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Суфаплзи пвірмвзи омжвзрмк жу-
кмвйдлзи гймбайіжауіилзкз взкйз-
какз ра проіккзк смокувалляк жага-
йщлмнйалдраолмгм ілсмокауіилмгм 
номпрмоу. Наивзоажліхзкз пдодг узт 
взкйзків є номбйдкз дкмймгіфлмї 
бджндкз, нмндодгедлля і номрзгія 
рдомозжку, жймфзллмпрі и кмоунуії, 
нзралля пвірмвмї длдогдрзфлмї козжз, 
номбйдкз біглмпрі ра гмймгу, і лаи-
ваейзвіхд пдодг лзт – смокувалля і 
гмрозкалля лмок пуфаплмї гймбайщ-
лмї дрзкз як укмвз праймгм омжвзрку. 
Екмймгіфлі взкйзкз нмпруну пуфаплм-
гм пвіру – уд номбйдкз ноіплмї вмгз, 
домжії ждкдйщ, пкмомфдлля кійщкмпрі 
взгів рваозл і омпйзл, жбдодедлля 
мжмлмвмгм хаоу, нмндодгедлля лдба-
еалзт лапйігків гймбайщлмгм нмрдн-
йілля ра кмейзвмгм наолзкмвмгм 
дсдкру, ндодкіцдлля дкмймгіфлм лд-
бджндфлзт взомблзурв у коаїлз, цм 
омжвзваырщпя, нозпкмодлля рдкнів 
взкмозпралля нозомглзт одпуопів 
хйятмк їт мпвмєлля у ваекмгмпрун-
лзт оаимлат, лагомкагедлля кукуйя-
рзвлзт дсдкрів жабоуглдлля гмвкіййя 
рмцм. Ці номбйдкз ж’явзйзпя лд пщм-
гмглі, айд пакд лзлі абпмйырлм ода-
йщлмы прайа лдбджндка їт пукаолмгм 

внйзву ла езрря ра ндопндкрзвз уз-
війіжауії [1, п. 20]. 

Діяйщліпрщ йыгзлз в мпраллі 
н’яргдпяр омків жавгайа лднмноавлмї 
хкмгз лахіи нйалдрі. Такзк є вдо-
гзкр аврмоів лаибійщх вдйзкмкапх-
раблмгм в іпрмоії гмпйігедлля дкмпзп-
рдкз Здкйі – Millennium Ecosystem 
Assessment. Навдгдкм гдякі узсоз. У 
ндоімг 1970 – 2005 оо. оіжлмкалір-
ліпрщ смок езрря ла нйалдрі пкмом-
рзйапя ла 30 %. Снмезвалля ноіплмї 
вмгз жомпйм у гва оажз, а в гдякзт 
одгімлат ла 20 % бійщхд ндодвзцзйм 
мбпяг її взомблзурва. У гдякзт аква-
рмоіят кійщкіпрщ озбз жкдлхзйапщ у 
прм оажів фдодж ілрдлпзвлу номкзпйм-
ву озблу ймвйы. На нмфарку 1960-т 
омків йыгз ла нйалдрі вномгмве омку 
взкмозпрмвувайз рійщкз гві родрзлз 
дкмймгіфлзт одпуопів, які віглмвйы-
вайа нозомга. Забоуглдлля лавкмйз-
хлщмгм пдодгмвзца в мплмвлмку нмг-
йзлаймпя пвірмвзк мкдалмк і йіпмвзк 
капзвмк Здкйі. Оглак уед в 1970 о. 
буйм жасікпмвалм дкмймгіфлзи бмог. 
Тмгі йыгпрвм вжяйм у нозомгз гва 
глі в бмог, рмбрм вмлм взкмозпрайм 
впі 100 % нозомглзт одпуопів, які 
віглмвйыє нозомга вномгмве мглмгм 
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омку, гм 29 гоугля. На нмфарку 
2000 о. байалп жгарлмпрі нйалдрз гм 
пакммфзцдлля віг «мроуилмгм гзтал-
ля» йыгзлз нознагав ла емврдлщ, а у 
2013 о. – уед ла пдодгзлу пдонля [2, 
п. 147]. У фзпйдллзт лаукмвзт омжві-
гкат лавмгярщпя ілхі нозкйагз пу-
фаплзт дкмймгіфлзт жагомж ра мбґоул-
рмвуєрщпя лдмбтігліпрщ смокувалля 
лмвмгм рзну кзпйдлля, проардгії і 
ракрзкз нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі 
[3]. 

Вмглмфап гймбайіжауіилі номудпз 
пуномвмгеуырщпя омжвзркмк ілсмо-
кауіилмї псдоз ра кмкулікауіи кіе 
йыгщкз, ндодрвмодлляк йыгзлз ла 
гомкагялзла Здкйі, нмхзодлляк 
гймбайщлмгм гомкагпщкмгм дкмймгіф-
лмгм оуту. У ущмку кмлрдкпрі пвірмвд 
пніврмваозпрвм в мпмбі внйзвмвзт 
кіелаомглзт могаліжауіи ла жупроіфат 
мфійщлзків гдоеав ла взцмку оівлі 
жа укмвз рзпку абм ноякмї уфапрі 
нодгправлзків капмвзт дкмймгіфлзт 
оутів утвайзйм лзжку кіелаомглзт 
гмкукдлрів гймбайщлмгм таоакрдоу. 
Як оджуйщрар, мрозкайм нмгайщхзи 
омжвзрмк вфдлля В.І. Вдолагпщкмгм 
ном лммпсдоу – псдоу езрря омжук-
лмгм пупнійщпрва, в якмку жабджндфу-
єрщпя гаокмліила двмйыуія йыгзлз і 
нозомгз. Помрд взявзймпя, цм у 
ХХІ  пр. і ущмгм вед жакайм. Ндмбтіг-
лзи нмхук ракзт пвірмгйяглм-
уілліплзт і рдмодрзкм-ноавмвзи жапаг 
нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі, якзи 
жйакав бз упрайдлі роагзуії, цм жавм-
гярщ у гйутзи кур, нозжвмгярщ гм 
пакмоуилувалля, жагзбдйі впщмгм ез-
вмгм ла Здкйі [1, п. 21]. 

У жв’яжку ж узк мпмбйзвмї акруа-
йщлмпрі лабуває гмпйігедлля рдмод-
рзкм-ноавмвзт апндкрів нозомгммтм-
омллмї гіяйщлмпрі в укмват гймбайі-
жауіилзт номудпів, цм и пралмвзрщ 
кдру уієї лаукмвмї праррі. Дйя її уп-
ніхлмгм гмпяглдлля ндодгбафаєрщпя 
взоіхзрз ракі жавгалля: нм-ндохд, 
мпкзпйзрз сдлмкдл гймбайіжауії 
хйятмк алайіжу нігтмгів гм її омжу-
кілля, цм нодгправйдлі в ыозгзфліи 
лаууі; нм-гоугд, мкодпйзрз ланоякз 
внйзву гймбайіжауії ла лавкмйзхлє 
пдодгмвзцд як ла жагайщлмнйалдрао-

лмку, рак і одгімлайщлмку оівлят; нм-
родрє, гмпйігзрз мпмбйзвмпрі гії гйм-
байіжауіилзт номудпів ла нозомгмм-
тмомллу гіяйщліпрщ, її пурліплі ра 
ноавмві жапагз. 

Наукмвм-рдмодрзфлзк нігґоулряк 
уієї праррі взпрунаырщ лаукмві жгмбу-
ркз ракзт вірфзжлялзт і жаоубіелзт 
уфдлзт як В. І. Алгодиудв, Г. І. Ба-
йык, Д. О. Вдрвзущкзи, А. П. Гдрщ-
кал, М. Ддеал-Пмлп, К. Дынмл, 
Л. В. Жаомва, В. В. Кмпрзущкзи, 
Н. Р. Майзхдва, Ю. С. Шдкхуфдлкм 
ра іл. 

Так, гймбайіжауія – уд мб’єкрзвлд 
явзцд пуфаплмпрі, цм омжвзваєрщпя ра 
сулкуімлує жа вйаплзкз жакмлакз, 
вігмбоаеає жомпраыфі вжаєкмжв’яжкз 
кіе йыгщкз, жагайщлі рдлгдлуії двм-
йыуії йыгпрва. В ыозгзфліи длузк-
ймндгзфліи йірдоаруоі ніг гймбайіжа-
уієы (віг соалу. globaliser – гймбайі-
жуварз, ж соалу. globe – куйя, ждкла 
куйя, йар. globus – куйя) омжукієрщпя 
жагайщлмпвірмвзи пмуіайщлзи номудп, 
цм вкйыфає нмрмкз ігди, канірайів, 
рмваоів, лаукмвм-рдтліфлзт гмпяг-
лдлщ, нмйірзфлзт лмок і пралгаорів, 
жакмлмгавпрва, кмроі жукмвйыырщ 
омжвзрмк пвіру як уійіплмї дкмлмкіф-
лмї, кіелаомглм-ноавмвмї, нмйірзфлмї, 
пмуімкуйщруолмї пундопзпрдкз. Гйм-
байіжауії омжгйягаєрщпя як 
мб’єкрзвлзи номудп, нмомгедлзи 
ілрдолауімлайіжауієы езрря коаїл і 
лаомгів. Вмла жукмвйыє ракзи оівдлщ 
єглмпрі йыгпрва, жа якмгм, ж мглмгм 
бмку, іплувалля и упніхлзи омжвзрмк 
кмелмї коаїлз, лаомгу ндодбуває в 
жайделмпрі віг пралу ра роалпсмока-
уії пвіру в уіймку, а, ж ілхмгм – упніт 
у омжв’яжаллі номбйдк йыгпрва жайд-
езрщ віг пзруауії в кмеліи коаїлі, віг 
ужгмгедлмпрі гіи упіт коаїл і лаомгів 
пвіру [4, п. 557]. Гймбайіжауія (віг 
алгй. globalization – ндодрвмодлля 
ндвлмгм явзца ла пвірмвд, нйалдрао-
лд) в лаибійщх жагайщлмку жлафдллі 
уд пукунліпрщ номудпів, які нозжвм-
гярщ гм смокувалля єгзлмгм, уійіп-
лмгм ра улівдопайщлмгм пмуіуку, в 
мплмву якмгм жакйагдлі жкілз дкмлм-
кіфлзт, гдмгоасіфлзт і пмуіайщлм-
куйщруолзт фзллзків, цм нозвмгярщ 
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гм гймбайщлмгм омжхзодлля пуфаплмї 
пвірмвмї пзпрдкз. Помудп гймбайіжауії 
кає пзпрдклзи таоакрдо, рмбрм мтмн-
йыє впі псдоз пупнійщлмгм езрря. 
Ражмк ж рзк, гймбайіжауія кає лапак-
ндодг дкмлмкіфлу кмрзвауіы (ндод-
омжнмгій пвірмвмгм канірайу і роугм-
взт одпуопів, првмодлля роалплауім-
лайщлзт кмонмоауіи і кмкналіи, рмва-
оз ра нмпйугз якзт жагмвмйщляырщ 
нмродбз багарщмт гдоеав). Гймбайіжа-
уіы нмроіблм омжгйягарз у вжаєкм-
нмв’яжалзт апндкрат, мплмвлзкз пд-
одг якзт є дкмлмкіфлзи, кдлрайщлзи 
(куйщруолзи), рдозрмоіайщлзи, ілсм-
окауіилм-кмкулікауіилзи, дрліфлзи. 
Гймбайіжауіилі номудпз вігбуваырщпя 
ракме і в ноавмвіи псдоі, цм пнозяє 
првмодллы ндодгупік єгзлмгм лмока-
рзвлм-ноавмвмгм номпрмоу хйятмк 
улісікауії лмок ноава, кмгзсікауії 
кіелаомглмгм ноава [5, п. 140]. 

В ілхзт лаукмвзт гедодйат гйм-
байіжауія ілрдонодруєрщпя як пкйаг-
лзи, багармапндкрлзи, багармоівлд-
взи, мб’єкрзвлзи пзпрдклзи номудп, 
цм рмокаєрщпя впіт прмоіл езрря пм-
уіуку і имгм фйдлів, гдоеавз, пвірмвм-
гм пніврмваозпрва ра їт ілпрзрурів і 
кає пвмїт нозтзйщлзків (які жгарлі 
взпрунарз пуб’єкракз фз номвіглзка-
кз гймбайіжауії) ра козрзків (алрзг-
ймбайіпрів) [6, п. 464]. 

Вігнмвіглм гм нмжзуії А. П. Гдрщ-
кала, пуфапла смока гймбайіжауії, рмб-
рм мб’єглалля озлків, нігнозєкпрв, 
сілалпів і куйщруо, а ракме нмрмків 
ілсмокауії – уд првмодлля впдпвірлщм-
гм пупнійщпрва в рмку взгйягі, в якмку 
вмлм лікмйз лд іплувайм оаліхд. Гмйм-
вла мжлака лмвмї днмтз – гдоеавз ра 
лаомгз праырщ упд бійщх жайделзкз 
мгзл віг мглмгм. Жмгла лауія, емгла 
гдоеава лд кмед езрз пака нм пмбі, 
лд воатмвуыфз ілрдодпз ілхзт лауіи і 
гдоеав [2, п. 149]. 

Звдораыфзпщ, нмояг ж ілхзкз, гм 
дкмймгіфлмї нймцзлз нмпруну пвірм-
вмї пнійщлмрз, Ю. Ю. Тулзуя, 
Е. П. Сдкдлык і Т. Ю. Тулзуя віг-
жлафаырщ, цм ла ндохзи нмгйяг 
омжв’яжалля лауімлайщлзт дкмймгіф-
лзт номбйдк (ла вйапліи рдозрмоії) – 
уд влуроіхля, пувдодлла пноава рієї 

фз ілхмї коаїлз. Помрд уд ійыжія, 
ндодкмлйзвм омжвіяла одайщліпры 
номрягмк мпраллщмгм прмйірря. Вмлм 
номгдкмлпроувайм, лапкійщкз кайд-
лщкмы лапноавгі є лаха нйалдра, ла-
пкійщкз вжаєкмнмв’яжалзкз є оіжлі її 
одгімлз. Опкійщкз нозомглд гмвкіййя 
лд взжлає гдоеавлзт кмогмлів, дкм-
ймгіфлі номоатулкз ра лдгмноауы-
валля в ндвлмку кіпуі (жгаваймпя б, 
йзхд ймкайщлмгм таоакрдоу) лапноа-
вгі жавгаырщ хкмгз пупіглік гдоеа-
вак і лдгарзвлм внйзваырщ ла гймба-
йщлу дкмлмкіку. Цд і є мплмвмы пунд-
одфлмпрди кіе омжвзлдлзкз ра біг-
лзкз, пйабмомжвзлдлзкз коаїлакз 
цмгм їтлщмгм правйдлля гм 
омжв’яжалля дкмймгіфлзт номбйдк [7, 
п. 11]. Лыгзла ХХІ пр., як і пуфаплд 
пупнійщпрвм в уіймку, номгмвеує жа-
йзхарзпя лдвіггійщлмы віг нозомгз, 
як уд буйм рзпяфмйірря рмку. Уед 
гавлм в номудпі пмуімкуйщруолмгм 
гдлджзпу пвірмвмї пнійщлмрз нмпріилм 
вжаєкмгіырщ мгзл ж мглзк ракі мплм-
влі сакрмоз одайщлмпрі як нозомга, 
йыгзла и рдтлмймгії пупнійщлмгм вз-
омблзурва, і жв’яжкз кіе лзкз лдкз-
луфд урвмоыырщ жакклдлд кмйм узві-
йіжауіилмгм омжвзрку йыгпрва у ноз-
омглмку пдодгмвзці. Сноава йзхд в 
рмку, якзи оівдлщ ланоуедлля таоак-
рдозжуырщ йалкз вігнмвіглзт жв’яжків 
ла рмку фз ілхмку іпрмозфлмку дра-
ні. Ндндодовла гія жакмлів гіайдкрз-
кз фдодж єгліпрщ і бмомрщбу номрзйд-
елмпрди жлмв і жлмв нігвмгзрщ пвірм-
взи пмуіук гм ндодтмгу кійщкіплзт 
жкіл у якіплі ра, лавнакз, гм фдогмвм-
гм жандодфдлля жандодфдлля, в од-
жуйщрарі фмгм нмпріилм взлзкаырщ 
лмві одайії ра пзруауії. Опмбйзвіпрщ 
лахмї гмбз пакд в рмку, цм ла лдї 
нознайа (влапйігмк нмгйзбйдлля ла-
укмвм-рдтліфлмї одвмйыуії, гймбайіжа-
уії ра ілхзт капхраблзт номудпів) 
гдгдйівпщка «вужймва йілія кіо», і рм-
ку ланоуга нмгдкугз пягає анмгды. 
Загомжа гдгоагауії, а нмрік і жагзбдйі 
нозомгз нйалдрз, яка нмкйзкала пйу-
гуварз лд йзхд пщмгмгдллы, айд и 
каибурлік нмкмйілляк, прайа в лах 
фап лапрійщкз пдоимжлмы, цм дкмймгі-
жауія пупнійщлмї пвігмкмпрі ра ноак-



Природоохоронна діяльність в умовах глобалізації: теоретико-правовий . . . 
 

 

           217  

рзкз ввіихйа гм ндодйіку лаиваейз-
віхзт жавгалщ [7, п. 15]. 

Діиплм, дкмймгіфлі номбйдкз, цм 
каырщ жа багарщка нмкажлзкакз нйа-
лдраолд жлафдлля, жафінаырщ ілрдодпз 
кіелаомглмгм пніврмваозпрва. Вмлз 
кмгйз б взоіхуварзпщ як у имгм ілрд-
одпат, рак і вігнмвіглм в ілрдодпат 
лауімлайщлзт гдоеав. Тзк фапмк жа-
бджндфдлля кардоіайщлм-пзомвзллз-
кз и длдогдрзфлзкз одпуопакз в 
укмват гймбайіжауії моієлрмвалд ла 
номвіглі коаїлз, ла їт роалплауімла-
йщлі кмонмоауії – рмбрм номвіглзт 
акрмоів роалпкмогмллмї озлкмвмї гія-
йщлмпрі. Опраллі лдоігкм іглмоуырщ 
ноавзйа оауімлайщлмгм взкмозпралля 
нозомглзт одпуопів, жабоуглыырщ 
лавкмйзхлє пдодгмвзцд вдйзфджлз-
кз мбпягакз вігтмгів взомблзурва і 
пнмезвалля, в ілхзи пнмпіб, у рмку 
фзпйі ракзкз, цм явйяырщ пмбмы 
коаилы – ла оівлі лдгайдкмгм каибу-
рлщмгм – жагомжу жлзцдлля дкмпзп-
рдк, омбйяфз одайщліпры гймбайщлі 
карапромсз рзну «наолзкмвмгм дсдк-
ру», нмрднйілля кйікару ра ілхі [2, 
п. 150]. 

Упд мкодпйдлд взцд омбзрщ ноз-
омгммтмомллу гіяйщліпрщ взляркмвм 
ваейзвмы як гйя лауімлайщлмгм, рак і 
пвірмвмгм омжвзрку дкмлмкікз, сілал-
пів, пмуіайщлмї проукруоз, нмйірзкз, 
куйщруоз, мпмбйзвм в укмват гймбайі-
жауії як номудпу ілрдлпзвлмгм омжхз-
одлля і нмгйзбйдлля кмлракрів, 
жв’яжків, вжаєкмгії оіжлзт коаїл в дкм-
лмкіфліи, нмйірзфліи, куйщруоліи ра 
ілхзт псдоат. 

У сатмвіи лаукмвіи йірдоаруоі 
нмлярря «нозомгммтмомлла гіяйщ-
ліпрщ» омжгйягаєрщпя в оіжлзт апндк-
рат як: 1) могаліфла пкйагмва дкмймгі-
флмї куйщруоз йыгзлз ра пупнійщпрва і 
таоакрдозжує псдоу їт вжаєкмгії ж 
нозомгмы. У ракмку омжукіллі нозом-
гммтмомлла гіяйщліпрщ кає іпрмозфлзи 
таоакрдо і взжлафаєрщпя гмпйіглзкакз 
в якмпрі пукунлмпрі гмпяглдлщ пупні-
йщпрва в имгм кардоіайщлмку ра гутм-
влмку омжвзркмві, жакоінйдлзт у жвз-
фаят, дрзфлзт лмокат, в упрайдлзт 
прдодмрзнат правйдлля йыгзлз гм 
нозомгз, нмвдгілуі у нозомглмку пд-

одгмвзці; 2) гіяйщліпла пкйагмва, яка 
ндодгбафає акрзвлі гії, пноякмвалі ла 
нмкоацдлля таоакрдозпрзк кмкнмлдл-
рів нозомглмгм пдодгмвзца, в рмку 
фзпйі віглмвйдлля їт якіплзт вйапрз-
вмпрди. У ущмку кмлрдкпрі нмлярря 
нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі вкйыфає 
омжомбку, могаліжауіы і рдтлмймгіы 
номвдгдлля нозомгммтмомллзт жатм-
гів; 3) якіпла таоакрдозпрзка смоку-
валля озп мпмбзпрмпрі, цм ндодгбафає 
лаявліпрщ у йыгзлз вігнмвіглзт жлалщ 
і ндодкмлалщ, нігнмоягкувалля ноак-
рзфлмї гіяйщлмпрі взкмгак оауімлайщ-
лмгм нозомгмкмозпрувалля. В мпрал-
лщмку жлафдллі нозомгммтмомлла гія-
йщліпрщ є нмкажлзкмк пвігмкмгм, віг-
нмвігайщлмгм правйдлля мпмбзпрмпрі 
гм нозомгз. Опкзпйыыфз кдрмгмймгі-
флі апндкрз уієї смокз акрзвлмпрі, 
С. В. Смвгіоа вігкіфає, цм нозомгмм-
тмомлла гіяйщліпрщ – уд уійдпноякм-
вала гіяйщліпрщ йыгзлз и пупнійщпрва, 
жмоієлрмвала ла смокувалля рзт якм-
прди мпмбзпрмпрі, які лдмбтіглі гйя 
гаокмліилзт віглмпзл йыгзлз, пупні-
йщпрва и нозомгз, цм жгіиплыєрщпя ж 
взкмозпралляк пзпрдкз кдрмгів, іл-
проукдлрів, ваедйів внйзву ж кдрмы 
жбдодедлля якмпрі лавкмйзхлщмгм 
нозомглмгм пдодгмвзца ра жабджнд-
фдлля праймгм омжвзрку [8, п. 158]. 

У пвмы фдогу Л. В. Жаомва взтм-
гзрщ іж рмгм, цм двмйыуія пурліплмгм 
ланмвлдлля оауімлайщлмпрі ра лдоауі-
млайщлмпрі нозомгмкмозпрувалля віг-
буваєрщпя оажмк ж нмпрунмк йыгпрва, 
а байалп кіе гвмка пкйагмвзкз ноз-
омгмкмозпрувалля – оауімлайщлмы ра 
лдоауімлайщлмы – гмпягаєрщпя жа гм-
нмкмгмы нозомгммтмомллмї гіяйщлмп-
рі. Цзк жмкодка нмяплыєрщпя хзомра 
ущмгм нмлярря. Позомгммтмомлла гія-
йщліпрщ вкйыфає: нм-ндохд, кіелаомг-
лу, гдоеавлу, одгімлайщлу ра кіпудву 
агкіліпроарзвлм-гмпнмгаопщку, рдтлм-
ймгіфлу, нмйірзфлу, ыозгзфлу і пупні-
йщлу гіяйщліпрщ, пноякмвалу ла жбд-
одедлля, оауімлайщлд взкмозпралля 
ра віглмвйдлля нозомгз в ілрдодпат 
пуфаплмгм ра каибурлщмгм нмкмйілщ; 
нм-гоугд, пзпрдку жатмгів цмгм нігр-
озккз вжаєкмгії кіе гіяйщліпры йы-
гзлз ра лавкмйзхлік нозомглзк пд-
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одгмвзцдк, цм жабджндфує жбдодедл-
ля і віглмвйдлля нозомглзт одпуопів, 
якд нмндодгеає ноякзи абм мнмпдодг-
кмвалзи внйзв оджуйщрарів гіяйщлмпрі 
пупнійщпрва ла нозомгу ра йыгзлу; 
нм-родрє, нйалувалля гіяйщлмпрі, рмб-
рм пзпрдку жатмгів, пноякмвалзт ла 
лаибійщх нмвлд взйуфдлля одпуопів і 
взкмозпралля нозомглзт укмв, кілі-
кайщлд їт нзрмкд пнмезвалля ла мгз-
лзуы номгукуії. Цд гає нігправз Л. В. 
Жаомвіи првдогеуварз, цм нозомгмм-
тмомлла гіяйщліпрщ є лдвіг’єклмы фап-
рзлмы нозомгмкмозпрувалля, а пзпрд-
ка її одгуйывалля нмєглує в пмбі лм-
окарзвлі, уноавйілпщкі, рдтлмймгіфлі, 
дкмлмкіфлі ра ілхі кмкнмлдлрз [9, 
п. 74 – 75]. 

Вмглмфап О. Є. Алгомп нозтм-
гзрщ гм взплмвку, цм нозомгммтм-
омлла гіяйщліпрщ – уд акрзвлзи 
внйзв пуб’єкра ла нозилярря нмйі-
рзфлзт ра уноавйілпщкзт оіхдлщ іж 
кдрмы мнрзкіжауії вжаєкмгії йыгзлз 
ра лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца, 
уфапрщ у жатмгат, цм жабджндфуырщ 
жбдодедлля ра вігрвмодлля нозомг-
лзт одпуопів, улзклдлля лдгарзвлзт 
лапйігків взомблзфмї гіяйщлмпрі прм-
пмвлм нозомглмгм пдодгмвзца ра 
жгмомв’я йыгзлз [10, п. 17 – 18]. 

На гукку М. Т. Гавозйщуів, ноз-
омгммтмомлла гіяйщліпрщ в Укоаїлі, 
як і в ндодваеліи бійщхмпрі коаїл 
пвіру, є нодгкдрмк гдоеавлмгм одгу-
йывалля. У вірфзжлялмку жакмлмгав-
прві жакоінйдлм, цм гдоеавліи мтмом-
лі ра одгуйываллы взкмозпралля ла 
рдозрмоії Укоаїлз нігйягаырщ лавкм-
йзхлє нозомглд пдодгмвзцд як пу-
кунліпрщ нозомглзт і нозомглм-
пмуіайщлзт укмв і номудпів; нозомглі 
одпуопз як жайуфдлі в гмпнмгаопщкзи 
мбіг, рак і рі, цм лд взкмозпрмвуырщпя 
в дкмлмкіуі в ндвлзи ндоімг (ждкйя, 
лагоа, вмгз, аркмпсдолд нмвіроя, йіп 
ра ілха омпйзлліпрщ, рваозллзи пвір); 
йалгхасрз ра ілхі нозомглі кмкнйд-
кпз. Бдоуфз гм увагз взкйагдлд вз-
цд, вфдлзи-ноавмжлавдущ жажлафає, 
цм нозомгммтмомлла гіяйщліпрщ – уд 
гдоеавла гіяйщліпрщ, яка нмйягає в 
акрзвлзт гіят вжаєкмгіыфзт могалів 
гдоеавз, цм пноякмвалі ла мтмомлу 

лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгм-
взца, оауімлайщлд взкмозпралля 
нозомглзт одпуопів, жабджндфдлля 
дкмймгіфлмї бджндкз езррєгіяйщлмпрі 
йыгзлз [11, п. 14 – 15]. 

Оплмвмы гдоеавлмї дкмймгіфлмї 
нмйірзкз Укоаїлз в укмват гймбайщ-
лзт взкйзків кає бурз прзкуйывалля 
нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі, цм 
ґоулруєрщпя ла іплуыфіи кдрмгмймгі-
фліи бажі, аномбмваліи вірфзжлялмы 
ноакрзкмы, а ракме воатмвує гмпяг-
лдлля ілхзт коаїл у взоіхдллі дкм-
ймгіфлзт номбйдк [12, п. 111]. Дм мп-
лмвлзт дкмймгіфлзт ноімозрдрів в 
Укоаїлі лайдеарщ: гаоалрувалля дкм-
ймгіфлмї бджндкз ягдолзт мб’єкрів і 
оагіауіилмгм жатзпру лапдйдлля ра 
гмвкіййя; нмйінхдлля дкмймгіфлмгм 
пралу бапдилів оік ра якмпрі нзрлмї 
вмгз; прабійіжауія ра нмйінхдлля 
дкмймгіфлмгм пралу в кіпрат і номкз-
пймвзт удлроат; бугівлзурвм лмвзт і 
одкмлпроукуія гіыфзт нмруелмпрди 
мфзплзт калайіжауіилзт пнмоуг; жа-
нмбігалля жабоуглдллы Ажмвпщкмгм 
ра Чмолмгм кмоів і нмйінхдлля їт 
дкмймгіфлмгм пралу; смокувалля жба-
йалпмвалмї пзпрдкз нозомгмкмозпру-
валля ра агдкварла проукруола ндод-
бугмва взомблзфмгм нмрдлуіайу дкм-
лмкікз, дкмймгіжауія рдтлмймгіи у 
номкзпймвмпрі, длдогдрзуі, бугівлзу-
рві, пійщпщкмку гмпнмгаопрві, ла роал-
пнморі; жбдодедлля бімймгіфлмгм ра 
йалгхасрлмгм оіжлмкалірря, жанмвіг-
ла пноава. Поз ущмку Закмл Укоаїлз 
«Пом Оплмвлі жапагз (проардгіы) 
гдоеавлмї дкмймгіфлмї нмйірзкз 
Укоаїлз ла ндоімг гм 2020 омку» віг 
21 гоугля 2010 о. № 2818-VI ндохм-
нозфзлмы дкмймгіфлзт номбйдк 
Укоаїлз взжлафає: упнагкмвалу проу-
круоу дкмлмкікз ж ндодваелмы фапр-
кмы одпуопм- ра длдогмєклзт гайужди, 
лдгарзвлзи внйзв якмї був нмпзйд-
лзи ндодтмгмк гм озлкмвзт укмв; 
жлмхдліпрщ мплмвлзт смлгів номкзп-
ймвмї і роалпнморлмї ілсоапроукруоз; 
іплуыфу пзпрдку гдоеавлмгм уноав-
йілля у псдоі мтмомлз лавкмйзхлщм-
гм нозомглмгм пдодгмвзца, одгуйы-
валля взкмозпралля нозомглзт од-
пуопів, вігпурліпрщ фіркмгм омжкдеу-
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валля нозомгммтмомллзт і гмпнмгао-
пщкзт сулкуіи; лдгмпрарлы псмокм-
валіпрщ ілпрзрурів гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва; лдгмпрарліи оівдлщ омжу-
кілля в пупнійщпрві ноімозрдрів жбд-
одедлля лавкмйзхлщмгм нозомглмгм 
пдодгмвзца ра ндодваг праймгм омжвз-
рку; лдгмрозкалля нозомгммтмомллм-
гм (дкмймгіфлмгм) жакмлмгавпрва [13]. 

Гймбайіжауія жукмвзйа лмві дкмйм-
гіфлі номбйдкз, айд мглмфаплм лагайа 
халп гйя кмбійіжауії жупзйщ пвірмвмї 
пнійщлмрз ла взоіхдлля номбйдк мтм-
омлз лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца. 
Звзфаилм, нмояг іж впдпвірлікз дкмйм-
гіфлзкз могаліжауіякз ла кхрайр 
«Green Peace», кіелаомглзкз ілпрз-
рууіякз, кмлсдодлуіякз ра ілхзкз 
взгакз нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі 
бджпніолзи ноімозрдр пдодг ыозгзф-
лзт жапмбів взоіхдлля дкмймгіфлзт 
номбйдк лайдезрщ дкмймгіфлмку ноа-
ву ра жакмлмгавпрву. За пйухлзк рвд-
огедлляк О. Г. Лук’ялмвмї, мглієы ж 
мплмвлзт рдлгдлуії омжвзрку ноава в 
укмват гймбайіжауії є имгм дкмймгіжа-
уія [14, п. 33]. Цд жукмвйдлм пакзк 
мб’єкрмк і нодгкдрмк дкмймгіфлмгм 
ноава, агед гмвкіййя жайзхаєрщпя 
пнійщлзк гйя впіт кдхкалуів і гйя 
упіт коаїл Здкйі. Збдодедлля гмвкій-
йя гйя лзліхлщмгм і нозигдхліт нм-
кмйілщ у пуфапліи рдмоії ноава ра кмл-
прзрууіиліи ноакрзуі омжгйягаєрщпя 
як пнійщлзи мбмв’яжмк гдоеавз, гом-
кагялпщкмгм пупнійщпрва і йыгзлз. 
Такзи нігтіг В. В. Кмпрзущкзк взжла-
фаєрщпя як дкмймгм-ноавмвзи ікндоа-
рзв нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі, цм 
пнозилярзи каиед у впіт гдоеават 
пвіру [1, п. 26]. 

Оглак, дкмймгіфлмгм жакмлмгав-
прва ла лауімлайщлмку оівлі гйя дсд-
крзвлмї нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі 
ла лахіи нйалдрі вед лдгмпрарлщм. 
Цд жкупзйм як нмйірзків, рак і вфд-
лзт омжкіокмвуварз ном лмві смокз 
могаліжауії омбмрз в ущмку вдкрмоі, и 
пакд в ракмку пдкалрзфлмку кмл-
рдкпрі омжвзваєрщпя ігдя ном ніггмрм-
вку ра птвайдлля жагайщлмм-
бмв’яжкмвмгм акра лаивзцмгм, впдпві-
рлщмгм, оівля – Екмймгіфлмї Кмлпрз-
рууії Здкйі як улікайщлмгм гмкукдл-

ра, якмгм цд лд буйм жа впы іпрмоіы 
ноавмрвмодлля і лмокз якмгм нмвзллі 
б яклаихвзгхд вномвагеуварзпя в 
пупнійщлу ноакрзку [7, п. 17]. На рд-
ндоіхліи фап жа галзкз Помгоакз 
ООН ж лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца 
(ЮНЕП) гіє каиед 250 рійщкз бага-
рмпрмомлліт кіелаомглзт дкмймгіф-
лзт гмгмвмоів. Вфдлі, коік рмгм, лаоа-
тувайз гдкійщка рзпяф гвмпрмомлліт і 
одгімлайщлзт гмгмвмоів дкмймгіфлмгм 
таоакрдоу. Вмлз буйз нозилярі в 
оіжлі омкз, лд є гмпрарлщм ужгмгед-
лзкз кіе пмбмы, а фапрзла ж лзт 
номпрм взфдонайа пвіи одпуоп. Цд є 
мглієы ж ваейзвзт нозфзл лдгмпрар-
лщмї дсдкрзвлмпрі фзллмгм кіелаом-
глмгм дкмймгіфлмгм ноава. Взтіг рур 
мгзл – номвдгдлля имгм кмгзсікауії 
ра пзпрдкарзжауії, жмкодка хйятмк 
нозилярря Екмймгіфлмї Кмлпрзрууії 
Здкйі. Опралля пноякмвала ла впра-
лмвйдлля і жабджндфдлля лмвмгм гйм-
байщлмгм дкмймгіфлмгм ноавмнмоягку 
ла жапагат кіелаомглмгм дкмймгіфлм-
гм пнівомбірлзурва. Вмла бугд прзку-
йыварз кмгзсікауіы лауімлайщлмгм 
дкмймгіфлмгм жакмлмгавпрва, имгм 
гаокмліжауіы ж кіелаомглзк дкмймгі-
флзк ноавмк. Нд взкйыфдлм, цм уя 
Кмлпрзрууія кмед жукмвзрз нозил-
ярря вігнмвіглзт одгімлайщлзт кмл-
прзрууіи [15, п. 6 – 10]. 

Оред, ла нігправі номалайіжмва-
лмгм взцд кмела жомбзрз ракі вз-
плмвкз: 

1. Гймбайіжауія гзлакіфлм роалп-
смокує увдпщ пвір, вігбуваєрщпя двм-
йыуія пупнійщлзт віглмпзл, цм гмкм-
оіллм жкілыє смокз їтлщмгм уноав-
йілля, пвірмвзи нмоягмк у уіймку. 
Оплмвла кдра гіяйщлмпрі кіелаомг-
лмгм пніврмваозпрва в укмват гймба-
йіжауіилзт номудпів нмйягає в как-
пзкайщлмку взкмозпраллі ндодваг 
гймбайіжауії, жвмгяфз лалівдущ її лдга-
рзвлі лапйігкз, жмкодка в дкмймгіфліи 
псдоі. Гймбайіжауія як впдпвірліи 
номудп, цм ілрдгоує лауімлайщлі пмуі-
айщлм-дкмлмкіфлі урвмодлля в єгзлу 
пвірмву дкмлмкіфлу и пупнійщлу пзп-
рдку, в кмлрдкпрі нозомгммтмомллмї 
гіяйщлмпрі кає ндвлі мб’єкрзвлі нігп-
равз. Дм лзт, лапакндодг, лайдеарщ 
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нмродбз пвірмвмгм пніврмваозпрва в 
нмпйігмвлмку, дсдкрзвлмку и пвмє-
фаплмку взоіхдллі гймбайщлзт дкм-
ймгіфлзт жагомж. 

2. В укмват гймбайіжауії нозомгм-
мтмомлла гіяйщліпрщ як уодгуйщмвала 
лмокакз кіелаомглмгм ра лауімлайщ-
лмгм ноава гіяйщліпрщ унмвлмваедлзт 
пуб’єкрів (кіелаомглзт могаліжауіи, 
гдоеавз в уіймку, могалів нубйіфлмї 
вйагз, ілпрзрууіи гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва), цм пноякмвала ла мтм-
омлу гмвкіййя, жабджндфдлля дкмймгіф-
лмї бджндкз ра дкмймгіфлзт ноав йы-
гди, кає вкйыфарз кдталіжкз воівлм-
ваедлля взкйзків і жагомж гймбайіжа-
уіилзт номудпів, цм кмеурщ лдгарзв-
лм внйзварз ла вжаєкмгіы «пупнійщпр-
вм – нозомга». Мдра нозомгммтмомл-
лмї гіяйщлмпрі в лмвірлщмку гймбайіжм-
валмку взкіоі кає нмйягарз в нігнм-

оягкуваллі пупнійщпрва дкмймгіфлмку 
ікндоарзву ж мглмфаплзк взоіхдлляк 
кмкнйдкпу жавгалщ лауімлайщлмгм ра 
кіелаомглмгм таоакрдоу. 

3. Оглзк ж дйдкдлрів кдталіжку 
нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі є ыоз-
гзфлі жапмбз, які мтмнйыырщ дсдкрз-
влі лмокарзвлм-ноавмві акрз ж нз-
ралщ мтмомлз гмвкіййя, дкмймгіфлі 
пралгаорз и лмокарзвз. У кмлрдкпрі 
гймбайіжауіилзт номудпів гдоеавз 
каырщ пнівноауыварз ж кдрмы омжом-
бкз ра нозилярря Екмймгіфлмї Кмл-
прзрууії Здкйі – гймбайщлмгм ноавм-
вмгм акра дкмймгіфлмї бджндкз йыгпр-
ва, якзи кіг бз прарз куйщкілауієы ра 
вмглмфап лагіилзк і гієвзк ыозгзф-
лзк жапмбмк нмпркмгдолмї нозомгмм-
тмомллмї гіяйщлмпрі ра нмвпыглмгм 
урвдогедлля її жапаг ла лауімлайщлм-
ку ра кіелаомглмку оівлят. 
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Гмймвкм А. Л. Позомгммтмомлла гіяйщліпрщ в укмват гймбайіжауії: рдмодрзкм-
ноавмвзи апндкр 

У праррі аврмо гмпйігеує рдмодрзкм-ноавмві апндкрз нозомгммтмомллмї гіяйщлмп-
рі в укмват гймбайіжауіилзт номудпів. Опкзпйдлм сдлмкдл гймбайіжауії хйятмк ала-
йіжу нігтмгів гм її омжукілля, цм нодгправйдлі в ыозгзфліи лаууі. Окодпйдлм ланоя-
кз внйзву гймбайіжауії ла лавкмйзхлє пдодгмвзцд як ла жагайщлмнйалдраолмку, рак і 
одгімлайщлмку оівлят. Рмжгйялурм мпмбйзвмпрі гії гймбайіжауії ла нозомгммтмомллу 
гіяйщліпрщ, її пурліплі ра ноавмві жапагз. 

Кйыфмві пймва: нозомгммтмомлла гіяйщліпрщ, гймбайіжауія, рдмодрзкм-ноавмві жа-
пагз нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі, дкмймгіфлзи ікндоарзв. 

 
 

Гмймвкм А. Л. Позомгммтоаллая гдярдйщлмпрщ в упймвзят гймбайзжаузз: рдм-
одрзкм-ноавмвми апндкр 

В прарщд аврмо зппйдгудр рдмодрзкм-ноавмвшд апндкрш нозомгммтоаллми гдярд-
йщлмпрз в упймвзят гймбайзжаузмллшт номудппмв. Опкшпйдллм сдлмкдл гймбайзжа-
узз нурдк алайзжа нмгтмгмв к дд нмлзкалзы, нодгправйдллшд в ыозгзфдпкми лаукд. 
Онодгдйдлш ланоавйдлзя вйзялзя гймбайзжаузз ла мкоуеаыцуы подгу как ла мб-
цднйалдраолмк, рак з одгзмлайщлмк уомвлят. Раппкмродлш мпмбдллмпрз гдипрвзя 
гймбайзжаузз ла нозомгммтоаллуы гдярдйщлмпрщ, дд пуцлмпрлшд з ноавмвшд мплмвш. 

Кйыфдвшд пймва: нозомгммтоаллая гдярдйщлмпрщ, гймбайзжаузя, рдмодрзкм-
ноавмвшд мплмвш нозомгммтоаллми гдярдйщлмпрз, ъкмймгзфдпкзи зкндоарзв. 
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In the article the author investigates the theoretical and legal aspects of 
environmental activity in the conditions of globalization processes. Understood the 
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