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У статті здійснено спробу дослідити вплив глобалізаційних процесів у світі на ґенезу комплек-
сної екологічної галузі права. Запропоновано  періодизацію, в основу якої покладено критерій значу-
щості подій, їх кардинальний вплив на ґенезу нормативного регулювання у сфері природокористування  
та охорони навколишнього природного середовища.
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Постановка проблеми. Вплив глобалізації на розвиток комплексних галузей права 
особливо яскраво відображається у процесі еволюції екологічного права, оскільки вирішення 
глобальних екологічних проблем становить  безпосередній предмет правового регулювання, 
ефективність якого залежить від застосування комплексного підходу на рівні як міжнародної, 
так  і окремих національних правових систем усіх без винятку держав світу.

Аналіз  публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Окремі аспек-
ти процесу галузеутворення, системи права і розвитку та становлення комплексних галузей 
права вивчали науковці, як-от: С. С. Алексєєв, В. І. Андрейцев, М. І. Байтін, С. В. Бобровник,  
Ю. О. Волошин, Є. А. Гетьман, О. С. Заржицький, Є. П. Євграфова, М. І. Козюбра,  
В. В. Костицький, Л. А. Луць, Т. Є. Мураховська, Ю. М. Оборотов, А. Ю. Олійник,  
Н. М. Оніщенко, О. В. Петришин, П. М. Рабінович, М. В. Цвік, Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик та ін.

Однак, незважаючи на досить великий перелік наукових праць, недостатнім залишається 
аналіз впливу глобалізаційних процесів у світі на розвиток комплексної екологічної галузі права. 

Тому метою статті є: дослідити вплив глобалізації на розвиток комплексної галузі  
екологічного права.

Виклад основного матеріалу. Ідеї про необхідність міжнародного співробітни-
цтва у сфері охорони навколишнього природного середовища висловлювались у 1913 р. на  
І Природоохоронній міжнародній конференції (м. Берн). Хоча першим історичним доку-
ментом у сфері міжнародно-правової охорони тваринного світу прийнято вважати Паризьку 
Конвенцію 1902 року, присвячену проблемі охорони птахів, корисних для сільського госпо-
дарства (convention for the protection of birds useful to agriculture) [1].

У 1947 р. Економічною і Соціальною Радою Організації Об’єднаних Націй було ство-
рено Європейську економічну комісію Організації Об’єднаних Націй, до основних сфер 
діяльності якої належать економічний аналіз, навколишнє середовище і населені пункти, 
статистика, стала енергетика, торгівля, розвиток промисловості і підприємництва, лісопро-
дукти і транспорт [2]. Широка мета діяльності цієї Комісії у сфері навколишнього середо-
вища полягає в тому, щоб зберігати навколишнє природне середовище і здоров’я людини та 
заохочувати сталий розвиток її держав-членів у напрямі Порядку денного на XXI століття. 
Практичне завдання полягає в зменшенні забруднення для того, щоб звести до мінімуму не-
гативний вплив на навколишнє природне середовище і запобігти погіршенню екологічних 
умов для нинішнього і прийдешніх поколінь. Комітет з екологічної політики спрямовує пу-
блічну владу відповідних держав на формування екологічної політики, розробку міжнарод-
ного екологічного права і підтримку міжнародних ініціатив. Він організовує семінари, робо-
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чі наради і консультативні місії. До значущих результатів Комісії треба віднести прийняття 
Конвенції про транскордонне забруднення (1979 р.), Конвенції про оцінку впливу на навко-
лишнє природне середовище в транскордонному контексті (1991 р.), Конвенції з охорони 
та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер (1992 р.), Конвенції про 
транскордонний вплив промислових аварій (1992 р.), Конвенція про доступ до інформації, 
участі громадськості у прийнятті рішень та доступі до правосуддя з питань, що стосуються 
навколишнього середовища (1998 р.).

У 1948 р. було створено міжнародну організацію з метою збереження природних 
ресурсів – Міжнародний союз охорони природи (International Union for Conservation of 
Nature, IUCN), статутними видами діяльності якої є різноманітна допомога співтовариствам 
будь-якого виду щодо збереження біорізноманіття і впровадження екологічно чистих та ста-
лих методів використання природних ресурсів [3].

Однак свого розвитку ці ідеї набули лише у другій половині ХХ ст. І на сьогодні мож-
на вести мову про виокремлення в межах європейського права саме європейського права 
навколишнього середовища, до якого треба віднести ті правові норми, що виходять з «міжна-
родних договорів і звичаїв, директив і регламентів Європейського Союзу, національних кон-
ституцій, законодавства, муніципальних постанов, постанов, що прийняті національними та 
місцевими виконавчими й адміністративними органами, рішень суду і звичаєвого права» [4].

Необхідно наголосити, що саме європейське право є явищем відносно новим, яке 
виникло як результат розвитку пан’європеїзму, першим кроком до якого було підписання 
Бельгією, Італією, Люксембургом, Нідерландами, Францією і ФРН у 1951 р. договір про за-
снування Європейського об’єднання вугілля і сталі (ЕОВС, ECSC – European Coal and Steel 
Community), метою якого було об’єднання європейських ресурсів з виробництва сталі та 
вугілля.

У науковій юридичній літературі зазначається, що на сьогодні Європейським Союзом, 
зважаючи на окремі аспекти вирішення актуальних проблем, прийнято шість програм дій 
із навколишнього середовища, тому пропонується умовно поділити всю історію розвитку 
екологічного законодавства Європейського Союзу на шість етапів [5].  Ми не будемо зупиня-
тися на зазначеній періодизації. Вона не позбавлена певних недоліків, і ймовірніше, нагадує 
радянські п’ятирічки.

На нашу думку, більш ґрунтовною буде періодизація, в основу якої покладено критерій 
значущості подій, їх кардинальний вплив на ґенезу нормативного регулювання суспільних 
відносин у сфері природокористування та  охорони навколишнього природного середовища. 
У зв’язку з цим треба зазначити, що у період від початку створення і до 1972 р. органи і ор-
ганізації Європейських Співтовариств не мали у сфері охорони навколишнього середовища 
жодної компетенції, не вирішувались комплексно екологічні проблеми. Були прийняті лише 
окремі норми, що регулювали окремі аспекти екологічних відносин і проводились окремі 
заходи у цій галузі. 

Зауважимо, що і в перші десятиліття діяльності Організації Об’єднаних Націй еко-
логічні проблеми рідко включалися до порядку денного міжнародного співтовариства. 
Організація приділяла основну увагу проблемам експлуатації і використання природних ре-
сурсів, прагнучи, зокрема, до того, щоб країни, що розвиваються, здійснювали контроль над 
своїми ресурсами. Протягом 1960-х років були укладені низки угод з проблеми забруднення 
морів, особливо внаслідок розливу нафти. Відтоді у міру появи все нових свідчень погіршен-
ня навколишнього середовища в глобальному масштабі зростала стурбованість міжнародно-
го співтовариства у зв’язку з впливом розвитку на екологію планети і благополуччя людини. 
Організація Об’єднаних Націй була основним виразником стурбованості щодо стану навко-
лишнього середовища і головний прибічник «стійкого розвитку».

5 червня 1972 р. (саме цей день прийнято вважати Всесвітнім днем охорони довкілля) 
у м. Стокгольм (Швеція) відбулося відкриття конференції ООН з навколишнього середови-
ща, за результатами якої були ухвалені два фундаментальні документи:

– Стокгольмська декларація, яка стала базовим актом для міжнародного права навко-
лишнього середовища. І хоча вона мала більш політичний, ніж правовий характер, значення 
її важко переоцінити. У Декларації було проголошено 26 норм-принципів у сфері екологіч-
них відносин, зокрема принцип суверенного права держав на розробку природних ресурсів 
і відповідальності за завдання шкоди навколишньому середовищу інших держав (Принцип 
21), принцип співробітництва у вирішенні екологічних проблем (Принципи 22-24), принцип 
обов’язку прагнення держав до найшвидшого досягнення домовленості про ліквідацію і пов-
не знищення ядерної та іншого виду зброї масового знищення (Принцип 26) [8].

Декларація визначила основні напрями міжнародно-правової охорони навколишнього 
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природного середовища у таких сферах, як раціональне природокористування, збереження 
на благо нинішнього  і майбутніх поколінь фауни і флори, профілактика забруднення навко-
лишнього середовища, взаємозв’язок охорони довкілля ті соціально-економічного розвитку;

– Програма дій, на основі якої було розроблено Програму ООН з навколишнього се-
редовища (ЮНЕП). Треба зауважити, що Перша програма дій (1973 р.) акцентувала  на не-
обхідності зменшення і запобігання забруднення навколишнього природного середовища, 
відновлення безпечного для життя і здоров’я людини стану довкілля.

Проведення Стокгольмської конференції зумовило проведення низки наукових дослі-
джень, які були здійснені у 1972 р. «Два таких дослідження мали значний вплив на розвиток 
міжнародного права навколишнього середовища – «Межі росту» (англ.: Limits to Growth, 
дослідження було виконане на замовлення Римського клубу) та звіт «Тільки одна Земля» 
(англ.: Only one Earth, спеціально розроблений на замовлення ООН та представлений на 
Стокгольмській конференції. Тож звіт «Тільки одна земля» вперше підняв питання взаємо-
зв’язку між охороною навколишнього середовища та розвитком (зокрема, теза про те, що 
людство повинно взяти на себе зобов'язання з управління планетою)» [9].

Відтоді всі пріоритетні дії Європейського Співтовариства у галузі природокористу-
вання і охорони навколишнього середовища визначаються так званими програмами дій, які 
хоч і не мають обов’язкової юридичної сили, є важливим інструментом регулювання відно-
син у сфері охорони довкілля.

Як зауважують деякі автори, формування нормативної міжнародно-правової основи 
Європейського Союзу у сфері навколишнього середовища зумовлено цілою низкою «еконо-
мічних, технологічних та політичних чинників та процесів, що відбуваються в Європі. Таким 
чином, сфери регулювання створюються та розвиваються у тісному зв’язку з виникненням 
та загостренням певних екологічних проблем: з’являється певна екологічна проблема – ство-
рюються нові нормативно-правові акти, чи розширюється зміст правового регулювання вже 
існуючої предметної сфери» [5].

Через десять років після Стокгольмської декларації, 28 жовтня 1982 р., Генеральна 
Асамблея ООН приймає Всесвітню хартію природи (резолюція 37/7), до загальних принци-
пів якою віднесено таке положення. Природу необхідно поважати і не порушувати її основні 
процеси [10].

Наступною важливою подією було створення за ініціативою Генерального секретаря 
ООН у 1983 р. Всесвітньої комісії з навколишнього середовища і розвитку. Комісія заохочує 
соціальні і економічні перетворення, необхідні для «стійкого» розвитку, мета якого поля-
гає в тому, щоб забезпечити реальне поліпшення якості життя людей разом із збереженням 
ресурсів для майбутніх поколінь. Комісія аналізує реалізацію Порядку денного на XXI ст. і 
інших угод. Вона також заохочує діалог і налагоджує партнерську співпрацю між урядами і 
основними групами, що беруть участь в процесі стійкого розвитку. З метою надання держа-
вам допомоги у зборі і представленні даних, необхідних для оцінки досягнутого прогресу, 
Комісія розробила комплекс міжнародно визнаних показників стійкого розвитку.

У 1987 р. Всесвітня комісія ООН з навколишнього середовища і розвитку акцентувала 
на питанні про необхідність пошуку нової моделі розвитку цивілізації.

У грудні 1989 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію 44/428, що передба-
чала організацію і проведення на рівні глав держав і урядів спеціальної конференції, присвя-
ченої виробленню стратегії стійкого, екологічно прийнятного економічного розвитку цивілі-
зації. Ця резолюція стала передумовою проведення конференції в Ріо-де-Жанейро.

Робота з підготовки Конференції ООН по навколишньому середовищу і розвитку ве-
лася під загальним керівництвом Генерального секретаря Моріса Стронга (Канада) протягом 
двох з половиною років. Створений в грудні 1989 р. спеціальний Підготовчий комітет (голова 
– посол Сінгапуру при ООН Томмі Кох) провів першу сесію в серпні 1990 року в Найробі, 
другу і третю – в 1991 році в Женеві і четверту – в березні 1992 року в Нью-Йорку.

У складі Комітету діяли три робочих групи. Перша (голова – посол Швеції при ООН 
Бо Квеллен) опрацьовувала питання захисту атмосфери, ресурсів суші і біологічної різно-
манітності; друга (голова – посол Нігерії при ООН Букар Шайб) – проблеми океанів, морів, 
прибережних зон і ресурсів прісної води; третя (голова – посол Чехословакії при ООН Бедріх 
Молдан) –обговорювала правові, інституційні і організаційні аспекти. 

На пленарних засіданнях Підготовчого комітету наголошувалося на загальних питан-
нях, пов’язаних із станом навколишнього середовища і світової економіки, передачею тех-
нологій, механізмами фінансування зусиль щодо запровадження в життя рішень майбутньої 
Конференції. У його роботі брали участь представники більше 170 країн світу, що готували 
загальними зусиллями три основоположні документи Конференції: Декларація Ріо по навко-
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лишньому середовищу і розвитку, Заява про принципи глобального консенсусу по управ-
лінню, збереженню і стійкому розвитку всіх видів лісів і Порядок денний на XXI століття, 
інтегруючи основні завдання людства на рубежі тисячоліть. 

Паралельно йшла робота спеціального Міжурядового переговорного комітету ООН 
(голова – Жан Ріпперт, Франція) з підготовки Рамкової конвенції про зміну клімату і в межах 
ЮНЕП – над текстом Конвенції про біологічну різноманітність [11, с. 5–23].

Результатом конференції стало і узгодження Порядку денного на ХХІ ст., в якому за-
значається, що людство «переживає вирішальний момент своєї історії [12].

Під час здійснення відповідних програмних завдань, визначених Порядком денним на 
ХХI ст., необхідно приділяти підвищену увагу тим особливим обставинам, в яких знаходять-
ся країни на перехідному етапі. 

У жовтні 1991 р., після переговорів, що тривали більше ніж рік, було створено 
Глобальний екологічний фонд (ГЕФ). 

Робота Фонду здійснюється в шести тематичних сферах:
– охорона біологічної різноманітності;
– запобігання зміні клімату;
– охорона міжнародних вод;
– запобігання деградації ґрунтів (боротьба із запустинюванням і вирубкою лісів); 
– боротьба з руйнуванням озонового шару;
– вивід з обігу стійких органічних забруднювачів на основі підходів, що припускають 

роботу з місцевим населенням [13].
Важливе значення у розвитку європейського права навколишнього середовища мало 

ухвалення 23–25 червня 1998 р. Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості 
під час прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргус, 
Данія) (набула чинності 30 жовтня 2001 р.). Україна підписала Конвенцію про доступ до 
інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з пи-
тань, що стосуються довкілля (Оргуську конвенцію) 25 червня 1998 року, а Верховна Рада 
України ратифікувала її 6 липня 1999 р. 

Вказана Конвенція мала важливе значення для розвитку так званих екологічних 
прав. Зокрема, Конвенція проголошує, що «з метою сприяння захисту права кожної людини 
нинішнього і прийдешніх поколінь жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її 
здоров’я та добробуту, кожна зі Сторін гарантує права на доступ до інформації, на участь гро-
мадськості в процесі прийняття рішень і на доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
навколишнього середовища, відповідно до положень цієї Конвенції» [16]. Положення цього 
документа зобов’язують сторін-учасників забезпечити належне визнання об’єднань, органі-
зацій або груп, що сприяють охороні навколишнього середовища, та надавати їм відповідну 
підтримку і забезпечувати відповідність своєї національної правової системи цьому зобов’я-
занню. При цьому кожна зі Сторін має забезпечити, щоб: а) державні органи мали у своєму 
розпорядженні екологічну інформацію, яка стосується виду їх діяльності, та постійно понов-
лювали її; б) було створено обов’язкові системи для забезпечення належного надходження 
в державні органи інформації про заплановані та здійснювані заходи, які можуть істотно 
впливати на навколишнє середовище; в) у випадках, що становлять безпосередню загрозу 
для здоров’я людини або навколишнього середовища, які виникають в результаті людської 
діяльності або є наслідком природних явищ, вся інформація, яка могла б дати можливість 
громадськості вжити заходів щодо відвернення або зменшення шкоди, яка може стати наслід-
ком такої загрози, і яка є у розпорядженні державного органу, має негайно поширюватися 
серед членів громадськості, яких потенційно торкається загроза. 

Кожен учасник Конвенції зобов’язаний забезпечувати, щоб у межах національного 
законодавства процедури надання громадськості екологічної інформації були прозорими, а 
екологічна інформація була легкодоступною, серед іншого, шляхом: а) надання громадськос-
ті достатньої інформації про види та обсяги екологічної інформації, яка є у розпорядженні 
відповідних державних органів, основні умови, за яких така інформація може надаватися, і 
доступ до неї, а також про процес її отримання; б) організації та здійснення таких практич-
них заходів, як: забезпечення доступу громадськості до списків, реєстрів або архівів; – вста-
новлення вимог до посадових осіб підтримувати громадськість в отриманні доступу до ін-
формації;  – визначення контактних осіб; в) забезпечення безплатного доступу до екологічної 
інформації, що міститься в списках, регістрах або архівах.

Відповідно до положень Конвенції громадськість отримує доступ до інформації, має 
можливість брати участь у процесі прийняття рішень і має доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються навколишнього середовища, без дискримінації за ознаками громадянства, 
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національної приналежності або місця проживання, а у разі юридичної особи – без дискри-
мінації за ознаками її зареєстрованого місцезнаходження або фактичного центру діяльності.

Важливими в аспекті предмета цього дослідження є положення ч. 5 ст. 5 Оргуської 
конвенції: «Кожна зі Сторін здійснює в рамках свого законодавства заходи з метою поширен-
ня, серед іншого: 

а) законодавчих актів і директивних документів, таких як стратегії, документи з пи-
тань політики, програми та плани дій, що стосуються навколишнього середовища, звіти про 
хід їх виконання, які готуються на різних рівнях державної влади;

б) міжнародних договорів, конвенцій і угод з питань, що стосуються навколишнього 
середовища; і 

в) у відповідних випадках інших важливих міжнародних документів з питань, що сто-
суються навколишнього середовища» [16].

Останнім часом були нормативно врегульовані такі важливі на сьогодні питання, як 
поводження із генетично модифікованими організмами, поводження з відходами і небезпеч-
ними хімічними речовинами, зменшення шкідливих викидів в атмосферу та забруднення 
вод. Такий стан правового регулювання екологічних відносин на рівні міжнародного права 
має позитивний вплив на національне законодавство держав-членів Європейського Союзу 
та інших держав, що брали для себе європейський напрям розвитку, в тому числі і України. 
Одним із важливих напрямів співпраці Європейського Союзу і України є саме спільне вирі-
шення проблем у сфері раціонального природокористування і охорони навколишнього при-
родного середовища.

Треба додати, що на сьогодні при ООН функціонують багато міжнародних організа-
цій у сфері екології: Міжнародне агентство по атомній енергії (МАГАТЕ) здійснює програму 
«Ядерна безпека і захист навколишнього середовища», Організація ООН з питаннях освіти, 
науки і культури (ЮНЕСКО) підтримує програму «Людина і біосфера», «Людина і його навко-
лишнє середовище», Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) займається проблемами 
гігієни, боротьби із забрудненням повітря, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) приді-
ляє увагу кліматичним питанням, службі погоди, Всесвітня організація продовольства (ФАО).

Висновок. Міжнародно-правове регулювання екологічних відносин є системою ціле-
спрямованих дій суб’єктів міжнародного права, націлених на раціональне природокористу-
вання і охорону навколишнього природного середовища з метою його збереження для ниніш-
нього і майбутніх поколінь. «Зелена економіка» є пріоритетом діяльності Європейського 
Союзу.
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ABSTRACT
Liudmyla Dobroboh. Complex ecological branch of law in terms of globalization. The article 

deals with study of the impact of globalization on the development of a complex branch of environmental law.
A significant development of science and technology in the modern world, the relative "development of 

the planet" and globalization processes necessitate the solution of qualitatively new scientific and applied problems 
and, in particular, the need to take into account the intensive development of world industry, limited natural 
resources and environmental requirements. and social mobility. The author has analyzed the most important 
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historical events, implementation of international norms on environmental protection to national legislation.
A particular attention has been paid to the development of the idea of environmental protection in 

European law in the second half of XX century and the separation within it of European environmental law.
Recently, such important issues as the management of genetically modified organisms, the management 

of waste and hazardous chemicals, the reduction of harmful emissions into the atmosphere and water pollution 
have been regulated. This state of legal regulation of environmental relations at the level of international 
law has a positive impact on the national legislation of the Member States of the European Union and other 
states that have taken the European direction of development, including Ukraine. One of the important areas 
of cooperation between the European Union and Ukraine is the joint solution of problems in the field of 
environmental management and environmental protection.

It has been concluded that the international legal regulation of environmental relations is a system of 
purposeful actions of subjects of international law, aimed at the rational use of nature and environmental protection 
in order to preserve it for present and future generations. The green economy is a priority for the European Union.

Keywords: globalization, complex branch of law, ecological law, European law.
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FRIENDLY SETTLEMENT OF DISPUTE IN THE PRACTICE 
OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

АНОТАЦІЯ
Віталій Завгородній, Олег  Журавель. Дружнє врегулювання спору у практиці європейсько-

го суду з прав людини. З'ясовано існуючі підходи правників до розуміння характерних рис, видів та 
структури рішень Суду Ради Європи, що ухвалюються ним з підстав дружнього врегулювання спору 
та обґрунтування на цій основі авторського концепту феноменів декларація про дружнє врегулювання 
спору та одностороння декларація Уряду. Автором здійснено аналіз та критичне осмислення доктриналь-
них висновків та положень національного законодавства з приводу необхідності виокремлення рішень 
Європейського суду з прав людини, що поряд з постановами Суду Ради Європи, підлягають обов'язково-
му виконанню державою-учасницею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

У ході дослідження встановлено, що Суд Ради Європи, зважаючи на свою субсидіарну роль, 
лише пропонує сторонам вичерпати конфлікт, який склався, через можливість укладення двосторон-
ньої угоди, не ухвалюючи при цьому жодних власних правоконстатуючих рішень про дружнє врегу-
лювання спору. Аналіз резолютивної частини рішень Європейського суду з прав людини, які станов-
лять предмет розгляду, свідчить про те, що їх ухвалення має на меті не вирішити справу по суті, чи 
засвідчити юридичний факт дружнього врегулювання, а вилучити справу з реєстру на підставі такого 
факту. Резюмується, що рішення Страсбурзького суду, які ухвалюються з підстав дружнього врегулю-
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