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Анотація 
У статті проведено дослідження сучасних правових аспектів, які регламентують сукупність екологічних 
прав громадян, а також основних засад, що забезпечують їх реалізацію у практичній площині. Досліджено 
сутність та зміст екологічного права, структуровано його функціонал та основні форми прояву. 
Проаналізовано діюча вітчизняна система гарантій реалізації екологічних прав людини. Доповнено її 
методико-практичні аспекти з позицій відокремлення інституційної складової із наявними формами 
прояву. Функціональний концепт екологічного права визначений і досліджений з позицій одного з найбільш 
перспективного, пріоритетного і ключового елементу сталого розвитку суспільства і національних 
економік у сучасній практиці розвинутих країн світу. Представлено авторський підхід до формування 
системи інструментів організаційно-економічного механізму забезпечення реалізації конституційних 
екологічних прав громадян. Досліджено провідний світовий досвід реалізації суспільних екологічних прав. 
Визначено, що екологічні пріоритети, права і цілі постають базовими стратегічними домінантами 
подальшого розвитку суспільства, як на рівні провідних національних економік, так і у глобальному 
масштабі. За результатами дослідження та систематизації зарубіжного і вітчизняного досвіду визначено 
пріоритетні напрями подальшого удосконалення забезпечення гарантій реалізації екологічних прав 
громадян. Серед основних з найбільш перспективних напрямів для вітчизняної практики рекомендовано: 
врахування прогресивного світового досвіду розробки й прийняття екологічного кодексу, використання 
цифрових інструментів сприяння реалізації екологічних програм і проэктів розвитку, забезпечення 
гарантій доступу суспільства до відповідної інформації, поширення практики екологічного аудиту та 
складання екологічної звітності. Визначено, що підґрунтям механізму реалізації екологічних прав 
населення країни має стати підвищення рівня суспільної свідомості, популяризація глобальних та 
національних ініціатив сталого розвитку, підвищення рівня загальнонаціональної екологічної культури. 

Ключові слова: екологічні права, гарантії, екологічна безпека, конституційні гарантії, сталий розвиток, 
механізм забезпечення реалізації екологічних прав.  
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Abstract 
The article researches modern legal aspects that regulate the set of environmental rights of citizens, as well as the basic 
principles that ensure their implementation in the practice. The essence and content of environmental law were studied, 
its functionality and main forms of manifestation were structured. The current domestic system of guarantees for the 
realization of environmental human rights is analyzed. Its methodological and practical aspects were supplemented from 
the standpoint of separating the institutional component from the existing forms of manifestation. The functional concept 
of environmental law is defined and studied from the standpoint of one of the most promising, priority and key elements 
of the sustainable development of society and national economies in the modern practice of the developed countries of the 
world. The author's approach to the formation of a system of tools for the organizational and economic mechanism for 
ensuring the implementation of the constitutional environmental rights of citizens is presented. The world's leading 
experience in the implementation of social environmental rights has been studied. It was determined that environmental 
priorities, rights and goals become the basic strategic dominants of the further development of society, both at the level of 
leading national economies and on a global scale. According to the results of research and systematization of foreign and 
domestic experience, priority directions for further improvement of guaranteeing the implementation of environmental 
rights of citizens have been determined. Among the main and most promising directions for domestic practice are 
recommended: taking into account the progressive world experience of developing and adopting the environmental code, 
using digital tools to promote the implementation of environmental programs and development projects, ensuring the 
guarantee of society's access to relevant information, spreading the practice of environmental auditing and drawing up 
environmental reporting. It was determined that raising the level of public awareness, popularizing global and national 
sustainable development initiatives, and raising the level of national environmental culture should be the basis of the 
mechanism for realizing the environmental rights of the country's population. 

Keywords: environmental rights, guarantees, environmental safety, constitutional guarantees, sustainable 
development, mechanism for ensuring the implementation of environmental rights. 

JEL classification: К32 

Вступ 

Екологічні проблеми та питання за останні роки постають все більш актуальними 
та викликають значнии  інтерес у всіх сферах економічного, політичного та суспільного 
життя як у національному, так і у глобальному масштабах. Перетин площин 
екологічного права і суспільних прав людини на чисте навколишнє середовище 
викликає появу нових можливостеи  управління, покращення рівня якості життя 
населення, удосконалення механізмів захисту прав теперішніх та маи бутніх поколінь, 
збереження природних ресурсів як основи існування людства. Екологічні права є 
основними правами людини та суспільства. Пріоритети останніх десятиліть, коли 
наи більшу цінність отримали матеріальні права і блага, у теперішніи  час активно 
трансформуються у напрямі набуття, використання і захисту прав на сприятливе 
навколишнє середовище, яке постає головною передумовою якісного життя людини та 
реалізації  всіх інших прав суспільства.  
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Актуальність та значимість правових аспектів реалізації  екологічного права 
сформували передумови виключного інтересу до даної  проблематики з боку значної  
кількості відомих вітчизняних та зарубіжних вчених. Питання правового забезпечення 
екологічних прав громадян і суспільства останніми роками постають ключовим трендом 
у дослідженнях і публікаціях авторів, серед яких значнии  внесок зробили: Андреи цев В., 
Антонюк У., Борденюк О., Глуханчук О., Демчук Т., Дрижак В., Ємець Л., Корж З., 
Ніценко В., Сливка М., Шелудяков Р. та інші вчені.  

Формулювання цілей статті 

Метою статті є дослідження правових аспектів гарантіи  реалізації  екологічних 
прав людини та суспільства за сучасних умов вирішення екологічних питань у 
вітчизняніи  та зарубіжніи  практиці.    

Виклад основного матеріалу 

Конституціи ні екологічні права людини тісно асоціюються з правами на довкілля, 
чисте навколишнє середовище, які вже постають базисом для задоволення інших 
життєво необхідних прав і потреб, наприклад, права на здоров’я та права на життя та 
и ого певну тривалість. Екологічні права та обов’язки громадян характеризуються як 
сукупність правових норм і засобів у сфері задоволення інтересів з охорони та 
відтворення екологічних систем та ї х складових, охорони навколишнього середовища та 
забезпечення екологічної  безпеки [1, с. 44; 2, с. 21]. Ґрунтовні дослідження 
Андреи цева В.І. у даному нормативно-практичному контексті дозволили и ому виділити 
до окремої  комплексної  галузі – «право екологічної  безпеки» [3, с. 20].   

Площина екологічних прав має певну структурованість і передбачає: 1) право на 
користування чистим повітрям, водою, землею, іншими природними ресурсами; 2) 
право на отримання матеріальних і нематеріальних благ, пов’язаних із використанням 
природних ресурсів і навколишнього середовища (рекреаціи ні, естетичні потреби 
тощо); 3) право на безпечні товари і послуги; 4) право на безпечну по відношенню до 
навколишнього середовища поведінку інших суб’єктів суспільства; 5) право на захист 
екологічних інтересів та відшкодування збитків і наслідків у разі завдання шкоди 
власному здоров’ю та життю; 6) право на інформацію та участь у екологічних проєктах, 
право брати участь у вирішенні соціально значимих екологічних питань; 7) право на 
одержання екологічної  освіти; 8) право на екологічну безпеку; 9) інші права. 

Сфера реалізації  екологічних прав громадян та суспільства зазнає значних 
трансформаціи  та и  досі не є повною мірою опрацьованою як з концептуальних, так і з 
правових і практичних позиціи . Сам концепт «екологічні права» є досить 
перспективним, визначении  пріоритетним і прии нятии  як ключові засади сталого 
розвитку суспільства і національних економік у більшості розвинутих краї н світу. Проте, 
часто істотні труднощі виникають при перетворенні даного концепту на діючии  
інституціи нии  механізм з відповідним нормативно-правовим забезпеченням. Досить 
потужним залишається дисбаланс інтересів бізнесу та людини (суспільства) у частині 
екологічних аспектів ї х розвитку, невідпрацьованими є конкретні інструменти и ого 
відновлення з боку державних органів управління, часто невисоким постає ступінь 
соціально-екологічної  відповідальності суб’єктів господарювання та громадян. Поряд з 
цим, екологічні аспекти, а и  відповідно, і екологічні права, обов’язки і відповідальність 
все частіше стають ключовими засадами управління на всіх рівнях господарювання.     

Необхідність забезпечення відповідних екологічних прав людини викликає 
необхідність формування і надання відповідних гарантіи  з боку інституціи них органів 
управління. Вчені серед таких гарантіи  розрізняють загальні (економічні), юридичні та 
організаціи ні гарантії  [4, с. 51]. Антонюк У.В. дану систему гарантіи  екологічного права 
у межах національного простору доповнює соціальними, політичними, ідеологічними 
засадами [5, с. 102].  
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До економічних гарантіи  відносять захист матеріальних інтересів суб’єктів 
суспільства у екологічному просторі. Чисельні науковці у складі економічних гарантіи  у 
першу чергу виділяють права людини на екологічно безпечні продукти харчування [6, 
с. 109; 7, с. 10]. Юридичні гарантії  передбачають набір інструментів і форм забезпечення 
реалізації  екологічних прав, обов’язків і відповідальності у нормативно-правовому 
форматі. Конституцією Украї ни закріплені базові юридичні гарантії  екологічних прав 
людини: права на об’єктивну інформацію про навколишнє середовище, у т.ч право на 
екологічну інформацію від приватних бізнес-суб’єктів, та право на відшкодування 
негативних наслідків, спричинених порушенням законодавства у частині екологічних 
аспектів. 

Організаціи ні гарантії  екологічного права людини об’єднують заходи, методи та 
форми охорони навколишнього середовища, відновлення біо- та природних ресурсів, що 
здіи снюються інституціи ними органами та публічними організаціями на різних рівнях 
господарського управління. З огляду на зміст та специфіку засобів забезпечення 
реалізації  екологічного права у суспільстві вважаємо доцільним доповнити систему 
гарантіи  групою інституціи них гарантіи  (рис. 1).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Гарантії реалізації екологічних прав громадянина та суспільства 
Джерело: складено автором за [1 – 4, 8].  
Юридичні критерії  реалізації  екологічного права людини у законодавстві Украї ни 

доповнено також у вигляді конкретних індикаторів та ї х кількісного значення: гранично 
допустима концентрація шкідливих речовин у елементах навколишнього середовища, 
гранично допустима концентрація шкідливих у продуктах харчування, максимально 
можливі ступені акустичного, електромагнітного, радіаціи ного тощо впливу на складові 
навколишнього середовища [9].   

Світовии  досвід свідчить, що процедура запровадження екологічного права 
людини у фундаментальнии  правовии  базис має прои ти наступні основні етапи: 1 етап 
– визнання права суспільства та окремих ї ї  суб’єктів на чисте навколишнє середовище 
та формування відповідної  екокультури як організаціи ного базису управління. На цьому 
етапі держава та суспільство бере на себе зобов’язання та відповідальність щодо 
охорони, збереження та відновлення природних ресурсів і навколишнього середовища 
для забезпечення якості життя населення. На другому етапі права людини на 
екологічнии  захист та належні екологічні умови життя мають бути процесуально 
відпрацьовані та закріплені у відповідних законодавчих актах, кодексах, концепціях 
стратегічного розвитку. На третьому етапі екологічні права мають бути включені до 
складу конституціи них прав як фундаментальні та такі, що формують основу правого 
механізму державного управління.     

Конституційні гарантії забезпечення екологічного права 

Економічні гарантії Юридичні гарантії 

Право на безпечні 
продукти харчування, 
непродовольчі товари і 
послуги, право на життя 
в екологічно чистому 

середовищі 

Мета: підвищення рівня якості життя громадян, забезпечення екологічних прав теперішніх та маи бутніх 
поколінь, збереження цілісності навколишнього середовища, забезпечення екологічної  безпеки 

суспільства 

Право на достовірну 
інформацію, право на 
відшкодування шкоди 
здоров’ю або маи на, 

право участі у 
процесуальних заходах 

судового  порядку 

Організаційні  
гарантії 

Методи та форми 
охорони 

навколишнього 
середовища, право на 
учать у екологічних 
заходах, система 
екологічної  освіти 

Інституційні гарантії 

Здіи снення державних 
заходів щодо охорони, 

відновлення та відтворення 
біоресурсів та 

навколишнього середовища,  
гарантії  екологічної  

відповідальності, захист від 
пандеміи   
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В Украї ні такими нормативно-правовими актами постають Закон Украї ни «Про 
охорону навколишнього природного середовища», Закон Украї ни «Про основні засади 
(стратегію) державної  екологічної  політики Украї ни на період до 2030 року» [10], 
Стратегія національної  безпеки Украї ни «Безпека людини – безпека Украї ни», 
Конституція Украї ни, у якіи  зазначено що «…людина, ї ї  здоров’я, права та безпека 
складають основну соціальну цінність» [11].   

Відповідно до чинного законодавства сукупність зобов’язань держави щодо 
механізму забезпечення екологічних прав громадян має забезпечуватись за рахунок 
здіи снення наступних основних заходів: 1) покращення стану навколишнього 
середовища; 2) запобігання шкідливому та руи нівному впливу з боку діяльності 
суб’єктів господарювання; 3) забезпечення фінансування, планування та виконання 
природоохоронних заходів; 4) відшкодування шкоди здоров’ю громадян внаслідок дії  
факторів і подіи , пов’язаних з порушенням чинного екологічного законодавства; 5) 
формування системи інформаціи но-аналітичного забезпечення управління 
природоохоронною діяльністю; 6) гарантування права громадян краї ни на доступ до 
безпечного навколишнього середовища та екологічних благ.  

Розробка та реалізація механізму реалізації  забезпечення конституціи них 
екологічних прав людини формує декілька важливих аспектів соціально-економічного 
управління та юридичного супроводження. Так, можливість визнання прав людини і 
суспільства на екологічне навколишнє середовище постає передумовою закріплення у 
чинному законодавстві законного права жити у чистому гідному середовищі, яке 
сьогодні розглядається як фундаментальне право людини. Розробка процесуальних 
норм, що дозволяють громадянам захищати свої  права жити у на чистому 
навколишньому середовищі, формують дієві інструменти участі суспільства у процесах 
управління і прии нятті рішень, які стосуються екологічних питань. Це відкриває поле 
для активізації  суспільних екологічних ініціатив на більш високому рівні із чіткими 
важелями впливу на значимі для населення питання. Крім того, механізм гарантування 
захисту екологічних прав формує чіткі межі відповідальності уряду у питаннях захисту 
навколишнього середовища на загальнодержавному і місцевому рівнях управління, що 
також формує певні гарантії  суспільству.   

За сучасних умов інструменти механізму гарантування та захисту екологічних 
прав громадян постіи но удосконалюються та набувають нових форм і змісту. Наи більше 
розповсюдження у практиці забезпечення гарантіи  реалізації  екологічних прав 
отримали інструменти, представлені на рис. 2. 

З точки зору практичної  реалізації  складними на сьогодні залишаються 
механізми та інструменти відшкодування шкоди, заподіяної  громадянам внаслідок 
порушення екологічного законодавства. Недосконалість методів кількісного виміру та 
визначення шкоди, заподіяною здоров’ю та маи бутньому стану фізичної  особи 
внаслідок порушення ї ї  екологічних прав, постає значними недоліком при використанні 
адміністративних і судових важелів захисту. В основному, кількісна оцінка такої  шкоди 
визначається за даними проведених медичних, наукових та екологічних експертиз. 
Разом з тим, як зазначають вітчизняні експерти, судова практика відшкодування 
завданої  шкоди внаслідок порушення екологічних прав громадян в Украї ні є досить 
суперечною та недосконалою, а подібні звернення не набули такого масового характеру, 
як у зарубіжних краї нах [12].   

У 2021 р. рада ООН з прав людини прии няла резолюцію, яка визнає право людини 
на чисте, здорове та стале навколишнє середовище одним з основних прав людини, яке 
було визнано 150 краї нами. Базисом цієї  резолюції  постала Стокгольмська декларація 
1972 року, яка визначала, що «…людина має право на свободу, рівність і адекватні умови 
життя у навколишньому середовищі, якість якого дозволяє вести гідне та благополучне 
життя» [13]. Характер такого права на чисте навколишнє середовище у світовіи  практиці 
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багатьох краї н носить статус «права-вимоги». З юридичної  точки зору право на чисте 
навколишнє середовище має свої  процесуальні та істотні наслідки. У зв’язку з цим, 
краї ни, що прии няли до національної  практики резолюцію ООН, розробили та 
використовують елементи, які забезпечують ефективне здіи снення права громадян на 
еко-середовище.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Інструменти організаційно-економічного механізму забезпечення 

реалізації конституційних екологічних прав громадян  
Джерело: авторська розробка  
Конституціи ні права на здорове і чисте навколишнє середовище громадян 

передбачають дотримання процесуальних прав (право на отримання відповідної  
інформації , право на захист прав у судовому порядку, право на участь у вирішенні 
важливих для суспільства екологічних питань і питань, пов’язаних з впливом 
господарської  діяльності на природні ресурси та навколишнє середовище тощо). 

Поряд із процесуальними аспектами конституціи не право на чисте середовище 
передбачає також матеріальну и ого складову, яка проявляється у можливості 
отримання відповідних благ, послуг, товарів, які не наносять шкоди здоров’ю людини та 
забезпечують реалізацію и ого права на гідне і здорове життя (чисте повітря, безпечні 
умови життя, безпечні продукти харчування та непродовольчі товари тощо).  

Поряд з цим, світові аналітики сьогодні зауважують, що реалізація та захист прав 
людини на чисте та безпечне для життя навколишнє середовище постає складним з 
точки зору механізмів реалізації  та державного контролю завданням [14-16]. Одним з 
напрямів реалізації  даної  проблеми може стати прии няття екологічного кодексу, у 
якому буде закріплена сукупність норм екологічного права. На сьогодні у світі діє 
практика правових норм органічного екологічного кодексу або екологічного кодексу 
(Франція, Швеція). Сучасна екологічна політика розвинутих краї н світу ґрунтується на 
глобальніи  концепції  сталого розвитку, реалізації  права кожного громадянина на 

Інструменти механізму забезпечення екологічних прав суб’єктів 

Екологічна політика та стратегія розвитку  

Використання важелів контролю за діяльністю господарюючих суб’єктів та станом еко-
середовища 

Пільгове кредитування для стимулювання використання еко-технологіи  виробництва 

Часткове відшкодування коштів за закупівлю еко-обладнання та екотехнологіи  виробництва 
(екосубсидії  та дотації )  

Пряме фінансування природоохоронних та екологічних заходів  за рахунок місцевих та 
державного бюджетів  

Система адміністративних фінансових, адміністративних та кримінальних стягнень  

Тарифи за використання природних ресурсів для юридичних осіб   

Популяризація та підтримка глобальної  концепції  сталого розвитку, реалізація програм і проєктів 
сталого національного господарювання  

Фінансування науки та науково-технічних розробок у сфері захисту навколишнього середовища 
та еко-виробництва 

Подальша активна інтеграція у світову практику захисту навколишнього середовища  

Планування, прогнозування, оцінка, аналіз, екологічна експертиза, екологічна звітність   

Надання податкових пільг бізнесу за раціональне використання   природних ресурсів, 
впровадження ресурсозберігаючих технологіи  
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сприятливе навколишнє середовище, зміцнення законності та дієвості інструментів з 
и ого захисту та забезпеченні екологічної  безпеки.  

Для досягнення цілеи  сталого розвитку, одним з визначальних серед яких 
постають екологічні права людини, необхідним є збалансування таких прав у контексті 
високого рівня екологічної  свідомості, відповідних обов’язків та відповідальності 
суспільства за збереження навколишнього природного середовища. Права реалізуються 
у тіи  же площині, де є високии  рівень відповідальності та громадянської  свідомості. 
Лише за такого підходу можливо забезпечити охорону, збереження та частково 
відтворення та відновлення природних ресурсів, необхідних для забезпечення гідного 
рівня життя теперішніх і маи бутніх поколінь.     

У частині удосконалення механізмів реалізації  і гарантіи  економічних прав 
людини та суспільства актуальними формами є створення онлаи н платформ з 
актуальною інформацією про поточнии  стан довкілля того чи іншого регіону (населення 
пункту): стан повітря, питної  води, водои м для відпочинку. У багатьох краї нах створені 
і діють спеціалізовані екологічні судові інстанції  та трибунали із відповідним 
повноваженнями та функціональним спектром обов’язків у спектрі сприяння 
національніи  екологічніи  політиці сталого розвитку (Національнии  зелении  трибунал 
Індії , екологічнии  суд Швеції ).   

Важливого значення у забезпеченні реалізації  екологічного права людини і 
суспільства сьогодні набувають комплексні програми сталого розвитку на різних рівнях 
господарського управління. Так, перспективним для національної  економіки може стати 
обґрунтування програм і проєктів сталого розвитку міст, промислових або сільських 
територіи . Центральним елементом таких програм є розробка соціально-економічних та 
екологічних моделеи  сталого розвитку, які стратегічно орієнтовані на досягнення цілеи  
сталого розвитку регіонів (населених пунктів, галузеи ). У європеи ськіи  практиці вже 
сьогодні діють місцеві комітети (ради) з питань сталого розвитку, зокрема, у розв’язанні 
екологічних питань на місцевому та регіональному рівнях. Механізм фінансового 
забезпечення екологічно сталих проєктів і програм може ґрунтуватись на поєднанні 
державного, місцевого фінансування та механізмі державно-приватного партнерства. 

Виключно важливе значення у реалізації  гарантіи  на екологічні права має підви-
щення рівня інформаціи ної  доступності та залучення суспільства до інформаціи них 
джерел. Напрямами розв’язання даного завдання може постати подальша цифровізація 
національної  економіки, зокрема, створення digital-платформ, які надаватимуть вільнии  
та швидкии  доступ до інформації  з екологічних питань всім користувачам, доступ до 
судових процесуальних інструментів і рішень у частині екологічних справ. Цифрові 
інструменти також сприятимуть пошуку потенціи них інвестиціи них ресурсів для 
реалізації  екологічних проєктів і програм як на національному, так і на міжнародному 
платформному рівні управління фінансовим капіталом.  

Захист екологічних прав суспільства потребує постіи ного удосконалення системи 
екологічних стандартів і вимог, які є обов’язковими для всіх суб’єктів суспільно-
господарських відносин. Актуальними для вітчизняної  практики бізнесу постають такі 
інструменти, як екологічнии  аудит та екологічна звітність, які у краї нах ЄС вже здіи -
снюються на обов’язковіи  основі та сприи маються бізнесом і суспільством як інструмент 
забезпечення прозорості, здобуття довіри до компаніи  з боку споживачів і соціально 
активних груп, нарощування репутаціи ного капіталу і вартості бізнесу у цілому.  

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Проведені дослідження показали, що екологічні права у теперішніи  час постають 
основними правами людини та суспільства, які у коротко- та довгостроковіи  
перспективі визначатимуть можливості забезпечення гідних умов існування людства та 
якості життя населення. Гарантії  реалізації  конституціи них екологічних прав діють у 
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таких основних вимірах: економічніи , безпосередньо юридичніи , організаціи ніи  та 
інституціи ніи , які мають у сукупності становити єдинии  механізм ї х здіи снення. 
Основними інструментами організаціи но-економічного механізму реалізації  
екологічних прав мають стати: екологічні стратегії  і програми, економічне 
прогнозування и  планування, важелі фінансового забезпечення реалізації  екологічних 
програм (інвестиції , дотації , пільги, кредити), важелі екологічного контролю і 
екологічна звітність, засновані на сучасних екологічних стандартах. Суспільно 
необхідним підґрунтям реалізації  екологічних прав людини має стати підвищення рівня 
суспільної  свідомості, популяризація глобальних та національних ініціатив сталого 
розвитку, підвищення рівня загальнонаціональної  екологічної  культури. Напрямами 
подальшого удосконалення заходів інституціи ної  підтримки реалізації  екологічних 
прав населення краї ни можуть стати прии няття національного екологічного кодексу, 
реалізація екологічних моделеи  сталого розвитку регіонів і міст, цифровізація 
управління розв’язанням екологічних питань, зокрема, у частині інформатизації  
суспільства та пошуку інвестиціи них ресурсів для здіи снення екологічних програм.  
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