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Розділ 1
Предмет, метод, поняття,
принципи та система
екологічного права
§ 1. Предмет екологічного права
та види еколого-правових відносин
Процеси глобалізації та суспільних трансформацій актуалізували
питання збереження довкілля, що, у свою чергу, потребує від України
вжиття термінових заходів. Протягом тривалого часу економічний розвиток держави супроводжувався незбалансованою експлуатацією
природних ресурсів, низькою пріоритетністю захисту довкілля, що
унеможливлювало досягнення збалансованого (сталого) розвитку.
Верховною Радою України прийнято Закон «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»,
який спрямований на перегляд головних стратегічних завдань державної екологічної політики, що базується на виявленні кореневих причин
екологічних проблем країни та фінансовій спроможності до їх вирішення. Стратегією передбачено: формування в суспільстві екологічних
цінностей та засад сталого споживання і виробництва, забезпечення
сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу держави, сприяння
інтеграції екологічної політики в процес прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України, зниження екологічних ризиків
для екосистем та здоров’я населення до соціально прийнятого рівня,
удосконалення і розвиток державної системи екологічного управління1.
1
Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2030 року : Закон України від 28.02.2019. № 2697‑VIII. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697–19.
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Предметом екологічного права є суспільні відносини, що виникають між суб’єктами з приводу забезпечення екологічної безпеки,
приналежності, використання, відтворення (відновлення) природних
об’єктів та комплексів, охорони, а в певних випадках – захисту людини, навколишнього природного середовища від шкідливого впливу
з метою попередження, запобігання, усунення його негативних наслідків, зниження екологічних ризиків і задоволення екологічних та
інших інтересів в умовах сталого розвитку країни.
Особливості суспільних екологічних відносин полягають у наступному:
1. Екологічні відносини існують лише за наявності природних
об’єктів без відриву їх від єдиного природного середовища. Так, добуті корисні копалини, виловлена риба, зрубана деревина перестають
бути об’єктами екологічних правовідносин, оскільки вони були відок
ремлені від природного середовища, й стають майновими об’єктами,
а суспільні відносини переходять до сфери майнових, що регулюються іншими галузями права, наприклад, цивільним, господарським.
Слід мати на увазі, що є певні особливості щодо землі як об’єкта
екологічного права, бо при використанні землі поєднуються її особливості як територіального базису, природного ресурсу і основного
засобу виробництва. Певні особливості має й формування земельної
ділянки як об’єкта цивільних прав (ст. 79¹ Земельного Кодексу України (далі – ЗК України)). Земельна ділянка вважається сформованою
з моменту присвоєння їй кадастрового номера. Відповідно до Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки
(ст. 179). Земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на них, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (зокрема, об’єкти рослинного світу, водні), належать до нерухомих
речей. Земельна ділянка також є майном1, але враховуючи низку
екологічних чинників та особливостей цього об’єкта, про неї доцільно говорити як про «майно особливого роду». Крім того, згідно зі
ст. 191 ЦК України земельна ділянка входить до складу єдиного майнового комплексу.
1
Див.: ст. 190 ЦК України. Майном як особливим об’єктом вважається окрема
річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки.
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2. Екологічні відносини підлягають лише обмеженому впливу
з боку людей і права. Майнові відносини базуються на соціально-економічних законах, і це обумовлює їх динамічність.
3. Суб’єкти екологічних відносин зобов’язані дотримуватися екологічних імперативних приписів і вимог, стандартів, нормативів,
а також лімітів при використанні природних ресурсів, займатися відтворенням природних об’єктів, що зумовлено існуванням єдиної екологічної системи. У майнових відносинах в умовах ринку суб’єкти
більш вільні у своїй діяльності.
4. В екологічних відносинах правовий режим регулюється значною
кількістю імперативних приписів, виконання яких є обов’язковим для
суб’єктів цих відносин. Це стосується перш за все таких сфер, як: відтворення природних об’єктів, введення зон надзвичайних екологічних
ситуацій тощо. Ці заходи здійснюються незалежно від того, вигідні або
невигідні вони з точки зору економіки. Тут діє пріоритет екологічних
вимог. Безумовно, у деяких випадках можливий конфлікт між екологічними та економічними пріоритетами, публічними та приватними
інтересами. У майнових відносинах в умовах ринку використання
імперативних приписів – явище рідкісне.
Екологічні відносини за своїм змістом є різноманітними, але
взаємопов’язаними та єдиними. Останнє обумовлене зв’язком усіх
природних об’єктів між собою, завдяки цьому існує єдина екологічна
система. Одночасно із цим єдність екологічних відносин не виключає
існування їх різновидів, зумовлених екологічними факторами. Зокрема, природні об’єкти (земля, води, рослинний світ, ліси, надра,
фауна, атмосферне повітря тощо) за своїми природними характеристиками відрізняються один від одного і мають різні природні й природно-антропогенні цінності. Внаслідок цього виникають різновиди
єдиних екологічних відносин: земельні, водні, флористичні, фауністичні, гірничі, атмосферно-повітряні та інші, що зумовлює необхідність визначення їх правових форм.
Диференціація екологічних відносин за природними об’єктами не
порушує єдності екологічних відносин, їх предметної цілісності. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р. № 1264‑ХІІ1 державній
охороні й регулюванню використання на території України підлягаПро охорону навколишнього природного середовища : Закон України від
25.06.1991 № 1264‑ХІІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1264–12.
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ють: навколишнє природне середовище як сукупність природних
і природно-соціальних умов і процесів, природні ресурси, які залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в економіці в даний
період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси.
Об’єктом державної охорони від негативного впливу несприятливої
екологічної обстановки є також життя і здоров’я людей поряд із територіями й об’єктами природно-заповідного фонду України й іншим
територіями та об’єктами, визначеними відповідно до законодавства
України, що підлягають особливій охороні. Крім того, особливій
охороні підлягає екологічна мережа як територіальна система, яка
утворюється з метою поліпшення умов для формування й відновлення
довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного і біорізноманіття, місць оселення
й зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного
фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища,
і відповідно до законів і міжнародних зобов’язань України, правовий
режим яких установлюється згідно з Законом України «Про екологічну мережу України» від 24 червня 2004 р. № 1864‑ІV1.
Поділ екологічних відносин можна проводити за основними сферами діяльності людей, пов’язаної з навколишнім природним середовищем: 1) відносини, що виникають із приводу забезпечення екологічної
безпеки довкілля, суспільства та громадян; 2) відносини, що виникають
із приводу приналежності природних об’єктів та комплексів певним
суб’єктам на праві власності або на праві користування; 3) відносини
щодо експлуатації природних ресурсів конкретними суб’єктами з метою задоволення інтересів; 4) відносини, що складаються у галузі
відтворення (відновлення) природних об’єктів та комплексів, поліпшення їх якості; 5) відносини, що виникають у сфері охорони навколишнього природного середовища; 6) відносини щодо захисту навколишнього природного середовища та людини від шкідливого впливу.
Можливе існування похідних від них відносин, зокрема, екологопроцесуальних, еколого-інформаційних відносин у сфері розгляду
спорів та ін. Похідність полягає в тому, що вони здійснюються поряд
Про екологічну мережу України : Закон України від 24.06.2004 № 1864‑IV. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1864–15.
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