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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Конституція України визнає людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. Забезпечення 

екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, 

подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного 

масштабу, збереження генофонду Українського народу за Основним Законом є 

обов'язком держави. Цьому обов'язку держави кореспондує право кожного 

громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування 

завданої порушенням цього права шкоди. Кожному громадянину гарантується 

право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових 

продуктів і предметів побуту, а також право на її розповсюдження. Така 

інформація не може бути ніким засекречена. 

Сучасне екологічне законодавство та його складова - система 

нормативно-правового регулювання у галузі екологічної безпеки, перебувають 

у динамічному розвитку, вдосконаленні, особливо в частині дієвих процедур на 

стадії попередження настання екологічного ризику. Спостерігається 

наповнення його правових приписів нетрадиційними підходами і механізмами 

суспільно-правового регулювання. Можна констатувати те, що останнім часом, 

простежується тенденція гармонізації його окремих положень та принципів із 

загальносвітовими, європейськими еколого-правовими вимогами і нормами, 

враховуються позитивні тенденції та досвід правового регулювання, 

накопичений в країнах Співдружності Незалежних Держав. 

Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, 

схвалена постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 р., передбачає 



екологічну сферу як складову національної безпеки України та визначає її 

основні напрями: 

а) впровадження науково обгрунтованих нормативів природоко-

ристування та охорони довкілля і контроль за його дотриманням; 

б) контроль за станом навколишнього природного середовища, 

виявлення та усунення загроз для здоров'я населення, своєчасне попередження 

громадян України у разі небезпеки; 

в) зниження антропогенних навантажень, ліквідація наслідків 

шкідливого впливу людської діяльності на природне середовище; 

г) впровадження у виробництво екологічно безпечних технологій; 

д) реалізація заходів щодо зниження впливу наслідків Чорнобильської 

катастрофи; 

е) недопущення неконтрольованого ввезення в Україну екологічно 

небезпечних технологій, речовин і матеріалів. 

Концепція деталізує управління діяльністю системи забезпечення 

національної, в тому числі екологічної безпеки, визначає повноваження 

основних суб'єктів цієї системи: українського народу, Верховної Ради України, 

Президента України, Ради національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів 

України, Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, 

Прокуратури України, Національного банку України, центральних органів 

державної виконавчої влади та спеціалізованих формувань щодо забезпечення 

захисту населення у разі катастроф, стихійних лих, епідемій тощо. 

Вирішенню проблем екологічної безпеки мають сприяти: створення і 

функціонування Державної системи екологічного моніторингу, єдиної 

Державної системи запобігання аваріям, катастрофам та надзвичайним 

ситуаціям і реагування на них, які б включали належне організаційно-

інституційне, нормативно-правове забезпечення; запровадження єдиного 

державного контролю за обігом небезпечних матеріалів, речовин та 

устаткування, науково-методологічних основ регулювання та планування 

техногенно-екологічної безпеки; створення автоматизованих систем оцінки 



ризику і прогнозування надзвичайних ситуацій, розробка нормативно-методич-

ного забезпечення системи запобігання аваріям та подолання їх наслідків, 

інтегрування цієї системи у міжнародну систему повідомлення та 

взаємодопомоги у разі аварії; запровадження екологічного страхування на 

екологічно небезпечних виробництвах. 

Тому, особливу роль у діяльності держави відводиться: 

- правовому механізму, основу якого становить екологічне 

законодавство, визначаються перспективи його систематизації; 

- вдосконаленню правових засад управління і контролю в галузі 

забезпечення екологічної безпеки; 

- правовому стимулюванню громадян та їх об'єднань щодо здійснення 

природоохоронної діяльності, посилення еколого-правової освіти, науки, 

культури.  
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