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РОЗВИТКУ 
 

Цілі і принципи Концепції сталого розвитку, схваленої ООН, щодо гармонійного поєднання економічних, 

природоохоронних та соціальних підходів і рішень є орієнтирами для будь-якої науки, у т.ч. юриспруденції. Глобалізація 

світового економічного простору призводить до погіршення технологічних і організаційно-майнових умов видобутку та 

використання природних ресурсів, споживання яких різко зростає. Саме вони мають своїм завданням утримання 

цілісності правової регламентації найважливіших економічних діянь, пов’язаних із господарським використанням 

природних ресурсів та забезпеченням соціальної спрямованості природокористування. 
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господарська діяльність. 

 

Актуальність теми. Проблема створення комп-

лексу правових засобів забезпечення сталого роз-

витку за кращих правових традицій привернула до 

себе увагу сучасної науки господарського права ще 

на початку 70-х років минулого століття, однак і 

дотепер  вона ще не набула необхідного методоло-

гічного забезпечення. Соціальне призначення госпо-

дарського законодавства має чимало трактувань. Од-

нак фундаментального підходу до розуміння госпо-

дарсько-правових засобів сприяння сталому розвитку 

в науці не вироблено. 

Теоретичною основою роботи стали праці віт-

чизняних і зарубіжних науковців з питань реалі-

зації права на розвиток (економічне зростання), з 

використанням потенціалу господарсько-правових 

засобів, зокрема, роботи таких вчених, як: О.А. Бе-

ляневич, А.Г. Бобкова, О.М. Вінник, В.О. Вітушко, 

О.П. Віхров, В.М. Гайворонський, В.П. Грибанов, 

І.Є. Замойський, З.М. Заменгоф, Г.Л. Знаменський, 

О.Р. Кібенко, В.К. Мамутов та ін. 

Метою є розбудова методології адаптації госпо-

дарського законодавства до вимог сталого розвит-

ку, обґрунтування концепції  функціонально-цільо-

вої підсистеми сприяння сталому розвитку госпо-

дарсько-правовими засобами та напрямів модерні-

зації господарського законодавства для її реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Основними цільо-

вими орієнтирами сталого (збалансованого) розвит-

ку для умов України є формування соціально орієн-

тованої економіки, що передбачено ч.4 ст.13 Конс-

титуції України, забезпечення рівних можливостей 

для досягнення матеріального і соціального благо-

получчя, створення системи гарантій раціонального 

використання природних ресурсів. [1, ч.4 ст.13] 

Концептуальні положення, які у сукупності ста-

новлять методологію зведення у комплекс госпо-

дарсько-правових засобів сприяння сталому роз-

витку, є основою для доопрацювання теорії госпо-

дарського законодавства та науки господарського 

права з питань оновлення функцій цієї галузі. Існу-

юче в юридичній науці уявлення про господарське 

законодавство як сукупність правових засобів 

сприяння сталому розвитку відповідає вимогам 

правореалізації в умовах зростання ролі Концепції 

сталого розвитку для України, а подолання непро-

зорості комерційного надрокористування є соці-

альним призначенням господарського законодавс-

тва. Методологічну основу адаптації господар-

ського законодавства, крім традиційних прийомів, 

складають Концепція сталого розвитку в сукуп-

ності з методами порівняльного правознавства, ме-

тодологія екологізації, юридичний континуальний 

підхід та гомеостатика. Тому завдання, що випли-

вають з цієї Концепції, ставлять певні вимоги до 

всіх галузей вітчизняного права і законодавства, і 

перш за все – до господарського. Отже, необхідно 

відмітити, що цілі і принципи Концепції сталого 

розвитку, схваленої ООН, щодо гармонійного поє-

днання економічних, природоохоронних та соці-

альних підходів і рішень є орієнтирами для будь-

якої науки, у т.ч. юриспруденції. [ 2, c. 171-172 ] 

На мою думку, необхідно відмітити, що госпо-

дарське законодавство складалося у контексті 

сприяння розв’язанню соціальних проблем, мобілі-

зації резервів економічного росту, однак в основ-

ному безвідносно до цілей збалансування госпо-

дарського обороту природних ресурсів та еколо-

гізації господарської діяльності. Тому окремі його 

положення не тільки не сприяють, а навіть 

гальмують розв’язання цих важливих завдань. 

Також необхідно зазначити, що статус суб'єктів 

природокористування в системах надро- і шельфо-
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розробки сприймається і практикою, і законо-

давцем, в основному, у ракурсі комерціалізації, а 

не реалізації національних інтересів. Це є наслід-

ком того, що специфічні правові чинники сприяння 

сталому розвитку не були зведені у функціо-

нально-цільовий комплекс, здатний забезпечити 

стабільність перебігу у цілому таких процесів, як 

укладання і виконання угод про об’єднання майна, 

розподіл продукції, послідовність операцій для 

отримання права на використання природних 

ресурсів. 

Тому адаптованість поведінки учасників відно-

син до рівного підпорядкування суспільному гос-

подарському порядку досягається введенням ком-

плексу прав, переваг, стимулів, обмежень та інших 

засобів правового регулювання. А відсутність 

функціонально-цільової підсистеми сприяння ста-

лому розвитку в системі господарського законо-

давства призводить до тенденції укладання сумнів-

них угод, реалізації у господарській діяльності 

зобов’язань, які дестабілізують економічні відноси-

ни та дезорганізують розвиток господарського 

природокористування. [ 3, c. 589-593 ] 

Існує необхідність попередження юридичного 

протиборства в ході досягнення єдності підходу до 

опосередкування в господарському законодавстві 

положень “сталого розвитку”. Системне пізнання 

правових аспектів організації програм сталого 

розвитку окремих галузей промисловості орієнтує 

на доцільність модернізації відповідних положень 

господарського законодавства. [ 4, c. 238-240 ] 

На підставі методології правової регламентації 

господарської діяльності доцільно розробляти прийо-

ми досягнення узгодженості впливу на поведінку су-

б'єктів у відносинах з реалізації інвестиційних прое-

ктів довгострокового розвитку галузі надрокорис-

тування. "Мінімум" навантаження цільової функції 

адаптації – бути індикатором оцінки правомірності 

поведінки та запобігання господарським правопору-

шенням. "Максимум" визначається адекватністю за-

собів  досягнення цілей регулювання, які перед 

правом ставить суспільство на кожному з етапів 

свого розвитку. 

Втрата керованості процесом господарського 

використання природних ресурсів у багатьох галу-

зях виробництва тривалий час була зумовлена кри-

зою державного регулювання зв'язків у структурі 

національного господарства, що супроводжувалася 

високим рівнем “паразитування” на використанні 

природних ресурсів (включаючи рекреаційні). 

Наслідки обмеження законних інтересів 

первинного суб'єкта права власності на них: 1) без 

особливих перешкод віддалилися в „тінь” зв'язки 

господарського відання, чому сприяло залишення 

відповідного кола відносин господарювання поза 

межами впливу організаційно-господарських дій; 

2) мета використання природних ресурсів у сфері 

господарювання не завжди оцінювалася за 

соціальним, економічним і майновим критерієм і 

тому втрачалися надходження до бюджету плати за 

користування шпарами нафто- і газовидобутку, 

оренду земель військових частин тощо. 

Стратегічне програмування (планування) госпо-

дарського використання надр визнається сучасним 

і затребуваним господарсько-правовим засобом, 

який здійснює програмно-прогностичну функ-

цію забезпечення інвестиційної, дотаційної та ін-

шої підтримки інновацій в галузі надрокористу-

вання. Невиконання вказаної функції владними 

структурами є підставою застосування мобілізацій-

ного правового режиму. [ 5, c. 112-115 ] 

Незавершеність наукових пошуків стосовно тери-

торіально-господарських зобов'язань гальмує розвиток 

права господарського відання на підвідомчій території, 

перешкоджає популяризації паспортизації суб'єктів 

господарювання в окремих галузях. 

Висновки.  Метою визначення наукових основ 

стратегії адаптації господарського законодавства 

сталого розвитку України є розробка рекомендацій 

щодо формування державних актів впровадження 

принципів сталого розвитку на засадах еколізації. 

Наукові основи національної стратегії сталого 

розвитку України мають стати фундаментом для 

створення законодавчих, нормативно-правових та 

регулятивних документів з реалізації політики ста-

лого розвитку, визначення пріоритетів та індикаторів 

ефективності такої політики відповідно до періо-

дичності її впровадження. Законодавство  сталого 

розвитку повинно спиратися у коротко-, середньо- та 

довгостроковій перспективі на визначені програм-

ними документами рівні сталого господарювання й 

принципи життєдіяльності. Така політика має узгод-

жуватися з державними стратегіями та часовими об-

меженнями до 2020, 2030 рр., тобто бути макси-

мально адаптованою до змін нормативно-правового, 

інституційного й технологічного укладів. Саме за 

таких умов можливо реалізовувати мету і визначені 

завдання національні стратегії сталого розвитку щодо 

збалансування суспільного господарського 

законодавства. 
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Вальчук В.Д. 

АДАПТАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К ТРЕБОВАНИЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Цели и принципы Концепции устойчивого развития, принятой ООН, по гармоничного сочетания экономических, 

природоохранных и социальных подходов и решений являются ориентирами для любой науки, в т.ч. юриспруденции. 

Глобализация мирового экономического пространства приводит к ухудшению технологических и организационно-

имущественных условий добычи и использования природных ресурсов, потребление которых резко возрастает. 

Именно они своей задачей содержание целостности правовой регламентации важнейших экономических действий, 

связанных с хозяйственным использованием природных ресурсов и обеспечением социальной направленности 

природопользования. 

Ключевые слова: право, природные ресурсы, устойчивое развитие ООН, экономика, хозяйственное 

законодательство Украины, хозяйственная деятельность. 

 

Valchuk V.  

ADAPTATION OF ECONOMIC LEGISLATION TO THE REQUIREMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

The goals and principles of the Concept of Sustainable Development, approved by the UN, on the harmonious 

combination of economic, environmental and social approaches and decisions are the benchmarks for any science, including 

jurisprudence Globalization of the world economic space leads to a deterioration of technological and organizational-

property conditions for the extraction and use of natural resources, consumption of which is increasing sharply. It is their task 

to maintain the integrity of the legal regulation of the most important economic activities related to the economic use of 

natural resources and ensuring the social orientation of nature use. 

Key words: law, natural resources, sustainable UN development, economy, economic legislation of Ukraine, economic activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


