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спорудженню інженерних мереж для поліпшення житлово-побутових умов сільського 

населення, покращення соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення 

молоді на селі та збільшення випуску сільгосппродукції і зайнятості сільського населення. 

Обсяг запланованого фінансування складає40 млн грн, у той час як у 2015 році на дану 

програму було виділено 39 млн грн, а у 2014 – 48 млн грн. 

Отже, аналіз представленого законопроекту про Державний бюджет України на 2017 

рік вказує на підвищення фінансування деяких важливих напрямів державної підтримки 

сільського господарства. Однак якість такої підтримки у значній мірі залежатиме від 

прозорості і виваженості механізмів її надання. 
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ДО ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ  

НАЗВИ ПРАВА НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ 

 

Безпека людини є однією з найбільших цінностей і гарантією її життя і здоров’я. 

Питання екологічної безпеки чим далі, тим більше актуалізуються, зважаючи на регресивні 

процеси в довкіллі. Тому відповідне екологічне право людини, закріплене як на 

міжнародному рівні, так і в національному законодавстві є основою не лише системи 

екологічних прав, а й інших прав людини. Ми поділяємо думку Ю.С.Шемшученка про те, що 

концепцію права людини і громадянина на безпечне навколишнє середовище більш 

ґрунтовно відображено у сучасному національному законодавстві України, ніж у 

міжнародному праві. Українському законодавцю в цьому розумінні практично немає що 

імплементувати із Загальної декларації прав людини або Європейської конвенції з прав 

людини. Тому в літературі і висловлюються пропозиції про доповнення Європейської 

конвенції з прав людини факультативним протоколом про право людини на безпечне 

(здорове) навколишнє середовище, а також необхідність безпосереднього закріплення цього 

права і інших екологічних прав в документах загальносвітового значення [1, с. 125]. 

Аналіз законодавства та наукових джерел показує, що право на екологічну безпеку 

знайшло своє закріплення через різні термінологічні форми. В літературі фігурують крім 

права на безпечне для життя і здоров’я довкілля й інші формулювання: «право на здорове та 

сприятливе навколишнє середовище», «право на життя у сприятливих природних умовах», 

«право на сприятливий стан навколишнього природного середовища», «право на безпечне та 

здорове навколишнє середовище» тощо. 

Доцільно з'ясувати, що мається на увазі під категорією «сприятливе навколишнє 

середовище». Етимологічну основу терміна «сприятливий» складає слово «сприяти», яке у 

словнику Б. Грінченка визначається як «погоджати, ставитись доброзичливо, сприяти, 

допомагати» [2, с. 190]. Очевидно, що досить влучним є в російській мові тотожний термін 

«благоприятный», коренева основа якого пов'язується з терміном «благо». Дійсно, 

навколишнє природне середовище є природним благом для людини і суспільства в цілому, 

інших живих організмів, як умова, місце і джерело існування та життєдіяльності. Однак, на 

даний момент це благо важко охарактеризувати як таке, що сприяє здоров'ю та життю 
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людини, відсутні  і мірила даної категорії. Тому поняття «сприятливе навколишнє сере-

довище» має оціночний характер і його зміст залежить здебільшого від суб'єктивних 

поглядів інтерпретатора. Певні природні умови залежно від стану здоров’я, віку, психічного і 

психологічного стану, генетичних особливостей можуть визнаватися для одних осіб 

сприятливими і, водночас, окремими людьми сприйматися як несприятливі з цих же причин. 

За таких умов законодавче забезпечення сприятливого навколишнього природного 

середовища у сучасний період стає неможливим і не доцільним, оскільки бракує чітких 

критеріїв його визначення. Із цих позицій сприятливість довкілля варто розглядати як одну із 

змістовних ознак права на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище.  

Певний інтерес для нашого дослідження становить і наукова доктрина «право на 

здорове навколишнє середовище». Однак таке формулювання назви права викликає ряд 

логічних запитань до термінології та теоретичного обґрунтування його змісту.  

На думку прибічників цієї доктрини, здорове навколишнє середовище - це природні 

умови, які є незабрудненими і дозволяють споживання безпечних для здоров'я природних 

благ. Отже, здорове навколишнє середовище пов'язується з відносно чистими природними 

умовами і безпечністю використання (споживання) благ природи. Тобто, йдеться про прямий 

зв'язок такого середовища з безпекою його використання для здоров'я людини. Отже, безпека 

виступає обов'язковою умовою такого природного стану за логікою «безпечне середовище 

— здорове середовище» [3, с. 208]. 

Якщо ж наявні елементи небезпеки, то середовище перестає бути здоровим, а 

навпаки, є забрудненим, тобто насиченим різними елементами, небезпечними для здоров'я і 

життя людини. Стале здорове навколишнє середовище є свідченням його безпечності, а 

відтак, є важливою ознакою останнього, і тому виділення його в самостійну правову 

категорію недоцільне. 

До того ж законодавче визначення поняття «здоров'я», яке міститься в ст. 3 Основ 

законодавства України про охорону здоров'я (стан повного фізичного, душевного і 

соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів) вказує, що 

його носіями можуть бути біологічні істоти, зокрема людина. І досить сумнівним є 

застосування даного терміну при характеристиці навколишнього природного середовища.  

Щодо нормативного закріплених термінів, то Конституція України оперує поняттям 

«право на безпечне для життя і здоров'я довкілля»(ст. 50).Дане право закріплене в ст. 9 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», відповідно до 

пункту «а» якої кожний громадянин України має право на безпечне для його життя та 

здоров'я навколишнє природне середовище, та у низці інших нормативно-правових актів. 

Крім того, основне фундаментальне екологічне право, згідно з положеннями цивільного 

законодавства, належить до особистих немайнових прав, що забезпечують природне 

існування фізичної особи, і на законодавчому рівні закріплено в ст. 293 Цивільного кодексу 

України як право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. 

Отже, можна зробити висновок, що практично всі терміни, які вживаються в 

літературі, пов’язані з поняттям «право на безпечне навколишнє природне середовище». 

Логічною була б спроба нормативно-правової уніфікації зазначених понять. На нашу думку, 

найдоцільніше ввести в нормативну базу лаконічну і оптимальну назву цього права, якою 

оперує більшість науковців – «право громадян на екологічну безпеку». Професор 

В.І. Андрейцев з цього приводу зазначає: «Звичайно, можна і потрібно дискутувати щодо 

тотожності цих категорій, однак одне очевидно, що запропонований підхід більш точно 

відтворює потребу людей і громадян в екологічній безпеці як складовій національної і 

глобальної безпеки, що охоплює будь-яке середовище перебування людини незалежно від 

джерел походження небезпеки для здоров'я та життя, а отже, вписується в механізм 

державно-правового забезпечення національної безпеки України. Це дозволяє чітко і 

однозначно окреслити межі нормативно-правового регулювання відповідних відносин, у 

межах яких і реалізується докорінна правова можливість людини і громадянина.» [3, с. 202] 

 



19 

 

Використані джерела: 

1. Шемшученко Ю.С. Человек и его право на безопасную (здоровую) окружающую среду / 

Ю.С. Шемшученко // Государство и право. – 1993. – № 10. – С. 120-125. 

2. Словник української мови / [упорядник Б. Грінченко]: У 4 т. – К.: Наук. Думка, 1997. – 

Т. 4. – 596 с. 

3. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки / Андрейцев В.І. – К.: Знання-Прес, 2002. – 

332с.  

 

 

Домбровський Станіслав Феліксович, 

професор кафедри трудового, земельного 

та господарського праваХмельницького університету управління та права, 

академік, доктор юридичних наук і професор відділення «Правознавство»  

Української Технологічної Академії 

 

ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СІМЕЙНИХ  

ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

 

На сьогодні, значне місце у відродженні сільського господарства займають питання 

подальшого розвитку фермерського господарства в Україні. У зв’язку з цим Верховною 

Радою України прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

фермерське господарство» від 31.03.2016 р. щодо створення та діяльності сімейних 

фермерських господарств [1]. Цим законом визначено особливості створення сімейних 

фермерських господарств з правами юридичної особи, які будуть діяти поряд з діючими 

фермерськими господарствами. Крім того, новою статтею 81 Закону України «Про 

фермерське господарство» передбачено новий тип фермерського господарства – сімейне 

фермерське господарство без створення юридичної особи. У зв’язку з цим тема є 

актуальною. 

Вважаємо за необхідним зупинитись на правовій характеристиці нового сімейного 

фермерського господарства без наділення його статусом юридичної особи. У статті 

звертається увага лише на окремі питання в світлі останніх змін до Закону України «Про 

фермерське господарство» [2]. 

Всі види фермерських господарств згідно статті 1 Закону України «Про фермерське 

господарство» є формою підприємницької діяльності громадян. Вони є виробником товарної 

сільськогосподарської продукції, здійснюють її переробку та реалізацію. Основною метою 

сільськогосподарського фермерського господарства є бажання їх членів сімейного 

фермерського господарства отримати прибуток на земельних ділянках наданих їм у 

власність або в користування, в тому числі в оренду для здійснення виробництва товарної 

сільськогосподарської продукції. Сімейні фермерські господарства двох видів підлягають 

державній реєстрації. В тому числі, фізична особа-підприємець на підставі вимог Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» [3]. 

Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується 

фізичною особою-підприємцем самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі 

договору про створення сімейного фермерського господарства Договір про створення 

сімейного фермерського господарства укладається членами однієї сім’ї в письмовій формі і 

підлягає нотаріальному посвідченню. 


