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правових явищ обумовлено підходом ученого до міжнародного 
права, його природі. Найбільш часто у вітчизняній науці міжна-
родного права домінує позитивістський підхід, який, однак, не є 
безперечним. Критичне ставлення до позитивістської теорії права 
висловлював Л. І. Петражицький, вказуючи, що одна з проблем 
юридичного позитивізму, що виводить право з волі держави або 
державного примусу, полягає в тому, що, хоча міжнародне право, з 
цієї точки зору, і не підпадає під позитивістське визначення права, 
тим не менш, більшість позитивістів змушені рахуватися з реаль-
ністю і визнавати міжнародне право в якості різновиду права.

Позитивний аналіз міжнародного морського права властивий 
класичному курсу «Міжнародне морське право» Д. Коломбоса. На 
це звертають увагу А. К. Жудро і М. І. Лазарев у вступній статті 
до книги: «Автор книги є не лише ученим, але і більшою мірою 
юристом-практиком, який звик мати справу в основному з позитив-
ними нормами міжнародного морського права. Саме «позитивізм» 
Д. Коломбоса – сильна сторона курсу. Зокрема, автор прекрасно 
володіє мистецтвом юридичного аналізу норм міжнародного права 
і його праця побудована передусім на такому аналізі».

Позитивний аналіз притаманний більшості досліджень в га-
лузі міжнародного морського права, коли як дослідження в галузі 
міжнародно-правової охорони навколишнього середовища харак-
теризують великою різноманітністю підходів, що використовують-
ся, а так само методологічних прийомів і способів, що обумовлено 
особливостями міжнародного права навколишнього середовища.
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ПРАВОВЕ РЕгулЮВАннЯ ТЕРиТОРіАлЬнОгО 
ТА лАнДшАфТнОгО ПлАнуВАннЯ В укРАїні 
ТА ЄВРОПі: ПОРіВнЯлЬнА хАРАкТЕРисТикА

Політика просторового планування пов’язується не тільки з 
відновленням і збереженням екосистем, а і з необхідністю охоро-
няти і примножувати природні ресурси, які підтримують баланс 
екологічних мереж, підвищують привабливість і рекреаційну цін-
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ність регіонів і поліпшують якість життя. На міжнародному рівні 
при просторовому плануванні враховуються положення Конвенції 
про збереження дикої флори і фауни та природних середовищ іс-
нування в Європі [1] і Загальноєвропейської стратегії збереження 
біологічного й ландшафтного різноманіття [2].

Для політики просторового розвитку Європи велике значен-
ня має співробітництво між різними адміністративними рівнями. 
Співробітництво має бути організовано таким чином, щоб місце-
ві і регіональні органи влади могли узгоджувати власні завдання 
просторового розвитку із заходами, що ухвалені на вищому рівні, 
а національні органи влади, у свою чергу, використати при ухва-
ленні своїх рішень, завдання, плани і проекти, запропоновані на 
регіональному та місцевому рівнях. В той час, коли національні 
органи влади фокусують свою увагу головним чином на питаннях 
транснаціонального, національного та міжрегіонального значення, 
регіональний рівень відповідає разом з місцевими органами влади 
і громадськістю за забезпечення сталості й узгодженості просто-
рового розвитку. Таким чином, усі рівні, працюючи разом, мають 
забезпечити сталий просторовий розвиток [3].

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудів-
ної діяльності» забезпечення сталого розвитку населених пунктів 
з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, збе-
реження, створення та відновлення рекреаційних, природоохорон-
них, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, 
скверів, окремих зелених насаджень досягається, насамперед, за 
допомогою здійснення планування територій.

На державному рівні таке планування здійснюється шляхом 
розроблення Генеральної схеми планування території України, 
схем планування окремих частин території країни. На регіонально-
му – шляхом розроблення схем планування території Автономної 
Республіки Крим, областей та районів. Щодо планування терито-
рій на місцевому рівні, то воно здійснюється шляхом розробки та 
затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зону-
вання територій та детальних планів території.

На відміну від законодавства України, питання про просторо-
ве планування та планування землеустрою в Європі розглядається 
комплексно та більш широко. Так, законодавство ФРН вирізняє 
ландшафтне планування від інших видів планування, як, напри-
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клад, просторове планування. Якщо порівнювати зміст ландшаф-
тного планування за законодавством ФРН та поняття територі-
ального планування за законодавством України, перше є більш 
вузьким та спеціалізованим поняттям щодо охорони рослинного 
світу. Так, досліджуючи дану тему О. Л. Дубовик писала: «Осо-
бливо важливим інструментом охорони природи є вже згадуване 
планування ландшафту (№ 13 Федерального закону про охорону 
природи). Планування ландшафту є природоохоронним профе-
сійним плануванням, що здійснюється Землями. У № 15 перед-
бачають три типи ландшафтних планів: а) програма ландшафтів, 
що являє собою вимоги та заходи охорони природи та догляду за 
ландшафтами на території всієї держави; б) рамкові плани ланд-
шафтів, що конкретизують ці плани для окремих частин держави, 
але в цілому охоплюють всю територію держави; в) плани ланд-
шафтів, що мають локальний характер. Ступені планування засно-
вуються кожна на попередній. З двох вищих ступеней в певних ви-
падках може випасти одна [4, с. 715-716]. Планування ландшафтів 
засновується на точному аналізі реальних даних. На цій підставі 
розроблюються огляд сучасного стану ландшафтів та прогноз на 
майбутнє, що конкретизує загальну мету охорони природи, а та-
кож встановлюється перелік конкретних вимог та заходів для до-
сягнення цих цілей. Планування ландшафту складно пов’язане з 
загальним просторовим плануванням та іншими видами плану-
вання. Програма догляду за ландшафтами, рамочні ландшафтні 
плани, що окреслюють межі для локальних ландшафтних планів, 
є невід’ємною складовою частиною загального ландшафтного 
планування» [4, с.716].

В Україні досвіду ландшафтного планування, майже, немає. 
Нажаль, територіальне планування в Україні ґрунтується на місто-
будівному підході. На наш погляд, застосування в нашій країні ме-
тодів і принципів ландшафтного планування повинно бути одним 
з аспектів регіональної політики і регіонального планування. Воно 
може стати потужним інструментом регулювання природоохорон-
ної діяльності у вирішенні завдань територіального планування, 
земле- і лісовпорядкування, здійсненні будівельних, транспортних 
та інших проектів.
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МЕжДунАРОДнО-ПРАВОВОЕ РЕгулиРОВАниЕ 
БОРЬБы с зАсОРЕниЕМ ОкОлОзЕМнОгО 

кОсМичЕскОгО ПРОсТРАнсТВА

На протяжении последних десятилетий объемы космичес-
кой деятельности непрерывно возрастают. Кроме положительных 
эффектов, к которым приводит использование и исследование кос-
мического пространства, космическая деятельность также сопря-
жена со многими рисками и угрозами. Одной из актуальных про-
блем современного международного права является недопущение 
дальнейшего засорения околоземного космического пространства.

Засорение космического пространства началось с первых лет 
освоения космоса. В 1993 году проблема космического мусора в 
рамках доклада Генерального секретаря ООН «Воздействие кос-
мической деятельности на окружающую среду» впервые была 
названа глобальной, носящей международный характер. Можно 
говорить только об общем засорении околоземного пространства 
Земли, нет засорения отдельного национального участка околозем-
ной орбиты.


