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Ïî-ïерше, ïравîва дîктрина є îс-
нîвîю рîçвиткó юридичнîї наóки, 
ç’ясîвóє çагальниé наïрям і вектîр 
рîçвиткó ïравîтвîрчîсті. Однîчас-
нî іç öим öя категîрія є îснîвним 
чинникîм óïîрядкóвання сóсïільниõ 
віднîсин, îскільки відîбраæає систе-
мó ïîглядів ïравîçнавöів на дерæав-
нî-ïравîві явиùа. Ïитання сóтнîсті 
ïравîвиõ дîктрин є ваæливим як ó те-
îретичніé, так і в ïрактичніé ïлîùині 
череç їõ вïлив на діяльність ïравîвîї 
системи та ïравîîõîрîнниõ îрганів. 
Ïî-дрóге, сьîгîдні в істîрії дерæави і 
ïрава накîïичена çначна кількість ріç-
ниõ теîріé, кîнöеïöіé, ідеé ç ïравîвîї 
îõîрîни ïрирîди, які сôîрмóлювались 
ó ïрîöесі істîричнîгî рîçвиткó юри-
дичнîї наóки. Осîбливиé інтерес ви-
кликав ïеріîд існóвання Ðадянськîї та 
неçалеæнîї України, ïрîтягîм якîгî 
ïравîві дîктрини ïрîéшли стадії ôîр-
мóвання, станîвлення é рîçвиткó. Цеé 
масив рîçрîбîк ïîтребóє свîгî деталь-
нîгî вивчення, систематиçаöії та виді-
лення ïîçитивнîгî дîсвідó.

Аналіç ïóблікаöіé ïîкаçóє наявність 
двîõ îсîбливîстеé наóкîвîї літератóри. 
Ïî-ïерше, öе çначна кількість дîслі-
дæень, ïрисвячениõ дîктринам, їõ çмі-
стó, ôóнкöіям і місöю в системі дæерел 
(ôîрм ïрава), дî якиõ неîбõіднî çараõó-
вати ïраöі С.С. Алєксєєва, С.В. Бîшнî, 
С.Д. Гóсарева, Ðене Давида, О.В. За-
éчóка, Д.А. Керімîва, М.І. Кîçюбри, 
В.В. Лаçарева, С.В. Лиïня, М.М. Мар-
ченка, О.Г. Мóрашева, Г.І. Мóрîмöе-
ва, В.С. Нерсесянöа, Н.М. Оніùенкî, 
Н.М. Ïарõîменкî Л.Й. Ïетраæиöькîгî, 
О.Ô. Скакóн та ін. У свîю чергó, ïри-
рîдîîõîрîнним дîктринам ïрисвячена 
çначнî менша кількість рîбіт, дî якиõ 

мîæна ùараõóвати рîçрîбки В.І. Ан-
дреéöева, А.Ï. Гетьмана, В.К. Гри-
гîрьєва, М.Д. Каçанöева, Б.В. Кіндю-
ка, О.С. Кîлбасîва, В.В. Кîстиöькîгî, 
В.Л. Мóнтяна, В.Ï. Неïиéвîди, М.О. Ðî-
çóмнîгî, В.І. Семчика, Þ.С Шемшó-
ченка. Виõîдячи іç öьîгî, дîöільнî 
рîçглянóти çміст та îснîвні наïрями 
дîслідæень, ïîв’яçаниõ іç дîктринами 
ïрирîдîîõîрîннîгî ïрава.

Метîю статті є систематиçаöія наó-
кîвîї літератóри, ïрисвяченîї дîктри-
нам ïрирîдîîõîрîннîгî ïрава.

Ïрîöес ôîрмóвання ïрирîдîîõîрîн-
ниõ дîктрин ïрîéшîв тривалиé і склад-
ниé істîричниé рîçвитîк. Значниé 
вïлив на ôîрмóвання öієї категîрії ви-
явили çагальні рîçрîбки ó сôері теîрії 
ïрава, які дали çмîгó сôîрмóлювати її 
сóтність та îснîвні õарактерні риси. 
Ïîява дîктринальниõ óчень ïîв’яçана 
ç Давнім Ðимîм, кîли ó ïраві çначнó 
рîль відігравала релігія, ùî давалî 
ïравî æерöям трактóвати é винîсити 
рішення ç ріçниõ сïîрів. Як відîмî, ç 
ІІІ ст. дî н. е. в Давньîмó Ðимі çарîдæó-
ється світська юрисïрóденöія ó çв’яçкó 
ç ïóблічним викладенням римськîгî 
ïрава îдним іç ïîнтиôіків – Òиберієм 
Кîрóнкарієм. У çв’яçкó ç öим ïіçнання 
ïрава більше не бóлî мîнîïîлією æер-
öів і ïанівнîгî класó ïатриöіїв, сталî 
відкритим для всіõ категîріé римськиõ 
грîмадян. Надалі теîретичні рîçрîбки 
ïравîвîї дîктрини îтримали рîçвитîк ó 
ïраöяõ середньîвічниõ канîністів і вче-
ниõ шкîли глîсатîрів і ïîстглîсатîрів. 
Значниõ óсïіõів ó наóкîвиõ дîслідæен-
няõ стîсîвнî дîктрин дîсягли юристи 
в дîревîлюöіéніé Ðîсії: М.М. Кîркó-
нîв, Д.Д. Грім, М.М. Ðенненкамïô, 
М.А. Гредескóл, В.М. Хвîстîв.
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Неçваæаючи на ріçнîманіття ïідõîдів 
дî виçначення ïîняття ïравîвîї дîктри-
ни, ïід öією категîрією О.Ô. Скакóн рî-
çóміє системó, ùî містить кîнöеïтóальнî 
îôîрмлені ідеї, які рîçрîблені вченими 
ç метîю вдîскîналення çакîнîдавства, 
óсвідîмлені сóсïільствîм і ïідтримані 
дерæавîю [1, с. 221]. На дóмкó С.І. Мак-
симîва, ïравîва дîктрина є ôенîменîм, 
ùî максимальнî має ïîєднóвати наóкîві 
рîçрîбки ç ïрактикîю ствîрення é çа-
стîсóвання ïрава, враõîвóючи ïри öьî-
мó як кîнтекст ïравîвîї кóльтóри, так і 
вïлив îснîвниõ чинників рîçвиткó сó-
сïільства çагалîм. Як çаçначає І.В. Се-
меніõін, мîæливість викîристання 
ïравîвîї дîктрини ó ïравîçастîсîвніé 
ïрактиöі виïливає іç самîї ïрирîди – 
сóтнîсті öьîгî ôенîмена, ùî має двî-
їстиé, теîретикî-ïрикладниé õарактер. 
У свîю чергó, Ò.Н. Нешатаєва вваæає, 
ùî дîктрина є дæерелîм çнань і мîæе 
бóти викîристана в сóдîвіé ïрактиöі в 
ïîрядкó аналîгії çакîнó абî аналîгії ïра-
ва çа наявнîсті ïрîгалин çакîнîдавства. 
Отæе, ïравîва дîктрина є ôóндамен-
тальним елементîм ïравîвîї системи, 
ùî îõîïлює кîнöеïтóальні ідеї, теîрії та 
ïîгляди стîсîвнî ïрава çагалîм та îкре-
миõ éîгî явиù. Іç öьîгî ïîглядó ïрирîдî-
îõîрîнні ïравîві дîктрини, неçваæаючи 
на всі відміннîсті істîричнîгî рîçвиткó, 
містять кîнöеïöії, теîрії, ïîгляди наóкîв-
öів, які баçóються на çагальнîнаóкîвиõ 
дîслідæенняõ. За таким сöенарієм ïрî-
õîдив рîçвитîк ïрирîдîîõîрîнниõ дîк-
трин на óкраїнськиõ çемляõ від ïершиõ 
ïримітивниõ ïîлîæень, ùî відîбраæені 
в традиöіяõ, çвичаяõ, ïравилаõ, дî наó-
кîвî îбґрóнтîваниõ ïîлîæень, на îснî-
ві якиõ відбóвається ïрîöес ствîрення 
ïрирîдîîõîрîннîгî çакîнîдавства. Викî-
ристîвóючи õрîнîлîгічниé ïринöиï, рîç-
витîк наóкîвîї літератóри, ïîв’яçанîї ç 
рîçрîбкîю öієї категîрії, мîæна ïîділити 
на чîтири етаïи: а) çагальнîнаóкîвиé; 
б) ïîчаткîвиé; в) çагальнîтеîретичниé 
і галóçевиé ó рамкаõ радянськîї мîделі; 
г) дîктрини ïрирîдîîõîрîннîгî ïрава в 
неçалеæніé Україні.

І. На çагальнîнаóкîвîмó етаïі дî-
слідники рîçглядали ïитання îõîрîни 

рідкісниõ ïрирîдниõ îб’єктів і деякиõ 
видів тварин, риб, кількість якиõ ïîчала 
çменшóватись дî критичнîгî çначення. 
Ïрикладîм такиõ дîслідæень є рîбî-
та І.Ï. Бîрîдіна, ïрисвячена ствîрен-
ню Хîртиöькîгî çаïîвідника 1912 р., 
А.А. Браóнера стîсîвнî îõîрîни кîрис-
ниõ ïтаõів і тварин 1899 р., Ï.А. Òóт-
кîвськîгî, якиé вивчав традиöії îõîрî-
ни лісів ó 1893 р., Н.Ô. Сóнöîва, якиé 
ïрîвîдив ó Харкîві в 1898 р. «святî де-
ревîнасадæення». Значниé вклад ó рîç-
рîблення ïрирîдîîõîрîнниõ дîктрин, 
ïîв’яçаниõ іç çемлею, вніс видатниé 
óчениé В.В. Дîкóчаєв, якиé ó 1883 р. 
видав книгó «Ðóськиé чîрнîçем». Од-
нією ç ïершиõ мîнîграôіé, виданиõ 
на Україні ó 1914 р., де відîбраæенî 
дîктрини îõîрîни çемлі, стала рîбî-
та В.І. Òалієва «Оõîрîняéте ïрирîдó», 
видана в Харкîві. Ïіçніше öеé óчениé 
дîслідæóвав дîсвід рîбîти «Дîкóчаєв-
ськîї дîсліднîї станöії» ç îõîрîни ґрóн-
тів, на якіé вивчалися éîгî дîктрини 
бîрîтьби ç ерîçією. У öеé істîричниé 
ïеріîд Ï.А. Òóткîвським ïрîвîдились 
дîслідæення стîсîвнî îчистки викидів 
в атмîсôерó та ïрîмислîвиõ відõîдів, 
які відîбраæенî в рîбîті 1893 р. «Ïрî 
óтиліçаöію ôабричниõ відõîдів». Інтерес 
викликає та îбставина, ùî в 1878 р. 
îдин іç виïóсків æóрналó «Здîрîв’я» 
бóв ïîвністю ïрисвячениé ïитанням 
ïрîтидії ïрîöесам çабрóднення річîк. 
Отæе, ó öеé істîричниé ïеріîд ïрîведе-
ні наóкîві дîслідæення, на îснîві якиõ 
надалі ïîчалîся ствîрення ïравîвиõ 
ïрирîдîîõîрîнниõ дîктрин.

ІІ. Ïîчаткîвиé етаï рîçрîбки юри-
дичниõ дîктрин ó сôері îõîрîни ïри-
рîди ïриïадає на ïеріîд 1919–1960 рр. 
Ïîява наóкîвиõ дîслідæень ó öеé істî-
ричниé ïеріîд ïîв’яçана ç ïриéняттям 
ó 20-õ рр. минóлîгî стîліття ниçки 
нîрмативнî-ïравîвиõ актів, ó якиõ ча-
сткîвî рîçглядалися ïитання îõîрîни 
ïрирîди. У тîдішніõ óмîваõ наéбільшó 
öінність для дерæави станîвили такі 
ïрирîдні îб’єкти, як çемля, ліси, надра, 
кîристóвання якими регламентóвалî-
ся нîрмативнî-ïравîвими актами, ïри-
éнятими в УНÐ та Ðадянськіé Україні. 



117

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Òак, дîктрина ïравîвîї îõîрîни çемель 
рîçглядалась ó рîбîті С.Ï. Кавеліна 
«Земельне ïравî і çемельниé ïрîöес» 
1925 р., яка ïрисвячена ïравîвіднî-
шенням, ïîв’яçаним іç çемлею в ïерші 
рîки радянськîї влади на Україні. Ïи-
тання ïравîвîї îõîрîни лісів і çаõистó 
їõ від ниùівниõ рóбîк рîçглядалися ди-
ректîрîм лісîвîгî деïартаментó УНÐ 
Б.Г. Іваниöьким, éîгî ïраöі часткîвî 
îïóблікîвані в Україні, а ïіçніше в ім-
міграöії. Однîчаснî іç öим ó Ðадянськіé 
Україні в 1923 р. Н.В. Лютîвським ïрî-
веденî дîслідæення стîсîвнî ïідгîтîвки 
çакîнó «Ïрî ліси УÐСÐ» та çрîбленî іс-
тîрикî-ïравîвиé îгляд ïриéнятîгî в Ðî-
сіéськіé Ôедераöії Лісîвîгî кîдексó [2]. 
Однією ç ïершиõ ïраöь, ïрисвячениõ 
рîçрîбöі дîктрини викîристання ïри-
рîдниõ ресóрсів, став виданиé ó 1926 р. 
М.І. Наóмîвим çбірник «Ðадянське гір-
ниче çакîнîдавствî», в якîмó дев’ятиé 
рîçділ ïрисвячениé ïитанням îõîрîни 
ïрирîди в місöяõ çдîбóття кîрисниõ 
кîïалин і викîнаниé çагальниé îгляд 
чиннîгî в Ðадянськіé Україні çакîнî-
давства. Ïîдальшиé рîçвитîк дîктрин 
ïравîвîї îõîрîни ïрирîди відбóвав-
ся в рамкаõ рîçрîбîк ó сôері çемель-
ниõ ïравîвіднîсин. У тîé істîричниé  
ïеріîд óчені-юристи рîçглядали дîк-
тринó îõîрîни ïрирîдниõ îб’єктів як 
елемент çемельнîгî ïрава. Òакиé теîре-
тичниé ïідõід îбґрóнтîвóвався відîмим 
радянським óченим О. Карассîм, якиé 
óкаçóвав, ùî всі çемлі в меæаõ теритî-
рії СÐСÐ є виключнî дерæавнîю влас-
ністю, тîмó îб’єкти, які на ніé рîçта-
шîвані, налеæать óсьîмó радянськîмó 
нарîдó. Однією ç ïершиõ ïраöь, ó якіé 
рîçглядалась дîктрина îõîрîни ïрирî-
ди, ùî баçóвалась на «çемельниõ» ïід-
õîдаõ, бóла рîбîта Л.І. Дембî «Істîрія 
çемельнîгî ïрава» 1949 р. [3]. Аналîгіч-
ні дîктринальні рîçрîбки ïрîвîдились 
Г.О. Аксеньîнкîм стîсîвнî çемельнîгî 
ôîндó, Г.М. Ïîлянськîю, яка вивчала 
ліси, О.С. Кîлбасîвим, кîтриé рîçгля-
дав çагальні ïитання істîрії ïрирîдîîõî-
рîннîгî ïрава.

ІІІ. Настóïниé етаï дîслідæень 
дîктрин ïрирîдîîõîрîннîгî ïрава – 

çагальнîтеîретичниé і галóçевиé ó 
рамкаõ радянськîї мîделі, тривав іç 
1960 р. ïî 1990 р., ïîчався ç ïриéнят-
тя 30 червня 1960 р. Верõîвнîю Ðадîю 
Закîнó «Ïрî îõîрîнó ïрирîди Україн-
ськîї ÐСÐ». Ðîçгляд öьîгî çакîнîдавчî-
гî акта сïрияв ïîяві ниçки мîнîграôіé, 
ïрисвячениõ рîçрîбöі дîктриналь-
ниõ óчень ó рамкаõ радянськîї мîде-
лі îõîрîни ïрирîди. Дî такиõ дîслі-
дæень налеæать ïраöі О.С. Кîлбасîва  
«Ðадянське çакîнîдавствî ïрî îõîрîнó 
ïрирîди çа 40 рîків», çбірник наóкîвиõ 
статеé çа редакöією Г.М. Ïîлянськîї 
«Оõîрîна ïрирîди Ðîсіéськîї Ôедера-
öії в радянськîмó çакîнîдавстві», ïра-
öя В.К. Григîр’єва «Ïравîва îõîрîна 
ïрирîди в СÐСÐ» і серія рîбіт îднîгî ç 
відîмиõ ïрîïагандистів радянськîї мî-
делі М.Д. Каçанöева [4].

Однîчаснî іç öим ïîчалась рîç-
рîбка дîктринальниõ ïідõîдів стîсîв-
нî мîделеé ïравîвîї îõîрîни ïрирîди 
îкремиõ радянськиõ ресïóблік. Òак, 
ùîдî теритîрії УÐСÐ такі дîслідæен-
ня ïрîвîдили В.Л. Мóнтян, Н.І. Òітî-
ва, З.Г. Кîрчєва, теритîрії Мîлдавськîї 
ÐСÐ – Х.І. Шварö, Þ.І. Òютєкін, Грóçин-
ськîї ÐСÐ – Н.С. Лîмсадçе, Каçаõськîї 
ÐСÐ – С.С. Кîнстантініді. Òак, відîмиé 
óкраїнськиé юрист В.Л. Мóнтян îдним 
іç ïершиõ дîслідæóвав ïîняття ïравîвîї 
îõîрîни ïрирîди, ïравîвиé реæим îкре-
миõ ïрирîдниõ îб’єктів і дîктринó їõ çбе-
реæення в ïрирîднîмó стані [5]. Аналî-
гічним чинîм стîсîвнî Мîлдавськîї ÐСÐ 
Х.І. Шварö, Þ.І. Òютєкін ïîчали рîç-
рîбкó ïравîвîї дîктрини ïрирîди в öіé 
ресïóбліöі шляõîм дîслідæень ïîнять 
і ïринöиïів çаõистó ïрирîди, îõîрîни 
çемель, вîдниõ îб’єктів, надр, лісів, тва-
риннîгî світó é атмîсôернîгî ïîвітря.

Характернîю рисîю öьîгî істîрич-
нîгî ïеріîдó стала рîçрîбка дîктрин, 
ïрисвячениõ таким складникам ïрирîд-
ниõ ресóрсів, як ôлîра, ôаóна, атмîс-
ôерне ïîвітря, надра, îб’єкти ïрирîд-
нî çаïîвіднîгî ôîндó, вîдні îб’єкти та 
ліси. Òак, дîктрини раöіîнальнîгî ви-
кîристання é îõîрîни çемлі рîçрîбля-
лися В.Ï. Балеçіним, Б.В. Єрîôеєвим, 
Þ.Г. Жарикîвим, І.О. Ікîнниöькîю,  
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М.І. Кîçирем, М.І. Краснîвим, 
М.І. Осиïîвим, М.О. Сирîдîєвим, 
Я.Я. Страóтманісîм.

Òеîретичні ïрîблеми дîктрин îõî-
рîни вîд рîçрîблялися О.М. Кавері-
ним, О.С. Кîлбасîвим, М.С. Лîмсадçе, 
Л.О. Òимîôеєвим, Х.Б. Хîлбîєвим.

У öеé ïеріîд ó СÐСÐ ïîчалися в 
Україні рîçрîбки ïрирîдниõ кîïалин, 
іç öієї ïричини дîктрини ïравîвîгî 
реæимó îõîрîни надр стали темîю 
наóкîвиõ дîслідæень, якîю çаéмались 
З.Х. Аіткóлîв, Г.С. Башмакîв, Л.А. За-
славська, Б.А. Лискîвеöь, А.Ð. Мóõа-
медîв, Н.А. Сирîєдîв.

Осîбливиé інтерес викликає дисер-
таöіéна рîбîта В.Г. Ïлаõóти стîсîвнî 
çагальниõ ôîрм îрганіçаöіé раöіîналь-
нîгî é кîмïлекснîгî викîристання 
рîдîвиù кîрисниõ кîïалин, рîçрîбки 
їõ рîдîвиù, дерæавнîгî кîнтрîлю çа 
їõ викîристанням та îõîрîни ïрава 
надракîристóвання.

У öеé істîричниé ïеріîд в УÐСÐ 
дóæе складнîю ïрîблемîю навкîлиш-
ньîгî середîвиùа бóла бîрîтьба ç 
ерîçією, ïилîвими бóрями та іншими 
несïриятливими явиùами, тîмó îтри-
мали свіé ïîдальшиé рîçвитîк дîктри-
ни îõîрîни лісів і м’якîгî лісîкîристó-
вання, які рîçрîбляли такі наóкîвöі, як 
В.Ô. Гîрбîвîé, Ð.К. Гóсєв, Д.М. Жó-
кîв, Л.О. Заславська, Д.М. Ісóïîв, 
Г.М. Ïîлянська.

Іншîю ïрîблемîю, ïîв’яçанîю ç 
навкîлишнім середîвиùем, бóла рîç-
рîбка ïравîвîї дîктрини îõîрîни çаïî-
відників та îкремиõ видів твариннîгî 
світó, якîю çаéмалися М.Н. Вєдєнін, 
Л.Я. Окîрîкîва, В.А. Ïîлякîв.

З дîктринами ïрирîдîîõîрîннî-
гî ïрава в Ðадянськîмó Сîюçі тіснî 
ïîв’яçані наóкîві рîçрîбки ó сôері дер-
æавнîгî óïравління. Деякі ïитання, 
ïîв’яçані ç дîслідæенням такиõ дîк-
трин, рîçглядалися такими наóкîвöя-
ми, як Ð.Д. Бîгîлєïîв, О.І. Каçаннік, 
О.Є. Лóньîв, С.В. Маматîв, Þ.І. Òютє-
кін, Þ.С. Шемшóченкî. У öеé істîрич-
ниé ïеріîд дîктрини ïравîвîї îõîрîни 
ïрирîди більш ширîкî відîбраæені в 
Кримінальнîмó кîдексі УÐСÐ 1960 р. 

ïîрівнянî ç раніше чинними Кримі-
нальними кîдексами 1922 р. та 1927 р. 
Нîвиé ïідõід дî îõîрîни ïрирîдниõ 
ресóрсів çнаéшîв відîбраæення ó çнач-
нî більшіé кількîсті îб’єктів, які îõî-
рîнялись дерæавîю в Кримінальнîмó 
кîдексі УÐСÐ 1960 р., дî якиõ налеæа-
ли çемля, ліс, ïîлювання, рибна лîв-
ля, вîдні ресóрси. Однîчаснî іç öим ó 
сôері кримінальнîгî ïрава ç’явилися 
дîктрини ïравîвîї îõîрîни ïрирîди, 
які рîçрîбляли С.Б. Гавриш, Ï.С. Да-
гель, Þ.І. Ляïóнîв, Ï.Ò. Некиïєлîв, 
Ò.Л. Сергєєва. Характернîю рисîю öьî-
гî етаïó бóла óчасть УÐСÐ ó вирішенні 
міæнарîднî-ïравîвиõ ïрîблем îõîрîни 
навкîлишньîгî середîвиùа, ùî сталî 
темîю рîçрîбки дîктрин, çаïрîïîнîва-
ниõ В.І. Вîлкîвим, В.О. Чичваріним, 
Þ.С. Шемшóченкîм.

У öеé істîричниé ïеріîд ïрîдîвæили-
ся дîслідæення çагальниõ дîктрин кîмï-
лекснîї îõîрîни ïрирîди. Òак, ó рîбîті 
Н.С. Макаревича рîçглядалися ïитан-
ня реаліçаöії дîктрин çі çбереæенням і 
ïідтримóванням рівнîваги в біîсôері ç 
óраõóванням гîсïîдарськîї діяльнîсті 
людини. У свîю чергó, О.С. Шерстюк 
рîçглядала îбґрóнтóвання інтегрîванî-
гî ïідõîдó дî ïравîвîгî регóлювання 
îõîрîни навкîлишньîгî середîвиùа та 
сïіввіднîшення екîнîмічниõ і екîлîгіч-
ниõ віднîсин сóсïільства. Інша дîслід-
ниöя – Ò. Осіïîва – рîçрîбляла дîк-
тринó ïравîвîї îõîрîни навкîлишньîгî 
середîвиùа як óстанîвлениé дерæавîю 
ïîрядîк óраõóвання îбсягó ïрав та 
îбîв’яçків сóб’єктів.

ІV. Нîвітніé ïеріîд рîçрîбки дîк-
трин ïрирîдîîõîрîннîгî ïрава ïîчався 
ç 1991 р. ïісля îгîлîшення Українîю 
свîєї неçалеæнîсті. Наóкîва літератóра 
ïîчинає відõîдити від радянськиõ штам-
ïів стîсîвнî тîгî, ùî сîöіаліçм не несе 
çагрîçи ïрирîднîмó середîвиùó. З’яв-
ляються ïраöі В.Є. Бîреéкî, А.В. Діõтя-
ренка, Б.В. Кіндюка, в якиõ дîвîдяться 
негативні наслідки вïливó ïрîмислîвиõ 
ïідïриємств, іншиõ îб’єктів на ïри-
рîдні кîмïлекси, ïîстóïîве çникнення 
óнікальниõ теритîріé і çанеïад îб’єктів 
ïрирîдî-çаïîвіднîгî ôîндó. Значним 
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внескîм ó рîçрîбкó дîктрин ïрирîдî-
îõîрîннîгî ïрава стала ниçка рîбіт, 
ïідгîтîвлена А.Ï. Гетьманîм. Учениé 
рîçглядав метîдîлîгічні çасади станîв-
лення ïравîвиõ îснîв îõîрîни дîвкіл-
ля, рîçвитîк ïрирîдîîõîрîннîгî çакî-
нîдавства в Україні [6]. В іншіé рîбîті 
А.Ï. Гетьман рîçрîбляє дîктринó наóки 
екîлîгічнîгî ïрава, ґенеçó наóкîвиõ дî-
слідæень та істîричні етаïи кîдиôікаöії 
ïрирîдîîõîрîннîгî çакîнîдавства.

Однîчаснî іç öим ïóблікóються 
ïраöі Þ.С. Шемшóченка, якиé рîçрî-
бляв ïрирîдîîõîрîннó дîктринó в рам-
каõ ïідгîтîвки Екîлîгічнîгî кîдексó; 
В.В. Кîстиöькîгî, якиé дîслідæóвав 
ïрирîдîîõîрîннó дîктринó в рамкаõ 
глîбальнîї системи – «сóсïільствî – 
людина – ïрирîда»; Б.Г. Ðîçîвськîгî, 
якиé çаïрîïîнóвав дîктринó викîри-
стання екîлîгî-ïравîвîгî меõаніçмó 
îõîрîни ïрирîди. Значниé наóкîвиé ін-
терес станîвить дîктрина реаліçаöії дер-
æавнî-екîлîгічнîї ïîлітики, çаïрîïîнî-
вана В.І. Андреéöевим, яка складається 
ç ï’яти блîків: а) дерæавні інститóöіé-
ні стрóктóри; б) система екîлîгічнîгî 
çакîнîдавства; в) екîнîмікî-ïравîве 
çабеçïечення; г) екîлîгî-ексïертне  
îбґрóнтóвання; д) міæнарîднî-ïравîве 
регóлювання та сïівïраöя [7].

У öеé істîричниé ïеріîд нîвиé рîç-
витîк îтримóють галóçеві дîслідæення 
ó сôері дîктрин ïрирîдîîõîрîннîгî 
ïрава. Òакі дîктрини, ïрисвячені îõî-
рîні çемлі, рîçрîблялися Ï.Ô. Кóліні-
чем, якиé çаïрîïîнóвав виділити як 
îкремі îб’єкти, ùî îõîрîняються дер-
æавîю, ґрóнти і їõ рîдючість, îкремі 
види сільськîгîсïîдарськиõ óгідь, ïî-
леçаõисні лісîсмóги та лісîнасадæення, 
агрîландшаôти, çемлі îрганічнîгî çем-
лерîбства. Аналîгічні дîктрини рîçрî-
блялися В.Д. Сидîр, яка çаïрîïîнóвала 
критерії еôективнîсті îõîрîни çемлі; 
В.О. Кîстенкîм, якиé дîслідæóвав сïів-
віднîшення міæ îõîрîнîю çемлі та її 
раöіîнальним викîристанням; Н.І. Крас-
нîвим, якиé рîçрîбляв ïîлîæення ç 
викîристання кîмïлексó агрîтеõнічниõ 
çаõîдів, сïрямîваниõ на îõîрîнó öьîгî 
ïрирîднîгî ресóрсó, та О.А. Вівчарен-

кîм, якиé ïрîвîдив îбґрóнтóвання óча-
сті îрганів місöевîгî самîврядóвання та 
дерæавнîї влади в ïрîведенні çаõîдів ç 
îõîрîни çемельниõ ресóрсів.

Нîвим наïрямîм наóкîвиõ дîслі-
дæень стала рîçрîбка дîктрин, ïîв’яçа-
ниõ іç îõîрîнîю твариннîгî світó. Òак, 
Þ.С. Ïетлюк дîслідæóвав дîктринó 
ïравîвîгî çабеçïечення ïрава власнîсті 
на такі îб’єкти ç óраõóванням неîбõід-
нîсті їõ îõîрîни; М.Я. Ваùишин рîç-
глядав öю дîктринó в кîнтексті ïîкла-
дання на дерæавó îбîв’яçкó ствîрення 
системи îрганів наглядó та кîнтрîлю çа 
дîтриманням çакîнîдавства ïрî тварин-
ниé світ, çавданнями якиõ є îõîрîна é 
викîристання îб’єктів твариннîгî сві-
тó на теритîрії України. У свîю чергó, 
М.В. Краснîва çаïрîïîнóвала дîктринó 
îõîрîни твариннîгî світó, яка є кîмïî-
нентîм навкîлишньîгî ïрирîднîгî се-
редîвиùа та біîлîгічнîгî ріçнîманіття.

З îглядó на тó îбставинó, ùî Укра-
їна є малîлісистîю країнîю, станîв-
лять інтерес дîслідæення, ïîв’яçані ç 
рîçрîбкîю дîктрин рîслиннîгî світó 
і çбереæення лісів. Òак, А.А. Сîкîлî-
ва çаïрîïîнóвала дîктринó ïравîвîї 
îõîрîни рîслиннîгî світó на îснî-
ві Ôлîристичнîгî кîдексó України; 
І.В. Гиренкî рîçглядала ïрирîдîîõî-
рîнні дîктрини на ïідставі çаïîçичен-
ня ïîçитивнîгî дîсвідó ріçниõ країн ó 
сïраві îõîрîни é раöіîнальнîгî викî-
ристання ïрирîдниõ ресóрсів. Ïравî-
ві дîктрини îõîрîни рîслиннîгî світó 
рîçрîблялися І.М. Шевердінîю, яка 
çаïрîïîнóвала ïравîвó класиôікаöію 
видів викîристання öьîгî ресóрсó; 
Е.Є. Òóлінîю, яка ïрîвела класиôіка-
öію видів викîристання рîслиннîгî сві-
тó é çаïрîïîнóвала ïриéняти Ïравила 
çагальнîгî викîристання ïрирîдниõ 
рîслинниõ ресóрсів. Ïравîві дîктрини 
îõîрîни лісів рîçрîблялися Б.В. Кіндю-
кîм, Ò.Г. Кîвальчóк, В.В. Кîстиöьким, 
В.Л. Мóнтянîм, В.М. Ïîïревичем, 
С.М. Шершóнîм.

У сóчасніé Україні склалася кри-
тична ситóаöія çабеçïечення îкремиõ 
населениõ ïóнктів і регіîнів ïитнîю вî-
дîю ç îглядîм на îбмеæені мîæливîсті 
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викîристання вîдниõ îб’єктів. З метîю 
вирішення öієї ïрîблеми ïравîві дîк-
трини îõîрîни вîдниõ ресóрсів рîçрî-
блялися В.О. Дæóган, яка дîслідæóва-
ла îçнаки вîдниõ îб’єктів і їõ çаõист ó 
кîнтексті çагальнîї îõîрîни ïрирîдниõ 
ресóрсів. Òак, Н.М. Обіюõ дîслідæóвав 
ïîняття ïитнîгî вîдîïîстачання та 
çаïрîïîнóвав шляõи їõ çаõистó від çа-
брóднення та çасмічення, а В.М. Ïри-
сяæниé рîçрîбляв ïитання, ïîв’яçані ç 
дîктринîю кримінальнîї відïîвідальнî-
сті, і внесення дîïîвнень дî чиннîгî 
çакîнîдавства çа çабрóднення, çасмі-
чення та виснаæення такиõ îб’єктів.

За реçóльтатами ïрîведенîї рîбîти 
мîæна çрîбити такі виснîвки.

І. Ðîçрîбка ïрирîдîîõîрîнниõ дîк-
трин тіснî ïîв’яçана іç çагальнîтеîре-
тичними дîслідæеннями öієї категîрії 
ïрава, які дали çмîгó сôîрмóлювати 
îснîвні ïîлîæення, çміст, стрóктóрó é 
вектîр їõ наïравленîсті.

ІІ. Ðîçгляд масивó наóкîвîї літера-
тóри дав мîæливість викîристîвóва-
ти õрîнîлîгічниé ïринöиï і виділити 
чîтири етаïи їõ рîçвиткó: а) çагаль-
нîнаóкîвиé; б) ïîчаткîвиé; в) çагаль-
нîтеîретичні та галóçеві рîçрîбки в 
рамкаõ радянськîї мîделі; г) дîктрини 
ïрирîдîîõîрîннîгî ïрава в неçалеæніé 
Україні.

ІІІ. Осîбливîстями öиõ етаïів стали 
çагальні рîçрîбки теîріé і кîнöеïöіé, 
ïîв’яçаниõ ç îõîрîнîю ïрирîди; ïîява 
рîбіт юридичнîгî наïрямó на îснîві 
радянськîї мîделі îõîрîни ïрирîдниõ 
ресóрсів; наóкîві дîслідæення, ïрисвя-
чені дîктринам стîсîвнî çагальниõ і га-
лóçевиõ ïитань îõîрîни ïрирîди.

Завдання ïîдальшиõ дîслідæень – 
викîристîвóючи дîсягнення вчениõ, 
çаïрîïîнóвати нîвó класиôікаöію дîк-
трин îõîрîни ïрирîди, яка баçóється 
на критерії віднîшення дерæави дî 
îõîрîни кîнкретниõ îб’єктів.

Ключові слова: ïравîва îõîрîна 
ïрирîди, дîктрина, нîрмативнî-ïравî-
виé акт, дæерелî ïрава, ïеріîдиçаöія.

У ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ñòàí íàóêî-
âèх äîñë³äæåíü äîêòðèí ïðèðîäîîхî-

ðîííîãî ïðàâà. Ïðîâåäåíî їх ïåð³îäè-
çàö³ю é âèä³ëåíî ÷îòèðè ³ñòîðè÷í³ 
åòàïè: à) çàãàëüíîíàóêîâèé; á) ïî-
÷àòêîâèé; â) çàãàëüíîòåîðåòè÷íèé ³ 
ãàëóçåâèé ó ðàìêàх ðàäÿíñüêîї ìîäå-
ë³; ã) äîêòðèíè ïðèðîäîîхîðîííîãî 
ïðàâà â íåçàëåæí³é Уêðàїí³. 

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíî ñîñòîÿíèå 
íàó÷íых èññëåäîâàíèé äîêòðèí ïðèðî-
äîîхðàííîãî ïðàâà. Ïðîâåäåíà èх ïå-
ðèîäèçàöèÿ è âыäåëåíы ÷åòыðå èñòî-
ðè÷åñêèх эòàïà: à) îáщåíàó÷íыé; 
á) íà÷àëüíыé; â) îáщåòåîðåòè÷åñêèé 
è îòðàñëåâîé â ðàìêàх ñîâåòñêîé ìî-
äåëè; ã) äîêòðèíы ïðèðîäîîхðàííîãî 
ïðàâà â íåçàâèñèìîé Уêðàèíå.

The article deals with the research 
of environmental law doctrines. It is 
shown a periodization of research and 
experienced four stages: a) general 
scientific; b) the original; c) general 
theoretical and the development in the 
Soviet model; g) environmental law 
doctrines in independent Ukraine.
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