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харчування, продовольством та сировиною рослинного і тваринного 
(в тому числі водного і мисливського) походження.  

Визначальним у цьому кодексі має стати: по-перше, об'єкт – земля та 
інше нерухоме й рухоме майно, насамперед засоби виробництва, а також 
продукти харчування, продовольство і сировина як об'єкти права 
власності самих суб'єктів аграрно-го підприємництва та як об'єкти обігу; 
по-друге, – земля, мисливські угіддя та внутрішні водойми як основні 
засоби ви-робництва та добування продуктів харчування, продовольства і 
сировини рослинного і тваринного (в тому числі водного й мисливського) 
походження; по-третє, земля, водні та мисливські угіддя як об'єкт 
навколишнього природного середовища.  

Прийняття Аграрного кодексу України забезпечить правове 
регулювання у сфері аграрно-підприємницької діяльності, організаційно-
правових форм та методів господарювання, що в свою чергу забезпечить 
найвищу форму законодавчого регулювання аграрних відносин.  

Підсумовуючи, можна зазначити, що реалізація потенціалу України, 
як аграрної держави, значною мірою залежить від удосконалення 
аграрного законодавства. При цьому доцільним є проведення його 
систематизації шляхом розробки кодифікованого акта аграрного 
законодавства, вдосконалення нормативно-правової бази функціонування 
АПК з урахуванням галузевої специфіки правового регулювання 
виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції та 
забезпечення належного рівня її якості і безпеки.  
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планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є 
обов'язком держави [1].  

Досліджуючи адміністративно-правові засади здійснення державного 
управління в сфері екологічної безпеки вважаємо необхідним дослідити 
зміст базових категорій, які будуть використовуватися нами у подальшій 
науковій роботі, основним з яких є поняття «екологічної безпеки».  

На думку Шульги О. М., екологічна безпека може розглядатися в 
двох аспектах. По-перше, як суб’єктивна категорія, зокрема у процесі 
реалізації суб’єктивного права громадян на екологічну безпеку шляхом 
регулятивного та охоронного методів. По-друге, як об’єктивно існуюча 
система правового забезпечення екологічної безпеки, за допомогою якої 
регламентується екологічно небезпечна діяльність, режим використання 
природних ресурсів, охорона довкілля, попередження погіршення 
екологічного стану та виникнення небезпеки для природних об’єктів і 
населення [2, с. 122-123].  

Ліпкан В. А. зазначає, що екологічна безпека – складова національної 
безпеки, процес управління системою національної безпеки, за якого 
державними і недержавними інституціями забезпечується екологічна 
рівновага і гарантується захист середовища проживання населення країни 
і біосфери в цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери і космосфери, 
видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, 
збереження здоров’я і життєдіяльності людей і виключаються віддалені 
наслідки цього впливу для теперішнього і прийдешніх поколінь [3].  

Петрук В. Г. говорить про екологічну безпеку як про сукупність дій, 
станів і процесів, що прямо чи побічно не призводять до серйозних 
збитків (або загроз таких збитків), що завдаються природному 
середовищу, окремим людям і людству загалом; комплекс станів, явищ та 
дій, що забезпечують екологічний баланс на Землі і у будь-яких її 
регіонах на рівні, до якого фізично, соціально-економічно, технологічно 
та політично готове (може без серйозних збитків адаптуватися) 
людство [4].  

Відповідно до статті 50 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» екологічна безпека є такий стан 
навколишнього природного середовища, при якому забезпечується 
попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення 
небезпеки для здоров’я людей. Екологічна безпека гарантується 
громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов'язаних 
політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових 
та інших заходів [5].  

Як висновок можна зазначити, що екологічна безпека це частина 
національної безпеки України, яка являє собою певний стан 
навколишнього природного середовища, при якому забезпечується 
екологічна рівновага і гарантується захист населення країни і біосфери в 
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цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери тваринного і рослинного світу, 
природних ресурсів, збереження здоров’я і життєдіяльності людей, 
інтересів суспільства і держави від реальних чи потенційних загроз, які 
створюються антропогенними чи природними чинниками відносно цього 
навколишнього середовища.  

За територіальним принципом розрізняють: глобальну (міжнародну), 
національну (державну), регіональну, місцеву, об’єктову (точкову) 
екологічну безпеку [3, 4].  

За об’єктами охорони виділяють: а) глобальну екобезпеку, що 
забезпечується суверенітетом держави над своїми об’єктами і передбачає 
їх захист від трансграничного забруднення шляхом міжнародних 
погоджених дій; б) національну екобезпеку, яка ґрунтується на 
суверенітеті народу України над природними багатствами, що належать 
йому на праві власності; в) локальну екобезпеку — безпеку екосистем, 
природних комплексів; г) особисту екологічну безпеку громадян [2, 
с. 124].  

Складовими елементами екологічної безпеки вчені визначають 
«екологічно чисту продукцію», «екологічно чисті ґрунти», «екологічно 
чисте виробництво» [4]. Такий підхід, зокрема обумовлений положеннями 
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
згідно з яким: 

проекти господарської та іншої діяльності повинні мати матеріали 
оцінки її впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей; 

підприємства, установи й організації, діяльність яких пов'язана з 
шкідливим впливом на навколишнє природне середовище, незалежно від 
часу введення їх у дію повинні бути обладнані спорудами, устаткуванням 
і пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, 
зменшення впливу шкідливих факторів, а також приладами контролю за 
кількістю і складом забруднюючих речовин та за характеристиками 
шкідливих факторів.  
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Кожний громадянин, який досяг визначеного Законом віку, не має 

медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за 
відповідними програмами, може в установленому порядку отримати 
право на керування транспортними засобами відповідної категорії.  

Право на керування транспортними засобами відповідної категорії 
може бути надано: 

мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії A1, A) – 
особам, які досягли 16-річного віку; 

автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, 
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які 
експлуатуються на вулично-дорожній мережі, всіх типів (категорії B1, B, 
C1, C, T), за винятком автобусів, трамваїв і тролейбусів, – особам, які 
досягли 18-річного віку; 

автомобілями з причепами або напівпричепами (категорії BE, C1E, 
CE), а також призначеними для перевезення великогабаритних, 
великовагових і небезпечних вантажів, – особам, які досягли 19-річного 
віку; 

автобусами, трамваями і тролейбусами (категорії D1, D, D1E, DE, 
T) – особам, які досягли 21-річного віку.  

Особа, яка бажає отримати право на керування транспортними 
засобами відповідної категорії чи типу, зобов’язана пройти медичний 
огляд, підготовку або перепідготовку відповідно до типової навчальної 
програми, успішно скласти теоретичний і практичний іспити. Порядок 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних 
засобів визначається Кабінетом Міністрів України.  

Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв 
транспортних засобів здійснюються в акредитованих закладах незалежно 
від форми власності та підпорядкування, які за результатами атестації 
отримали відповідний атестат. Підготовка, перепідготовка і підвищення 


