
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВІДНОСИН 

 

Договір є класичним інститутом цивільного права, докладно аналізується і вивчається в 

рамках приватно-правових галузей (навчальних дисциплін). Водночас, законодавче запровадження 

різних форм власності на природні ресурси, пом’якшення імперативних механізмів регулювання 

відносин охорони, відновлення, збереження, раціонального використання природних ресурсів і 

довкілля в цілому привело до поширення договірного регулювання в екологічних відносинах. 

Договірні форми використовуються для регулювання всіх груп відносин, що складають 

предмет екологічного права: 

- природоресурсні відносини (договори оренди водних об’єктів, договори довгострокового 

тимчасового користування лісами, угоди про розподіл продукції, угоди про умови користування 

надрами, договори про умови ведення мисливського господарства та ін.); 

- природоохоронні відносини (охоронні договори, договори на продаж квот на викиди 

забруднюючих речовин та ін.); 

- відносини забезпечення екологічної безпеки (договори на проведення екологічної 

експертизи, договори екологічного аудиту, страхові договори, договори на перевезення 

небезпечних відходів та ін.). 

Незважаючи на різноманітність договірних форм, основною об’єднавчою їх характеристикою 

є об’єкт договорів, яким є частини природних об’єктів, природні ресурси та дії, пов’язані з 

експлуатацією особливого об’єкта – природного ресурсу, наданням послуг у сфері спеціального 

виду відносин – відносин охорони, відновлення, збереження довкілля. Особливість об’єктно-

предметного складу договорів впливає на зміст і характер їх істотних умов, процедуру укладення, 

виконання і розірвання. 

Нормативно-правове регулювання таких договорів сьогодні мінімальне, але практика їх 

укладення з кожним роком розширюється. Разом з тим, така практика є недосконалою та 

приводить до численних судових спорів. Водночас в судах виникає багато питань у процесі 

кваліфікації відповідних договорів: Норми якого законодавства застосовувати? Який характер 

мають такі договори? В чому суть спеціальних природоохоронних приписів, що покладені в 

основу обов’язків сторін? В якій частині можливе застосування цивільного, земельного, 

господарського законодавства? 

Зважаючи на наявність попередніх знань щодо інституту договору та в сфері екологічного 

права, основний акцент даної навчальної дисципліни буде зроблений на: 



- вивченні специфіки змісту та укладення договорів у відносинах охорони і використання 

довкілля; 

- узагальненні практики їх укладення,  

- дослідженні істотних умов конкретних договірних конструкцій на прикладі реально 

укладених договорів,  

- виявленні основних проблем та недоліків при укладенні і виконанні відповідних договорів 

на підставі аналізу судової практики тощо. 

Кінцевою метою вивчення навчальної дисципліни «Договірне регулювання екологічних 

відносин» є формування навичок застосування норм екологічного та іншого законодавства 

на практиці при розробці та забезпеченні юридичного супроводу договорів, що 

опосередковують екологічні відносини. 


