного дослідження у сфері використання рослинного світу 
у науково-дослідних цілях науковцями не проводилося.

Ще у 90-х р. минулого століття О.І. Крассов у своїй 
монографії «Право лесопользования в СССР» розглядав 
використання лісів із науково-дослідною метою. Головним 
завданням цього виду права лісокористування, на думку науковця, 
є виявлення, вивчення, збереження та використання генетичного 
фонду рослин у лісах. Науковець зазначає, що право науково- 
дослідного лісокористування регулюється сукупністю правових 
норм, в яких закріплені порядок виявлення, вивчення, 
використання і охорони генетичного фонду рослин у лісах СРСР.

Однак вважаємо, що дослідження, присвячені визначенням 
поняття, мети, суб’єктів та об’єктів, потрібно проводити щодо всіх 
видів природних рослинних ресурсів, які використовуються з 
науково-дослідною метою, а не тільки із приводу його компонента 
-  лісових ресурсів.

Загальною правовою правовим підґрунтям використання 
природних рослинних ресурсів у науково-дослідних цілях є: Закон 
України «Про охорону навколишнього середовища» від
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25.06.1991 р. № 1264-ХІІ, Закон України «Про рослинний світ» від 
09.04.1999 р. № 591-XIV, Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. 
№ 3852-ХІІ та «Правила використання корисних властивостей 
лісів», затверджені наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 14.08.2012 р. № 502. Крім названих 
норми, що регламентують науково-дослідну діяльність, містяться в 
Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від
13.12.1991 р. № 1977-ХІІ тощо.

Додамо, що в законодавстві України існують підзаконні 
нормативні акти, які включають положення щодо опосередкованого 
регулювання використання природних рослинних ресурсів у 
науково-дослідних цілях. Йдеться наприклад про «Положення про 
наукову діяльність в заповідниках і національних природних парках 
України», затверджене наказом Міністерства охорони 
навколишнього середовища та ядерної безпеки України від 
01.07.1997 р. № 105.

Природні заповідники та національні парки виступають 
науково-дослідними установами загальнодержавного значення, 
одним із завдань яких є ефективне використання природних 
комплексів і об’єктів, що мають унікальну цінність. Так, уже 
згадуваний нами О.І. Крассов наголошував на тому, що на території 
заповідників повинні бути заборонені методи наукових досліджень, 
пов’язані зі знищенням рослинного покриву, збором рідких та 
зникаючих видів рослин, що може призвести до порушення 
екологічної рівноваги. На нашу думку, слід підтримати ці пропозиції 
та закріпити такі положення на законодавчому рівні.

Розглянувши правову основу використання природних 
рослинних ресурсів з науково-дослідною метою, слід наголосити, 
що окремий акт, який регулював би розглядувані нами відносини, у 
національному флористичному законодавстві відсутній.

Згідно із Законом України «Про рослинний світ» від 
09.04.1999 р. № 591-ХІУ Правила використання природних
рослинних ресурсів з науково-дослідною метою затверджуються 
центральним органом виконавчої влади, що сприяє формуванню 
державної політики у сфері охорони навколишнього природного 
середовища. Проте, на сьогодні ці правила так і не були 
розроблені.

Так, О.В. Басай у своєму дисертаційному дослідженні вказує, 
що в майбутньому передбачається подальший розвиток 
законодавства про використання природних рослинних ресурсів 
шляхом деталізації положень Закону України «Про рослинний світ» 
у підзаконних нормативно-правових актах. На наш погляд, це 
стосується й використання природних рослинних ресурсів з 
науково-дослідною метою.
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