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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

 

Екологічна безпека охоплює складний комплекс взаємозв’язків людини 

з навколишнім природним середовищем в процесі взаємодії з небезпечними 

речовинами (радіоактивними, хімічними, токсичними тощо), використанням 

руйнівних або небезпечних технологій і процесів, здійсненням різноманітних 

впливів на довкілля або з не контрольованими людиною процесами (стихійні 

сили природи). Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» визначає екологічну безпеку як стан навколишнього природного 

середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної 

обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я людей, що гарантується 

здійсненням широкого комплексу взаємопов’язаних екологічних, політичних, 

економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів. 

Довкілля вважається безпечним, коли його стан відповідає 

встановленим у законодавстві критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, 

санітарним вимогам, здатності задовольняти інтереси громадян.  

За якісними показниками стан довкілля можна представити трьома 

рівнями, де його якість розглядається, як сукупність природних та «набутих» 

властивостей, сформованих під впливом антропогенної діяльності, які 

відповідають встановленим екологічним, санітарно-гігієнічним нормативам, що 

забезпечують умови для розвитку і відтворення живих організмів, а особливо 

забезпечення нормальної життєдіяльності людини.  

Найвищий якісний рівень природного середовища являє собою чисте 

природне середовище. У цьому разі забруднення природного середовища є 



мінімальним, воно не спричиняє змін нормального екологічного стану в 

певному регіоні.  

До другого рівня слід віднести сприятливе природне середовище. Тут 

забруднення природного середовища можливе в межах, які не впливають на 

стан здоров’я людини і коли відсутні будь які неприємні фактори, викликані 

специфікою окремих виробництв.  

До третього рівня можна віднести безпечне природне середовище. На 

відміну від другого рівня тут допускається можливість наявності в природному 

середовищі певного регіону незагрозливих для людини негативних факторів.  

Однак, слід зазначити, що процес підтримки безпечного для життя та 

здоров’я громадян довкілля можливий лише при законодавчому закріпленні 

норм права, що забезпечують пріоритет екологічних вимог перед іншими.   До 

них належать: пріоритетність вимог екологічної безпеки; обов’язковість 

додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання 

природних ресурсів; гарантування екологічно безпечного середовища для 

життя та здоров’я людей. Відмінною рисою цих принципів від інших є 

забезпечення підтримання екологічної рівноваги на території України.  

Законодавче закріплення отримали заходи щодо забезпечення 

екологічної безпеки при здійсненні різних видів господарської діяльності, які 

можуть негативно впливати на навколишнє природне середовище, життя і 

здоров’я людини. У зв’язку з цим в літературі іноді слушно зазначається, що 

еколого-правові норми неоднорідні і регулюють різні види правовідносин. Одні 

спрямовані на охорону навколишнього природного середовища, закріплюють 

вимоги екологічної безпеки і є обов’язковими для виконання, а інші - 

встановлюють обов’язки щодо дотримання екологічних вимог та здійснення 

різноманітних видів господарської діяльності.  

Недотримання вимог екологічної безпеки створює екологічно 

небезпечну ситуацію, яка загрожує стану навколишнього природного 

середовища та здоров’ю людини, спричиняє різноманітні негативні наслідки.  



Тому, ефективність реалізації екологічної безпеки безпосередньо 

залежить від якості його правового забезпечення. Основними чинниками, які 

впливають на можливість держави вирішувати існуючі екологічні проблеми та 

запобігати виникненню нових є: 

- стабільність екологічного законодавства; 

- відсутність прогалин в екологічному законодавстві; 

- ефективність правозастосовної діяльності в галузі екології; 

-  наявність чіткої екологічної політики на всіх рівнях управління. 
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