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м. Харків, Україна 
Науковий керівник – доктор юридичних наук, 

доцент Соколова Алла Костянтинівна, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

завідувач кафедри екологічного права. 

Однією з основних цілей державної екологічної політики, передбачених Зако-
ном України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року» від 21 жовтня 2010 р., № 2818-VI, є забезпечення 
екологічно збалансованого природокористування, в тому числі й використання 
рослинного світу[1]. 

У цьому контексті варто зазначити, що екологічні права природокористувачів 
забезпечуються шляхом установлення в законодавстві відповідних гарантій і по-
рядку захисту цих прав. Підкреслимо, що Законом України «Про рослинний світ» 
не передбачаються норми щодо гарантій і захисту прав користувачів об’єктами 
рослинного світу. 

У теорії держави та права під гарантіями розуміється система узгоджених фак-
торів, що забезпечують фактичну реалізацію і всебічну охорону прав та свобод 
людини [2]. М. К. Черкашина запропонувала власну класифікацію юридичних га-
рантій права природокористування за метою використання на: а) превентивні, 
спрямовані на попередження правопорушень, б) відновлюючі, спрямовані на усу-
нення або відшкодування негативних наслідків правопорушення і в) штрафні, 
спрямовані на реалізацію юридичної відповідальності [3, с. 10]. 

У ст. 10 Закону України «Про охорону навколишнього природного середови-
ща» міститься загальний перелік гарантій екологічних прав громадян. Про захист 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 212 

прав громадян у сфері охорони довкілля йдеться у ст. 11 цього Закону, де закріпле-
но загальне правило, за яким держава гарантує своїм громадянам реалізацію еколо-
гічних прав, наданих їм законодавством. Порушені ж їх права в цій галузі мають 
бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку згідно із законодавст-
вом України [4]. 

Поресурсне законодавство України теж передбачає гарантії й захист користу-
вачів щодо окремих природних об’єктів. Так, ст. 35 Закону України «Про тварин-
ний світ» установлює гарантії й захист прав власників і користувачів об'єктами 
тваринного світу; ст. 25 Кодексу України про надра – захист прав користувачів 
надр, а п. 2 ст. 26 цього ж Кодексу вказує на можливість судового захисту права 
користування цими природними ресурсами; ст. 24 Лісового кодексу України – 
захист прав власників лісів, лісокористувачів і громадян.  

Зауважимо, що ст. 55 Закону Республіки Бєларусь «О растительно мире» теж 
передбачає положення щодо захисту і гарантій прав користувачів об’єктами рос-
линного світу [5]. 

На думку М. К. Черкашиної, на сучасному етапі в Україні відбувається процес 
розширення обсягу прав суб’єктів у сфері природокористування, зумовлений ви-
никненням у них нових інтересів, охоронюваних законом, а також появою право-
вих можливостей для реалізації суб’єктивного права користування природними 
ресурсами. Одним із найбільш важливих засобів здійснення цього суб’єктивного 
права є юридичні гарантії та їх система, без чого неможливо забезпечити кожному 
природокористувачеві безперешкодне здійснення комплексу наданих йому прав, 
зокрема, права на користування природними ресурсами [3, с. 3]. 

Отже, з нашої точки зору, Закон України «Про рослинний світ» має містити 
окрему статтю, присвячену гарантіям і захисту прав користувачів об’єктів рослин-
ного світу, в якій зазначатиметься, що порушені права цих користувачів підляга-
ють відновленню, а збитки, завдані їм у зв’язку з порушенням чи обмеженням їх 
прав, підлягають відшкодуванню в повному обсязі й у судовому порядку, встанов-
леному законодавством. 
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