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Рассматривается важность экологического права и необходимость знания экологического законодательст-
ва. В этой связи обращается внимание на актуальности изучения предмета «Экологическое право» в общеобра-
зовательных и высших учебных заведениях, а также на необходимости активизации экологического образова-
ния граждан. 
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Importance of ecolaw and necessity of knowledge of ecological legislation is examined. In this connection attention 

applies on actuality of study of object «ecolaw» in general and higher educational establishments, and also on the ne-
cessity of activation of ecological education of citizens. 

Keywords: ecolaw, ecological legislation ecological education. 
 

 
Вступ. Отримавши незалежність, Україна повернулась обличчям до екологічних про-

блем. Були прийняті численні закони та підзаконні акти з актуальних екологічних питань і по 
суті екологічне законодавство стало оновленим, дієвим, яке і надалі вдосконалюється. Крім 
того, було ратифіковано низку міжнародно-правових угод, які згідно з Конституцією Украї-
ни стають нормами нашого національного законодавства [1]. На жаль, екологічне законодав-
ство не діє, оскільки в більшості випадків є досить загальним, не враховує економічних мож-
ливостей підприємств, і загалом ситуацій на місцевому рівні. 

Незважаючи на те, що можливість захисту екологічних прав передбачена законодавст-
вом, громадяни не завжди реально користуються своїм законним правом. Це пов’язано, у пе-
ршу чергу, з низьким рівнем знань екологічного законодавства. Однак час вимагає наявності 
належних екологічних знань не тільки у фахівців цієї сфери, а й у кожного громадянина дер-
жави. 

Мета роботи. Визначити місце екологічної освіти у загальній системі освіти в Україні. У 
зв’язку з цим наголосити на важливості і необхідності визнання цінності екологічного права, 
що ґрунтується на моральному ставленні до природи. З огляду на це, акцентувати увагу на 
актуальності вивчення предмету «Екологічне право», оскільки в даний час має місце погір-
шення екологічної ситуації, причинами якої слід вважати еколого-правовий нігілізм та ігно-
рування вимог екологічної безпеки у господарській діяльності. 

На думку багатьох вчених-юристів, які ведуть дослідження в галузі екології, починати 
долати ці негативні явища слід з екологічної освіти, а також просвітньої роботи серед насе-
лення. Необхідність цього обумовлена недостатньою обізнаністю щодо екологічних прав та 
обов’язків, закріплених у Конституції України, Законі України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» [1,2] та інших законодавчих актах, а також гарантій реалізації цих 
прав, тобто спеціальних засобів практичного їх застосування. 

З огляду на вищезазначене слід особливо приділяти увагу питанню екологічної освіти та 
вивченню окремої дисципліни «Екологічне право». 

Матеріал і результати досліджень. Основний Закон нашої держави – Конституція Укра-
їни 1996 року закріпила основні екологічні проблеми, а саме: питання екологічної безпеки, 
використання природних ресурсів, охорони довкілля. Закріплення основних проблем в пер-
шу чергу стосується прав людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля, на відшкоду-
вання завданої шкоди та інформацію про стан довкілля, якість продуктів харчування і пред-
метів побуту (ст. 50), права користуватися природними об’єктами, права власності народу 

mailto:nich@polytech.poltava.ua


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 1/2008(1) 

68 

(ст. 13), в тому числі право власності на землю (ст. 14), конституційний обов’язок людини не 
заподіювати шкоду природі та відшкодувати завдані їй збитки (ст. 66). Згідно зі ст. 21 Кон-
ституції України екологічні права належать до невідчужуваних, непорушних прав людини, 
як такі, що у теорії права належать до її природних прав. 

Конституція України містить, також, і інші норми, які закріплюють повноваження всіх 
органів державної влади і місцевого самоврядування стосовно екологічної сфери. 

У ст. 16 Конституції України зазначено, що обов’язком держави є забезпечення екологіч-
ної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на  території України, подолання наслідків 
Чорнобильської аварії – катастрофи планетарного масштабу та збереження генофонду украї-
нського народу. Безперечно, що в екологічному аспекті Україна – це постчорнобильська 
держава, тому що наслідки цієї трагедії дуже значні і породили безліч екологічних проблем. 
Саме тому сформувалась ціла галузь законодавства, норми якої покликані сприяти подолан-
ню цих наслідків. 

Головним джерелом права навколишнього природного середовища крім Конституції 
України є Закон «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 
року, де у ст. 50, зокрема, визначається екологічна безпека як такий стан середовища, за яко-
го забезпечується запобігання погіршенню і викликанню небезпеки для здоров’я людей. 

Отже, екологічна безпека є напрямком державної екологічної політики. Значна увага до 
цієї проблеми на конституційному, законодавчому та підзаконному рівнях свідчить про те, 
що норми, які регламентують відносини, пов’язані з екологічною безпекою, становлять 
окремий блок законодавства України. 

У цьому зв’язку важливе значення має ухвалення Верховною Радою України 16 січня 
1997 року Концепції (основ державної політики) національної безпеки України. Одним із 
важливих завдань цієї Концепції є «забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності 
суспільства», визначивши, що забезпечення цієї безпеки у екологічній сфері є актуальним 
напрямом суспільства і держави. Отже, екологічна безпека є складовою частиною загальної 
національної безпеки, яка, в свою чергу, тісно пов’язана з всеосяжною системою міжнарод-
ної безпеки. 

Новим етапом у розвитку екологічного законодавства України є прийняття нового Земе-
льного кодексу України 25 жовтня 2001 року [3], який чітко закріпив як регламентуючі, так і 
застерігаючи норми і відкриває шлях для здійснення поступових етапів земельної і аграрної 
реформи та формування класичних ринкових земельних відносин. Крім того, на відміну від 
попереднього Земельного кодексу, у наявності високий рівень екологізації норм. У розвиток 
земельного законодавства на базі Земельного кодексу України буде прийнята ще ціла низка 
законів, які будуть сприяти створенню належних механізмів втілення в життя положень цьо-
го важливого документу [3]. 

Загалом в останні роки спостерігається екологізація тих галузей законодавства, які регу-
люють суспільні відносини у сфері взаємодії суспільства і природи. До таких галузей нале-
жать конституційне, адміністративне, цивільне, господарське, трудове, кримінальне право та 
ін. Загальновідомо, що стан використання природних ресурсів у наш час як населенням, так і 
суб’єктами господарювання є, м’яко кажучи, незадовільним, а інколи і злочинним. Так, 5 
квітня 2001 року Верховна Рада України прийняла новий Кримінальний кодекс України, 
який на відміну від Кримінального кодексу 1960 року містить окремий розділ «Злочини про-
ти довкілля». У Кримінальному кодексі 2001 року передбачена відповідальність за 19 стат-
тями, у яких санкції 17 статей передбачають обмеження або позбавлення волі до 5 років, а 2-
х – до 10 років. Виділення злочинів проти довкілля в окремий розділ, суворість санкцій за їх 
вчинення свідчить про те, що на державному рівні значна увага приділяється обов’язковому 
захисту довкілля. 

З урахуванням великого масиву екологічного законодавства, труднощі, пов’язані з пошу-
ком і реалізацією необхідних екологічних норм як правозастосовчими органами, так і грома-
дянами у літературі слушно наголошується на проведенні кодифікації екологічного законо-
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давства. Безперечно, що Екологічний кодекс повинен стати основним джерелом екологічно-
го права і комплексним нормативним актом екологічного законодавства. 

Отже, розвиток екологічного законодавства вимагає поширення екологічних знань, що 
набуваються завдяки екологічній освіті як елемента загальної системи освіти. 

Рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 20.12.2001 року затверджена 
Концепція екологічної освіти, яка набуває сьогодні ваги актуального і важливого державного 
документа. Концепція складена з урахуванням сучасного стану і перспектив розвитку суспі-
льного знання, спрямована на перебудову змісту освіти й виховання відповідно вимогам часу 
та основним положенням Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті та базується 
на сформульованій у Посланні Президента України до Верховної Ради України «Україна – 
поступ у ХХІ століття». 

У Концепції екологічна освіта розглядається як неперервний процес, що охоплює всі ві-
кові, соціальні та професійні групи населення, а також всі рівні освіти: дошкільне виховання, 
загальну середню екологічну освіту, середню професійну екологічну освіту, вищу екологіч-
ну, післядипломну екологічну освіту. 

Одним із принципів державної політики у галузі екологічної освіти Концепція визначає її 
комплексність та безперервність процесу екологічного навчання в системі освіти. Оскільки у 
дошкільному вихованні головну роль відіграє родинне виховання, у даній статті автор акцен-
тує увагу на двох головних рівнях екологічної освіти: загальній середній екологічній освіті, 
яка у свою чергу охоплює початкові, основний та старші класи, та вищій екологічній освіті, 
яка за одним з напрямків стосується формування екологічної культури фахівців за різним 
фахом [4]. 

Загальновідомо, що активізувати набуття екологічних знань необхідно, в першу чергу, у 
загальноосвітній школі, адже у переважній більшості саме підлітки є порушниками екологі-
чного законодавства, навіть не усвідомлюючи, яких збитків спричиняє їх поведінка навко-
лишньому середовищу. Тому вивчення екологічного права в рамках дисципліни «Основи 
права» є недостатнім і не відповідає потребам у підвищенні екологічної культури. Екологіч-
на освіта та виховання у загальноосвітній школі – це формування особистості учня, його 
уміння передбачати наслідки своєї поведінки в природі та суспільстві. Учні повинні вчитися 
розуміти системний принцип організації життя та природи і таких цінностей, які становлять 
необхідну передумову існування нації, держави й особистості в ній. 

Не викликає заперечень, що необхідність знань екологічного права стає чи не найбільш 
важливою умовою, коли молода людина виходить на простір самостійного життя. Прикро, 
коли людина з вищою освітою демонструє відсутність знань екологічного законодавства, 
своїх прав і обов’язків в сфері екології. Зокрема, мова йде про вищу освіту, яку здобувають 
студенти економічних та технічних вузів, адже вивчення такого предмету як «Екологічне 
право» взагалі не передбачається, що безумовно не відповідає положенням Концепції щодо 
безперервної екологічної освіти [5]. 

У зв’язку з цим, слід наголосити на тому, що з метою підвищення рівня правової освіти 
населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також за-
безпечення їх конституційного права – знати свої права і обов’язки, - в Україні з 2001 р. діє 
Національна програма правової освіти населення [4], затверджена Указом Президента Украї-
ни від 18 жовтня 2001 р. У Загальних положеннях Програми сказано, що потребують вирі-
шення на державному рівні питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подо-
лання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про право. 

Серед основних завдань Програми є, зокрема, підвищення правової підготовки населен-
ня. Одним з нових напрямків реалізації Програми є координація діяльності органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних і культурних 
закладів, наукових установ, видавництв, видавничих організацій, засобів масової інформації 
у сфері правової освіти. 

Приємною новиною для вітчизняних правознавців стала звістка про те, що наприкінці 
2006 року у м. Києві за участю представників Міністерства освіти і науки України та Мініс-
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терства юстиції України, педагогічних вузів та шкіл України відбувся «круглий стіл», де бу-
ло прийнято рішення про створення робочої групи, яка розроблятиме Концепцію безперерв-
ної правової освіти в Україні та План заходів щодо її впровадження [6]. 

Учасники «круглого столу» дійшли висновку, що у межах загальнообов’язкового курсу 
«Основи правознавства», який викладається у 9-му класі середньої школи, якісна правова 
освіта неможлива. Отже, нагальною є потреба впровадження безперервної правової освіти, 
починаючи з дошкільного навчального закладу, з наступним продовженням у школі та вузі. 

Висновки. Предмет «Екологічне право» повинен бути одним із провідних серед загаль-
ноосвітніх базових дисциплін гуманітарного циклу і впроваджений в усіх загальноосвітніх 
навчальних закладах, оскільки загалом підпорядковується основній меті – формуванню сві-
тоглядних цінностей учнів. Крім того, вивчення такого предмету як «Екологічне право» має 
завершуватись у випускних класах підсумковим курсом з екології та підсумковим контролем 
отриманих знань. 

Актуальним є питання впровадження окремої дисципліни «Екологічне право» не тільки у 
вузах, які готують спеціалістів з правознавства та екологів. Тому екологічна освіта у вищому 
навчальному закладі є продовженням базової середньої освіти на поступовому, більш висо-
кому рівні з метою формування у студентів високої екологічної культури, глибоких екологі-
чних знань. 

Одним з першочергових завдань є розробка програми курсу з екології відповідно до ви-
мог часу, профілю вищого навчального закладу та особливостей регіону. У зв’язку з цим, ра-
зом з обов’язковим курсом базових екологічних знань, повинно бути впроваджено спеціаль-
ний курс залежно від профілю вищого навчального закладу. 

Ведучи мову про необхідність безперервної екологічної освіти і виховання слід наголоси-
ти на важливості підвищення правової активності в екологічній сфері, що пов’язана з правом 
громадян на об’єднання в громадські правоохоронні формування і закріплена у Законі Укра-
їни «Про охорону навколишнього природного середовища». Адже саме з цим правом тісно 
пов’язана реалізація й інших екологічних прав, зокрема, права на екологічну інформацію, 
здійснення громадського екологічного контролю, права на проведення громадської екологіч-
ної експертизи тощо. 
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