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Проведено огляд питання тісного взаємозв’язку та взаємовпливу міжнародного 
екологічного права на систему державного екологічного права та природоохоронного 
законодавства. Розглянуто ряд міжнародних угод як передумов формування правових 
екологічних цінностей у контексті сталого розвитку суспільства. Зроблено висновок 
щодо гострої необхідності реалізації на практиці міжнародної правової співпраці. 
Ключові слова: природоохоронне законодавство, національне та міжнародне право. 

 

Проведен обзор взаимосвязи и взаимовлияния международного экологического права 
на систему государственного экологического права и природоохранного 
законодательства. Рассмотрен ряд международных соглашений, как предпосылок 
формирования правовых экологических ценностей в контексте устойчивого развития 
общества. Сделан вывод о крайней необходимости реализации на практике 
международного правового сотрудничества. 
Ключевые слова: природоохранное законодательство, национальное и международное 
право. 

 

The issue of close interconnection and interplay of international environmental law on the 
system of state environmental law and environmental legislation is reviewed. A number of 
international agreements are considered as prerequisites for the formation of legal 
environmental values in the context of sustainable development of society. It is concluded that 
there is an urgent need to implement international legal cooperation in practice. 
Keywords: environmental legislation, national and international law. 
 

Охорона навколишнього середовища з усіма її природними і соціальними 
компонентами насамперед є завданням внутрішньодержавного права окремих країн. Нині у 
всіх країнах існує розвинене національне законодавство з охорони природи і навколишнього 
середовища. Так, в Україні діють земельний, водний кодекси, законодавство про надра, про 
охорону здоров’я, про охорону навколишнього природного середовища і раціонального 
використання природних ресурсів. 

Однак, незважаючи на розвинену систему національного природоохоронного 
законодавства, виникає необхідність міжнародного співробітництва в цій сфері з метою 
збереження навколишнього середовища. Отже, необхідний взаємоприйнятний розвиток двох 
напрямків нормативної регламентації охорони навколишнього середовища – державно-
правового і міжнародно-правового. 

Під міжнародно-правовою охороною навколишнього середовища слід розуміти спільні 
заходи держав щодо запобігання забруднення атмосфери, вод Світового океану і його надр, 
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транскордонних річок, космічного простору та інших частин біосфери, що мають 
міжнародний характер, а також з охорони та раціонального використання рослинного і 
тваринного світу. Відповідно, держави зобов’язані не допускати в межах своїх державних 
кордонів таких дій, які мають шкідливий вплив на навколишнє середовище поза їх 
територією, забруднюють повітря, води і ґрунт, які не перебувають під суверенітетом будь-
якої держави, або завдають шкоди навколишньому середовищу в межах іншої держави. 
Цими принципами і повинні керуватися держави, здійснювати двостороннє і багатостороннє 
співробітництво в справі охорони навколишнього середовища. 

Міжнародне співробітництво у галузі охорони навколишнього середовища 
здійснюється на глобальному (всесвітньому), регіональному (напр., європейському, 
панамериканському, тихоокеанському тощо) та локальному (напр., придунайському, 
карпатському, азово-чорноморському) рівнях. 

Зміст міжнародно-правової охорони навколишнього середовища складають такі 
основні напрями діяльності: обмеження шкідливих впливів на навколишнє середовище; 
встановлення раціонального та екологічно доцільного режиму використання природних 
ресурсів; міжнародна охорона природних пам’ятників та резервацій; регулювання науково-
технічного співробітництва держав у сфері охорони навколишнього середовища. 

Перелік об’єктів навколишнього середовища, стосовно яких здійснюється міжнародно-
правова охорона, є досить широким. У цілому ж, можна виділити такі їх групи: об’єкти 
природного (живого) середовища – флора і фауна; об’єкти неживого середовища – морські і 
прісноводні басейни (гідросфера), повітряний басейн (атмосфера), ґрунт (літосфера), та 
космічний простір; об’єкти штучного середовища, утворені внаслідок діяльності людини. 

Міжнародно-правові принципи екологічного співробітництва вперше були 
сформульовані в Декларації Стокгольмської конференції ООН з проблем навколишнього 
середовища (1972 р.). У цьому документі розкрито сутність глобальних проблем екології, а 
також дані формулювання принципів охорони навколишнього середовища [1]. Всесвітня 
хартія природи (1982 р.) доповнила і уточнила принципи охорони навколишнього 
середовища і раціонального використання природних ресурсів. На Конференції ООН в Ріо-
де-Жанейро (1992 р.) була прийнята декларація, яка проголосила мету встановлення 
справедливого партнерства шляхом створення нових рівнів співробітництва між державами, 
ключовими секторами суспільства і окремими громадянами [2]. 

Принципи охорони навколишнього середовища закріплюють пріоритет прав людини на 
підтримку сприятливого навколишнього середовища та сталий розвиток. Люди мають право 
на здорове і плідне життя в гармонії з природою. Крім того, в Стокгольмській декларації 
проголошується, що природні ресурси Землі, включаючи повітря, воду, землю, флору і 
фауну, і особливо ділянки природних екосистем, повинні бути збережені на благо 
нинішнього і майбутніх поколінь шляхом ретельного планування та управління. 

Окрема група принципів підтверджує суверенне право держав на використання 
природних ресурсів. У декларації Стокгольмської конференції вказано, що держави мають 
суверенне право використовувати власні ресурси відповідно до своєї національної політики в 
підході до проблем навколишнього середовища. Саме держави несуть відповідальність за те, 
щоб діяльність в межах їх юрисдикції або контролю не завдавала шкоди навколишньому 
середовищу в інших державах або районах, що лежать за межами національної юрисдикції. 
Держави приймають ефективні законодавчі акти в галузі навколишнього середовища. 
Екологічні стандарти, цілі регламентації і пріоритети повинні відображати екологічні умови і 
умови розвитку, в яких вони застосовуються. Разом з тим стандарти, що застосовуються 
одними країнами, можуть бути недоречними і сполученими з необґрунтованими 
економічними і соціальними витратами в інших країнах, зокрема, що розвиваються. Тому в 
даному випадку діють міжнародні норми, що стосуються внутрішньодержавних 
правовідносин. Кожна держава має право застосовувати їх за посередництвом своїх 
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компетентних органів і у співпраці з іншими державами. Для досягнення стійкого розвитку і 
більш високої якості життя громадян, держави повинні обмежити і ліквідувати 
нежиттєздатні моделі виробництва та споживання і заохочувати відповідну демографічну 
політику. 

Інша група принципів визначає обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього 
середовища. Кожна людина покликана діяти відповідно до положень Всесвітньої хартії 
природи; кожна людина, що діє індивідуально, повинна прагнути забезпечити досягнення 
цілей і виконання положень Хартії (п. 24). У Ріо-де-Жанейрській декларації ці положення 
сформульовані наступним чином: 

• слід мобілізувати творчі сили молоді світу з метою формування глобального 
партнерства, щоб досягти ефекту сталого розвитку і забезпечити безпечне майбутнє для 
планети; 

• довкілля та природні ресурси народів, що живуть в умовах гноблення, панування і 
окупації, повинні бути захищені. 

Особливу відповідальність людини за збереження і розумне управління об’єктами 
живої природи і її середовища, які знаходяться під серйозною загрозою в зв’язку з рядом 
несприятливих факторів, закріплюють принципи відповідальності за охорону навколишнього 
середовища. Вони сформульовані у Всесвітній хартії природи: 

• генетична основа життя на Землі не повинна наражатися на небезпеку; 

• кількість особин кожної форми життя, дикої чи одомашненої, повинна зберігатися 
принаймні на тому рівні, який достатній для її виживання; необхідне для цього середовище 
проживання слід зберігати; 

• принципи збереження природи застосовуються до всіх частин земної поверхні – суші 
або моря, атмосфери; особливий захист повинен забезпечуватися унікальним районам і 
типових представників усіх видів екосистем і середовища існування рідкісних або 
зникаючих видів; 

• використовувані людиною екосистеми і організми, а також ресурси суші, моря і 
атмосфери повинні управлятися таким чином, щоб можна було забезпечити і зберегти їх 
оптимальну і постійну продуктивність, але без шкоди для цілісності тих екосистем або видів, 
з якими вони співіснують. 

Використання природних ресурсів регулюється принципами використання природних 
ресурсів: 

• біологічні ресурси використовуються лише в межах їх природної здатності до 
відновлення; 

• продуктивність ґрунтів підтримується або поліпшується завдяки заходам по 
збереженню їх довгострокової родючості; 

• ресурси багаторазового користування, включаючи воду, використовуються повторно 
або підлягають рециркуляції; 

• невідновлювані ресурси одноразового користування експлуатуються в міру, з 
урахуванням їх запасів, раціональних можливостей їх переробки для споживання і сумісності 
їх експлуатації з природними системами. 

Слід утримуватися від будь-якого скидання забруднюючих речовин в природні 
системи. Це регулюють норми про запобігання забрудненню навколишнього середовища та 
інших шкідливих впливів на природу. Якщо такий вплив неминучий, то забруднюючі 
речовини слід знешкоджувати в тих місцях, де вони виробляються, з використанням 
найбільш досконалих засобів, наявних у розпорядженні виробників. Крім того, необхідне 
застосування особливих заходів обережності з метою не допускати скидання радіоактивних і 
токсичних відходів. Діяльність, здатна надавати шкідливий вплив на природу, повинна 
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піддаватися контролю; при цьому слід використовувати відповідну технологію, яка 
дозволить зменшити масштаби несприятливих наслідків для природи. 

Охорона навколишнього середовища здійснюється і у випадках збройних конфліктів. 
Війна неминуче надає руйнівну дію на природу. Тому держави повинні поважати 
міжнародне право, що забезпечує захист навколишнього середовища під час збройних 
конфліктів [3]. Світ, розвиток і охорона навколишнього середовища взаємозалежні і 
неподільні. Держави повинні вирішувати свої екологічні суперечки мирним шляхом і 
належними засобами відповідно до Статуту ООН [4]. 

У «Порядку денному на XXI століття», прийнятому ООН (2000 р.), було намічено 
стратегію розвитку світової спільноти, що передбачала охорону навколишнього середовища 
та раціональне використання природних ресурсів, збереження біологічного різноманіття 
природи, екологічно безпечне застосування високих технологій. 

На Стокгольмській конференції прийнято План заходів щодо навколишнього 
середовища, в межах якого Генеральна Асамблея ООН заснувала в 1972 р. Програму ООН з 
навколишнього середовища (ЮНЕП). Ця програма координує діяльність органів і установ 
системи ООН щодо включення природоохоронних елементів в свою діяльність і створення 
нових спеціалізованих організацій, що займаються екологічними питаннями. ЮНЕП діє так 
званими програмними методами, які реалізуються в три етапи. Перший етап передбачає збір 
інформації про екологічні проблеми і вживаються зусилля по їх вирішенню. На другому 
етапі визначаються цілі та стратегії, плануються окремі заходи. На третьому – відбувається 
відбір заходів, що отримують підтримку Фонду навколишнього середовища. Збір і 
поширення інформації здійснюється ЮНЕП в межах «Глобальної системи спостереження». 
Реалізація цих заходів дозволить забезпечити позитивну динаміку зміни найважливіших 
взаємопов’язаних індикаторів, що відображають стабільне функціонування, збалансовану 
взаємодію соціальної, економічної та екологічної сфер. 

Отже, як бачимо, екологічне право тісно пов’язане з міжнародним правом, оскільки 
проблема забезпечення екологічної безпеки з регіональної та національної перетворилась на 
глобальну. Про це свідчать усі згадані вище угоди, прийняті міжнародними екологічними 
форумами, наявність великої кількості спеціалізованих міжнародних організацій. Реалізація 
на практиці наукових, правових та інших програм подолання відповідних проблем знайшло 
також відображення в оголошенні 5 червня Всесвітнім днем охорони навколишнього 
середовища. 

На сучасному етапі життя людство чітко усвідомило, що гармонійного 
взаємовідношення з природним середовищем побудувати в окремо взятій державі на 
національному рівні неможливо. Насамперед це зумовлено тим, що природа «не знає і не 
визнає» державних кордонів, державної політики, економіки, ідеології, моралі та інших 
національних чинників, які впливають на стан довкілля. Природа тільки відчуває їх та 
відповідно реагує. Слід також пам’ятати, що поза межами національної юрисдикції 
знаходяться природні об’єкти та ресурси (Світового океану, Арктики, близького космосу), 
котрі інтенсивно використовуються світовою спільнотою. 

Таким чином, на цьому етапі міжнародне екологічне право щодо українського 
екологічного права не є догмою, а слугує суворим керівництвом до дії як засіб адаптації. 
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