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Постановка проблеми. В умовах деградації навколишнього природного середовища, 
погіршення екологічних умов існування людини, виснаження природних ресурсів та 
порушення екологічного балансу особливого значення набувають правові засоби забезпечення 
законності в екологічній сфері. Складний стан довкілля віддзеркалює негативні результати не 
завжди спрогнозованих наслідків науково-технічного прогресу. Шкідливий вплив на 
навколишнє природне середовище спричиняє завдання шкоди життю, здоров′ю фізичних осіб 
та майну фізичних та юридичних осіб. Ускладнює  ситуацію відсутність у громадян повної 
інформації про свої права в екологічній сфері та можливості їх реалізації, а також відсутність, 
досить часто, доступу до екологічної інформації, яка б дала можливість оцінити ситуацію.  

Конституція України, як основний системоутворюючий нормативно-правовий акт, 
встановила ряд демократичних і концептуально-важливих положень щодо охорони 
навколишнього природного середовища. У ній закладено певну модель взаємовідносин 
держави і суспільства, за якої держава обслуговує громадянське суспільство, зокрема, у сфері 
охорони довкілля. В Основному Законі вміщено також ряд норм, які спрямовані на правове 
регулювання екологічного інформаційного забезпечення, що збільшує цим самим їх юридичну 
силу і значення відносно інших правових приписів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання розвитку інформаційного 
суспільства в Україні в своїх працях розглядають такі вчені: В.Б. Авер’янов, Г.В. Атаманчук, 
Л.Ю. Гордієнко, В.Г. Афанасьєв, А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, Л.П. Полякова, 
А.Ю. Расіна, Г.Л. Смолян, В.П. Тронь та інші. Останніми роками особлива наукова увага 
приділяється правовим питанням інформаційного забезпечення різних правових процесів та 
явищ, про що свідчить видання низки праць, серед яких, зокрема, колективна монографія під 
редакцією академіка Ю.С. Шемшученка [1].  

Виділення невирішеної проблеми. Не дивлячись на наявність ряду досліджень в 
царині інформаційного простору та конституційних основ українського суспільства,  питання 
конституційних засад екологічного інформаційного забезпечення оминаються увагою вчених, 
хоча заслуговують на її приділення.  

Мета статті. Зважаючи на вищевикладене, ми ставимо собі за мету усунути теоретичні 
прогалини і, на основі комплексного наукового аналізу конституційних положень, 
проаналізувати засади екологічного інформаційного забезпечення, закріплені в Основному 
Законі України. 

Основний матеріал. Широко застосовне в сучасній науковій літературі поняття 
«інформаційне забезпечення» не завжди трактується науковцями однаково. Так, Лук'янчиков 
Є.Д. зазначає, що інформаційне забезпечення доцільно розуміти в двох функціональних 
значеннях, а саме, з одного боку, як правове регулювання і його сутність з точки зору 
інформаційного підходу з позиції повноти і досконалості, чіткості регулювання діяльності, а з 
іншого – це вдосконалення діяльності в плані наукового, методичного забезпечення, 
використання прикладних і спеціальних дисциплін з метою підвищення якості діяльності [2, с. 
10-11].  

Правове регулювання усіх без винятку правовідносин в Україні ґрунтується на 
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правових нормах, закріплених в Конституції України. У суто екологічному аспекті вона є 
основою для формування екологічної політики і реалізації екологічної функції держави.  

Привертає увагу той факт, що вже перший розділ Основного Закону «Загальні засади» 
містить три статті, наповнені нормами, що регулюють екологічні правовідносини (ст. ст. 13, 
14, 16) [3]. Зокрема, на конституційному рівні закріплений обов’язок держави щодо 
забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, 
забезпечення генофонду Українського народу (ст. 16). В даній нормі закладаються основи 
двох підходів до розуміння сутності екологічного інформаційного забезпечення, які 
виділяються в літературі, - як засобу забезпечення екологічної безпеки та відповідного 
напрямку державного управління щодо реалізації державою своєї національної екологічної 
політики [4, с. 261]. Фахівці одностайно визнали статтю 16 Основного Закону такою, що 
стосується самого існування нашого народу, здоров’я кожної людини, майбутніх поколінь, 
адже в ній закріплюється пріоритетне значення природоохоронної функції, зорієнтованої на 
майбутнє. Це значення посилюється ще й іншими конституційними нормами, що стали 
вихідними положеннями для ухвалення відповідного екологічного законодавства з 
найактуальніших питань природокористування. Зокрема, ряд норм Конституції визначають 
основи діяльності й компетенцію державних органів у екологічній сфері (Верховної Ради Ук-
раїни, Президента України, Кабінету Міністрів України), в тому числі шляхом прийняття 
ними відповідних нормативно-правових актів (статті 92, 106, 116 та ін.). Тут же йдеться і про 
повноваження Автономної Республіки Крим (ст. 138) та органів місцевого самоврядування (ст. 
142) у вирішенні питань охорони довкілля та раціонального природокористування.  

Екологічна безпека є важливою складовою національної безпеки, тому реалізація 
норми ст. 16 Конституції України є надзвичайно важливою. Існуючий погляд на охорону 
довкілля, як соціальний намір, а не правовий обов’язок держави, не орієнтує останню на 
прийняття термінових заходів по покращенню екологічних умов життя людей. «Україна, 
наприклад, на природоохоронні цілі виділяє менше 1% валового національного прибутку. Між 
тим, за існуючими оцінками, 2% валового прибутку можуть забезпечити скорочення процесу 
деградації зазначеного середовища, 6% – повне його припинення, а 8-10% – відновлення 
сприятливої для людини якості цього середовища» [5, с. 41]. 

Стаття 16 Основного Закону згадується у рішенні Конституційного Суду України № 7-
рп/2001 від 30 травня 2001 р. (справа про відповідальність юридичних осіб), де наголошується, 
що Конституція України закріпила у вищезазначеній нормі принцип відповідальності держави 
перед людиною за свою діяльність, який проявляється передусім у конституційному 
визначенні обов’язків держави. Така відповідальність не зводиться лише до політичної чи 
моральної відповідальності публічної влади перед суспільством, а має певні ознаки юридичної 
відповідальності як застосування заходів публічно-правового характеру до держави та її 
органів за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків [6].  

Однак, як слушно зазначає І.Д. Сліденко, Конституція України – типовий приклад так 
званої апелятивної конституції, при цьому маємо всі негативні ознаки конституції 
посттоталітарного типу, коли політична риторика перемішується з нормативною і вони 
взаємно нівелюють одна одну, а конституційні «абстракції» не завжди підкріплено дієвими 
юридичними гарантіями, тобто нереалізованість Конституції інституйовано самою ж 
Конституцією, а колізія «юридична\фактична конституція» органічно притаманна цьому акту 
[7, с. 15].  

Під сумнів ставиться реалістичність положень, що містяться у вищезгаданому рішенні 
Конституційного Суду України після ознайомлення з позицією В.І. Андрейцева, який 
констатує, що й досі в державі не прийнято законодавчого чи підзаконного акта, у якому б 
містилася норма про відповідальність тих чи інших уповноважених органів держави бути 
відповідальними перед громадянами України за незабезпечення вимог, норм та нормативів 
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екологічної безпеки у разі настання екологічної загрози внаслідок природної стихії чи 
техногенної аварії. Можна говорити про те, зазначає професор, що й досі не запроваджено 
принципу відповідальності (в юридичному розумінні) держави перед своїми громадянами за 
недотримання вимог закону та права чи порушення конституційних прав і свобод людини і 
громадянина, у системі яких чи не найістотніше місце належить праву на екологічну безпеку 
[8, с. 140].  

Важливим засобом успішного здійснення природоохоронної функції держави є 
проголошення екологічних прав. Закріплення основних з них в статті 50 Конституції України 
підняло їх тим самим на найвищий рівень у системі прав людини і громадянина. Наявність 
чітких законодавчих механізмів їх захисту у випадку порушень є важливою гарантією 
стабільності екологічних правовідносин, ефективного використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки. 

Переходячи до третього значення екологічного інформаційного забезпечення, як засобу 
забезпечення права громадян на екологічну інформацію, одразу слід відмітити, що саме йому в 
літературі віддається перевага. Зрозуміти це можна, оскільки право на доступ до екологічної 
інформації є важливою складовою екологічних прав громадян, захист яких гарантується 
Конституцією України, Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (прийнята на 
Конференції міністрів «Навколишнє середовище для Європи», Орхус, червень 1998 р., 
ратифікована Верховною Радою України 6 липня 1999 р. [9]), та національним екологічним 
законодавством України. Праву на екологічну інформацію відведено частину 2 статті 50 
Конституції України, де встановлено: «Кожному гарантується право вільного доступу до 
інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право 
на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.» Однак застосування 
екологічної інформації в екологічній сфері є набагато ширшим. Воно також призначене 
створювати умови для захисту громадянами інших екологічних прав, відіграє важливу роль в 
організації видів діяльності, що чинять техногенний вплив на довкілля, споживають, 
експлуатують природні ресурси і т.д.  

Як засіб забезпечення права громадян на екологічну інформацію екологічне 
інформаційне забезпечення спрямоване на гарантування доступу до наявних відкритих, 
повних і достовірних відомостей про події, явища, предмети, факти, процеси у сфері ви-
користання, відтворення природних ресурсів, природних комплексів і ландшафтів, природно-
соціальних умов і процесів, екологічних систем, антропогенних комплексів, охорони довкілля, 
забезпечення екологічної безпеки. Окрім цього, громадяни мають право вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати її усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір; 
одержувати таку інформацію в установленому порядку шляхом звернення з інформаційним 
запитом до уповноважених на це органів державної влади і місцевого самоврядування. Такий 
засіб дає змогу громадянам реалізувати своє конституційне право щодо вільного збору, 
зберігання, використання і поширення інформації у будь-який спосіб (ст. 34) та направляти  
індивідуальні  чи колективні письмові звернення або особисто звертатися  до  органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та  посадових  і службових осіб цих 
органів, що зобов'язані розглянути звернення  і дати обґрунтовану відповідь у встановлений 
законом строк. Отже, еколого-інформаційне забезпечення є однією з основних гарантій 
реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації про стан довкілля, 
про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також права на її поширення (ст. 40).  

Між тим, формальне визначення демократичних та широких прав і свобод не означає 
одномоментної появи у людини можливості користуватися покладеними в їх основу благами 
безперешкодно та у повному обсязі. Тому в сучасній вітчизняній науковій юридичній думці 
теорія екологічних прав і свобод людини, пов’язана з ними нормотворча, правозастосовча та 
інша практика потребують підвищеної уваги, переосмислення та внесення немалих корективів.  
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Ще одним з важливих аспектів проблематики прав людини є питання про їх 
обмеження. Це стосується і екологічних прав. Норма, яка міститься в ст. 64 Конституції 
України і передбачає можливість обмеження екологічних прав, закріплених ст. 50 
Конституції, в умовах воєнного або надзвичайного стану, необґрунтована. Умови  воєнного 
чи  надзвичайного  стану не  можуть  бути  законними підставами для обмеження права на 
безпечне довкілля та інших, з ним пов'язаних. Тим більше, що Закон України «Про правовий 
режим надзвичайного стану» (ст.2) закріплює: «Метою введення надзвичайного стану є 
усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій 
техногенного або природного характеру, нормалізація обстановки, відновлення правопорядку 
при спробах захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, 
для відновлення конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів 
юридичних осіб, створення умов для нормального функціонування органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, інших інститутів громадянського суспільства.» [10] Отже, 
досягнення вказаної мети неможливе без забезпечення екологічної безпеки, тому право на 
безпечне довкілля взагалі не повинно підлягати будь-яким законодавчим обмеженням.  

Висновки. Підводячи риску, можна констатувати, що екологічне інформаційне 
забезпечення має комплексний характер, оскільки забезпечує суспільство полівидовою 
екологічною інформацією. Його багатофункціональність проявляється також у різних підходах 
до розуміння даного інституту, згруповуючи які можна виділити три основних, як засіб 
забезпечення екологічної безпеки, як відповідний напрямок державного управління щодо 
реалізації державою своєї національної екологічної політики та як засіб забезпечення права 
громадян на екологічну інформацію. Всі ці форми мають під собою конституційне підґрунтя у 
вигляді відповідних норм Основного Закону. Однак, їх практичне втілення залежить від 
дієвості галузевого законодавства, що деталізує конституційні норми і передбачає процес їх 
реалізації.    

  
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена аналізу екологічного інформаційного забезпечення. Враховуючи 
комплексний характер даного інституту, розкриваються його конституційні  засади по 
кожному з існуючих підходів до його розуміння, - як засобу забезпечення екологічної безпеки, 
як відповідного напрямку державного управління щодо реалізації державою своєї 
національної екологічної політики та як засобу забезпечення права громадян на екологічну 
інформацію. 
Ключові слова: інформаційне забезпечення, екологічна безпека, державне управління, 
екологічна політика, відповідальність держави, екологічні права, право на екологічну 
інформацію, обмеження прав.  
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена анализу экологического информационного обеспечения. Учитывая 
комплексный характер данного института, раскрываются его конституционные основы по 
каждому из существующих подходов к его пониманию, - как средства обеспечения 
экологической безопасности, как соответствующего направления государственного 
управления относительно реализации государством своей национальной экологической 
политики и как средства обеспечения права граждан на экологическую информацию.   
Ключевые слова: информационное обеспечение, экологическая безопасность, 
государственное управление, экологическая политика, ответственность государства, 
экологические права, право на экологическую информацию, ограничения прав.  
SUMMARY 
The paper analyzes the environmental information provision. According to comprehensive analysis of 
this institution, its constitutional basis were revealed for each of the existing approaches to its 
understanding, - as a means of ensuring environmental safety, as appropriate direction for the 
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governance of their state and national environmental policy and as a means of ensuring citizens' right 
to environmental information. 
Keywords: information provision, environmental safety, public administration, environmental policy, 
responsibility of state, environmental rights, the right to environmental information, limitation of 
rights. 
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