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ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ  

  

Єдина еколого-правова політики у нашій країні здійснюється через 

широку систему державних органів за активної участі громадських організацій 

і громадян. У вирішенні завдань з охорони навколишнього природного 

середовища, у тому числі, бере участь система органів та підрозділів ДСНС 

України, які проводять велику і багатопланову роботу у цій галузі.  

Складність і багатогранність управління в галузі екології зумовлені тим, 

що, з одного боку, слід враховувати об'єктивні, стихійні процеси 

самоуправління в природі, а з другого — необхідне цілеспрямоване управління 

довкіллям в інтересах суспільства. Об'єктом управління стають відносини в 

галузі суспільства і відносини в галузі природного середовища, які не 

збігаються із законами розвитку людства. Суспільство повинно визначати 

основні напрямки діяльності органів державного управління та громадських 

організацій у вирішенні завдань з охорони довкілля і раціонального 

природокористування, розробляти і проводити відповідну систему заходів, 

спрямованих на реалізацію висунутих у галузі екологічного управління завдань, 

надати їм державно-правового забезпечення.  

Постійність проявів екологічного ризику для життя і здоров’я людей, а 

також довкілля внаслідок небезпечних впливів техногенного та природного 

характерів зумовлюють необхідність активного пошуку дієвих заходів та 

підходів, спрямованих на запобігання настанню таких впливів, ліквідацію їх 

наслідків у разі виникнення небезпек, надзвичайних екологічних ситуацій. 

Важливе місце в системі таких заходів відводиться державно-правовому 

механізму, який передбачає цілу систему заходів і засобів, що спрямовані на 



забезпечення екологічної безпеки, зокрема розвиток і вдосконалення 

законодавства у цій сфері. 

Стабільність екологічного законодавства, відсутність в ньому прогалин та 

комплексність охоплення предмету правового регулювання, наявність чіткої 

екологічної політики на всіх рівнях управління та сталої структури державних 

органів, що здійснюють екологічне управління в цілому або його окремі 

аспекти, ефективність правозастосовчої діяльності впливають на можливість 

держави вирішувати існуючі екологічні проблеми та запобігати виникненню 

нових. На жаль, з огляду на сучасний стан розвитку еколого-управлінських 

відносин, можна із впевненістю констатувати, що більшість із перелічених 

факторів ще не знайшли свого адекватного відображення в національному 

законодавстві або мають декларативний характер. 

Екологічна безпека має бути віднесена до найсуттєвіших критеріїв оцінки 

рівня розвитку. Зв’язок соціальних та природоохоронних чинників є 

безпосереднім. Видатки на усунення негативних наслідків техногенного впливу 

на природне середовище, незбалансованої господарської діяльності завжди 

перевищують вкладення, що необхідні для їхнього попередження. У підсумку, 

витрати на ліквідацію аварій, промислового забруднення покриваються 

коштами, які слід було б витрачати на соціальні потреби чи інвестувати у 

розвиток екологічно безпечних виробництв. Важливим чинником екологічної 

безпеки є беззастережне дотримання заборони на ввезення радіоактивних і 

токсичних відходів, впорядкування існуючих сховищ і звалищ відповідно до 

санітарно-екологічних вимог та міжнародного досвіду, скорочення їхньої 

кількості і площ у процесі налагодження ефективної переробки. 

Сучасний механізм організаційно-правового забезпечення сталого 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища 

повинен базуватися на співробітництві державних органів і громадян із 

перенесенням тягаря розв’язання екологічних проблем на власника джерела їх 

виникнення. Саме такий підхід найбільшою мірою відповідає завданням 



інтегрованого управління в галузі довкілля та спрямований на досягнення цілей 

екологічної політики з найбільшою ефективністю.  

Тому метою еколого-правового управління є: реалізація законодавства, 

контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення 

ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення 

узгодженості дій державних і громадських органів при проведенні екологічних 

заходів. 
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