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У статті на підставі аналізу окремих норм Закону України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2030 року» здійснено дослідження стану 
нормативно-правового регулювання мінімізації негативного впливу виробничої діяльності сільсь-
когосподарських суб’єктів на природні ресурси та надано пропозиції щодо вдосконалення окре-
мих норм зазначеного вище закону в частині запровадження заходів, зниження негативного впли-
ву на довкілля результатів інтенсифікації процесів у сільському господарстві.  
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Постановка проблеми. В Україні здійснюють комплексні заходи державної підт-

римки процесу виробництва, переробки, зберігання та реалізації сільськогосподарської 
продукції як важливого ресурсу для забезпечення продовольчої безпеки, що є важливим 
елементом національної безпеки. Відповідно, забезпечення підтримки сільськогосподар-
ських товаровиробників та соціально-економічний розвиток сільських територій отри-
мали закріплення в низці нормативно-правових актів нашої держави.  

Однак визначена державою пріоритетність нормативно-правового регулювання 
виробництва матеріальних ресурсів (продукції рослинництва, тваринництва, рибництва, 
бджільництва тощо) сільськогосподарськими суб’єктами, на нашу думку, мінімізувала 
державний контроль за збереженням стану природних ресурсів, яким завдається шкода у 
процесі застосування технологій сучасного інтенсивного сільськогосподарського вироб-
ництва. Зазначена негативна тенденція суспільно-економічного розвитку підлягає нор-
мативно-правовому врегулюванню, оскільки засоби забезпечення такого розвитку прямо 
суперечать нормі ст. 50 Конституції України про право кожного «на безпечне для життя 
і здоров’я довкілля та вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість хар-
чових продуктів…» [1]. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми. Загальні 
питання правової охорони природних ресурсів та мінімізації негативного впливу на них 
у результаті виробничої сільськогосподарської діяльності протягом значного історично-
го періоду стали предметом дослідження таких представників адміністративної, екологі-
чної, аграрної правової науки, як В. І. Андрейцев, М. М. Бринчук, С. І. Бугера, 
О. Л. Дубовик, Н. Г. Жаворонкова, В. А. Зуєв, І. І. Каракаш, Т. О. Коломоєць, 
І. П. Кузьмич, В. І. Курило, В. В. Носік, Д. С. Піддубна, О. Ю. Піддубний, В. І. Семчик, 
Н. І. Титова, В. Ю. Уркевич, М. В. Шульга, В. З. Янчук та ін.  

Деталізуючи стан дослідження проблематики, зазначимо, що більш новітні публі-
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кації науковців-правників присвячені аналізу недостатньо врегульованих законодавст-
вом двох основних складових правового регулювання суспільно-економічних відносин в 
аграрній сфері: 1) власності на природні ресурси – як юридичній категорії (еколого-
правові аспекти земельної реформи [2]; адміністративно-правовому регулюванню земе-
льних відносин [3]; праву власності на природні об’єкти та їх ресурси [4]; праву на 
окремі види природних ресурсів [5] тощо; 2) раціональному використанню природних 
ресурсів – перехід суб’єктів сільськогосподарського виробництва на інтенсивний шлях 
розвитку [6]; державна підтримка сільського господарства [7, 8]; здійснення органічного 
господарювання та поява нових екологічних загроз: зміна клімату, виникнення парнико-
вого ефекту, використання генетично модифікованих організмів та нових біотехнологій 
тощо [9–14].  

Аналіз позицій зазначених вище та інших вітчизняних науковців щодо рівня пра-
вового регулювання охорони природних ресурсів під час організації та здійснення сіль-
ськогосподарської діяльності дає можливість сформувати висновки про те, що основна 
проблема полягає не лише в недостатньому правовому регулюванні суспільно-
економічних відносин у цій сфері, а й у недотриманні та незнанні сільськогосподарсь-
кими виробниками наявних регулятивних, рекомендаційних та заборонних норм чинно-
го вітчизняного законодавства. 

Усвідомлення необхідності подальшого вдосконалення (екологізації) законодав-
ства, яке може регулювати ступінь негативного впливу виробників сільськогосподарсь-
кої продукції на природні ресурси як засоби такого виробництва та їх збереження й від-
новлення, є не в повній мірі вирішеною частиною загальної проблематики державного 
правового регулювання вітчизняних екологічних відносин та викликає інтерес автора до 
їх наукового дослідження. 

Мета статті – дослідження стану правового регулювання уникнення та мініміза-
ції негативного впливу на природні ресурси в результаті діяльності суб’єктів сільського-
сподарського виробництва та визначення перспектив удосконалення окремих норм (ре-
комендаційних приписів) вітчизняного аграрно-екологічного законодавства.  

Виклад основного матеріалу. Охорона довкілля в системі реалізації соціально-
економічних функцій сільськогосподарського виробництва як виду суспільно корисної 
діяльності являє собою систему правових, організаційно-господарських, економічних та 
інших заходів, спрямованих на раціональне використання, збереження та відтворення 
всіх видів природних ресурсів, запобігання негативного впливу виробничої та інших 
видів діяльності в сільському господарстві на навколишнє середовище й ліквідацію та-
ких наслідків. Виходячи з цього авторського твердження, із метою більш детального 
дослідження комплексної проблеми правової охорона довкілля від негативного впливу 
сільськогосподарської діяльності, здійснимо теоретико-правовий аналіз такої дефініції 
дослідження, як «природні ресурси», та окреслимо основні аспекти їх взаємодії із сіль-
ським господарством як видом суспільно-економічної діяльності. 

У межах досліджуваної проблематики характеристику категорії «природні ресур-
си» доцільно надати, використовуючи Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-XII, у якому зазначено, що 
«державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають при-
родні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і не використовувані в економіці в 
даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тварин-
ний світ)» (стаття 5) [15]. 

Оскільки сільськогосподарські виробники постійно перебувають у тісній взаємо-
дії з різними видами природних ресурсів, то відносини між такими суб’єктами та 
об’єктами слід характеризувати як відносини взаємозалежності. Адже здійснення сіль-
ськогосподарської діяльності впливає на навколишнє середовище, але одночасно й обу-
мовлено існуванням його природних ресурсів, необхідних для забезпечення кількісного 
та якісного заняття рослинництвом і тваринництвом. Тобто від стану природних ресур-
сів безпосередньо залежить якість і рівень розвитку сільськогосподарського виробницт-
ва. Як приклад зазначимо, що неналежний стан земельних ресурсів може призвести до 
зміни екосистеми та, відповідно, вилучення із сільськогосподарського використання 
значної частини території земель сільськогосподарського призначення. 

Отже, природні ресурси є ключовими чинниками здійснення сільськогосподарсь-
кої діяльності, а їх «складне переплетення в межах географічних і біологічних систем 
сприяє збереженню не тільки своєрідності ландшафту, а й біорізноманіття, яке відіграє 
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найважливішу роль, забезпечуючи наявність і сталість генетичних ресурсів, необхідних 
для здійснення сільськогосподарської діяльності» [16, с. 457].  

Наразі, узагальнюючи взаємозв’язки природних ресурсів та сільського господарс-
тва, зазначимо, що в основі останнього лежить інтенсивне використання різних природ-
них ресурсів, що безпосередньо впливає на їх якісний стан, а тому підлягає державному 
нормативно-правовому врегулюванню, контролю та підтримці.  

Слід вказати, що з цього приводу знаходимо підтвердження авторської позиції се-
ред інших представників вітчизняної наукової спільноти. Зокрема, у межах дослідження 
широкого кола взаємозв’язків аграрних та інших видів правовідносин Х. А. Григор’єва 
визначає «серед обставин і факторів, що обумовлюють потребу у державній підтримці 
сільського господарства, є екологічні: інтенсифікація виробництва, яка тягне за собою 
збільшення навантаження на навколишнє природне середовище» [8, с. 13].  

Розширюючи цю наукову позицію, зазначимо, що такий негативний вплив на стан 
природних ресурсів носить комплексний характер. Цей вплив не обмежується лише зе-
мельними та водними ресурсами, оскільки виробництво та застосування в сільськогос-
подарському виробництві хімічних і мінеральних добрив, засобів захисту рослин, сти-
муляторів росту тощо викликають загибель птахів, дрібних тварин і навіть створюють 
загрозу здоров’ю людини. Тобто сучасні «традиції» сільськогосподарських виробників 
щодо порушення технології вирощування рослинницької продукції, недотримання норм 
застосування агрохімікатів тощо неодмінно призводять до забруднення ґрунтів, вод, ат-
мосферного повітря, знищення представників пташиного, тваринного світу та людини як 
біологічної істоти шляхом накопичення залишку цих шкідливих речовин у навколиш-
ньому природному середовищі, продуктах харчування й кормах для тварин. 

Здійснена авторська характеристика сучасного стану прородоресурсно-аграрних 
відносин актуалізує проблематику вдосконалення нормативно-правового регулювання 
впливу сільськогосподарської виробничої діяльності на довкілля в цілому та на окремі 
природні ресурси, чим доповнює цілісність картини про стан екологічної проблематики 
в аграрній сфері. 

У Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політи-
ки України на період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII, який, набрав-
ши чинності з 01 січня 2020 року, наразі є основним нормативно-правовим актом, що 
регулює питання пріоритетності збереження довкілля та подолання незбалансованої 
експлуатації природних ресурсів, міститься лише часткова інформація про проблеми 
негативного впливу сільськогосподарського виробництва на стан природних ресурсів: 
«…порушення екологічно збалансованого співвідношення між категоріями земель, над-
мірна розораність території та порушення природного процесу ґрунтоутворення, вико-
ристання недосконалих технологій в сільському господарстві, орієнтація на досягнення 
коротко- та середньострокових економічних вигод, ігноруючи природоохоронну складо-
ву та негативні наслідки у довгостроковій перспективі» [17]. 

Подібний стан правового регулювання природоресурсно-аграрних відносин у час-
тині охорони природних ресурсів від негативного впливу факторів сільськогосподарсь-
кого виробництва здійснюється переважно нормами екологічного законодавства. На рів-
ні законодавчих актів у більшості випадків ці норми носять загальний характер, майже 
не встановлюючи будь-яких особливостей для сфери сільськогосподарського виробниц-
тва. Питання про розвиток спеціального правового регулювання та про екологізацію 
норм вітчизняного аграрного законодавства за очевидного посилення на навколишнє 
середовище негативного впливу процесів сільськогосподарського виробництва не втра-
чає актуальності. 

Виходячи з викладеного вище, із метою вдосконалення системи нормативно-
правового регулювання охорони природних ресурсів та правової мінімізації негативного 
впливу на них сільськогосподарської діяльності, ми пропонуємо внести доповнення до 
Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 
2030 року такого змісту: 

1. Доповнити абзац «Охорона земель і ґрунтів» Розділу I «Існуючі проблеми та 
сучасний стан довкілля в Україні» інформацією про вплив сільськогосподарської діяль-
ності на ґрунти в разі застосування сучасних хімічних добрив і засобів захисту рослин у 
процесі використання сільськогосподарських земель. Зокрема, необхідно вказати, що 
підвищення продуктивності орних земель та отримання високих і стабільних урожаїв 
галузі рослинництва можливі тільки за умови внесення достатніх доз мінеральних та 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 3 

ISSN 2078-3566 55 

органічних добрив, що забезпечують позитивний баланс основних елементів живлення. 
Збалансованість та обсяги їх застосування набувають першорядного значення. Завдяки 
збільшенню обсягів застосування мінеральних та органічних добрив намітяться позити-
вні тенденції поліпшення агрохімічних властивостей ґрунтів, очищення підземних вод, 
поліпшення стану інших природних ресурсів.  

У подальшій перспективі на законодавчому рівні слід також забезпечити обме-
ження негативного впливу, який може здійснювати на навколишнє середовище викорис-
тання мінеральних та органічних добрив. Адже такий вплив може в перспективі прояв-
лятися не лише погіршенням якості ґрунтів, поверхневих і підземних вод, а й 
рослинницької продукції. Як зазначають В. К. Збарський і В. І. Мацибора, «використан-
ня мінеральних та органічних добрив поки не має значних екологічно наслідків, так як 
внесення в даний час обсягів добрив відповідають або нижче потребностей сільськогос-
подарської галузі» [6, с. 116]. 

2. Із метою законодавчого закріплення в перспективі напряму технологічного 
розвитку сільського господарства (зокрема галузі рослинництва) шляхом упровадження 
технологій із біологізації (екологізації) землеробства та забезпечення виробництва орга-
нічної сільськогосподарської продукції, доповнити Розділ III «Стратегічні цілі та за-
вдання» абзацом Ціль 6. «Охорона природних ресурсів від негативного впливу сільсько-
господарської діяльності» такого змісту: 

«Серед заходів зниження негативного впливу на природні ресурси в процесі інте-
нсифікації сільськогосподарського виробництва необхідно здійснити: 1) напрацювання 
науково обґрунтованих схем розміщення економічно доцільних видів виробництва сіль-
ськогосподарської продукції з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов; 2) технічне пе-
реоснащення з переходом на адаптивні ресурсозбережні технології в рослинництві, тва-
ринництві та переробці сільськогосподарської продукції; 3) розвиток системи 
спостережень за станом земель (ґрунтів), поверхневих і підземних вод, дикої фауни та 
флори, а також за виникненням та інтенсивністю джерел їх забруднення; 4) досягнення 
та підтримування оптимальних агрохімічних властивостей земель сільськогосподарсько-
го призначення; 5) реалізацію заходів щодо боротьби з деградацією та хімічним забруд-
ненням ґрунтів, у тому числі розробку (за зразком країн-членів Європейського Союзу) 
регламентів використання земель сільськогосподарського призначення, що забезпечу-
ють збереження ґрунтової родючості, запобігання водної та вітрової ерозії, змиву міне-
ральних добрив у водойми та ґрунтові води; 6) розширення обсягів використання еколо-
гічно безпечних механізмів захисту рослин від хвороб, шкідників і бур’янів, заснованих 
на широкому використанні агротехнічних і біологічних методів захисту; 7) розробку і 
впровадження в сільськогосподарське виробництво безвідходних і маловідходних тех-
нологій, а також збільшення площ земель сільськогосподарського призначення для здій-
снення органічного, біологічного, біодинамічного землеробства та ведення органічного 
сільськогосподарського виробництва; 8) недопущення скидання в атмосферу, відкриті 
земельні ділянки та водойми відходів виробництва й переробки сільськогосподарської 
продукції; 9) збереження наявних та відновлення втрачених сільськогосподарських зе-
мель; 10) охорону та стале використання біорізноманіття як основи генетичних ресурсів 
рослин і тварин для сталого ведення сільського господарства тощо». 

Висновки. Під час зростання антропогенного навантаження з боку сільського го-
сподарства на природні ресурси екологічна складова в аграрній політиці держави по-
винна набувати пріоритетного значення. Активна інтенсифікація сільськогосподарсько-
го виробництва вимагає вироблення чітких критеріїв визначення стану екологічної 
безпеки, закріплення в законодавстві понять і вимог щодо ефективної охорони природ-
них ресурсів. Тобто правова охорона природних ресурсів від негативного впливу сільсь-
когосподарської діяльності повинна являти собою законотворчу та виконавчу діяльність 
державних органів, а також правомірні дії юридичних осіб та громадян, які спрямовані 
на збереження та відновлення навколишнього природного середовища, раціональне ви-
користання природних ресурсів та їх відтворення, запобігання забрудненню, деградації, 
пошкодженню, виснаженню, руйнуванню, знищенню та іншому шкідливому впливу, а 
також ліквідації його наслідків.  

Конкретизація дій органів державної влади у сфері охорони природних ресурсів 
від негативного впливу сільськогосподарської діяльності, а також зацікавленість у їх 
здійсненні самими сільськогосподарськими виробниками полягає в напрацюванні та 
законодавчому затвердженні функціонування спеціальних фондів раціонального вико-
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ристання природних ресурсів, наданні пільгових кредитів на здійснення природоохо-
ронних заходів, забезпечення пільгового оподаткування, цільового фінансування еколо-
гічних програм, здійснюваних суб’єктами аграрного сектору економіки України з дер-
жавного та місцевих бюджетів.  

Перспективами подальших наукових досліджень є вивчення та запровадження у 
вітчизняне законодавство передового досвіду правового регулювання природоресурсно-
аграрних відносин у країнах Європейського Союзу. Адже в європейській еколого-
аграрній політиці охорона довкілля значиться серед основних функцій організації та 
здійснення сільськогосподарської діяльності, оскільки здійснення такої діяльності в су-
часних умовах є неможливим без використання спеціальних правових заходів природоо-
хоронного характеру. 
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SUMMARY 

Viktor V. Mushenok. Legal protection of natural resources from the negative impact of ag-
ricultural activity. The article considers the existing mechanisms of legal regulation of the impact of 
agricultural activities on the environment, as well as the preservation of natural resources necessary to 
ensure quantitative and qualitative employment in crop production and animal husbandry in agriculture. 
The position that the quality and level of development of agricultural production directly depends on the 
state of natural resources is confirmed. The generalization is made that the development of special legal 
regulation of greening of the norms of the domestic agrarian legislation at obvious strengthening of 
influence on environment of negative influence of processes of agricultural production does not lose 
urgency. 

The following proposals for improving certain provisions of the Law of Ukraine «On the Basic 
Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030» are 
provided. Legislative consolidation of measures is proposed: reduction of negative impact on the 
environment of the results of intensification of processes in agriculture; technological development of 
agricultural production in the field of crop production through the introduction of technologies for 
biologization (greening) of agriculture and ensuring the production of organic agricultural products; 
increasing the productivity of arable land and obtaining high and stable yields of the crop industry, 
provided that sufficient doses of mineral and organic fertilizers, etc. Defined as a prospect for further 
research – the study and borrowing from domestic legislation of best practices of legal regulation of 
agricultural relations in the European Union. 

Keywords: environment, greening of legislation, legal protection, natural resources, agricultural 
activity. 

 


