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Тема уроку:  Еколого-економічні проблеми використання 

природних ресурсів. Екологічна експертиза 

Мета уроку: сформувати знання учнів про екологію, середовище,                        

людину.  

Тип уроку: засвоєння нових знань 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Захист навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки 

країни, регулювання природокористування здійснюється правовими 

(юридичними), організаційно-адміністративними й економічними 

методами. 

Правовий механізм є основою організаційного управління екологічною 

безпекою, основою проведення державної екологічної політики. Він повинен 

забезпечувати реалізацію науково обґрунтованих принципів охорони 

навколишнього середовища, раціонального використання природних 

ресурсів і екологічну безпеку життєдіяльності людей; встановлювати науково 

обґрунтовані правила поведінки людей, підприємств і організації стосовно 

екологічного аспекту діяльності. 

Екологічне правовключає: 

– складання і затвердження основних законів, у тому числі: 

Конституції, державних законів, урядових підзаконних актів, відомчих 

нормативних актів, нормативних актів місцевих органів влади та інших 

документів, яки є обов‘язковими до виконання і яки регулюють проведення 

організаційно-адміністративних заходів, права й обов‘язки, відповідальність 

та інші норми діяльності в сфері вирішення екологічних питань; 

– формулювання і затвердження екологічних норм 

природокористування й охорони навколишнього середовища – стандарти і 



нормативи використання надр, ґрунтів, води, повітря, рослинного і 

тваринного світу, рекреаційних ресурсів і т.п.; 

– складання і затвердження еколого-економічних, еколого-соціальних 

показників державного контролю за станом навколишнього середовища та 

діяльністю об’єктів господарства. 

В Конституції України питанням охорони довкілля та забезпечення 

екологічної безпеки присвячені статті 16, 50 і 66. 

Поряд з ними основними документами, які регулюють державну 

екологічну політику в Україні, є Закон України “Про охорону навколишнього 

природного середовища”, який був прийнятий 25.06.1991 (до 2003 р. внесено 

ряд змін), таПостанова Верховної Ради України “Про основні напрями 

державної політики України у галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”(5.03.1998) 

(останню часто називають Державною екологічною програмою). Вони 

гарантують громадянам України право на екологічну безпеку; формулюють 

основні принципи охорони природи і раціонального використання ресурсів; 

передбачають екологізацію матеріального виробництва та інших сфер 

господарювання, збереження природних комплексів, гласність і 

демократизацію у вирішенні екологічних проблем, дисциплінарну, 

адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність за порушення норм 

екологічного законодавства. Документами передбачено: введення 

економічного механізму регулювання природокористування (платежі за 

ресурси і забруднення, створення екологічних фондів і т.п.), обов‘язковість 

проведення екологічної експертизи екологічно-небезпечних об‘єктів, 

формування державного моніторингу за станом навколишнього середовища, 

розробка державних стандартів якості навколишнього середовища і 

нормування впливів на нього. 

Значний внесок в розробку юридичних основ екологічної політики 

нашої держави внесли також: 

– Земельний кодекс України (13.03.1991, оновлений 25.10.2001); 



– Лісовий кодекс України (21.01.1994); 

– Кодекс України про надра (27.07.1994); 

– Водний кодекс України (06.06.1995); 

– Закон України про природно-заповідний фонду країни(16.06.1992 з 

наступними змінами); 

– Закон України про охорону атмосферного повітря (16.10.1992 з 

наступними змінами); 

– Закон України про тваринний світ(03.03.1993); 

– Закон України про захист рослин (14.10.1998) іЗакон України про 

рослинний світ(09.04.1999). 

Ці документи регулюють раціональне використання основних 

природних сфер: атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери. 

В Україні діє також ряд нормативних документів в області 

використання небезпечних речовин і відходів: Закон України про пестициди і 

агрохімікати (2.03.1995),Закон України про відходи(05.03.1998) та ін. 

Значна кількість законів присвячена питанням радіаційного 

забруднення та іонізуючого випромінювання, використанню радіоактивних 

відходів, проблемам подолання наслідків Чорнобильської аварії: Закон 

України про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку (08.02.1995),Закон України про поводження з радіоактивними 

відходами (30.06.1995),Закон України про видобування і переробку уранових 

руд (9.11.1997),Закон України про захист людини від впливу іонізуючих 

випромінювань (14.01.1998) та ін. 

Ряд документів присвячений екологічним аспектам охорони праці та 

здоров‘я людей: Закон України про охорону праці (14.10.1992 з подальшими 

змінами),Основи законодавства України про охорону здоров‘я(19.11.1992 з 

подальшими змінами),Закон України про забезпечення санітарного і 

епідемічного благополуччя населення(24.02.1994), Закон України про якість 

та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини(23.12.1997) та ін. 



Значний внесок в вирішення проблем вдосконалення 

природокористування зробила розробка Закону України про екологічну 

експертизу (9.02.1995).З останніх документів слід звернути увагу наЗакон 

України про загальнодержавну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000–2015 роки. 

Велике значення для реалізації конкретного механізму раціоналізації 

природокористування мають ряд постанов Кабінету Міністрів України, 

відповідних державних і відомчих інструкцій і методик 

розрахунків платежів (з 1998 року – зборів) за використання природних 

ресурсів, за порушення природного середовища (за забруднення, захоронення 

відходів і т.п.), оцінки нанесених збитків, штрафних санкцій, що мають силу 

державних документів і є обов‘язковими до виконання. 

Екологічні злочини караються відповідно до вимог Кримінального 

кодексу України. До екологічних злочинів належать екоцид; забруднення 

води, повітря, ґрунтів; знищення і пошкодження рослинного і тваринного 

світу, знищення критичних місць проживання; незаконне мисливство та 

заготівля водяних рослин і тварин; порушення правил охорони 

навколишнього середовища під час виконання робіт; порушення правил 

обороту екологічно небезпечних речовин та відходів; незаконне обертання 

сильнодіючих або отруйних речовин; порушення правил охорони та 

використання надр; порушення режиму особливо охоронних природних 

територій і природних об‘єктів; порушення правил безпеки під час обертання 

мікробіологічних, або інших біологічних агентів чи токсинів; незаконне 

обертання радіоактивних матеріалів; приховування інформації про 

обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров‘я людей та ін. 

(Запольський, Салюк, 2001, С.319-320). За скоєні екологічні злочини можуть 

бути нараховані штрафи, звільнення з роботи, позбавлення воли в залежності 

від розмірів нанесених збитків. 

Незважаючи на те, що у створенні міцної екологічної законодавчої бази 

України зроблено багато, вона має ще значні недоліки. 



По-перше, в вирішенні екологічних питань панує сферний (по 

природних сферах) підхід, хоча сама природа існує у вигляді складних 

комплексних систем. Це відповідне не сприяє ефективному вирішенню 

природозахисних завдань. 

По-друге, законодавча база в цілому розроблена ще недостатньо в 

порівнянні з високорозвиненими країнами, де законодавчим нормам 

підпорядкований буквально кожен крок людської діяльності, особливо у 

сфері захисту інтересів населення від негативного екологічного впливу. 

По-третє, головна проблема не в тому, що наші закони погані, а в тому 

що дуже низька виконавча дисципліна. Наприклад, судових справ з 

екологічних питань в нас розглядається лише незначна кількість. Скоріше 

всього причина подібної ситуації ховається в низькій екологічної свідомості 

основної частки населення, в тому числі, керівного складу. До цього також 

можна додати слабкий рівень розробки конкретного механізму (підзаконних 

актів, інструкцій та інших подібних документів) виконання основних 

екологічних законів. Тобто закони є, але вони не працюють. 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

1. Що включає екологічне право ? 

2. Які злочини належить до екологічних ? 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 


