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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Взаємовідносини людини і природи споконвіку були непростими. Але 

особливого загострення вони набули наприкінці XX ст., коли господарсько - 

перетворююча діяльність людства за масштабністю та інтенсивністю зрівнялася 

з природними геологічними процесами і фактично поставила земну цивілізацію 

на межу екологічної катастрофи. 

У сучасних умовах екологічні проблеми стають дедалі важливішим 

чинником економічного розвитку більшості регіонів України. Аналіз основних 

тенденцій і характеру змін чинників екологічної безпеки регіонів переконливо 

доводить, що збереження високої енерго- та ресурсоємності економіки України 

за умов подальшого виснаження земельних, водних, мінерально-сировинних та 

біотичних ресурсів неминуче призведе до формування масштабних загроз 

національній безпеці в екологічній і природно-техногенній сферах [1].  

Сьогодні екологічна безпека становить одну з фундаментальних 

складових національної безпеки України. 

Механізм правового забезпечення екологічної політики України 

обумовлений обраними заходами регіональної екологічної політики, тобто має 

похідний від них характер. 

До головних складових механізму реалізації основних напрямів 

державної екологічної політики України у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки 

належать: державна інституційна інфраструктура проведення 

природоохоронної політики, законодавчо-правовий механізм регулювання 



виробничої діяльності юридичних і фізичних осіб щодо охорони, використання 

природних ресурсів та їх відводів; економічний механізм природокористування 

та природоохоронної діяльності; механізми реалізації міжнародних, 

національних регіональних, галузевих та місцевих природоохоронних 

програм.[2] 

Науковець В.І. Андрейцев виходитячи із наукових позицій, що право 

екологічної безпеки - це система правових норм ті інших юридичних засобів, 

які спрямовані на створення умов для реалізації суб'єктивного права громадян 

на екологічну безпеку та захист його в разі порушення, регулювання відносин 

щодо здійснення екологічно небезпечної діяльності з метою запобігання 

погіршення екологічної обстановки, виникненню небезпеки для природних 

систем і населення, а також здійснення у разі виникнення екологічної 

небезпеки системи заходів, спрямованих на ліквідацію небезпечних наслідків, 

визначення, екологічно небезпечних територій і об'єктів, встановлення 

особливого статусу осіб, потерпілих від негативних наслідків природної стихії 

чи техногенного впливу.[3] 

На жаль, закони, що приймаються в екологічній сфері України, є 

недосконалими, більшою мірою декларативними та неконкретними, 

характеризуються нечітким та непрозорим механізмом регулювання 

відповідних процедур (екологічне нормування, ліцензування та ін.),   

відсутністю дієвих механізмів та інструментів реалізації нормативних вимог.  

На даний час Україна перебуває в умовах економічної та політичної 

нестабільності. Забезпечення екологічної безпеки відходить на другий план.  

Крім цього, постає питання фінансування заходів передбачених у екологічних 

програмах.  

Проте, прийняття наказу Мінприроди свідчить про прагнення України 

слідувати європейським тенденціям і намір запровадити модель “зеленої 

економіки”. 

Таким чином, головними завданнями формування державної екологічної 

політики України в сучасних умовах є: створення нової системи екологічного 



законодавства та екологізації інших законодавств 

(кримінального,адміністративного, цивільного, підприємницького та ін.), а 

також формування та реалізація державного механізму забезпечення реалізації 

правових екологічних вимог та їх імплементація до екологічного законодавства 

Європи та інших розвинутих країн світу. 
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