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Після першого видання навчального посібника «Природно- 
ресурсове право України» пройшло майже півтора десятиліття. За цей 
період він, як перше видання у незалежній Українській державі, одер-
жав чимало позитивних відгуків провідних вчених-професорів вищих 
навчальних закладів і схвальних оцінок фахової юридичної спільноти. 
Одночасно ними були висловлені слушні зауваження як стосовно змі-
сту і структури посібника, так і відносно його науково-методичного 
насичення і обґрунтування концептуальних засад існування.

Все зазначене зацікавлено обговорювалося і сумлінно накопичу-
валося авторами відповідних розділів першого видання посібника. 
Більше того, за минулі роки суттєво змінився фахово-кваліфікацій-
ний рівень окремих авторів та усього авторського колективу. Власне 
кажучи, сформувався новий авторський склад, який проаналізу-
вав текстуальний зміст попереднього видання, врахував висловлені 
рекомендації та зауваження, і на цій основі з науково-методичним  
натхненням підготував і пропонує друге доповнене і перероблене 
видання навчального посібника «Природноресурсове право України», 
в основному розрахованого на студентів вищих юридичних навчаль-
них закладів за спеціальністю «Правознавство».

Безумовно, авторський колектив добре обізнаний у неоднознач-
ному сприйнятті існуючими фаховими школами юристів природноре-
сурсового права не лише як відносно відокремленої та комплексної 
навчальної дисципліни, а й як наукового феномена в системі вітчизня-
ної юриспруденції. Проте колектив авторів добре усвідомлює і свою 
науково-викладацьку відповідальність перед майбутнім поколінням 
правників, які мають одержати необхідні знання і достатнє уявлення 
щодо формування і становлення природноресурсової галузі законо-
давства і права. Саме цим керувався авторський колектив при підго-
товці посібника для сучасної допитливої студентської молоді.

Загальновідомо, що становлення та розвиток природноресурсо-
вого законодавства і права в Україні нараховує не більше півстоліття. 
Проте за цей час суспільне усвідомлення необхідності раціонального  
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використання природних ресурсів, забезпечення ефективної охорони 
природного середовища і своєчасного відтворення споживаних при-
родних багатств прискорило розвиток природноресурсового законо-
давства, на основі якого відбувається процес формування вітчизняного 
природноресурсового права.

Природноресурсове законодавство стало інтенсивно розвиватися 
після обрання українською державою шляху самостійного і неза-
лежного існування. Про це свідчать положення діючої Конституції 
України, зміст чинного Земельного кодексу, оновлені вимоги Кодексу 
про надра, Водного та Лісового кодексів, законів України «Про при-
родно-заповідний фонд України», «Про виключну (морську) еконо-
мічну зону України», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», 
«Про мисливське господарство та полювання», «Про рибне госпо-
дарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», 
«Про нафту і газ», «Гірничий Закон України» та інших кодифікованих 
і спеціальних законів.

Зрозуміло, що не всі перелічені законодавчі акти присвячені регулю-
ванню суто природноресурсових відносин. Проте вони активно впли-
вають на зміст сучасного природноресурсового права, що є відносно 
відособленою правовою галуззю. Разом з тим природноресурсове право 
органічно пов’язано з іншими галузями вітчизняного законодавства  
і права та є невід’ємною складовою єдиної правової системи України.

Якщо у 80-ті роки минулого століття переважно визнавалося при-
родноресурсове право, до структури якого включалися й екологічні 
відносини, то вже на початку 90-х років пріоритетності набуло еко-
логічне право, яке інтегрувало у свою структуру й природноресурсові 
відносини. При усій близькості цих галузей законодавства і права, 
вони все ж мають істотні відмінні ознаки і відрізняються між собою 
своєю структурою, системою, джерелами, методами та принципами, 
завданнями і напрямами правового регулювання суспільних відносин 
та змістом правових інститутів тощо. У цьому зв’язку природноресур-
сові відносини є достатньо самостійними і можуть розглядатися як 
відособлені суспільні відносини.

Поряд із зазначеним, для природноресурсових відносин прита-
манним є комплексний характер, оскільки вони об’єднують земельні, 
гірничі, водні та лісові суспільні відносини, відносини щодо викорис-
тання об’єктів природно-заповідного фонду, рослинного і тваринного 
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світу й інших природних об’єктів та їх ресурсів. Саме цим поясню-
ється проведення нами диференційованого підходу до регулювання, 
дослідження та пізнання природноресурсових відносин у порівнянні 
з різноманітним складом відносно самостійних і відособлених еколо-
гічних відносин.

Диференційований і одночасно комплексний підхід до викладання 
природноресурсового законодавства і права відкриває широкі можли-
вості для системного пізнання особливостей правового регулювання 
використання природних багатств країни. Виходячи з диференційо-
вано-комплексного змісту сучасних природноресурсових відносин, 
автори відповідних розділів другого видання посібника намагалися 
довести їх специфічні прояви у законодавчому закріпленні, правовому 
регулюванні та визначенні правового режиму використання й охорони.

При підготовці посібника авторський колектив зіткнувся із склад-
ними проблемами неузгодженості окремих положень чинного при-
родноресурсового законодавства й їх неоднозначним висвітленням у 
навчальній і науковій літературі. Навіть з приводу позначення при-
родноресурсового законодавства і права немає єдиного і сталого тер-
міну в існуючих виданнях. Досі поряд з позначенням «природноресур-
сове» зустрічаються термінологічні позначення «природоресурсовое», 
«природоресурсне», «природноресурсове», й не лише в юридичній 
літературі. Не вникаючи у тонкощі термінологічних визначень, автори 
все ж зберігають відданість первинному і більш співзвучному застосу-
ванню терміну «природноресурсове».

Для авторського колективу більш суттєвим було системне викла-
дення змісту вимог природноресурсового законодавства. Проте окремі 
розділи навчальної дисципліни виходять за межі законодавчих вимог 
природноресурсових нормативно-правових актів. Поглиблене опану-
вання студентами правознавчої спеціальності навчальної дисципліни 
вимагає порівняльного підходу до змісту окремих положень суміж-
них галузей законодавства і права у сфері забезпечення раціонального 
використання природних об’єктів та їх ресурсів, ознайомлення з кон-
кретними вимогами технічних норм і технологічних методів природо-
користування. Саме на цій основі можна досягти формування ціліс-
ного світогляду майбутніх правників з вищою юридичною освітою 
стосовно гармонійної взаємодії людини й суспільства зі своїм природ-
ним оточенням.
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Динамізм розвитку природноресурсового законодавства і постійне 
підвищення вимог щодо раціоналізації природокористування, не доз-
воляють обмежуватися тільки ознайомленням з навчальною літера-
турою. Істотну допомогу в цьому може надати спеціальна юридична 
література, а також звернення до наукових досліджень з природничо- 
науковим та соціально-економічним змістом, присвячених викорис-
танню природних багатств. На сторінках другого видання підручника 
автори не лише посилаються на такі джерела, а і піддають їх науко-
во-аналітичному огляду.

Авторський колектив висловлює щиру вдячність рецензентам 
підручника доктору юридичних наук, професору, академіку НАПрН 
України, завідувачу кафедри господарського права Донецького націо-
нального університету ім. Василя Стуса Бобковій Антоніні Григорівні 
та доктору юридичних наук, професору, завідувачу кафедри аграрного, 
земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука Націо-
нального університету біоресурсів і природокористування України 
Єрмоленку Володимиру Михайловичу. Ними були висловлені слушні 
критичні зауваження та конструктивні пропозиції, які позитивно 
вплинули на структуру й зміст посібника, рекомендованого ними для 
видання.

Автори будуть безмежно вдячні та з величезним задоволенням 
сприймуть від доброзичливих читачів заслуговуючі на увагу реко-
мендації й аргументовані зауваження. Авторський колектив запевняє, 
що вони також знайдуть своє відображення у наступних виданнях 
навчального посібника «Природноресурсове право України».

За дорученням авторського колективу, 
професор кафедри аграрного, 

земельного та екологічного права 
Національного університету 

«Одеська юридична академія» 
Каракаш І.І.
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