
рационального использования водных ресурсов, а также предотвраще
ние и ликвидацию загрязнения, засорения, истощения вод, улучшения 
их состояния, обеспечение особого режима пользования водными 
объектами для природоохранных, лечебных, курортных и оздорови
тельных целей.
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МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

З прийняттям Україною євроінтеграційного напрямку та визнанням 
міжнародних принципів у сфері захисту навколишнього природнього 
середовища, необхідністю стає розкриття законодавчого забезпечення 
екологічних прав людини, їх механізмів у національному й міжнарод
ному праві, а також стан дотримання гарантій у сфері охорони 
навколишнього природного середовища.

На сьогодні екологічні права людини є серед найвищих соціальних 
цінностей. Тому в багатьох країнах світу екологічні права визнаються 
не лише самостійними правами, а й життєво необхідною основою для 
правового забезпечення задоволення біологічних та еколого-естетичних 
потреб людини [1, с 3].

На міжнародному рівні розроблялись основні міжнародні угоди по 
охороні навколишнього середовища, які почали визнавати основні
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екологічні права громадян і відносини між здатністю забезпечити 
основні права громадян і охорони навколишнього середовища.

Конференції ООН з проблем навколишнього середовища, 
провівши засідання в Стокгольмі з 5 по 16 червня 1972 року, проголо
шують, що людина є творінням і одночасно творцем свого довкілля, 
яка забезпечує його фізичне існування і надає йому можливості для 
інтелектуального, морального, соціального і духовного розвитку [2].

Підтверджуючи необхідність забезпечення екологічно обґрунтовано
го та сталого розвитку, а також зменшення і моніторингу значних 
шкідливих видів впливу на навколишнє середовище в цілому, у 
1991 році була прийнята Конвенція про оцінку впливу на навколишнє 
середовище в транскордонному контексті, яка ратифікована Україною 
13 березня 1999 року [3].

Будучи занепокоєними тим, що біологічне різноманіття суттєво 
зменшується внаслідок деяких видів людської діяльності та усвідом
люючи також велике значення біологічного різноманіття для еволюції і 
збереження підтримуючих життя систем біосфери, підтверджуючи, що 
збереження біологічного різноманіття є спільною справою для всього 
людства, 5 червня 1992 року ООН прийнята Конвенція про біологічне 
різноманіття, яка ратифікована Україною 29 листопада 1994 року [4].

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в про
цесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань довкілля 
прийнята 25 червня 1998 року, положення якої мають на меті сприяти 
захисту права кожної людини нинішнього і прийдешніх поколінь жити 
в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров’я та 
добробуту, закріпити дозвіл на участь громадськості в процесі 
прийняття рішень і на доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
навколишнього середовища [5].

На міжнародному рівні у сфері охорони навколишнього середови
ща, визначення прав і обов’язків, підстав відповідальності держав, 
фізичних і юридичних осіб прийняті ряд конвенцій: Рамкова конвен
ція ООН про зміну клімату (1992), Конвенція про цивільну 
відповідальність за шкоду від діяльності, небезпечної для навколишнь
ого середовища (1993) і т.д.

Україна здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення міжнародного 
співробітництва у галузі охорони навколишнього природного середо
вища з іншими державами, а також в рамках природоохоронної 
діяльності ООН та організацій, що входять в її систему, інших 
урядових і неурядових міжнародних організацій і відповідно повинна 
дотримуватись міжнародно визначених принципів механізму охорони 
навколишнього середовища.

З моментом прийняття міжнародних угод, які визначили основні 
принципи збереження навколишнього природнього середовища, 
активізувалось закріплення основних екологічних прав і гарантій на 
національному рівні. Це відбувалось за допомогою Конституції
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України, а також ЗУ»Про охорону навколишнього природного 
середовища»,які передбачають, що кожен має право на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням 
цього права шкоди, гарантується право вільного доступу до інформації 
про стан довкілля, також говоритьсяпро обов’язки громадян і 
повноваження урядуу галузі охорони навколишнього природного 
середовища,про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також 
право на її поширення.

Дійшовши висновків, хочу зазначити, що врегулювання екологічних 
прав як на національному, так і на міжнародному рівнях в умовах 
Євроінтеграції є достатньо врегульоване, але наступним та найваж
ливішим кроком є активізація громадянами Українисвоїх зусиль у 
відстоюванні своїх екологічних прав та гарантій. Активніше брати 
участь громадських організацій в обговоренні екологічних програм, 
вимагати гласності і демократизму при прийнятті рішень, що 
являтиметься підтвердженням виконання Україною взятих на себе 
зобов’язань у цій сфері.
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