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Таким чином, враховуючи визначення поняття та особливості публічного адмініструван-
ня в теорії аграрного права, а також сутність «державного управління» в чинному законодав-
стві України, публічне адміністрування в аграрному праві України можна визначити як законо-
давчо забезпечений процес цілеспрямованого комплексного впливу, який здійснюється суб’єк-
тами владних повноважень (органами державної влади та / або місцевого самоврядування) та 
полягає в здійсненні функцій регулюючого, стимулюючого, дозвільного характеру стосовно 
діяльності суб’єктів аграрних правовідносин (об’єкт публічного адміністрування) в спосіб, який 
максимально забезпечуватиме використання такими суб’єктами всього можливого потенціалу 
(державно-управлінського, економічного, організаційного тощо) з метою підвищення ефектив-
ності їхньої діяльності. 
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ЩОДО НАПРЯМІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТРАНСПОРТ 

 

Транспорт є однією з найважливіших галузей економіки і покликаний задовольняти по-
треби населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Разом з цим сфера транспорту за-
лишається одним із найбільших забруднювачів навколишнього природного середовища (далі – 
НПС). Так, сфера впливу транспорту на НПС досить розгалужена і включає хімічне та фізич-
не забруднення атмосферного повітря, забруднення земельних ресурсів, забруднення водних 
об’єктів1. Крім того, транспорт належить до основних джерел викидів парникових газів. 

Сьогодні Україна взяла на себе зобов’язання щодо приведення національного законо-
давства про охорону НПС відповідно до міжнародних актів, ратифікованих Верховною Радою 
України, та законодавства ЄС. Більшість положень цих актів відповідним чином імплементо-
вані до національного законодавства і стали обов’язковими для виконання всіма учасниками 
екологічних відносин. Так, сьогодні створена розгалужена система екологічного законодавства, 
яка включає такі основні законодавчі акти, як закони «Про охорону навколишнього природно-
го середовища»2, «Про оцінку впливу на довкілля»3, «Про стратегічну екологічну оцінку»4, 
«Про екологічний аудит»5, «Про відходи»6, а також природоресурсні закони та кодекси, 
прийняті на їхнє виконання підзаконні акти. Разом з цим відповідні принципи охорони НПС 
та екологічні вимоги щодо здійснення господарської діяльності, закріплені в екологічному 
законодавстві, не повною мірою реалізовані у спеціальному законодавстві, що регулює окремі 
галузі господарства, зокрема, галузь транспорту. Одним зі шляхів удосконалення правового 
забезпечення господарської діяльності у сфері транспорту вбачається екологізація законодав-
ства, що регулює цю діяльність. 

У науковій літературі питання екологізації різних елементів суспільного життя набува-
ють неабиякої актуальності. Проблемами екологізації окремих галузей законодавства займа-

 
1 Проблеми права екологічної безпеки: навч. посіб. / М. В. Краснова, Г. І. Балюк, А. Г. Бобкова та ін. / за заг. 

ред. М. В. Краснової та Р. С. Кіріна; відп. ред. В. І. Андрейцев; М-во освіти і науки України; Київ. нац. ун-т, Нац. 

гірн. ун-т. Дніпро: НГУ, 2016. С. 333. 
2 Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. Відомості Верховної 

Ради України. 1991. № 41. Ст. 546. 
3 Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 р. Відомості Верховної Ради України. 2017. 

№ 29. Ст. 315. 
4 Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України від 20.03.2018 р. Відомості Верховної Ради України. 

2018. № 16. Ст. 138. 
5 Про екологічний аудит: Закон України від 24.06.2004 р. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 45. Ст. 500. 
6 Про відходи: Закон України від 05.03.1998 р. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 36. Ст. 242. 
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лись такі провідні науковці, як В. І. Андрейцев, Н. О. Багай, А. П. Гетьман, А. К. Голіченков, 
Н. В. Ільків, Н. Р. Кобецька, Н. В. Кравець, М. В. Краснова, В. Л. Мунтян, К. О. Настечко, 
В. В. Петров, Ю. С. Шемшученко та інші. Однак питання екологізації законодавства про транс-
порт не були предметом самостійного дослідження. 

Метою дослідження є аналіз законодавчих актів у сфері транспорту на предмет враху-

вання базових принципів охорони НПС та забезпечення екологічної безпеки, а також визна-

чення основних напрямів екологізації законодавства про транспорт. 

Під «екологізацією законодавства» пропонується розуміти впровадження норм екологіч-

ного права в акти тих галузей законодавства, які регулюють управлінську, господарську, рек-

реаційну та іншу діяльність, що тією чи іншою мірою впливає на НПС1. Визначаючи ступінь 

екологізації законодавства про транспорт, доцільно звернутись до Закону України «Про охо-

рону НПС», який визначає базові принципи охорони довкілля, а також Стратегії державної 

екологічної політики України на період до 2030 року2, яка є на сьогодні основним програмним 

документом, що вказує на першочергові екологічні проблеми, а також стратегічні цілі та за-

вдання, які мають бути досягнені (далі – Стратегія 2030). 

Метою державної екологічної політики, згідно із Стратегією 2030, є досягнення доброго 

стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-еко-

номічного розвитку України. Серед основних засад державної екологічної політики: досягнен-

ня Україною Цілей Сталого Розвитку; сприяння збалансованому (сталому) розвитку шляхом 

досягнення збалансованості складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної); орієн-

тування на пріоритети збалансованого (сталого) розвитку; інтегрування екологічних вимог під 

час розроблення і затвердження документів державного планування, галузевого (секторального), 

регіонального та місцевого розвитку та у процесі прийняття рішень про провадження плано-

ваної діяльності об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля; стимулювання державою 

вітчизняних суб’єктів господарювання, які здійснюють скорочення викидів парникових газів, 

зниження показників енерго- та ресурсоємності, модернізацію виробництва, спрямовану на 

зменшення негативного впливу на НПС. 

Зазначені засади державної політики та загальні принципи охорони НПС, передбачені 

ст. 3 Закону «Про охорону НПС», мають бути враховані не лише в спеціальному екологічному 

законодавстві, а й інших нормативно-правових актах, що регулюють господарську діяльність, 

яка справляє шкідливий вплив на НПС, зокрема, транспортну галузь. Законодавство про транс-

порт складають чисельні нормативно-правові акти різної юридичної сили. В рамках цієї роботи 

проаналізовано, наскільки в законах, що регулюють діяльність залізничного та автомобільного 

транспорту, враховано вимоги екологічного законодавства щодо провадження такої діяльності. 

Такий аналіз надав підстави говорити про наступне. 

1. Згідно із Законом України «Про транспорт»3, одним із завдань державного управління 

в галузі транспорту є охорона НПС від шкідливого впливу транспорту (ст. 3). Це завдання реа-

лізується через встановлення вимог до транспортних засобів (ст. 10), обов’язків підприємств 

транспорту забезпечувати охорону НПС (ст. 12, ст. 16), встановлення відповідальності підпри-

ємств транспорту за шкоду, заподіяну НПС (ст. 13). Окрему увагу приділено загальним вимо-

гам до використання земель транспорту, обов’язкам підприємств не допускати їхнього забруд-

нення промисловими та іншими відходами, встановлювати охоронні зони. Відповідальність за 

утримання в належному стані цих земель законом покладено на керівників підприємств транс-

порту. 

2. Менший ступінь екологізації встановлений Законом України «Про залізничний транс-

порт»4. Так, в ст.ст. 11, 22 Закон передбачає загальні вимоги щодо забезпечення екологічної 

безпеки лише для підприємств залізничного транспорту загального користування (при цьому 

 
1 Экологическое право России: словарь юридических терминов / А. К. Голиченков. М.: Городец. 2008. С. 366. 
2 Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон 

України від 28.02.2019 р. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 16. Ст. 70. 
3 Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 51. Ст. 446. 
4 Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 40. 

Ст. 183. 
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статті не передбачають жодних обов’язків для промислового залізничного транспорту); вимо-

ги щодо рухомого складу, обладнання та інших технічних засобів, які постачаються залізнич-

ному транспорту, які повинні відповідати вимогам безпеки руху, схоронності вантажів, охо-

рони праці, екологічної безпеки. 
3. Більшого ступеня екологізації зазнав Закон України «Про автомобільний транспорт»1. 

Одним із завдань державного регулювання у сфері автомобільного транспорту вказано охоро-
ну довкілля від шкідливого впливу автомобільного транспорту, що свідчить про пріоритет-
ність екобезпеки в цій підгалузі (ст. 15). Для виконання цього завдання Законом запроваджу-
ється сертифікація і стандартизація, які дозволяють захистити інтереси споживачів і держави 
у питаннях безпеки перевезень для життя, здоров’я людей та майна осіб, охорони довкілля 
(ст. 8). Такими, що відповідають принципам охорони НПС, є положення ст. 20 Закону, а саме: 
конструкція та технічний стан транспортних засобів мають забезпечувати відповідність нормам 
стосовно викидів забруднювальних речовин, парникових газів, електромагнітних завад, рівню 
шуму та інших чинників негативного впливу на людину та довкілля. Крім того, законодавством 
про автомобільний транспорт передбачено здійснення контролю технічного стану транспорт-
них засобів, в тому числі щодо чинників, які негативно впливають на НПС (ст. 23), а також 
вимоги до автомобільного палива, мастильних матеріалів, які мають відповідати встановле-
ним законодавством вимогам та технічним вимогам виробників транспортних засобів (ст. 24). 

Виходячи з вищевказаного, основними напрямами екологізації зазначеного законодавства 
мають стати такі: 

1. Врахування принципу обов’язковості оцінки впливу на довкілля (ОВД). Окремі види 
діяльності, що регулюються законодавством про транспорт, належать до тих, що підлягають 
ОВД, згідно із Законом України «Про ОВД»2 (наприклад, будівництво залізничних вокзалів, 
залізничних колій і споруд, перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантажен-
ня різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту, автомобільних 
доріг загального користування, виробництво і ремонт залізничного рухомого складу та устат-
кування для інфраструктури залізничного транспорту та інші (ч.ч. 2–3 ст. 3)). Однак законо-
давство про транспорт не містить жодного посилання на таку обов’язкову умову здійснення 
цієї діяльності. 

2. Врахування результатів стратегічної екологічної оцінки як одного з принципів охоро-
ни НПС має бути відбито в спеціальному законодавстві про транспорт, а також конкретизова-
но документи державного планування, які мають піддаватись такій оцінці на виконання Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцінку»3. Жоден із законів, що досліджувався, не містить 
вимоги проведення СЕО щодо відповідних програм розвитку транспорту (наприклад, ст. 14 
Закону «Про автомобільний транспорт). 

3. Врахування принципу платності спеціального природокористування та обов’язковості 
додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів в 
процесі здійснення господарської діяльності. Законодавство про транспорт не передбачає по-
ложень щодо обов’язковості отримання дозволів на природокористування та забруднення НПС, 
зокрема, викиди в атмосферне повітря та водні об’єкти, а також стягнення відповідних плате-
жів відповідно до Податкового кодексу України4. 

4. Врахування вимог екологічного законодавства щодо здійснення екологічного контро-
лю за дотриманням підприємствами транспорту екологічних вимог. Законодавство про транс-
порт передбачає державний контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють 
перевезення, лише Державною службою з безпеки на транспорті, до повноважень якої нале-
жить нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забруднення НПС автомобільним та за-

 
1 Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.2001 р. Відомості Верховної Ради України. 2001. 

№ 22. Ст. 105. 
2 Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 р. Відомості Верховної Ради України. 2017. 

№ 29. Ст. 315. 
3 Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України від 20.03.2018 р. Відомості Верховної Ради України. 

2018. № 16. Ст. 138. 
4 Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13, 

№ 13–14, № 15–16, № 17. Ст. 112. 



229 

лізничним транспортом. Компетенція цього органу не охоплює здійснення екологічного конт-
ролю, який передбачений екологічним законодавством. 

5. Врахування в законодавстві про транспорт заходів щодо відвернення і зменшення за-

бруднення атмосферного повітря викидами транспортних засобів, передбачених ст. 17 Закону 

України «Про охорону атмосферного повітря»1. 

 

 

 

Лісова Т. В., 

доцент кафедри земельного та аграрного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ  

В УМОВАХ ПОГІРШЕННЯ ЇХНЬОГО СТАНУ 

 

За період проведення земельної реформи відбулося істотне загострення значної кількості 

проблем у сфері земельних відносин. Якісний стан земельного фонду постійно погіршується, 

що може мати катастрофічні наслідки як для навколишнього природного середовища, так і 

для здоров’я людини, розвитку національної економіки тощо. 

В окремих районах осушення земель відбувається неконтрольоване зниження рівня ґрун-

тових вод, зменшення потужності органічної маси, а в районах зрошення ‒ підтоплення і за-

солення ґрунтів, деградація чорноземів, що призвело до негативних екологічних наслідків у 

районах Полісся та на півдні України2. 

Деградація земель та опустелювання є одними з найбільш серйозних викликів для стало-

го розвитку країни, які спричиняють істотні проблеми екологічного і соціально-економічного 

характеру та становлять реальну загрозу національній безпеці. За даними різних спеціалізованих 

установ, площа деградованих і малопродуктивних земель становить від 10–12 до 14–15 млн га. 

У сучасних умовах питання відновлення земель набувають особливої актуальності. Не-

гативні процеси як природного, так і техногенного характеру впливають на стан земель сіль-

ськогосподарського, лісогосподарського та іншого призначення. Це потребує вжиття комплексу 

відповідних адекватних заходів відновлення земель, що повинно стосуватися не тільки якіс-

ного стану земель, а й інших параметрів, наприклад, відновлення порушених земель. 

Відновлення земель включає різні правові аспекти. Так, залежно від мети відновлення 

доцільно виокремити відновлення з метою відновлення родючості земель сільськогосподар-

ського призначення, продуктивності земель лісогосподарського призначення, відновлення з ме-

тою виконання землями інших функцій (йдеться про землі інших категорій). 

Незважаючи на певні зусилля з боку державних інституцій, відбувається істотне погір-

шення якості земельних ресурсів протягом останніх років. 

Видається необхідним надання забезпеченню відновлення земель системного характеру. 

Головним у правовідносинах у сфері відновлення земель є юридичний обов’язок, що знахо-

дить свій прояв в активній поведінці зобов’язаної особи з метою забезпечення суб’єктивних 

прав інших суб’єктів правовідносин. 

На часі – внесення змін до чинного законодавства, а також прийняття нових нормативно-

правових актів у зазначеній сфері з метою належної реалізації відповідних заходів відновлен-

ня земель через обов’язки власників, користувачів земельних ділянок (обов’язок власників та 

користувачів земельних ділянок щодо відновлення стану порушених земель, відновлення їх-

нього якісного стану повинен стати законодавчо забезпеченим імперативом), а також через 

 
1 Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992 р. Відомості Верховної Ради України. 

1992. № 50. Ст. 678. 
2 Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ре-

сурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 р. № 188/98-BP. 

Відомості Верховної Ради України. 1998. № 38. Ст. 248. 
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