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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На формування сучасного національного 

екологічного законодавства значною мірою впливають прогресивні норми 

міжнародно-правових актів, які спрямовані на вирішення глобальних та 

континентальних проблем охорони довкілля. Україна після проголошення 

незалежності ратифікувала понад 100 таких актів та взяла на себе зобов’язання 

щодо виконання міжнародних екологічних проектів у Карпатському, 

Дунайському регіонах та у Чорному морі, а також була ініціатором розробки і 

підписання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

у 2014 році значно посилило євроінтеграційні процеси нашої держави, а 

узгодженість екологічної політики стала одним із пріоритетних напрямків 

реформ вітчизняної системи охорони довкілля. 

Разом з тим правотворча діяльність та правозастосовна практика у сфері 

охорони довкілля потребує все більшого врахування прогресивних норм 

міжнародного права, які регулюють екологічні відносини. З огляду на це існує 

об’єктивна необхідність у проведенні комплексного дослідження поняття, 

значення, ознак та видів міжнародно-правових актів, які спрямовані на охорону 

довкілля та вироблення рекомендацій щодо імплементації міжнародних 

договорів у національне екологічне законодавство й обґрунтування пропозицій 

щодо вдосконалення вітчизняного законодавства з урахуванням позитивного 

міжнародно-правового досвіду у цій сфері. 

Науково-теоретичну основу дослідження особливостей міжнародно-

правових актів як джерел екологічного права становлять праці вітчизняних 

представників науки екологічного та міжнародного права: В.І. Андрейцева, 

А.О. Андрусевича, Н.І. Андрусевич, Г.І. Балюк, В.Г. Буткевича, М.Я. Ващишин, 

Ю.Л. Власенко, П.О. Гвоздика, А.П. Гетьмана, С.В. Єлькіна, Н.В. Ільків, 

Н.Р.Кобецької, З.Я. Козак, С.М. Кравченко, М.В. Краснової, В.І. Лозо, 

Н.Р.Малишевої, М.О. Медведєвої, В. Л.  Мунтяна, В.В. Носіка, А.К. Соколової, 
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П.М. Сухорольського, Ю.Ю. Туниці, В.І.  Федоровича, Н.В. Фролової, 

Ю.С.Шемшученка, О.А. Шомпол, М.В. Шульги, О.М. Шуміла та інших. 

Обґрунтування основних теоретичних положень і висновків дисертації 

проведено із використанням наукових праць сучасних зарубіжних 

представників науки екологічного, міжнародного та європейського права. Це, 

зокрема, У. Беєрлін, В. Бізек, А. Бойл, Дж. Бонайн, М. Боте, Г. Вінтер, 

Г.Вітцтум, М. Гердеґен, А. Кісс, Ф. Комт, Л. Кремер, В. Лянґ, Г. Ляутерпахт, 

Т.Мараун, К. Мессершмідт, Г. Петерс, Ф. Сандс, Я. Симонідес, Дж. Фрідріх, 

Д.Шелтон та інші. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом наукової роботи кафедри 

трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного 

університету імені Івана Франка в межах держбюджетної теми «Проблеми 

систематизації трудового, земельного та екологічного законодавства» (номер 

державної реєстрації 0111U005531). 

Мета і завдання дослідження. Метою цієї наукової роботи є з’ясування 

ознак та значення міжнародно-правових актів як джерел екологічного права 

України і способів їх імплементації до національного законодавства. 

Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі завдання: 

– дослідити поняття та значення міжнародно-правових актів, визначити 

критерії і здійснити їх класифікацію як джерел екологічного права України; 

– проаналізувати способи імплементації міжнародно-правових актів до 

національного законодавства у сфері охорони довкілля; 

– визначити поняття та виокремити механізм реалізації міжнародно-

правових стандартів у галузі охорони довкілля; 

– охарактеризувати якість імплементації Україною глобальних, 

європейських та регіональних міжнародно-правових актів у сфері охорони 

довкілля; 

– запропонувати необхідні заходи для покращення результатів 

імплементації деяких міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля; 
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– дослідити юридичну природу актів європейських організацій та 

з’ясувати їх вплив на національне законодавство; 

– визначити стан адаптації (апроксимації) екологічного законодавства 

України до стандартів Європейського Союзу на прикладі окремих Директив ЄС 

у сфері охорони довкілля; 

– проаналізувати якість виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини у сфері захисту екологічних прав громадян 

України; 

– сформулювати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного 

екологічного законодавства для подолання проблем, які випливають із рішень 

ЄСПЛ, де Україна виступала відповідачем в екологічних справах. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини у сфері охорони 

довкілля, що врегульовані та потребують правового врегулювання у контексті 

міжнародно-правових зобов’язань України. 

Предметом дослідження є національне законодавство та міжнародно-

правові акти, практика Європейського суду з прав людини та джерела права 

Європейського Союзу, що містять положення, спрямовані на регулювання 

відносин у сфері охорони довкілля, а також положення еколого-правової 

доктрини про місце і значення міжнародно-правових актів у системі джерел 

екологічного права України та щодо проблем їх імплементації у національне 

екологічне законодавство. 

Методи дослідження. У процесі наукового дослідження було 

використано низку загальноприйнятих у юридичній науці та науці екологічного 

права методів. Із загальнонаукових методів застосовано метод аналізу та 

синтезу, формально-логічний та структурно-функціональний метод, а із 

спеціальних –формально-юридичний, порівняльно-правовий метод, метод 

правового моделювання, метод тлумачення правових норм. Метод аналізу та 

синтезу, формально-логічний та структурно-функціональний методи 

використано для дослідження поняття, ознак та видів міжнародно-правових 

актів як джерел екологічного права України, розкриття змісту й обсягу 
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напрямів правового впливу міжнародних договорів у сфері охорони довкілля на 

розвиток екологічного законодавства України (підрозділи 1.1., 1.2., 1.3.). Також 

за їх допомогою вироблено пропозиції щодо забезпечення ефективної 

імплементації міжнародно-правових актів у національне екологічне 

законодавство (підрозділи 1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 3.2.), адаптації (апроксимації) 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу (підрозділ 3.1.). 

Використання порівняльно-правового методу, методу тлумачення правових 

норм дало змогу з’ясувати спільні та відмінні підходи до шляхів імплементації 

міжнародно-правових актів як джерел екологічного права в Україні та за 

межами нашої держави (підрозділи 2.1., 2.2., 2.3., 3.2.). Для вдосконалення 

чинних положень екологічного законодавства та внесення пропозицій щодо 

створення нових приписів застосовано формально-юридичний метод 

(підрозділи 1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 3.2.). 

Основні положення та результати дисертації сформульовані на основі 

аналізу чинного законодавства України, міжнародно-правових актів у сфері 

охорони довкілля та юридичної наукової літератури. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших 

комплексних наукових досліджень міжнародно-правових актів як джерел 

екологічного права України та способів їх імплементації до національного 

законодавства. 

На захист виносяться нові наукові положення і висновки, сформульовані 

відповідно до поставленої мети та задач дослідження. Зокрема: 

вперше: 

– міжнародно-правові стандарти у сфері охорони довкілля визначаються 

як закріплені у міжнародно-правових актах засади та норми, які визначають 

прийнятний та безпечний стан довкілля, встановлюють обов’язки держав щодо 

забезпечення, охорони й захисту навколишнього середовища, мають сталий 

характер і підлягають безумовному виконанню; 

– визначено послідовність трансформації міжнародно-правових 

стандартів у сфері охорони довкілля у норми національного екологічного 
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законодавства від їх проголошення, міжнародного визнання та підтримки до 

ухвалення національних екологічних стратегій, концепцій, програм і планів та 

визначення безпосередніх шляхів реалізації у національній системі права; 

– запропоновано для визначення ефективності міжнародно-правових 

актів у сфері охорони довкілля класифікувати їх за рівнем імплементації у 

національне екологічне законодавство як міжнародно-правові акти із: 

належним, задовільним та незадовільним рівнем імплементації; 

– заходи апроксимації законодавства України до положень Директив ЄС 

у секторі управління довкіллям та інтеграції екологічної політики в інші 

галузеві політики запропоновано поділяти на загальні та спеціальні. Загальні 

заходи стосуються кожної Директиви ЄС з цього сектора незалежно від її 

специфіки. Спеціальні заходи апроксимації стосуються конкретних Директив 

ЄС у галузі охорони довкілля, що передбачені у Додатку ХХХ Угоди про 

асоціацію і в кожному випадку залежать від специфіки закріплених в Директиві 

ЄС норм права; 

– пропонується законодавчо передбачити створення тимчасових 

спеціальних екологічних комісій (ТСЕК) для виявлення причин, можливих 

наслідків, шляхів та способів усунення екологічно небезпечної діяльності на 

локальному рівні. Склад таких ТСЕК формуватимуть з представників публічної 

адміністрації, громадських організацій, експертів-екологів, потерпілих від 

екологічно небезпечної діяльності осіб (якщо такі є на момент створення та 

роботи комісії); 

удосконалено: 

– теоретичне визначення міжнародно-правового акту, що є джерелом 

екологічного права України як формально визначений результат волевиявлення 

суб’єктів міжнародного права, що має загальнообов’язковий характер, 

спрямований на врегулювання суспільних відносин у сфері охорони довкілля з 

урахуванням їх юридичних, географічних, біологічних та екологічних 

особливостей, і є частиною екологічного законодавства України; 
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– теоретичні напрацювання щодо просторового критерію класифікації 

видів міжнародно-правових актів як джерел екологічного права України, за 

яким вони поділяються на глобальні, європейські, регіональні (або локальні) 

міжнародні договори; 

– наукові висновки про те, що акти Європейського Союзу хоч і не є 

джерелами права України, однак безпосередньо впливають на національне 

законодавство, оскільки передбачають необхідність апроксимації нашого 

законодавства до права ЄС згідно з Угодою про асоціацію та додатками до неї; 

– науково-практичні пропозиції щодо шляхів подолання проблем та 

недоліків, які випливають із еколого-правових рішень Європейського суду з 

прав людини. Вбачається за потрібне забезпечити оптимальне співвідношення 

між публічними інтересами держави і приватними екологічними інтересами 

громадян за рахунок підвищення санкцій за порушення екологічного 

законодавства, що спричинили шкоду здоров’ю населення, дотримання строків 

вирішення відповідних спорів; 

набули подальшого розвитку: 

– наукові висновки щодо виокремлення ролі та значення джерел «м'якого 

права» у системі міжнародних еколого-правових актів, які пропононується 

називати «міжнародно-правовими актами-принципами»; 

– теоретичні обґрунтування щодо критеріїв поділу міжнародно-правових 

актів у сфері охорони довкілля. Зокрема, запропоновано класифікувати їх за 

критерієм юридичної сили, за просторовим критерієм, за об’єктом правового 

регулювання, за питомою вагою природоохоронних норм. Це дозволяє 

найбільш повно відобразити їх ознаки, специфіку, враховувати юридичні, 

географічні, біологічні та екологічні особливості цих актів; 

– науково-практичні пропозиції щодо імплементації міжнародно-

правових актів у законодавство України шляхом конкретизації механізмів та 

напрямів реалізації міжнародних зобов’язань, створення спеціалізованого 

підрозділу у структурі Міністерства екології та природних ресурсів України та 
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залучення спеціалізованих громадських організацій і зацікавлених 

територіальних громад до процесів прийняття екологічно-значимих рішень. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Викладені 

у дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній роботі – під час подальших наукових досліджень з 

актуальних проблем джерел екологічного права; 

– у правотворчій діяльності – для удосконалення імплементації 

екологічних міжнародно-правових актів до національного законодавства 

України; 

– у правозастосовній діяльності – у практичній діяльності органів 

державної влади, Міністерства екології та природних ресурсів України, 

Державної екологічної інспекції, органів місцевого самоврядування, інших 

суб’єктів, які пов’язані із екологічною діяльністю, а також судових органів 

різних рівнів тощо; 

– у навчальному процесі – при викладанні курсу «Екологічне право 

України», при написанні підручників, монографій, навчальних посібників, 

довідкової, методичної літератури, а також під час проведення лекцій та 

семінарських занять. 

Особистий внесок дисертанта. Усі результати дисертант отримав 

самостійно. Наукових праць, які стосуються теми дисертації, написаних у 

співавторстві, немає. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювались на одинадцяти науково-практичних 

конференціях: ХІІ Міжнародній студентсько-аспірантській конференції 

«Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» (м. Львів, 

2013), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських 

правовідносин» (м. Хмельницький, 2013), Круглому столі присвяченому 

пам’яті проф. Ю.О. Вовка «Сучасні досягнення наук земельного, аграрного та 

екологічного права» (м. Харків, 2013), Міжнародній науковій конференції 
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«Дванадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 2013),  

IV Міжнародній науково-практичній конференції «Правові відносини: 

проблеми теорії та практики» (м. Київ, 2013), Міжнародній щорічній науковій 

конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми теорії 

та історії прав людини, права і держави» (м. Львів, 2013), ХX звітній науково-

практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні», (м.Львів, 2014), Міжнародному міждисциплінарному симпозіумі 

«Права людини та довкілля в новій Україні: на честь професора  

С. М. Кравченко» (м. Львів, 2014), ХXІ звітній науково-практичній конференції 

«Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2015), 

ХXІІ звітній науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 2016), Круглому столі, присвяченому 

40-річчю від часу заснування Кафедри соціального права (трудового, аграрного 

та екологічного права) юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка (м. Львів, 

2016), Міжнародній науково-практичній конференції «Еволюція правового 

регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин» (м. Львів, 2016). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у шести статтях 

у наукових фахових виданнях, одна з них – у науковому виданні іноземної 

держави (Польща) та тезах дванадцяти доповідей на науково-практичних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

ЯК ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

  

1.1. Поняття та значення міжнародно-правових актів як джерел 

екологічного права 

 

 Охорона довкілля є однією з найбільш актуальних глобальних проблем 

сучасності. Розв’язання екологічних проблем у сучасний період не може бути 

забезпечене тільки національними заходами. Забруднення води і атмосферного 

повітря, проблема руйнування озонового шару Землі, зміни клімату, які мають 

транскордонний характер, втрати біологічного різноманіття та природної 

спадщини людства зумовлюють потребу консолідації організаційно-правових, 

фінансових та науково-технічних зусиль усіх держав. Тому держави на 

міжнародному рівні формують правові норми, покликані встановити загальні 

правила поведінки та урегулювати відносини у сфері охорони довкілля. 

 Міжнародно-правові акти є універсальним і дієвим механізмом 

узгодження волі держав і виконання ними взаємних зобов’язань та дотримання 

встановлених вимог загального характеру і глобального значення. Невід’ємною 

умовою інтеграції будь-якої держави у міжнародне співтовариство є 

гармонізація її правової системи з міжнародним правом. 

Перш ніж аналізувати особливості міжнародно-правових актів як джерел 

екологічного права, необхідно коротко з’ясувати загальні риси джерел 

екологічного та міжнародного права, дослідити значення міжнародно-

правового акту та визначити його співвідношення із міжнародним договором. 

Визначення місця і ролі міжнародно-правового акту, принципів 

міжнародного права в системі джерел екологічного права неодноразово були 

темою наукових досліджень українських вчених юристів-екологів 

(А.О.Андрусевича, С.М. Кравченко, М.О. Медведєвої, Н.Р. Малишевої [219], 

М.І.Єрофеєва [187], Ю.С. Шемшученка). 
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Формулюючи поняття «джерело права», дослідники ґрунтуються на одній 

або декількох його ознаках. Зокрема, під джерелом права розуміють втілений в 

певній зовнішній формі й наділений юридичною силою державно-владний 

припис за допомогою якого регулюються та охороняються суспільні відносини 

[248, c. 140]. О.А. Лук’янова  розуміє під джерелами права нормативно-правові 

акти органів держави, а також недержавних організацій, що наділені 

правотворчими функціями, які є формою вираження волі всього народу, 

виступають єдиними носіями правових норм і надають їм 

загальнообов’язкового значення [217, c. 15]. О.В.Зайчук та Н.М. Оніщенко 

вказують, що одним з аспектів джерел права є діяльність суб’єктів суспільних 

відносин, в результаті якої реалізуються їх потреби і задовольняються інтереси 

[257, c. 335].  У філософсько-правовому аспекті, джерела права – це обставини, 

що живлять появу і дію права [268, c. 104]. 

Констатуючи відсутність єдиного підходу до визначення джерел права, 

варто погодитися із думкою Н.М. Пархоменко, що загальними та 

найсуттєвішими ознаками джерел права необхідно вважати такі: джерело права 

є офіційною формою вираження і закріплення волі суб’єктів  правотворчості, 

серед яких суспільство, народ, держава в особі органів державної влади; має 

особливий характер виникнення; державна обов’язковість і державна 

гарантованість; формальність; нормативність; юридична сила; ієрархія; 

системність змісту; стабільність; дія в часі, просторі і щодо кола осіб  

[236, c. 79]. 

Як зазначає Т.В. Колісник, існують дві окремі системи права – 

міжнародна і внутрішньодержавна, які мають свої власні джерела правового 

регулювання [199, c. 47]. 

У дисертаційному дослідженні П.О. Гвоздика запропоновано таке 

визначення джерела екологічного права – це офіційні документовані акти 

загальнообов’язкового характеру, що виходять від уповноважених органів 

держави чи визнані державою і містять норми, якими регулюються екологічні 

відносини [165, c 7–45]. Очевидно, що науковець проаналізував поняття та 
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правову природу джерел екологічного права найбільш детально, обґрунтовано 

та комплексно, із врахування усіх ключових ознак джерел екологічного права 

України та попередніх наукових підходів дослідників, тому немає необхідності 

зупинятися на цьому питанні більш детально. 

Науковці виділяють такі основні джерела (форми) права в державах світу 

й України: нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір 

(внутрішньодержавний), міжнародно-правовий акт (договір), правовий 

прецедент (судовий і адміністративний), правовий звичай, правова доктрина 

(доктринальний текст), релігійно-правовий текст (релігійно-правова норма) 

[254, c 209]. Що ж стосується видів джерел екологічного права України, то у 

своїй монографії П.О. Гвоздик виділяє та детально аналізує такі види джерел як 

Конституцію України, Закони України, підзаконні нормативно-правові акти, 

міжнародні договори, судову практику та її системний зв'язок з джерелами 

екологічного права України [165, c. 107–112]. 

Джерела міжнародного права складають окрему систему джерел 

порівняно із внутрішнім правом держав. Як вказує Матіас Гердеґен, поняття 

«джерел міжнародного права» стосується правотворчості, тобто зачіпає 

походження норм міжнародного права. Джерела міжнародного права у 

власному розумінні самі продукують його норми [167, c. 135]. Специфіка 

полягає у тому, що порівняно із внутрішнім правом у міжнародному 

спостерігається відсутність класичної законодавчої, судової та виконавчої 

влади. В.М. Репецький вважає, що тут немає єдиного органу, який 

уповноважений створювати правові норми, котрі були б обов'язкові для всіх 

суб’єктів міжнародного права, а також відповідної системи судів, наділених 

юрисдикційними повноваженнями щодо вказаних суб’єктів без чітко вираженої 

на те їхньої згоди [227, c. 92]. 

На певному етапі міжнародно-правові норми визнавалися частиною 

внутрішньої правової системи лише в країнах англосаксонської правової сім’ї 

(США й Великобританії). Країни Європи лише після ІІ Світової Війни 

(Франція, ФРН, Греція тощо) визнали міжнародне право одним із джерел 
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внутрішнього права. При цьому конституції цих країн проголосили примат 

міжнародного права, тобто його пріоритетне застосування перед своїми 

законами. Так, ст. 55 Конституції Франції 1958 р. передбачає, що договори або 

угоди, належним чином ратифіковані або схвалені, з моменту їхнього 

опублікування мають вищу силу порівняно з внутрішніми законами за умови 

застосування таких договорів чи угод іншою стороною. В Основному Законі 

ФРН (1949 р.) закріплено положення, відповідно до якого загальні норми 

міжнародного права є складовою частиною федерального права. Вони мають 

перевагу перед внутрішніми законами і породжують права й обов’язки 

безпосередньо для осіб, які проживають на території Федерації [215, c. 28–65]. 

У Радянському Союзі 50–60 роки ХХ ст. були позначені пануванням 

позитивізму в правовій теорії, що й визначило ставлення тогочасної держави до 

міжнародного і внутрішнього права як до відокремлених правових систем. 

Натомість природно-правові ідеї, що поступово прокладали собі шлях, 

зумовили появу в радянській правовій науці концепції про пряму дію норм 

міжнародного права [169].  

Україна як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава також виходить із принципу пріоритетності норм міжнародного права 

перед нормами національного законодавства. Адже відповідно до ст. 9 

Конституції України [11, ст.141] чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. На формування сучасного національного 

екологічного законодавства значною мірою впливають прогресивні норми 

міжнародно-правових актів, які спрямовані на подолання глобальних 

екологічних проблем. З проголошенням державної незалежності Україна 

ратифікувала понад 100 міжнародних договорів у сфері охорони 

навколишнього середовища універсального (глобального), європейського, 

регіонального (локального) та двостороннього характеру, взяла на себе 

зобов’язання по виконанню міжнародних проектів у Чорнобилі, Карпатах, 
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Чорному морі і дельті Дунаю, була ініціатором розробки і підписання Рамкової 

конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат [25, ст. 383] (Київ, 2003 рік).  

Як зазначає В.М. Репецький [227, c. 92], загальновизнано, що  найбільш 

авторитетно джерела міжнародного права окреслено у ст. 38 (1) Статуту 

Міжнародного суду ООН [125]. До таких джерел відносять: 

1) міжнародні конвенції – як загальні, так і спеціальні, що встановлюють 

правила, безперечно визнані державами, які є сторонами спору; 

2) міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної як правова 

норма; 

3) загальні принципи права, визнані культурними народами; 

4) із застереженням, вказаним у ст. 59 (припис стосується обмеженння у 

чинності конкретним спором зобов’язального впливу рішень суду), судові 

рішення та доктрини найбільш кваліфікованих фахівців із міжнародного 

публічного права різних націй як допоміжний засіб для визначення правових 

норм. 

Отже, міжнародно-правові акти, згода на обов`язковість яких виражена 

суб’єктами міжнародного права, є одним із основних і найбільш вагомих 

джерел міжнародного права, а в разі їх ратифікації мають особливий вплив на 

формування національного законодавства держави. 

Основними джерелами міжнародного права навколишнього середовища є 

міжнародний договір і міжнародний звичай. На початковому етапі розвитку в 

умовах відсутності розгалуженої системи міжнародних природоохоронних 

договорів значну роль відігравав міжнародний звичай. Я. Симонідес 

справедливо відзначає вагому роль таких основоположних принципів 

міжнародного права, виражених у формі міжнародного звичаю, як 

відповідальність за завдання шкоди, повага до територіального верховенства і 

територіальної недоторканності держав у сфері охорони навколишнього 

середовища і раціонального природокористування [319]. Ці ж звичаєві норми 

послужили основою найбільш відомих рішень щодо судових спорів між 

державами стосовно шкоди, завданої забрудненням довкілля [140; 141]. 



16 

 

 

Науковці характеризують міжнародний звичай як правило поведінки, яке 

в результаті неодноразового повторення протягом тривалого часу здобуло 

мовчазне визнання суб’єктів міжнародного права і виконується ними в їх 

міжнародній практиці в якості звичаєвої міжнародно-правової практики [145,  

c. 37]. Цікавою є думка П.О. Гвоздика [165, c. 18], що в окремих випадках 

звичай є не джерелом права, а чинником впливу на формування права (автор 

наводить кілька прикладів, зокрема, традиції громадян збирати трав’яні 

рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо враховано у ст. 66 Лісового кодексу 

України [5, ст. 99]). 

Як зазначає С.М. Кравченко [205, c. 59], обмеженість застосування 

звичаєвих норм у сфері охорони навколишнього середовища обумовлена 

недостатньою чіткістю норм і правил, встановлених звичаєм. Наприклад, при 

визначенні відповідальності за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу за 

межами національної юрисдикції. Норми міжнародного звичаю дозволяють 

встановити тільки протиправність, але не регулюють порядку відшкодування 

шкоди, ступеня відповідальності. Ці недоліки міжнародного звичаю можуть 

бути усунені в міжнародних договорах. Тому міжнародне екологічне право 

розвивається, в основному, у напрямку договірного регулювання. 

Статут Міжнародного суду ООН називає третім джерелом міжнародного 

права «визнані культурними народами загальні принципи права» (general 

principles of law recognized by civilized nations). Ці загальні правові засади 

доповнюють норми міжнародного договірного та міжнародного звичаєвого 

права. Вони покликані усунути прогалини, котрі можуть виникати у 

міжнародному праві, а також вирішувати проблеми, які мають назву “non 

liquet” (відсутність договору або звичаєвої норми, яка могла бути використана 

для врегулювання суспільних відносин). 

Серед прикладів загальних принципів права, що застосовують у 

міжнародному праві, варто виокремити: “auditor et altera pars”, або “audi 

alteram partem” (право сторін спору бути заслуханими у справі); “res iudicata” 

(питання, яке вже вирішене судом, не може бути розглянуте судом ще раз), “aut 
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dedere aut puniere” (або видай, або покарай), “aut dedere aut judicare” (або 

видай, або суди), “nemo plus juris transferre protest guam ipse habet” (ніхто не 

може передати іншому більше прав, ніж має сам); “actore non probante reus 

absolvitur” (тягар доказування покладається на сторону, яка висунула позов); 

“ex injuria non oritur jus” (порушення права не створює права) [227, c. 101]. Так 

само певні принципи судового врегулювання конфліктів належать до загальних 

правових засад. Цікавим є приклад у сфері міжнародного екологічного 

судочинства стосовно непрямого доказування у зв’язку із труднощами 

доведення провини відповідача. Так, Міжнародний суд допустив непряме 

доведення щодо мінування міжнародних вод прибережною державою у справі 

каналу Корфу. У судовому рішенні зазначалося, що «…інша держава, яка є 

жертвою порушення міжнародного права, часто не в змозі надати прямі докази 

фактів, що породжують відповідальність. Такій державі має бути надано більш 

ліберальні можливості для висновків про факти і непрямі докази. Такий 

непрямий доказ визнається у всіх правових системах, а його використання 

затверджене міжнародними рішеннями»  [289, p. 4]. 

 У нормах міжнародного екологічного права йдеться як про спеціальні 

інтереси сусідніх держав, так і про потреби спільноти держав загалом (так звані 

global commons). Центральним принципом міжнародного екологічного права 

вважається обов’язок у рамках національної юрисдикції не заподіювати шкоди 

навколишньому середовищу інших держав. Основи його були закладені в 

арбітражному рішенні у справі «Trial Smelter» 1938 року (RIZZ III, S. 1905). 

Арбітражний суд повинен був розв’язати спір про забруднення повітря, яке 

канадська цинкова ливарня поширювала на територію Сполучених Штатів 

Америки. Суд обґрунтував своє рішення забороною шкоди довкіллю з причини 

транскордонного забруднення повітряних мас: «…жодна Держава не має права 

використовувати чи дозволяти використовувати свою територію у спосіб, що 

спричиняє шкоду димовими викидами на територію іншої Держави чи прямо 

шкодить власності або особам цієї Держави, якщо питання призвело до 
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серйозних наслідків, а шкода має чітке і переконливе походження» [167, c. 395]. 

Таким чином, з’явився своєрідний міжнародний судовий прецедент. 

 Свою позицію в рамках принципу «заборони заподіювати шкоду…» 

висловив і Міжнародний Суд у своєму експертному висновку стосовно 

правомірності загрози чи застосування ядерної зброї: «Суд визнає, що довкілля 

перебуває під щоденною загрозою і що застосування ядерної зброї може 

призвести до катастрофи для навколишнього природного середовища. Суд 

також визнає, що довкілля – це не абстракція, а життєвий простір, якість життя 

і власне здоров`я людей, разом з ненародженими поколіннями. Наявність 

загального обов’язку держав гарантувати, що діяльність цих суб’єктів у межах 

їхнього контролю і юрисдикції здійснюється із врахуванням інтересів довкілля 

інших держав і простору, що лежить за межами національних кордонів, є на 

сьогодні основною складовою міжнародного права довкілля [308, s. 226]». 

Доцільно з’ясувати співвідношення понять «міжнародно-правовий акт» 

та «міжнародний договір». Часто ці поняття ототожнюються. Насамперед варто 

зазначити, що законодавець частіше застосовує термін «міжнародний договір» 

(напр., ст. 9 Конституції України, Закон України «Про міжнародні договори 

України»). 

Відповідно до п. а) ч. 1 ст. 2 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів 1969 року договір визначається як міжнародна угода, укладена між 

державами в письмовій формі і регульована міжнародним правом,  незалежно 

від того, чи викладена така угода в одному документі, двох чи кількох зв'язаних 

між собою документах, а також незалежно від її конкретного найменування  

[1, ст. 343]. 

Аналогічне визначення міститься у ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

міжнародні договори України» [27, ст. 540], де під міжнародним договором 

України розуміється укладений у письмовій формі з іноземною державою або 

іншим суб‘єктом міжнародного права договір, який регулюється міжнародним 

правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох 

пов‘язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного 
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найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо). Тобто 

законодавець України повністю підтримує редакцію вищевказаної міжнародної 

конвенції. 

У юридичній енциклопедії акт (лат. actus – дія, actum – документ) 

трактується як: 1) дія, вчинок громадянина або посадової (службової) особи;  

2) документ, який видається державним органом, органом місцевого 

самоврядування, посадовою особою або громадською організацією у межах їх 

компетенції: закон, указ, постанова, наказ, розпорядження тощо. До актів 

належать і протоколи та інші документи, що засвідчують юридичні факти [275]. 

Натомість міжнародний договір визначається як угода між державами 

та/або іншими суб'єктами міжнародного права, що регулює їх взаємні або 

багатосторонні міжнародні відносини, встановлюючи для її учасників 

відповідні права та обов'язки згідно з основними принципами міжнародного 

права. Міжнародний договір є головним джерелом сучасного міжнародного 

права і регулюється правом міжнародних договорів. У міжнародній практиці 

для позначення міжнародних договорів, крім терміна договір, 

використовуються і такі терміни, як конвенція, угода, пакт, протокол, трактат, 

статут, спільна заява, декларація, комюніке, хартія, меморандум, регламент, 

акт, обмін нотами тощо. Назва міжнародного договору не впливає на його 

юридичну силу [276, c. 239–240]. Як зазначає з цього приводу В.М. Репецький, 

усі ці назви виражають письмову домовленість, згідно з якою держави на 

правовій основі беруть на себе відповідні зобов’язанння з певного кола питань 

окреслених відносин [227, c. 94]. 

Разом з тим, міжнародно-правовий акт зводиться до більш загального 

поняття порівняно із міжнародним договором, а етимологічне значення цих 

двох термінів є різним. На відміну від міжнародного договору, який завжди є 

результатом домовленості двох чи більше суб’єктів, які спрямовують свої 

зусилля на встановлення взаємних прав та обов’язків, міжнародно-правовий акт 

може прийматися в односторонньому порядку. Крім того, вважається, що 
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міжнародно-правові акти не завжди мають загальнообов’язковий характер для 

сторін, адже не передбачають відповідальності за невиконання їх норм. 

Проте в екологічному праві ситуація складається трохи інакше. 

Наприклад, такі акти «м’якого права» як Стокгольмська декларація 

навколишнього середовища [46] 1972 року і Декларація Ріо-де-Жанейро про 

навколишнє середовище і розвиток [47] 1992 року не ратифікуються 

державами, але реалізація норм-принципів цих декларацій відповідно до їх 

преамбул повинна бути для кожної держави справою честі і неписаним 

обов’язком, який переслідує мету забезпечення поваги до інтересів усіх і 

захисту цілісності глобальної системи охорони довкілля. Більше того, ці 

декларації є базовими джерелами, основою міжнародного права навколишнього 

середовища. Серед принципів, які без договірного закріплення повинні 

безспірно дотримуватися суб’єктами міжнародного права і передбачені у 

вищезгадуваних міжнародно-правових актах, відносяться (окрім вже 

згадуваного принципу заборони заподіювати чи створювати загрозу заподіяння 

значної шкоди на території чужої держави або дозволяти таке заподіяння 

приватним особам) також принцип суверенного права держав розробляти свої 

природні ресурси;  обов’язок держав приймати ефективне законодавство у 

сфері довкілля тощо. 

Поняття «міжнародного договору» і «міжнародного акту» за змістом 

розрізняє у своїх наукових дослідженнях М.Я. Вісьтак. Дані поняття можуть 

збігатися, але не обов’язково такий збіг буде наявний в кожному окремому 

випадку. Тому доречно розглядати термін «міжнародний акт» як родове 

поняття щодо терміну «міжнародний договір», який в свою чергу є видовим 

поняттям. Так міжнародний договір є міжнародним актом, однак не кожний 

міжнародний акт є міжнародним договором [159]. 

В екологічному праві міжнародно-правовий акт охоплює поняття 

міжнародного договору, але ті міжнародно-правові акти, що не є міжнародними 

договорами, вирізняються своєю особливою природою й відсутністю 

необхідності проходження довготривалих ратифікаційних та імплементаційних 
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процедур для їх визнання на національному рівні. Через свою важливість для 

сфери екологічного права будь-якої держави міжнародно-правовий акт вимагає 

дотримання без потреби його деталізації. Належне забезпечення виконання 

такого акту є життєво необхідним благом. 

Таким чином, у цьому дисертаційному дослідженні вживатиметься як 

термін «міжнародно-правовий акт», так і термін «міжнародний договір». Проте 

використання терміну «міжнародно-правовий акт» відображатиме особливу 

природу, важливість та односторонній характер окремих документів у сфері 

екологічного права. У першу чергу, тут мова йде про еколого-правові акти 

«м’якого права» та акти міжнародних організацій у сфері охорони довкілля.  

Як зазначає П.Д. Пилипенко, найбільшого поширення серед джерел права 

довкілля в Україні набули нормативно-правові акти органів державної влади. 

Вони містять правові норми, що розраховані на багаторазове застосування та 

забезпечують регулювання відповідних суспільних відносин. Правовий звичай 

та судовий прецедент вітчизняним правом довкілля майже не 

використовуюються як джерело права. А ось нормативно-правовий договір 

останнім часом стає дедалі більш популярним регулятором екологічних 

відносин. Особливо це стосується сфери міжнародної співпраці нашої держави 

з іншими країнами. Завдяки таким договорам здійснюється регулювання 

міжнародних стосунків та консолідація зусиль у забезпеченні охорони довкілля 

[240, c. 34]. Сучасне екологічне право України формується під впливом 

приєднання до значної низки міжнародно-правових актів у цій галузі. 

Міжнародно-правові акти беззастережно визнаються джерелами 

екологічного права України, чого не можна сказати про внутрішньодержавні 

нормативно-правові договори (спрямовані на регулювання 

внутрішньодержавних відносин). До таких іноді відносять практично всі 

договори, укладені «у публічних інтересах, в ім’я загального блага» [253,  

c. 515–522]. Тим часом, міжнародний-правовий акт є особливим видом 

нормативно-правового договору, що (на відміну від внутрішньодержавного 
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нормативно-правового договору) можна розглядати як самостійне джерело 

права [254, c. 327]. 

Частка міжнародно-правових актів як джерел екологічного права у 

національному законодавстві постійно зростає, адже з’являються нові 

міжнародні документи у цій галузі (наприклад, прогресивний міжнародний 

договір, прийнятий на Конференції ООН з питань клімату 2015 року [278]), а 

Україна ратифікує та вдосконалює своє екологічне законодавство згідно 

сучасних викликів та міжнародних стандартів. Т.П. Шевчук вказує, що 

визначальною рисою цієї категорії джерел права є загальносвітова значущість 

регульованих ними відносин як у контексті завдань, визначених суспільним 

розвитком, так і функцій правового регулювання [240, c. 380]. 

Для кращого розуміння змісту та значення міжнародно-правового акту як 

джерела екологічного права, необхідно детально розглянути його ознаки. У 

першу чергу варто виділити необхідність міжнародно-правового регулювання 

охорони довкілля. Адже системний та уніфікований підхід до врегулювання цієї 

галузі права суб’єктами міжнародного права підвищує якість нормативного 

забезпечення права довкілля. Як зазначала С.М. Кравченко, така необхідність 

зумовлена тим, що природа не визнає державних кордонів. Деякі унікальні 

природні комплекси, території і об’єкти, які особливо охороняються, 

знаходяться на території декількох держав, що потребує координації їх зусиль. 

Природними передумовами міжнародно-правового регулювання охорони 

навколишнього середовища є обмеженість ресурсів та просторових меж 

біосфери. Соціально-економічними передумовами є зацікавленість держав і 

народів у справедливому розподілі природних ресурсів, необхідність поєднання 

економічного розвитку суспільства і збереження довкілля, забезпечення права 

громадян на сприятливе (безпечне для життя і здоров’я) навколишнє 

середовище, яке проголошено у конституціях багатьох країн світу [40, c. 5]. 

Екологічне право справедливо відносять до публічного права. Тому, з 

точки зору юридичної природи договорів у публічно-правовій сфері основною 

ознакою договорів в екологічному праві, на думку М.В. Краснової, слід визнати 
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публічний інетерес, загальні блага, які передбачають спільну діяльність 

учасників договору для досягнення соціально-значимої цілі [207, c. 16]. 

Наступною характерною рисою, яка має загальний характер для всіх 

міжнародно-правових актів як джерел права, варто назвати активну діяльність 

суб’єктів міжнародного права, яка в результаті взаємного волевиявлення 

матеріалізується у міжнародну домовленість у формі окремого документу. 

Міжнародно-правові договори виступають одним із видів домовленостей, за 

допомогою яких держави узагальнюють правила поведінки на міжнародному 

рівні, спрямованих на вирішення окремих міжнародних проблем. 

Норми міжнародно-правових актів завжди розробляються, 

обговорюються, редагуються, приймаються, підписуються та ратифікуються не 

лише однією державою чи її законодавчим органом, а багатьма суб’єктами 

міжнародного права. Таким чином, на глобальному рівні здійснюється 

урегулювання тих чи інших суспільних відносин у конкретній сфері. 

Як зазначає Ю. Фрідріх, у процесі міжурядових переговорів чи 

підписання договорів міжнародні інституції виступають не лише 

посередниками. Сьогодні діяльність міжнародних організацій є більше 

незалежною, на відміну від традиційної процедури, де вони виступали агентами 

держави [294, p. 1].  

Міжнародне співробітництво держав у галузі охорони довкілля сьогодні 

головним чином також відбувається у межах міжнародних організацій, які 

володіють необхідним інституційним, фінансовим та адміністративним 

потенціалом. Існування таких організацій є необхідністю та вимогою 

сучасності через потребу вирішення глобальних екологічних проблем, що 

потребують єдиного чітко координованого процесу вирішення, необхідність 

підтримання глобальних і регіональних моніторингових систем, координації та 

проведення наукових екологічних досліджень, і, зрештою, потреба у постійно 

діючому форумі співпраці держав у розв’язанні екологічних проблем  

[205, c. 129]. 
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 Функції міжнародної охорони та захисту природного середовища є 

складовими діяльності таких спеціалізованих установ ООН як Організація з 

питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна Організація праці 

(МОП), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВВОЗ), Продовольча і 

сільськогосподарська організація (ФАО), Міжнародна морська організація 

(ІМО), Всесвітня метрологічна організація (ВМО), Міжнародна організація 

цивільної авіації (ІКАО), Міжнародне агентство з атомної енергетики 

(МАГАТЕ). 

Єдиної міжнародної спеціалізованої організації, яка займається винятково 

питаннями охорони довкілля, не існує. Практично функції такої організації 

здійснює Організація Об’єднаних Націй через Програму ООН щодо довкілля 

(ЮНЕП). Після схвалення цієї Програми все частіше з’являються пропозиції 

реформування її в спеціалізовану установу ООН або в Раду екологічної 

безпеки. Пропонується перетворити ЮНЕП у міжнародну організацію з 

можливою назвою Міжнародна екологічна адміністрація [203]. Серед 

найвідоміших міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля, які 

прийняті під егідою ООН, варто назвати Конвенцію ООН з морського права 

[95, cт. 254], Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату [103, cт. 277] та 

Кіотський протокол [94, c. 261] до неї, Конвенцію ООН про боротьбу з 

опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або 

опустелювання, особливо в Африці [87, cт. 267] тощо. 

 Наступною ознакою міжнародно-правових актів як джерел екологічного 

права є їх пріоритетне місце у системі права України. Законодавство про 

охорону навколишнього природного середовища конкретизує ст. 9 Конституції 

України. Зокрема, у ч. 2 ст. 71 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» [2, ст. 546] зазначається, що якщо міжнародним 

договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, 

встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про 

охорону навколишнього природного середовища, то застосовуються правила 
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міжнародного договору. Такі ж норми закріплені наприклад у ст. 112 Водного 

кодексу України [10], ст. 110 Лісового кодексу України тощо. 

 Застосування цих статей дозволяє розширювати та збагачувати 

національне законодавство, у тому числі екологічне, за рахунок норм 

міжнародного права, які містять у собі досягнення міжнародного 

співтовариства у вирішенні політичних, економічних, соціальних та 

екологічних проблем, у тому числі шляхом врахування їх системного зв‘язку. 

Оскільки у міжнародному співробітництві задіяні різні країни, із різним 

правовими системами, то участь у міжнародних договорах дозволяє цим 

країнам, включаючи Україну, зближати  свої правові системи, усувати існуючі 

між ними протиріччя, юридичні колізії [232, c. 10]. П.О. Гвоздик також вважає, 

що через укладання міжнародно-правових актів, імплементацію їх у 

національне законодавство Україна гармонізує своє екологічне законодавство 

не тільки з міжнародно-правовою системою у галузі охорони довкілля, а й з 

національними правовими системами окремих країн світу [166, c. 64]. 

 Попри визнаний безумовний пріоритет міжнародно-правових актів над 

«звичайними» законами України, практика законотворчості нашої держави 

передбачає механізм, який дозволяє уникнути колізій ратифікованого 

міжнародно-правового акту із раніше прийнятим національним 

законодавством. 

Ратифікація міжнародно-правових норм згідно із законом «Про 

міжнародні договори України» відбувається шляхом прийняття спеціального 

закону про ратифікацію (якщо на ратифікацію подано міжнародний договір, 

виконання якого вимагає прийняття нових законів України), при цьому проекти 

законів про ратифікацію та про зміни у законодавчих актах або проектах нових 

законів, подаються одночасно на розгляд Верховної Ради (далі – ВРУ). Такий 

порядок ратифікації міжнародних договорів дозволяє запобігти колізії 

міжнародно-правових норм і національного законодавства. Звідси випливає ще 

одна ознака міжнародно-правових актів як джерел екологічного права України, 

а саме надання Верховною Радою України згоди на їх обов’язковість. 
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Для дотримання та застосування договорів створюються певні стратегії і 

плани дій. Так, для імплементації Україною Конвенції про охорону 

біологічного різноманіття [8, ст. 433] була розроблена й затверджена 

Національна стратегія охорони біологічного та ландшафтного різноманіття. Для 

реалізації Рамсарської конвенції про водно-болотні угіддя міжнародного 

значення [12, ст. 279] був затверджений Стратегічний план охорони боліт на 

1997–2002 роки, як складова частина Національної стратегії охорони 

біологічного та ландшафтного різноманіття. 

Підписавши Декларацію Ріо, Україна взяла на себе зобов’язання 

впроваджувати принцип сталого розвитку. Для реалізації цього зобов’язання 

були розроблені: Національний план дій з охорони навколишнього середовища 

[77], Основні напрями державної політики в галузі охорони навколишнього 

природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки [13, ст. 248], Стратегія сталого розвитку "Україна – 2020" 

[110]. У цих ключових документах інтеграція екологічних пріоритетів у 

стратегію соціального й економічного розвитку розглядається як основне 

завдання екологічної політики. 

 Як зазначає Ю.С. Шемшученко, Україна не є байдужою й до тих 

міжнародних договорів, які не є ратифіковані парламентом. Це зумовлено 

конституційним визнанням Україною загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права (ст. 18 Конституції України). Отже, відповідні принципи і 

норми міжнародного права навколишнього середовища також є джерелами 

екологічного права України [182, c. 35]. Проте реалізація міжнародно-правових 

норм досягається найкращим чином, коли вони включені (імплементовані) у 

національне законодавство. 

Проте незалежно від того, чи законодавець вчасно вніс зміни до 

поточного законодавства про довкілля у зв’язку із ратифікацією міжнародно-

правового акту, норми національного законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища встановлюють при правозастосуванні 

пріоритет на користь міжнародних договорів, надаючи їм при цьому вищу 
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юридичну силу в ієрархії законодавства України щодо інших нормативно-

правових актів у сфері екологічного права. 

Враховуючи вищевказане, при створенні нових норм у законотворчій 

практиці та при вирішенні справ у правозастосовній практиці після аналізу та 

застосування норм Конституції України у сфері охорони довкілля в першу 

чергу необхідно керуватися нормами міжнародного права і застосовувати 

міжнародно-правові акти, які регулюють відповідні відносини, якщо ці акти 

ратифіковані державою. 

 Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права 

характеризуються стабільністю їх норм, що забезпечує сталість міжнародного 

правопорядку. Як зазначає В.М. Репецький, норми міжнародного права 

впродовж тривалого терміну дії забезпечують велику передбачуваність у 

поведінці учасників. Окрім цього, чітка визначеність договірних норм суттєво 

полегшує їхнє застосування, а також забезпечує належний контроль за їх 

виконанням.  Особлива державно-правова процедура оформлення згоди на 

обов’язковість міжнародного договору у формі ратифікації, підписання та ін. 

надає договірним нормам додатковий авторитет у внутрішньодержавній сфері, 

полегшує їх взаємодію з національним правом [227, c. 95–96]. 

 Для сфери охорони довкілля ця ознака є надзвичайно важливою, адже 

запобігає змінам національного законодавства, які мають регресивний характер. 

За умови, якщо у чинних в Україні міжнародно-правових актах зафіксовано 

рівень екологічної безпеки та інші міжнародні екологічні стандарти, то 

екологічне законодавство України не може бути змінене, коли зміни 

передбачають погіршення відповідних еколого-правових вимог. Хоча подібна 

норма не міститься у національному законодавстві, але вона випливає з аналогії 

ст. 9 Конституції України та ст. 71 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» і заслуговує на те, щоб бути 

закріпленою у цьому законі. 

Міжнародно-правові акти як джерело екологічного права України є 

«еталоном» правотворчості у сфері довкілля на національному рівні. На 
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розвиток екологічного законодавства України значний вплив чинять 

міжнародно-правові стандарти у галузі охорони довкілля, встановлені цими 

актами. 

Особливість міжнародно-правових актів проявляється також у спеціальній 

процедурі укладення таких актів та набуття чинності для конкретної 

держави. Згода України на обов’язковість для неї міжнародно-правового акту 

надається за законом шляхом підписання, ратифікації, затвердження, прийняття 

договору, приєднання до договору. Ратифікації підлягають міжнародні 

договори з питань, що мають виключне значення для економічних, соціальних, 

політичних, екологічних та інших інтересів України, й такі, ратифікація яких 

передбачена міжнародним договором або законом України. Затвердженню 

підлягають міжнародні договори, які не потребують ратифікації, якщо такі 

договори передбачають вимогу щодо їх затвердження  або встановлюють інші 

правила, ніж ті, що містяться в актах Президента України або Кабінету 

Міністрів України (далі – КМУ). Прийняття договору – це особлива форма, за 

допомогою якої держава виражає в міжнародному плані свою згоду на 

обов’язковість для неї договору (прийняття міжнародного договору слід 

відрізняти від прийняття тексту договору при його розгляді). Приєднання до 

договору здійснюється в разі, якщо держава з самого початку не брала участі у 

договорі, але має намір приєднатися до нього на умовах, передбачених у 

самому тексті [252, c. 40–42]. 

Отже, міжнародно-правові акти набирають чинності для України після 

надання нею згоди на обов'язковість міжнародного договору відповідно до 

Закону України «Про міжнародні договори України» в порядку та в строки, 

передбачені договором, або в інший узгоджений сторонами спосіб. 

Учасники договору мають право заявити застереження у тих випадках, 

коли вони не згодні з будь-якою частиною договору, що не виключає їх 

подальшої участі у ньому. Прикладом застережень, заявлених Україною до 

міжнародно-правового акту у сфері охорони довкілля є Конвенція про охорону 

дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі [12, ст. 278], 
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яка ратифікована із застереженнями стосовно вибіркового регулювання 

чисельності вовка (Canis  lupus) та бурого ведмедя (Ursus  arctos), добування 

дупеля (Gallinago  media), використання пасток, сіток та капканів для добування 

і відлову окремих видів. 

Це застереження свідчить також про незадовільний рівень імплементації 

міжнародно-правових актів у національне екологічне законодавство України як 

одну із негативних спеціальних ознак міжнародно-правових актів як джерел 

екологічного права України. 

Західні країни приділяють значну увагу питанню ратифікації і внесенню 

змін у законодавство, а це займає багато часу. Наприклад, для ратифікації 

Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень 

та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища, 

Данія внесла зміни до 250 законів й інших нормативних актів [205, c. 56–57]. У 

той же час Україна була другою країною Європи, котра ратифікувала Орхуську 

конвенцію [14, ст. 296] (у 1999 р.), але закон про внесення змін, що готувався до 

ратифікації, ще кілька років не приймався, більше того внесення змін 

передбачалося лише у шість нормативно-правових актів. 

Характерною особливістю міжнародно-правових актів як джерел 

екологічного права є висока інтенсивність розвитку та формування системи 

таких актів у сфері охорони довкілля. У статті 22 Стокгольмської декларації 

закріплено принцип, відповідно до якого держави співпрацюють з метою 

подальшого розвитку міжнародного права, що стосується відповідальності і 

компенсації жертвам за забруднення і за інші види шкоди, завдані в результаті 

діяльності в межах їх юрисдикції, або контролю за навколишнім середовищем в 

районах, що знаходяться за межами дії їх юрисдикції. 

Система природоохоронних норм, незалежно від того чи це національна 

чи міжнародна система, напрацьована практично за останні десятиліття, тим не 

менше накопичений значний об’єм нормативного матеріалу. Про прагнення 

держав регулювати відносини з охорони навколишнього середовища 

міжнародно-правовими засобами свідчить також їх активність стосовно 
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розробки і готовність підтримувати нормотворчу діяльність міжнародних 

організацій. Уряди держав не зволікають з підтримкою міжнародних ініціатив у 

галузі охорони довкілля і навіть самі виступають ініціаторами міжнародних 

проектів у сфері охорони довкілля. 

Наприклад, у 2001 році КМУ звернувся з пропозицією до Європейського 

регіонального бюро Програми ООН з навколишнього середовища про 

оформлення договору для захисту Карпат. Були організовані конференції на 

рівні міністрів екології цих країн, а на п’ятій такій конференції (травень 

2003 року, м. Київ) держави-учасниці прийняли Рамкову конвенцію про 

охорону та сталий розвиток Карпат. З 04 січня 2006 року цей міжнародний 

договір поступово набрав чинності для усіх семи країн-учасниць (Чехія, 

Угорщина, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина та Україна). Для порівняння у 

70–80-х роках минулого століття період між моментом підписання і 

ратифікацією міжнародної конвенції у сфері охорони довкілля тривав понад 

двадцять років. 

Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права України є 

частиною національного екологічного законодавства і фактором його 

подальшого розвитку, адже міжнародно-правові стандарти у сфері охорони 

довкілля мають прогресивний характер та сприяють вдосконаленню існуючих 

природоохоронних положень, а також формулюють загальнообов’язкові 

екологічно обґрунтовані приписи, які потребують ратифікації Верховною 

Радою України та імплементації до національного екологічного законодавства. 

Розглянувши ознаки міжнародно-правових актів як джерела екологічного 

права, їх можна поділити на загальні (такі, що стосуються всіх міжнародних 

договорів) та спеціальні (такі, що є характерними лише для екологічних 

міжнародно-правових актів). До загальних ознак потрібно віднести: 1) активну 

діяльність суб’єктів міжнародного права, яка в результаті взаємного 

волевиявлення матеріалізується у міжнародну домовленість у формі окремого 

документу; 2) пріоритетне місце у системі права України; 3) стабільність норм; 

4) надання Верховною Радою України згоди на обов’язковість (крім джерел 
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м’якого права), а до спеціальних – 1) визнана й обґрунтована необхідність 

міжнародно-правового регулювання охорони довкілля; 2) висока інтенсивність 

формування системи міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля;  

3) значний вплив цих актів на розвиток національного екологічного 

законодавства; 4) незадовільний рівень імплементації у національне екологічне 

законодавство. 

 Визначивши роль та місце міжнародно-правових актів у сфері довкілля та 

проаналізувавши загальні та спеціальні ознаки таких актів, пропонується таке 

визначення: міжнародно-правовий акт як джерело екологічного права України 

– це формально визначений результат волевиявлення суб’єктів міжнародного 

права, що має загальнообов’язковий характер, спрямований на врегулювання 

суспільних відносин у сфері охорони довкілля з урахуванням їх юридичних, 

географічних, біологічних та екологічних особливостей, і є частиною 

екологічного законодавства України. 

 Термін «міжнародно-правовий акт як джерело екологічного права» 

відіграє важливе значення у теоретико-правовому аспекті, а законодавець не 

допустив помилки, затверджуючи термін «міжнародний договір», адже 

необхідність застосування терміну «міжнародно-правовий акт» проявляється 

лише в окремих випадках у сфері охорони довкілля, коли певний документ має 

особливу правову природу та поширює дію своїх норм без необхідності його 

ратифікації та впровадження, містить в собі норми-принципи, виконання яких 

має бути безумовним. 

 

1.2. Види міжнародно-правових актів як джерел екологічного права 

України 

 

 Як екологічне право України, так і міжнародне право навколишнього 

середовища є новими і досить динамічними галузями права, тому актуальною є 

потреба наукового аналізу і затвердження теоретичних засад предмету і 

системи джерел правового регулювання відносин у сфері охорони довкілля на 
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національному і міжнародному рівнях. М.Н. Копилов зазначає, що одним із 

явищ, вартих уваги у сучасній доктрині міжнародного екологічного права є 

існуюча в ній розробка основ і методів класифікації міжнародних екологічних 

норм як необхідний крок до упорядкування системи і структури даної галузі 

міжнародного права [221, c. 64]. Тому для кращого розуміння суті, ролі та 

змісту міжнародно-правових актів у системі джерел екологічного права 

України варто дослідити питання їх класифікації. 

Міжнародно-правовим актам у системі джерел екологічного права 

України притаманні ті ж загальні ознаки та критерії класифікації, що й усім 

міжнародно-правовим документам. Проте звісно ж існують свої особливості та 

спеціальні критерії. До міжнародно-правових актів належать конвенції, угоди, 

пакти, протоколи, трактати, статути, спільні заяви, декларації, комюніке, хартії, 

меморандуми, регламенти, акти, обміни нотами тощо. Назва міжнародно-

правового акту не впливає на його юридичну силу. Що стосується класифікації 

цих актів, то науковці виділяють кілька основних її критеріїв. 

Перш за все варто наголосити, що велика увага під час теоретичних 

досліджень окремих аспектів систематизації нормативного матеріалу, 

обумовлена специфічними особливостями практики правового регулювання 

міжнародних екологічних відносин. О.С. Колбасов з цього приводу виділяє такі 

особливості: а) підстави та умови розмежування глобальних і регіональних 

міжнародних екологічних норм; б) визначення взаємозв’язку між рамковими 

нормами та нормами протоколів, що їх деталізують, та інших допоміжних угод; 

в) оцінка значення рекомендаційних норм, т. зв. норм «м’якого» права, які 

створюються при визначенні принципів, стратегій та взагалі довгострокового 

планування у правовому регулюванні міждержавних екологічних відносин;  

г) розуміння сутності та ролі міжнародних екологічних стандартів у механізмі 

правового регулювання екологічних відносин [198, c. 131]. Кожна з 

особливостей буде більшою чи меншою мірою аналізуватися у тексті 

дисертаційного дослідження, проте на даний момент варто зупинитися на 

питанні значення норм «м’якого права» у сфері охорони довкілля. 
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За критерієм юридичної сили виділяють дві групи міжнародно-правових 

актів. До першої з них належать акти, які містять обов’язкові до виконання 

норми (так зване тверде право), а до другої – акти, які містять правила 

рекомендаційного характеру (так зване м’яке право) [181, c. 622–623].  

Перша група джерел є більш наповненою і поширеною порівняно з 

другою. Такі акти встановлюють конкретні права та обов’язки суб’єктів 

міжнародних екологічних відносин, а також санкції в разі порушення умов 

договорів. Умови, передбачені в цих міжнародно-правових актах, є чинними 

тільки для сторін договору. Крім того, для набрання чинності міжнародного 

договору в кожній країні, він потребує ратифікації (або затвердження) 

державою та затяжної процедури імплементації норм цього акту у національне 

законодавство. 

Для прикладу можна назвати Конвенцію про охорону всесвітньої 

культурної і природної спадщини 1972 року [99]. Базовими національними 

законодавчими актами, що спрямовані на виконання зобов'язань цієї Конвенції, 

є такі закони України: «Про охорону культурної спадщини» [15, ст. 333] від  

8 червня 2000 року, «Про природно-заповідний фонд України» [3, ст. 502] від 

16 червня 1992 року, «Про охорону археологічної спадщини» [23, ст. 361]  від 

18 березня 2004 року, «Про затвердження Загальнодержавної програми 

збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004–2010 роки» 

[25, ст. 390] від 20 квітня 2004 року; «Про Перелік пам`яток культурної 

спадщини, що не підлягають приватизації» [30, ст. 105] від 23 вересня  

2008 року. Проблеми охорони культурної і природної спадщини в Україні 

неодноразово були предметом розгляду Верховної Ради України. Також 

державними органами України прийнято низку підзаконних нормативно-

правових актів (Постанова КМУ від 09 вересня 2002 року №1330, якою 

затверджено Комплексну програму паспортизації об`єктів культурної 

спадщини на 2003–2010 роки [56]; Порядок видачі свідоцтва про реєстрацію 

об’єкта культурної спадщини як пам’ятки [63], затверджений Наказом 

Міністерства культури України від 05 грудня 2005 року №900; Порядок 
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укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини [127], 

затверджений Постановою КМУ від 28 грудня 2001 року №1768; Список 

історичних населених місць України (міста і селища міського типу) [126], 

затверджений Постановою КМУ від 26 липня 2001 року №878), що 

конкретизують порядок здійснення збереження, охорони і управління 

пам'ятками культурної і природної спадщини. 

Таким чином, помітним є загальний характер ознак міжнародно-правових 

актів першої групи (тверде право). Їм притаманні усі характерні риси 

звичайного міжнародного договору (спосіб та порядок прийняття, 

загальнообов’язкові правила поведінки, взаємна домовленість кількох 

суб’єктів, стабільність, чинність у часі, просторі та за колом суб’єктів тощо). 

Друга група міжнародно-правових актів як джерел екологічного права 

України містить зазвичай правила рекомендаційного характеру (так зване 

м’яке право). У 1996 р. групою вчених з Американського співтовариства 

міжнародного права було проведено дослідження проблем «м’якого права» 

[288, p. 13–211]. Результати наукових досліджень показали, що «м’яке право» 

найбільш необхідне у сферах прав людини й охорони навколишнього 

середовища, менше у сфері міжнародних економічних відносин, і практично 

зовсім не використовується у сфері міжнародної безпеки. На думку вчених, 

поширення «м’якого права» у сфері прав людини й природоохоронному секторі 

пояснюється багато в чому тим, що ці галузі традиційно вважалися сферами 

внутрішньодержавного регулювання. Дослідниками «м’якого права» давно 

зазначено, що йому підвладні ті сфери, в яких обмежене або неможливе 

міжнародно-правове регулювання [214, c. 132–133]. 

У зарубіжній науковій літературі використання в міжнародному праві так 

званих юридично необов'язкових інструментів або «м'якого права» вже 

протягом тривалого часу було предметом правових досліджень [283; 284; 286; 

287; 293; 298; 300; 302; 306; 314; 316] і нещодавно здобуло відновлений інтерес 

[290; 291; 292; 303], зокрема, в контексті правових досліджень на зміну ролі 
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міжнародних інститутів [280; 320] і так званого глобального адміністративного 

права [299]. 

Окремі науковці зазначають, що варто говорити не про м’якість правових 

норм договору, а про м’якість їх формулювань, оскільки Віденська конвенція 

1969 р. не проводить різниці між «твердими» та «м’якими» міжнародними 

договорами [273]. Тим часом А. Янков прямо вказує про необхідність пошуку 

інших форм прояву результатів роботи Комісії з міжнародного права ООН, ніж 

конвенції (під конвенціями маються на увазі міжнародно-правові акти першої 

групи). Серед них науковець називає декларації, принципи, кодекси поведінки, 

керівні засади, модельні норми [323]. 

Що стосується міжнародного екологічного права, то ця галузь багато в 

чому сформувалася завдяки саме «м’якому праву». Переважна частина правил, 

що регулюють ці відносини, міститься в рекомендаційних актах міжнародних 

організацій і конференцій [272]. Ці джерела міжнародного екологічного права 

навіть за відсутності конкретних санкцій за їх недотримання відіграють 

визначальну, глобальну роль у регулюванні відносин у сфері охорони довкілля. 

Як слушно зазначає М.О. Медведєва, у зв’язку з тим, що міжнародне 

право не завжди встигає відреагувати на ту чи іншу екологічну проблему, 

звернення суб’єктів правотворення до норм «м’якого права» видається певним 

виходом із ситуації. Звісно таким нормам бракує зобов’язальної сили та дієвих 

механізмів нагляду за виконанням, проте застосування цього виду норм у 

міждержавних відносинах, їх подальша трансформація в норми міжнародних 

договорів чи звичаї, впровадження в акти національного законодавства чи 

рішення національних судів надає їм вагомого значення в процесі реалізації 

природоохоронних норм та принципів. Через недоліки договірної чи звичаєвої 

форми міжнародної правотворчості суб’єкти міжнародного права намагаються 

виробити ті чи інші стандарти поведінки саме шляхом звернення до таких актів 

«м’якого права», що інколи дають змогу більш деталізовано й чітко 

сформулювати зобов’язання, які держави жодним чином не погодилися б 

втілити у міжнародному договорі [223, c. 87]. 
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На формування міжнародного права довкілля найбільшою мірою 

вплинули дві міжнародні події: Стокгольмська конференція з навколишнього 

середовища 1972 р. та Конференція з навколишнього середовища і розвитку 

(Конференція Ріо-де-Жанейро) 1992 р.. Саме дати проведення цих двох 

міжнародних конференцій позначають завершення одного і початок нового 

етапу розвитку міжнародного права навколишнього середовища [227, c. 388], 

що засвідчує принципове значення й авторитет цих конференцій та особливе 

місце декларацій, прийнятих на цих конференціях, у системі джерел 

міжнародного та внутрішньодержавного права довкілля. 

Деякі міжнародні екологічні угоди були підписані ще до Стокгольмської 

конференції (наприклад, Лондонська конвенція про збереження диких тварин, 

птахів та риб в Африці 1900 р., Договір про збереження та охорону котиків 

1911 р., Конвенція про захист мігруючих птахів 1916 р., Міжнародна конвенція 

щодо регулювання китобійного промислу 1946 р.), проте саме після цієї 

конференції активізувалася нормотворча діяльність у сфері охорони довкілля 

на національному та міжнародному рівнях, вона набула концептуального 

характеру і системного змісту. 

Із заснуванням ООН почався бурхливий розвиток міжнародного права, 

проте проблеми охорони довкілля були за межами уваги міжнародного 

співтовариства у зв’язку з практично відсутньою системою охорони довкілля на 

національному рівні. Переломними вважаються 60-ті роки ХХ ст., коли 

з’явилися наукові дослідження щодо наслідків негативного впливу забруднення 

елементів довкілля. Окремі відкриття констатували величезну шкоду завдану 

кислотами озерам і річкам в Скандинавських країнах, що виникла з джерел, 

розташованих в центральній Європі і Великобританії за сотні кілометрів від 

районів кислотних опадів. У 1968 р. за ініціативою Швеції та Генеральної 

Асамблеї ООН було прийнято рішення про проведення міжнародної 

конференції з питань довкілля. Саме на цій конференції 16 червня 1972 року 

була підписана Стокгольмська декларація з навколишнього середовища – 
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основоположний міжнародно-правовий акт для становлення та реалізації 

доктрини та практики правової охорони довкілля.  

День відкриття Стокгольмської конференції з навколишнього середовища 

5 червня 1972 р. прийнято вважати Всесвітнім днем охорони довкілля (щодо 

цього питання на конференції було прийнято окрему резолюцію). На 

конференції було прийнято План дій з питань навколишнього середовища, 

створено Програму ООН по навколишньому середовищу (англ. UNEP, United 

Nations Environment Programme) та прийнято Стокгольмську декларацію з 

навколишнього середовища. 

План дій з питань навколишнього середовища – це документ, який 

містить 109 рекомендацій щодо дій, які необхідно вжити державам з метою 

захисту навколишнього середовища. Програма ООН по навколишньому 

середовищу або ЮНЕП сприяє координації охорони природи на 

загальносистемному рівні. Місія ЮНЕП – це «забезпечення керівництва та 

заохочення партнерства в галузі охорони навколишнього середовища за 

допомогою стимулювання, надання інформації та сприяння країнам і народам, 

поліпшення якості їхнього життя без шкоди для майбутніх поколінь». Програма 

ООН спрямована на вирішення найгостріших сучасних екологічних проблем 

(опустелювання, деградації ґрунтів, погіршення якості і зменшення кількості 

прісних вод, забруднення Світового океану). 

Стокгольмська декларація розпочинається із визнання права людини на 

сприятливе довкілля і обов'язку його охороняти. Декларація визначила основні 

напрямки та принципи міжнародно-правової охорони довкілля у таких сферах 

як раціональне використання природних ресурсів, збереження флори та фауни, 

попередження забруднення довкілля (включаючи моря), детермінувала охорону 

довкілля із соціально-економічним розвитком, демографічними проблемами, 

окреслила напрямки управління у екологічній сфері, вказала на важливість 

наукових екологічних досліджень та екологічної освіти.  

Окрім визначення природоохоронних завдань і напрямків співпраці, 

Стокгольмська декларація вперше закріпила ряд міжнародних еколого-
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правових принципів, нових міжнародно-правових норм та інститутів галузі, 

хоча цей процес інколи затягувався на роки. Одним з найважливіших 

результатів Стокгольмської конференції 1972 року стало те, що вона сприяла 

зміні відношення до проблем екології на внутрішньодержавному рівні. Після 

Конференції багатьма державами були розроблені й упроваджені національні 

програми охорони навколишнього середовища. 

Ще одним вагомим етапом як у розвитку міжнародного права довкілля, 

так і у становленні концепції «м’якого права» стала Конференція ООН з 

навколишнього середовища й розвитку в Ріо-де-Жанейро 1992 р., на якій була 

прийнята Декларація з навколишнього середовища і розвитку, центральна 

концепція якої – сталий розвиток (англ. Sustainable development). Сама 

Декларація розширювала принципи Стокгольмської декларації 1972 р., а також 

прийняті Принципи про захист лісу і Порядок денний на XXI ст. Зміст цих 

документів, як відзначається в літературі, виходить за рамки простої заяви про 

наміри, оскільки передбачає цілий комплекс заходів у сфері охорони 

навколишнього середовища. Для виконання цих актів більше ніж 20 держав 

розробили державні екологічні програми [146, c. 101]. Багато принципів, що 

містяться в цих документах, стали нормами права через їх затвердження 

договірною або звичаєво-правовою практикою держав [272]. 

Як зазначає А.О. Андрусевич, Декларація Ріо дозволяє зробити висновок 

про те, що за 20 років (з 1972 по 1992 рр.) держави усвідомили необхідність 

комплексного, інтегрованого підходу до охорони довкілля, щоб гарантувати 

збереження можливостей для розвитку (головним чином це турбувало країни, 

що розвиваються) [227, c. 390–391]. 

У 2012 році ООН організувала Конференцію з питань сталого розвитку, 

також відому під назвою «Ріо-2012», яка знову відбулася в Ріо-де-Жанейро 

(Бразилія). На порядок денний цієї конференції було винесено два ключові 

питання: екологізація економіки у контексті викорінення бідності та 

встановлення інституційних  рамок для сталого розвитку. 
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Концепція сталого розвитку стала визначальною у Декларації Ріо-92 та 

подальших міжнародно-правових актах, прийнятих на її основі, при забезпеченні 

усіх аспектів охорони довкілля. Це своєрідна призма правил, через яку повинні 

здійснюватися будь-які дії суб’єктів міжнародного права в екологічній сфері. 

Доказом цьому є відображення концепції у назві нових міжнародно-правових 

екологічних актів, що були прийняті після 1992 року (наприклад, це такі 

регіональні міжнародні договори, стороною яких є Україна: Конвенція щодо 

співробітництва по охороні та сталому розвитку ріки Дунай 1994 року, Рамкова 

конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат 2003 року). 

Автором інноваційної економічної теорії сталого розвитку, системно 

висвітленої в монографії «Поза зростанням: економічна теорія сталого 

розвитку» (англ. «Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development») 

[172], є провідний дослідник економічних аспектів забруднення довкілля, 

колишній економіст Світового банку Ґерман Дейлі. Спираючись на визначення 

Комісії ООН та науковий аналіз, Ґ. Дейлі логічно тлумачить термін «сталий 

розвиток» як означення гармонійного, збалансованого, безконфліктного 

прогресу всієї земної цивілізації, груп країн (регіонів, субрегіонів), а також 

окремо взятих країн нашої планети за науково обґрунтованими планами 

(методами системного підходу), коли в процесі неухильного інноваційного 

інтенсивного (а не екстенсивного) економічного розвитку країн одночасно 

позитивно вирішується комплекс питань щодо збереження довкілля, ліквідації 

експлуатації, бідності та дискримінації як кожної окремо взятої людини, так і 

цілих народів чи груп населення, у тому числі за етнічними, расовими чи 

статевими ознаками. 

Раніше дослідники екосистем висловлювали іншу точку зору. Так,  

М.Ф. Реймерс зазначає, що природне життєве довкілля, яке охоплює і природні 

ресурси, і соціально-економічні умови, і саму людину, пов’язане причинно-

наслідковими зв’язками з економічною системою і, водночас, виступає щодо 

цієї системи як надсистема [243]. Тобто природне життєве довкілля, як 

екологічна система, повинна бути пріоритетом, мати перевагу над економічною 
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системою з точки зору забезпечення вимог принципу сталого розвитку  

[260, c. 86]. 

Концепція сталого розвитку – це загальна концепція стосовно 

необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства 

і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і 

здоровому довкіллі. Ряд теоретиків і прихильників сталого розвитку вважають 

його найперспективнішою ідеологією 21 століття і навіть усього третього 

тисячоліття, яка з поглибленням наукової обґрунтованості витіснить усі наявні 

світоглядні ідеології як такі, що є фрагментарними, неспроможними 

забезпечити збалансований розвиток цивілізації. Сталий розвиток – це 

керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та сучасні 

інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні 

варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати та 

вибрати найбільш оптимальний [240]. 

Про сталий розвиток можна говорити лише тоді, коли економічне 

зростання, матеріальне виробництво та споживання, інші види суспільної 

діяльності відбуваються в межах, визначених здатністю екологічних систем до 

відновлення. Концептуальними засадами стійкого розвитку передусім 

передбачається екологізація економіки, гуманізація, запровадження певної 

системи принципових підходів до питань суспільної діяльності [228, c. 9].  

Таким чином головним завданням і результатом концепції сталого 

розвитку має стати суттєве поліпшення рівня життя людей, боротьба з бідністю, 

гарантія екологічної безпеки, економічне зростання та зайнятість населення. 

Забезпечення сталого розвитку потребує комплексного підходу, який включає в 

себе екологічну, економічну та соціальну складову. Причому концепція буде 

досконалою і зможе реалізовуватися лише тоді, коли нею займатиметься 

максимальна кількість суб’єктів, починаючи від громадян і закінчуючи 

державами. 

Розроблення Національної стратегії переходу України до сталого 

розвитку повинна поєднувати в собі, на думку С.В. Семенець, завдання 
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поточних трансформацій економіки в напрямку ринкових реформ та одночасно 

закладати підвалини принципово нової моделі розвитку економіки та 

суспільства, які базуються на принципах сталого розвитку. Такий підхід має 

бути нашою українською версією імплементації рішень Конференції Ріо-92 

[251, c. 7–9]. 

Яскраві прояви імплементації Декларації Ріо-92, зокрема, у контексті 

запровадження концепції сталого розвитку помітні в таких національних 

нормативно-правових актах як Постанова ВРУ «Про Концепцію сталого 

розвитку населених пунктів» [51] від 24.12.1999 р. №1359-XIV, Постанова 

КМУ «Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному 

рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003–

2015 роки» [60] від 26.04.2003 року № 634 (2011 року урядова постанова про 

затвердження програми достроково втратила чинність через скорочення 

кількості та укрупнення державних цільових програм), Розпорядження КМУ 

«Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період 

до 2020 року» [66] від 17.10.2007 р. № 880-р, Закон України «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до  

2020 року» [33, ст. 18] від 21.12.2010 року № 2818-VI, Указ Президента України 

«Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020"» [134] від 12.01.2015 року 

№5/2015. Метою останньої Стратегії є впровадження в Україні європейських 

стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. 

На сучасному етапі для забезпечення переходу до сталого розвитку більш 

ефективним є задіяння внутрішніх нормативно-правових механізмів держави, 

ніж договірних відносин міжнародного рівня.  Принцип сталого розвитку як 

імператив суспільного життя та державної економічної, соціальної й 

екологічної політики повинен мати належне концептуальне підтвердження в 

Конституції України [229, c. 34]. 

Як зазначає С.М. Кравченко, джерела «м`якого права» проголошують 

принципи «зеленої» поведінки держав та міжнародного співробітництва у сфері 

охорони довкілля. Вони не впливають безпосередньо на міжнародні відносини, 
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але їх положення втілюються в конвенціях, рішеннях міжнародних організацій 

та в національному законодавстві [205, c. 59]. Вони наче й не містять норм 

прямої дії, однак їхня роль у правовому регулюванні відносин у сфері довкілля 

є визначальною. 

Норми «м’якого права» встановлюють не конкретні права та обов’язки, а 

загальні напрями взаємодії суб’єктів, а також встановлюють не юридичну, а 

політичну відповідальність у разі їх невиконання. Водночас це не заважає 

державам наполягати на необхідності їх послідовного дотримання та 

застосувати з цією метою різні форми політичного, економічного чи іншого 

тиску [204, c. 36]. 

У Принципі 24 Декларації Ріо вказується, що «Війна неминуче чинить 

руйнівну дію на процес сталого розвитку. Тому держави повинні поважати 

міжнародне право, забезпечуючи захист навколишнього середовища при 

виникненні збройних конфліктів, і співпрацювати при необхідності в справі 

його подальшого розвитку». Наприклад, під час збройних конфліктів посилання 

на таку норму міжнародного права є особливо доцільним, адже застосування 

різного виду зброї, транспорту, видів захисту тощо негативно впливає не лише 

на цивільне населення у зоні конфлікту, його добробут й інфраструктуру (часто 

в таких ситуаціях виникає загроза гуманітарної катастрофи), але й на довкілля, 

природні ресурси. Тим більше військові дії в більшості випадків тягнуть за 

собою збільшення рівня бідності населення (що само по собі створює 

неможливість прогресу в дотриманні концепції сталого розвитку) як окремого 

регіону, так і цілої країни, конкретної території. Існування будь-яких збройних 

конфліктів не сприяє покращенню забезпечення охорони довкілля, адже  

руйнування, завдані зброєю, відсутність фінансових ресурсів у держави чи 

застосування їх у воєнних цілях призводять до віднесення проблем довкілля на 

другорядний рівень. 

Як вказує Н.А. Соколова, збройні конфлікти є однією з найбільш 

серйозних причин погіршення стану чи деградації навколишнього природного 

середовища, а в теперішній час міжнародно-правове регулювання захисту 
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довкілля під час цих конфліктів здійснюється різними міжнародними 

договорами, які здебільшого мають універсальний характер [221, c. 431, 437]. 

Отже, збройні конфлікти, війна є протилежним явищем щодо принципу сталого 

розвитку. 

Акти «м’якого права» у сфері охорони довкілля основну свою роль 

виконують стосовно формування стандартів, основних принципів, а також 

розвивають положення раніше прийнятих міжнародно-правових актів. 

Стокгольмська декларація з навколишнього середовища, Декларація  

Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку, Всесвітня хартія 

природи та Декларація «Ріо +20» – це акти, які мають особливу правову 

природу. А полягає вона у тому, що ці джерела не мусять проходити процедури 

набрання чинності і ратифікації. Відповідно держави не подають жодних 

поправок чи застережень зі своєї сторони при застосуванні цих актів. Тому ці 

договори на противагу всім іншим міжнародно-правовим актам у сфері 

охорони довкілля можна назвати «міжнародно-правовими актами-

принципами». 

Недотримання актів «м’якого» права у сфері охорони довкілля може 

тягнути за собою загрозу існування усьому людству (наприклад, порушення 

правил ядерної безпеки, застосування однією з країн зброї масового ураження, 

військові конфлікти). «М’які» міжнародно-правові акти мають 

безпрецедентний авторитет серед усіх суб’єктів міжнародного права. 

Підтвердженням цьому достатньо лише назвати кількість учасників 

Конференції з навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро  

1992 року, серед яких 178 держав, з них 115 були представлені главами держав. 

Усього в роботі Конференції брали участь близько 7000 делегатів,  

15 000 представників неурядових організацій. 

Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права можна також 

поділяти за об’єктом правового регулювання на загальні (Договір про 

Антарктику, Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної 

спадщини, Всесвітня хартія природи, Віденська конвенція про охорону 



44 

 

 

озонового шару), спеціальні, тобто ті, що стосуються окремих об’єктів 

екологічних відносин (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни 

і флори, що перебувають під загрозою зникнення, Конвенція про збереження 

мігруючих видів диких тварин) і конкретні, тобто такі, що стосуються 

конкретного виду і групи тварин або рослин (Угода про збереження популяцій 

європейських кажанів). 

За просторовим критерієм виділяють глобальний (універсальний, 

світовий, планетарний) рівень поширення дії міжнародно-правових актів як 

джерел екологічного права (ті, що мають загальне і однаково важливе значення 

незалежно від місцезнаходження суб’єкта міжнародного права, наприклад, 

Конвенція ООН з морського права, яка окрім питань мореплавства, боротьби з 

піратством, спрямована також на вирішення проблем охорони морського 

середовища; Віденська конвенція про охорону озонового шару 1985 року, 

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 1992 року), континентальний рівень 

(такі, що стосуються конкретного регіону і/або об’єкта екологічного права, 

наприклад, Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних 

середовищ існування у Європі, Європейська ландшафтна конвенція, Конвенція 

з охороні фауни і флори Африки, Конвенція ООН про боротьбу з 

опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або 

опустелювання, особливо в Африці), регіональний (або локальний) рівень (ті, що 

стосуються конкретних держав чи територій, наприклад, Конвенція щодо 

співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай, Рамкова 

конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат). 

Деякі науковці пропонують класифікувати міжнародно-правові акти як 

джерела екологічного права України за суб’єктним складом та за часом дії [181, 

c. 623–624]. За суб’єктним складом акти міжнародного права навколишнього 

середовища поділяють на: 1) міждержавні, тобто ті, сторонами яких є держави 

(Конвенція про захист морського району Балтійського моря); 2) міждержавні 

за участю інших суб’єктів. Зокрема, Протокол з проблем води та здоров’я до 

Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та 
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міжнародних озер (1999) передбачає, що він відкритий для підписання 

державами – членами Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних 

Націй (ЄЕК), державами – членами Європейського регіонального комітету 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), державами, що мають 

консультативний статус при ЄЕК, а також відповідними регіональним 

організаціями економічної інтеграції; 3) акти міжнародних організацій 

(Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 1980 р. Про історичну відповідальність 

держав за збереження природи Землі для теперішнього та майбутнього 

поколінь). За часом дії виділяють акти з необмеженим терміном дії (Віденська 

конвенція про цивільну відповідальність за ядерну безпеку)  і з визначеним 

терміном дії (Угода між Урядом України та Урядом ФРН про співробітництво 

в галузі охорони довкілля (1993), яка була укладена строком на п’ять років). 

За питомою вагою природоохоронних норм усі міжнародно-правові акти 

можна умовно поділити на три групи: 1) Договори, які регулюють інші 

відносини. Вони не містять природоохоронних норм, але закріплюють 

правовий статус об’єктів (наприклад, правовий режим водойм), опосередковано 

впливаючи на реалізацію комплексу природоохоронних заходів. Обов’язок 

держав по охороні природних екосистем від забруднення закріплені в ряді 

діючих багатосторонніх договорів як в області збереження миру, міжнародної 

безпеки і роззброєння, так і в інших областях міждержавної співпраці;  

2) Договори, які регулюють відносини з приводу використання природних 

об’єктів, що містять одночасно незначну кількість природохоронних норм 

(Конвенція ООН по морському праву 1982 р.); 3) Договори, які повністю 

зорієнтовані на регулювання міжнародно-правових відносин у сфері охорони 

довкілля [202, c. 151]. 

Для визначення ефективності міжнародно-правових актів у сфері охорони 

довкілля їх можна класифікувати за рівнем імплементації у національне 

екологічне законодавство на міжнародно-правові акти із належним, 

задовільним та незадовільним рівнем імплементації. До останнього критерію 

можна навести приклад про Угоду про збереження популяцій європейських 
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кажанів [70], яка була прийнята Україною на законодавчому рівні, проте на 

цьому усі імплементаційні процеси зі сторони нашої держави завершилися.  

Попри це такий критерій є досить суб’єктивним та потребує додаткового 

доведення при віднесенні міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля 

до однієї з цих категорій. 

Єдиний тип класифікації міжнародно-правових актів, що затверджений на 

законодачому рівні – це поділ договорів за формальним критерієм на двох- та 

багатосторонні договори. Також можна говорити про такий специфічний 

критерій поділу міжнародно-правових актів, який залежить від рівня, на 

якому був укладений договір (ратифікований парламентом, міжурядовий, 

міжміністерський, міжвідомчий тощо). Керуючись статтею 3 Закону України 

«Про міжнародні договори України» N 1906-IV від 29.06.2004 року за 

суб’єктами укладання розрізняють такі види міжнародних договорів України, 

що укладаються: Президентом України або за його дорученням – від імені 

України (політичні, мирні, територіальні і такі, що стосуються державних 

кордонів, розмежування виключної (морської) економічної зони і 

континентального шельфу України; про використання території та природних 

ресурсів України тощо); Кабінетом Міністрів України або за його дорученням 

від імені Уряду України (міжнародні договори з економічних, науково-

технічних та інших питань, включаючи екологічні, віднесені до відання КМУ); 

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, 

державними органами – від імені міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, державних органів.  

Відомий дослідник джерел екологічного права П.О. Гвоздик вказує, що 

оцінюючи склад міжнародно-праових актів з питань охорони навколишнього 

природного середовища, можна констатувати, що згоду на обов’язковість 

більшості з них держава надає шляхом ратифікації. Немає міжнародних 

договорів екологічної спрямованості, затверджених Президентом України. 

Дуже незначна кількість міжнародних договорів затверджена постановами 

КМУ та підписана представниками центральних органів виконавчої влади. 
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Серед них, зокрема: Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Білорусь про спеціальне використання та охорону транскордонних 

вод, затверджена Постановою КМУ від 28.02.2002 року №225 [55]; Угода між 

Державним комітетом України по водному господарству та Державним 

секретаріатом при Міністерстві енергетики, гірничої промисловості, водних 

ресурсів та довкілля, уповноваженим у справах водних ресурсів та довкілля 

королівства Марокко про технічне співробітництво у галузі водного 

господарства [68], підписана представниками відповідних державних органів 

07.12.2009 р.; Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України 

та Шведським органом з радіаційної безпеки про співробітництво в галузі 

ядерної безпеки та радіаційного захисту [69], підписана представниками сторін 

14.10.2010 року та ін. До останньої групи міжнародних угод, хай і незначної, 

варто поставити питання про їх правову природу та механізм впровадження у 

правову систему України [165, c. 182–183]. 

Очевидно, що міжвідомчі договори не можуть бути рівнозначними з 

міждержавними договорами за своїми юридичними можливостями і ступенем 

впливу на національне законодавство. У правовій літературі, як стверджує 

Г.К.Дмитрієва [176, c. 63], містяться цілком обґрунтовані аргументи на користь 

того, що юридична сила норм міжнародного договору визначається залежно від 

тієї правової форми, у якій держава приєдналася до нього. Якщо це вібулося у 

формі закону про ратифікацію, то норми зазначеного договору матимуть 

юридичну силу закону; якщо приєднання оформлено урядовою постановою, то 

відповідно і норми договору будуть мати тільки юридичну силу такої 

постанови як підзаконного нормативно-правового акту, виданого Кабінетом 

Міністрів України. 

Зважаючи на вищевказане, варто погодитися із позицією Г.К. Дмитрієвої 

та П.О. Гвоздика стосовно того, що міжвідомчі договори не можуть бути 

рівнозначними із міждержавними договорами за своїми юридичними 

можливостями і ступенем впливу на національне законодавство. Міжнародні 

договори за своєю природою є потужними документами, які пронизують 
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законодавство держави, яка ратифікувала такі договори. Отже, такі документи 

повинні бути прийняті на найвищому рівні, щоб підкреслити важливість та 

обов’язковість виконання міжнародного договору на усіх рівнях державної 

влади та місцевого самоврядування. 

Питання про співвідношення різних видів міжнародних договорів 

виникає у зв’язку зі звуженим підходом до їх визначення в Конституції 

України, яка акцентує увагу лише на тих із них, що ратифіковані. Але ж це не 

дає підстав для ігнорування інших міжнародних договорів міжвідомчого, 

урядового рівнів у регулюванні відповідних відносин. Пріоритет стосовно усієї 

сукупності правових актів, зокрема, тих, що регулюють екологічні відносини, 

мають усі міжнародні договори, але кожний на своєму рівні: урядовому, 

відомчому, міжвідомчому. Щодо пріоритету міжнародних договорів, згода на 

які надана Верховною Радою України шляхом прийняття спеціального закону,  

то об’єктивно це зумовлено природою таких договорів. Вони стосуються 

принципових для держави питань, і Верховна Рада України підтверджує це 

ратифікацією договору, яка означає, що держава загалом (а не окремий її орган) 

бере на себе зобов’язання щодо безумовного виконання вимог, які становлять 

зміст договірних норм [176, c. 183].  

Зрозуміло, що на теоретичному рівні питання співвідношення різних 

видів міжнародних договорів має велике значення. Проте воно не 

створюватиме особливих перешкод у добросовісному та якісному застосуванні 

норм міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля на практиці 

незалежно від рівня, на якому Україна приєдналася до відповідного 

міжнародного договору. Загальновідомо, що нормативно-правові акти, які 

закріплені на законодавчому рівні, завжди проходять набагато якіснішу та 

складнішу процедуру, починаючи від процесу розробки акту та закінчуючи 

складністю його прийняття (зазвичай, у трьох читаннях більшістю від 

конституційного складу Верховної Ради України). А рішення та норми, 

закріплені у підзаконних нормативно-правових актів проходять набагато легші 

процедури прийняття та мають меншу юридичну силу порівняно із законами. 
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Та все ж таки для якісного практичного застосування та реалізації норм 

міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля, враховуючи значимість 

цих актів для суспільства і природи, їх необхідно приймати шляхом ратифікації 

на рівні спеціальних законів із прописаною детальною процедурою їх 

імплементації. 

Підсумовуючи проведене дослідження, необхідно зазначити, що крім 

загальних критеріїв класифікації, які характерні для всіх міжнародно-правових 

актів (за кількістю сторін договору, за суб’єктним складом, за просторовим 

критерієм, за часом дії, за рівнем укладення договору), потрібно виділити й 

спеціальні критерії класифікації міжнародно-правових актів, які притаманні 

тільки джерелам екологічного права або ж ці спеціальні критерії відзначаються 

своїми особливостями у випадку, коли це стосується джерел екологічного права 

(акти «м’якого права», за просторовим критерієм, за об’єктом правового 

регулювання у сфері довкілля, за питомою вагою природоохоронних норм). 

Власне спеціальні критерії класифікації міжнародно-правових актів як джерел 

екологічного права найбільш повно характеризують їх ознаки, специфіку, 

враховують юридичні, географічні, біологічні та екологічні особливості цих 

актів. 

Особливе місце у системі міжнародно-правових актів як джерел 

екологічного права займають міжнародно-правові акти-принципи (м’яке право), 

дія яких поширюється на всі цивілізовані країни без попередньої ратифікації чи 

затвердження. Особливість таких міжнародно-правових актів-принципів 

полягає у тому, що, незважаючи на рекомендаційний характер передбачених у 

них правил поведінки, виконання норм-принципів має бути безумовним. 

Своєрідною загрозою у разі невиконання чи ігнорування цих еколого-правових 

принципів є ймовірність погіршення стану довкілля, а також глобальні 

масштаби такого погіршення. Міжнародно-правові акти-принципи окреслюють 

напрямки  формування та розвитку міжнародного права навколишнього 

середовища та національного законодавства у сфері збереження і охорони 

довкілля. 
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Для характеристики та аналізу видів міжнародних договорів як джерел 

екологічного права України, яка буде проведена у розділі 2 дисертаційного 

дослідження, пропонується застосувати критерій класифікації, який 

зосереджений саме на Україні і врахувовуватиме її роль як сторони цих 

міжнародних договорів. Актуальним у цьому випадку буде аналіз за 

просторовим критерієм – глобальних (де Україна є учасником світового 

співтовариства у боротьбі з проблемами охорони довкілля), європейських (де 

Україна є стороною договорів за рахунок свого географічного розташування та 

бореться із проблемами довкілля, які стосуються безпосередньо країн Європи 

як частини континенту) та регіональних (або локальних, які спрямовані на 

забезпечення екологічного захисту конкретних природних ресурсів та 

середовищ, до яких Україна має безпосереднє відношення) міжнародних 

договорів. 

При цьому не буде здійснюватися аналіз та характеристика двосторонніх 

угод України у сфері охорони довкілля, адже такі угоди не поділяються за 

просторовим критерієм, є рамковими, мають типову структуру та схожі мету і 

завдання, а також тимчасовий характер, оскільки орієнтовані на двостороннє 

співробітництво, як правило, сусідніх з Україною держав і спрямовані на 

вирішення прикордонних екологічних проблем. 

 

1.3. Імплементація міжнародно-правових актів у галузі охорони 

довкілля в національне екологічне законодавство 

 

 Надання пріоритету приписам міжнародно-правових актів у сфері 

охорони довкілля над національним законодавством визнається провідною 

ідеєю концепції правової охорони навколишнього природного середовища. 

Однак, попри важливість і прогресивність таких міжнародно-правових актів, не 

можна однозначно констатувати, що екологічні норми, які містяться у цих 

джерелах права, є нормами прямої дії. Повноцінна дія цих норм залежить від 

держав, які взяли на себе міжнародно-правові зобов’язання і гарантують їх 
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дотримання на законодавчому, правозастосовчому та інших рівнях 

національної правової системи. 

 Внутрішньодержавний (національний) механізм реалізації норм 

міжнародного права складається з національного нормативно-правового 

забезпечення та інституційного (організаційно-правового) механізму. При 

цьому нормативно-правове забезпечення включає такі засоби, як законодавче 

визначення ставлення держави до норм міжнародного права, засоби 

забезпечення обов’язковості міжнародно-правових актів, засоби інформування 

про зміст міжнародно-правових актів, засоби узгодження національно-правових 

актів з міжнародно-правовими; до організаційно-правового механізму належать 

державні органи, покликані здійснювати правову діяльність для розроблення та 

прийняття юридичних актів з метою забезпечення виконання міжнародно-

правових зобов’язань [226, c. 439–441]. 

Історія міжнародного права має багато прикладів, коли міжнародно-

правові норми були ретельно розроблені і досконалі, але на практиці 

ігнорувалися. Достатньо назвати Статут ООН або безуспішні намагання 

заборонити війну – і на думку приходить досить поширений вираз “міжнародне 

право не діє” [608, c. 3]. Воно таки найбільш дієве, коли застосовується у 

національних правових системах. Варто пам’ятати, що більшість юристів-

міжнародників визнають дію норм міжнародного права ефективною лише тоді, 

коли вона спирається на національні правові системи [205, c. 188]. 

Таким чином одним з найважливіших етапів на шляху становлення 

міжнародно-правових норм, принципів та стандартів у сфері охорони довкілля 

є імплементація міжнародно-правових актів у національне екологічне 

законодавство.  

Відповідно до довідникових та енциклопедичних видань термін 

«імплементація» (від лат. Implere – наповнювати, досягати, виконувати, 

здійснювати) визначається як організаційно-правова діяльність держав з метою 

реалізації своїх міжнародно-правових зобов'язань. Механізм імплементації 

міжнародно-правових норм включає в себе сукупність правових та 
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інституційних засобів, що використовуються суб'єктами міжнародного права на 

міжнародному та національному рівнях. Національну систему імплементації 

становлять органи державної влади та інші органи держави, уповноважені 

забезпечувати виконання країною міжнародно-правових зобов'язань. Оскільки 

норми міжнародного права породжують правовідносини між суб'єктами 

міжнародного права і не породжують їх між суб'єктами внутрішнього права, 

необхідні додаткові внутрішньодержавні засоби для перетворення цілей, 

закладених у нормах міжнародного права, в реальні дії органів державної 

влади, юридичних осіб та громадян, що перебувають під юрисдикцією держави 

[276, c. 667–668ї. 

Імплементація міжнародно-правових актів у національне законодавство 

необхідна для належної та ефективної дії норм міжнародного права незалежно 

від сфери регулювання. Саме завдяки імплементації міжнародні договори 

мають змогу якісно реалізуватися у будь-якій національній системі 

законодавства. 

Так, на думку П.М. Рабіновича та Н.М. Раданович, національна 

імплементація норм міжнародного права – це процес юридичного 

опосередкування реалізації норм міжнародного права на території держави, 

здійснюваний шляхом не тільки правотворчої та організаційно-виконавчої, але 

й правозастосувальної та правотлумачної діяльності державних органів. 

Терміном «національна імплементація» у даному випадку позначається 

діяльність з реалізації міжнародно-правових зобов’язань тільки держави, а не 

інших суб’єктів права [241, c. 12–13].  

Оскільки право впливає на суспільні відносини передусім через процес 

правового регулювання, через динамічний процес здійснення своїх норм, 

забезпечення справжнього впливу міжнародно-правових норм на суспільне 

життя є можливим лише за умови прояву реального змісту регулятивних 

властивостей відповідних норм через процес їх реалізації. У такому випадку 

здійснення або реалізація – це практичне втілення міжнародно-правових норм у 

фактичній діяльності суб'єктів міжнародного права [164, c. 47–48]. 
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За загальним правилом держава завжди зобов’язана виконувати свої 

міжнародно-правові обов’язки відповідно до загальновизнаних принципів 

міжнародного права, зокрема, принципу pacta sunt servanda. 

 У міжнародному праві щодо реалізації договорів вживаються поняття 

дотримання (compliance) і застосування (implementation or enforcement). 

Відповідно до Керівних принципів дотримання і застосування міжнародних 

угод в галузі охорони навколишнього середовища, затверджених рішенням 

Керівної Ради Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) 21/27 від 

7 лютого 2001 р., «дотримання» означає виконання Сторонами зобов’язань по 

певній угоді або додатків до неї. «Застосування» означає прийняття Сторонами 

законів, підзаконних актів, здійснення політики і запровадження інших заходів 

та ініціатив, з метою виконання зобов’язань по міжнародній угоді чи додатків 

до неї. Також цим документом передбачено застосування угод на 

національному рівні, для чого до ратифікації проводиться оцінка можливості 

дотримання угод країною, розробляється національний план дотримання і 

застосування, здійснюється аналіз національного законодавства і необхідність 

внесення до нього змін, визначаються економічні інструменти. Рекомендується 

залучати до такого процесу представників різних секторів суспільства 

(громадські об’єднання, жінки, молодь, бізнесові кола) і засоби масової 

інформації для освіти й інформування населення [296]. Адже чим більше 

громадяни поінформовані про ситуацію у сфері довкілля, тим якісніше й 

виваженіше вони її оцінюють та можуть оперативно на неї вплинути або ж 

опротестувати дії органів державної влади. 

Держави можуть застосовувати різні способи імплементації міжнародно-

правових норм. Відповідно сам характер правових актів, а також намір держав 

має визначати процес імплементації. Серед основних способів імплементації 

міжнародно-правових норм у національну систему права в науці 

виокремлюють, зокрема, рецепцію, трансформацію, відсилку. 

Рецепція – це текстуальне повторення нормотворчим органом держави 

змісту міжнародно-правової норми в статті нормативно-правового акту. 
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Звернення до рецепції може мати різні мотиви: від бажання повторити вдале 

формулювання статті міжнародно-правового акту до прагнення 

продемонструвати щонайповніше дотримання прийнятого міжнародного 

зобов’язання [274]. Рецепції є досить поширеними, у більшості випадків вони 

застосовують після надання державою згоди на обов’язковість міжнародного 

договору (наступна рецепція). Іноді ж держава вживає заходи з приведення 

свого законодавства у відповідність до норм міжнародного договору на етапі 

підготовки до приєднання до нього (попередня рецепція). Тим самим вдається 

поєднати момент прийняття на себе зобов’язань за міжнародним договором і 

початок їх виконання у внутрішньому правопорядку [151]. 

В Україні з моменту ратифікації міжнародного договору, його текст і 

зміст автоматично стає частиною національного законодавства. Тому зважаючи 

на те, що міжнародно-правові акти у сфері охорони довкілля мають часто 

рамковий характер, їх варто імплементувати іншим ефективнішим способом, 

аніж шляхом рецепції, із прописаним механізмом реалізації норм такого акту. 

Трансформація пов’язана зазвичай з цілковитою переробкою тексту 

міжнародно-правового акту чи окремих його статей із прийняттям на цій основі 

норм внутрішнього права. При цьому норми внутрішнього права нерідко 

формулюють інакше, ніж у першоджерелі – статті міжнародних договорів. 

Хоча за суттю зміст міжнародного зобов’язання в разі трансформації має 

зберігатися [274]. 

Прихильники концепції трансформації Р. Бледсо та Б. Бочек розглядають 

доктрину трансформації як принцип, згідно з яким «для того, щоб міжнародне 

право стало «правом країни», воно повинно стати частиною внутрішнього 

права, тобто повинен бути законодавчий акт, щоб трансформувати міжнародну 

норму в національну (внутрішню) норму» [269, c. 151]. Така позиція авторів є 

доречною і співпадає із принципами верховенства держави на своїй території і 

незалежності у міжнародних відносинах. Під час трансформації держава має 

можливість відобразити своє бачення міжнародно-правових норм у рамках, які 

не будуть суперечити міжнародному договору в цілому. 
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Досить критично до концепції трансформації підходить І.І. Лукашук, і 

пояснює свою думку тим, що насправді в процесі, який називають 

трансформацією, не відбувається перевтілення норми міжнародного права, що 

зберігає свій статус. Натомість змісту норми міжнародного права надається 

статус норми національного права. Тобто тут ідеться про імплементацію 

міжнародної норми за допомогою національного права [190, c. 224]. 

Відсилка є вказівкою у внутрішньодержавному нормативно-правовому 

акті на міжнародне право як на джерело, що регулює ці відсильні відносини. 

Вона санкціонує пряме застосування суб’єктами внутрішнього права норм 

міжнародного права у внутрішньодержавних правовідносинах. Інакше кажучи, 

відсилка означає, що національне право вказує національному суду чи іншому 

органу на компетенцію або обов’язок застосувати певну норму міжнародного 

права, яка через це не стає нормою національного права, хоча і має наслідки у 

сфері цього права [274]. 

До прикладу, відсилка передбачена у ст. 16 Конституції Португалії: 

«Приписи, що містяться в Конституції та законах і стосуються основних прав 

громадян, повинні тлумачитися і застосовуватися відповідно до Загальної 

декларації прав людини» [224]. А в Україні в екологічному законодавстві таку 

відсилкову норму можна зустріти, наприклад, у пункті «м» ст. 20 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» [2, ст. 546]: До 

компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, належать:  

м) здійснення процедури попередньої обґрунтованої згоди відповідно до вимог 

Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне 

різноманіття щодо можливості транскордонного переміщення генетично 

модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє 

природне середовище. 

Вбачається, що найбільш ефективним способом імплементації 

міжнародно-правових норм у сфері охорони довкілля у національне 

законодавство України є спосіб трансформації. Сам по собі цей спосіб є 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_935
http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_935
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самостійним та самодостатнім для забезпечення реалізації міжнародно-правової 

норми. 

 Згідно статті 71 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» Україна бере участь у міжнародному співробітництві 

в галузі охорони навколишнього природного середовища на державному та 

громадському рівнях відповідно до законодавства України та міжнародного 

права. Якщо міжнародним договором, укладеним Україною, встановлено інші 

правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про охорону 

навколишнього природного середовища, то застосовуються правила 

міжнародного договору. Це положення на загальноправовому та 

правозастосовчому рівнях підтримується також Постановою Пленуму 

Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при 

здійсненні правосуддя» [75]. У пункті 4 цієї Постанови констатується, що 

«виходячи з положення ст. 9 Конституції України про те, що чинні міжнародні 

договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України, суд не може застосувати 

закон, який регулює правовідносини, що розглядаються, інакше як 

міжнародний договір. У той же час міжнародні договори застосовуються, якщо 

вони не суперечать Конституції України». 

Україна здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення міжнародного 

співробітництва у галузі охорони довкілля на міждержавному рівні, а також у 

рамках природоохоронної діяльності ООН та організацій, що входять до її 

системи, інших урядових і неурядових міжнародних організацій. Європейська 

та євроатлантична інтеграції, а також реалізація активної багатосторонньої 

зовнішньої політики в рамках універсальних та регіональних міжнародних 

організацій є одними із зовнішньополітичних пріоритетів України  

[183, c. 376–377]. 

Механізм досягнення Україною відповідності третьому 

Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в ЄС визначає 

Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 
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України до законодавства Європейського Союзу» [24, ст. 36]. Цей механізм 

передбачає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші 

додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення та 

правозастосування. 

Метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу є досягнення відповідності правової системи України системі acquis 

communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом 

(ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього. Acquis communautaire 

(acquis) – це правова система Європейського Союзу, яка включає акти 

законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в 

рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ. 

Екологічна частина «acquis» є значно меншою за обсягом, ніж усе 

екологічне законодавство ЄС, і містить близько 145 законодавчих документів 

(директив, регламентів та рішень). Серед цих документів більшість 

встановлюють вимоги щодо екологічної якості продукції, її маркування, 

етикетування тощо, тобто є такими, що впливають на функціонування 

спільного ринку ЄС. Слід зазначити, що саме лише формальне перенесення в 

національне законодавство вимог acquis визнається недостатнім для 

позитивного висновку про те, що та чи інша держава гармонізувала свою 

правову систему з європейською. Потрібно, щоб відповідні правові норми були 

впроваджені на практиці, необхідно продемонструвати, що держава має 

управлінські та юридичні можливості для застосування acquis. Отже, механізм 

гармонізації екологічного законодавства з правом навколишнього середовища 

ЄС має відбуватися за такою схемою: 1) розробка та прийняття національних 

законодавчих актів, адаптованих до вимог acquis; 2) їх практичне 

впровадження; 3) примусові заходи до виконання встановлених вимог; 4) 

можливість оцінки досягнутих результатів (ефективність законодавства)  

[181, c. 706–707]. 
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Євроінтеграційні процеси України посилилися і перейшли на зовсім 

новий рівень у 2014 році після підписання «Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [105, ст. 2021]. 

Зацікавленість України у вступі до ЄС повинна сприяти виконанню вимог 

щодо адаптації законодавства, зокрема, у сфері охорони довкілля. Правова 

система Європейського Союзу створює більш якісні механізми для виконання 

зобов’язань держав, які бажають у майбутньому стати її членами, порівняно із 

системою права міжнародних договорів. Джон Остін висловлювався доволі 

рішуче: міжнародне право – це не право взагалі, оскільки воно не має 

спеціальних заходів примусового застосування. Він вважав, що для реалізації 

реального «права» потрібний суверен, а оскільки міжнародного суверена не 

існує, міжнародне право є не правом, а нормою моралі [281, p. 208]. У даному 

випадку таким «сувереном» є Європейський Союз як організація, яка для 

вступу в її лави вимагає виконання конкретних правил і створення чітких 

механізмів, а не лише прийняття декларативних норм. Детальніше питання 

адаптації екологічного законодавства України до стандартів Європейського 

Союзу буде розглянуто в параграфі 3.1. дисертаційного дослідження. 

Міжнародне право тримається на моральній силі, волі держав не 

порушувати встановлені принципи [304, p. 259]. Держави виконують 

міжнародні договори не тому, що бояться спеціальних санкцій, а тому, що 

зацікавлені зайняти чільне місце у міжнародному співтоваристві. Більша 

частина міжнародно-правових норм має значення лише для тих держав, які 

погодилися їх дотримуватися [205, c. 189]. 

Загалом відчутним є значний вплив міжнародно-правових стандартів на 

поведінку та законотворчу діяльність держав як суб’єктів міжнародних 

відносин у галузі охорони довкілля. Саме такі міжнародні норми та принципи 

безпосередньо формують напрямки діяльності, стратегію та власне національне 

екологічне законодавство України. 
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Запровадження і дотримання в Україні міжнародно-правових стандартів у 

галузі охорони довкілля здійснюється у декількох напрямках: а) шляхом 

визнання чи укладання Україною міжнародно-правових актів у сфері охорони 

довкілля глобального, європейського, регіонального та двостороннього 

характеру, внаслідок чого вони проходять тривалий процес імплементації та в 

результаті цього стають частиною національного законодавства; б) шляхом 

адаптації національного законодавства до законодавства ЄС.  

У словниково-довідковій літературі загальновживане поняття «стандарт» 

інтерпретується, зазвичай, як певний еталон, із яким порівнюють інші 

однотипні, одновидові об’єкти, як щось встановлене органами влади, звичаєм 

чи загальною згодою як модель, зразок, засада, взірець – найчастіше як 

технічний або техніко-правовий документ, котрий визначає постійні основи 

діяльності або характерні риси виробів, процесів та послуг для загального і 

постійного користування [264; 309; 321]. 

Термін «міжнародно-правові стандарти» або «міжнародні стандарти» в 

юридичній літературі розглядається як норми, що містяться в міжнародних 

документах, обов’язкових для законотворчості демократичних держав. Цим 

терміном охоплюються різнорідні норми, такі як правила міжнародних 

договорів, резолюції міжнародних організацій, політичні домовленості  

[160, c. 96]. 

У теорії права існують досить різні підходи науковців стосовно сфери дії 

міжнародно-правових стандартів. Зазвичай ці стандарти застосовуються при 

визначенні правового статусу людини, проте це не означає, що міжнародні 

стандарти не застосовують в інших сферах правового регулювання.  

Наприклад, в Юридичній енциклопедії [277, c. 615] міжнародні стандарти 

визначаються як міжнародно-правові норми і принципи, що закріплюють 

стандартизовані правила поведінки суб’єктів міжнародного права у тих чи 

інших сферах міждержавного співробітництва. Існують міжнародні стандарти у 

галузі захисту прав людини, попередження злочинності й боротьби з 

правопорушниками, охорони навколишнього середовища, місцевого 
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самоврядування тощо. Вони встановлюють певні мінімальні вимоги, 

дотримуватися яких повинні всі держави, і містяться, зокрема, у міжнародних 

договорах та інших джерелах міжнародного права. 

П. Рабінович та О. Венецька подають таке визначення міжнародних 

стандартів прав людини – це закріплені у міжнародних актах і документах, 

текстуально уніфіковані й функціонально універсальні (для певних 

міжнародних об’єднань держав) принципи та норми, які за посередництвом 

вельми абстрактних, здебільшого оціночних, терміно-понять фіксують 

мінімально необхідний або бажаний зміст і/чи обсяг прав людини, зумовлювані 

досягнутим рівнем соціального розвитку та його динамікою, а також 

встановлюють позитивні обов’язки держав щодо їх забезпечення, охорони й 

захисту та передбачають за їх порушення санкції політико-юридичного чи 

політичного характеру. Також варто врахувати, що як вбачається з документів, 

що вміщують міжнародні стандарти прав людини, чим «вищим» є міжнародно-

правовий рівень документа і суб’єктів, які його прийняли, тим більш високим є 

й рівень абстракції терміно-понять, які у ньому використовуються для фіксації 

відповідних принципів і норм [242, c. 18–28]. Ці особливості притаманні не 

лише міжнародним стандартам прав людини, але й міжнародним стандартам у 

галузі охорони довкілля. 

Як зазначають німецькі правники-екологи, природоохоронне 

законодавство характеризується, зокрема, за допомогою так званих екологічних 

стандартів. Вони допомагають введенню в дію вимог екологічного 

законодавства [313, p. 32]. Тим часом М.Н. Копилов вважає, що екологічні 

стандарти представляють собою односторонні акти міжнародних міжурядових 

організацій, які приймаються в порядку здійснення своєї нормотворчої та 

регулятивної функції [202, c. 151]. 

Відтак помітним стає різноманітне трактування понять «стандарт», 

«міжнародно-правовий стандарт» та «екологічний стандарт». Насправді ж ці 

поняття в галузі охорони довкілля можна розглядати як у широкому, так і 

вузькому розумінні. Проте нас цікавить власне зміст міжнародно-правових 
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стандартів у галузі охорони довкілля, адже такі стандарти мають безпосередній 

вплив на імплементацію міжнародно-правових актів, у яких вони містяться.  

Міжнародно-правові стандарти у галузі охорони довкілля мають свої 

механізми реалізації, серед яких насамперед необхідно виділити юридичне 

закріплення. У першу чергу до них належать норми «м’якого права», які мають 

особливе значення для екологічного права. Саме ці джерела стали основою для 

побудови та розвитку як міжнародного, так і національного права довкілля в 

усьому світі. 

На національному рівні одним з найважливіших кроків у формуванні та 

реалізації державної політики щодо забезпечення сталого розвитку стало 

прийняття Закону України № 2818-VI від 21 грудня 2010 р. «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 

року» [33, ст. 218]. Метою Стратегії є «стабілізація і поліпшення стану 

навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної 

політики до соціально-економічного розвитку України для гарантування 

екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, 

впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та 

збереження природних екосистем». Пріоритетами природоохоронної діяльності 

визначено: підвищення рівня суспільної екологічної свідомості, поліпшення 

екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки, досягнення 

безпечного для здоров'я людини стану навколишнього середовища, інтеграція 

екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного 

управління, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і 

формування екологічної мережі, забезпечення екологічно збалансованого 

природокористування, удосконалення регіональної екологічної політики. 

Починаючи від перших міжнародно-правових актів світового рівня у 

сфері охорони довкілля міжнародно-правові стандарти здійснюють 

безпосередній вплив на розвиток цієї галузі права. Для дотримання і 

застосування міжнародно-правових актів створюються певні стратегії, 

концепції, проекти та плани дій.  
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Зокрема, у Законі України «Про транскордонне співробітництво»  

[26, ст. 499] передбачено два основних види проектів та програм 

транскордонного співробітництва у сфері екології: 1) спільні екологічні 

програми; 2) національні програми з охорони довкілля. Прикладом участі 

України в екологічному плануванні на глобальному рівні є Національний план 

заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН 

про зміну клімату [78], а прикладом програмних документів на регіональному 

рівні є Стратегія виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток 

Карпат [65], Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової 

програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну 

річки Дніпро на період до 2021 року» [35, ст. 146]. 

Для імплементації Україною Конвенції про охорону біологічного 

різноманіття 12 травня 1997 року була прийнята Постанова КМУ «Про 

Концепцію збереження біологічного різноманіття» [132]. Своїм 

Розпорядженням «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми 

збереження біологічного різноманіття на 2005–2025 рр.» [62] від 22 вересня 

2004 року КМУ визначив основні засади, завдання та заходи із збереження 

біологічного різноманіття. Хоча сама Загальнодержавна програма збереження 

біологічного різноманіття так і не була прийнята. 

З метою виконання домовленостей у межах підсумкових документів, 

прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), 

КМУ Постановою № 634 від 26 квітня 2003 року затвердив «Комплексну 

програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому 

саміті зі сталого розвитку на 2003–2015 роки» [60]. Основними завданнями 

Програми мали стати ліквідація бідності, впровадження моделей сталого 

виробництва та споживання, спрямованих на забезпечення життєдіяльності 

людства, охорону та раціональне використання природних ресурсів, 

оптимізація ресурсної бази економічного та соціального розвитку. Цією 

постановою Кабінет Міністрів України визначив, що виконання завдань 

Програми буде важливою складовою стратегічного планування переходу 
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України до сталого розвитку та інтегрування її в європейське і світове 

співтовариство, а реалізація рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі 

сталого розвитку є одним із пріоритетних напрямів діяльності центральних і 

місцевих органів виконавчої влади. Хоча згодом ця Постанова була скасована 

Урядом М.Я. Азарова у 2011 році. Враховуючи завдання та поставлену мету 

цієї програми, її скасування неможливо виправдати та обґрунтувати. Адже 

забезпечення виконання завдань програми сприяло б розвитку та затвердженню 

принципів охорони довкілля у державі загалом, а органи державної влади та 

місцевого самоврядування мали б перед собою конкретно визначені критерії, 

яких потрібно з часом досягнути. 

З метою збереження унікальних природних комплексів водно-болотних 

угідь, які згідно з критеріями Рамсарської конвенції мають природоохоронну, 

рекреаційну, наукову, естетичну цінність та міжнародне значення головним 

чином як місця оселень водоплавних птахів, Кабінет Міністрів України 

Постановою від 23 листопада 1995 року № 935 затвердив Перелік водно-

болотних угідь, які мають міжнародне значення головним чином як місця 

оселень водоплавних птахів [82]. До цього переліку входять, наприклад, дельта  

Дніпра, Шацькі озера, озеро Сасик. Однак галузеве законодавство, зокрема 

Земельний кодекс України, зробив крок назад, виключивши земельні ділянки 

водно-болотних угідь, що не віднесені до земель водного фонду і 

лісогосподарського призначення з переліку земель природоохоронного 

призначення (ст.46 Земельного кодексу України [19, ст. 27]). 

Стає помітною тенденція, коли Україна, попри вибір правильного 

спрямування та популярної міжнародної позиції у сфері охорони довкілля, на 

певному етапі зупиняє розвиток у цій галузі, і це не завжди обґрунтовано. Як 

зазначає В.В. Курзова [182, c. 391], недостатня ефективність ухвалених 

програмних актів обумовлюється певними недоліками їх розроблення, що 

унеможливлює їх повномасштабну реалізацію. 

Для належного дотримання міжнародно-правових стандартів в галузі 

охорони довкілля необхідним є прямий і безпосередній зв’язок цих стандартів 
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із конкретними нормами національного права, завдяки якому міжнародно-

правові стандарти трансформуються у норми національного законодавства у 

такій послідовності: проголошення міжнародно-правового стандарту у сфері 

охорони довкілля  міжнародне визнання та безумовна підтримка цього 

правила поведінки  прийняття національних екологічних стратегій, 

концепцій, програм та планів дій органів державної влади (декларативна форма 

імплементації)  розробка і прийняття норм національного законодавства 

(регулятивна форма імплементації)  визначення безпосередніх шляхів 

реалізації міжнародно-правових стандартів у національній системі права 

(організаційна форма імплементації).  Таким чином, міжнародно-правовий 

стандарт у сфері охорони довкілля, утворившись із звичайної міжнародно-

правової спроби визначити певні цілі, завдання, принципи, отримує 

безпосереднє практичне застосування, визнання і закріплення у національному 

законодавстві. 

Фактичне застосування міжнародно-правових стандартів у галузі 

охорони довкілля. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [2, ст. 546] передбачає встановлення екологічних стандартів та 

нормативів з метою забезпечення комплексу обов’язкових норм, правил і вимог 

щодо охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки. Державні стандарти в галузі охорони довкілля є 

обов’язковими для виконання і визначають поняття і терміни, режим 

використання й охорони природних ресурсів, методи контролю за станом 

довкілля, вимоги щодо запобігання забрудненню довкілля, інші аспекти, 

пов’язані з охороною довкілля та використання природних ресурсів [240,  

с. 122–123]. 

Стандартом відповідно до ст. 1 нового Закону України від 05 червня  

2014 року «Про стандартизацію» [108, ст. 1058] є нормативний документ, 

заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для 

загального і неодноразового використання правила, настанови або 
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характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на 

досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері. 

Стандартизація відіграє значну роль у забезпеченні виробництва 

конкурентоспроможної й доброякісної продукції, сприяє захисту довкілля, 

ощадливому використанню природних та інших ресурсів як основи сталого 

розвитку національної економіки, створює організаційно-технічну основу 

виготовлення високоякісної продукції, спеціалізації і кооперації виробництва, 

додає йому властивості самоорганізації [168]. 

На міжнародному рівні у цій сфері важливі функції здійснює створений 

Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) технічний комітет ТК 207 

«Управління довкіллям», завданням якого стала розробка системи екологічних 

стандартів. В результаті у 1996 р. відбулося прийняття п’яти стандартів  

ISO серії 14000, які містили опис елементів системи екологічного управління, 

вказівки щодо їх застосування та інструкції для здійснення екологічного 

аудиту. Ці стандарти ISO започаткували новий підхід до здійснення 

природокористування у процесі господарської діяльності. 

Система стандартів ISO 14000, на відміну від багатьох інших 

природоохоронних стандартів, орієнтована не на кількісні параметри (об'єм 

викидів, концентрації речовини і т.п.) і не на технології (вимога 

використовувати або не використовувати певні технології, вимога 

використовувати «якнайкращу доступну технологію»). Основним предметом 

ISO 14000 є система екологічного менеджменту (environmental management 

system, EMS). Типові положення цих стандартів полягають в тому, що для 

спеціальних суб’єктів повинні бути введені і дотримуватися певні процедури, 

підготовлені певні документи, визначені відповідальні уповноважені особи. 

Основний документ серії - ISO 14000 не містить ніяких "абсолютних вимог" до 

дій організації на навколишнє середовище, за винятком того, що організація в 

спеціальному документі повинна оголосити про своє прагнення відповідати 

національним стандартам [247, c. 143]. Такий характер стандартів обумовлений, 

з одного боку, тим, що ISO 14000, як міжнародні стандарти, не повинні 
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втручатися у сферу дій національних нормативів. З другого боку, попередником 

ISO є «організаційні підходи» до якості продукції, (наприклад, концепція 

«глобального управління якістю» - total quality management), згідно з яким 

ключем до досягнення якості є вибудовування належної організаційної 

структури і розподіл відповідальності за якість продукції. 

Передбачається, що система стандартів забезпечуватиме зменшення 

шкідливого (негативного) впливу на довкілля на трьох рівнях: 

1) організаційний – через поліпшення екологічної "поведінки" 

корпорацій; 

2) національний – через створення істотного доповнення до національної 

нормативної бази і компоненту державної екологічної політики; 

3) міжнародний – через поліпшення умов міжнародної торгівлі [161,  

c. 15]. 

Стандарти ISO 14000 є "добровільними". Вони не замінюють 

законодавчих вимог, а забезпечують систему визначення того, яким чином 

компанія впливає на оточуюче середовище і як виконуються вимоги 

законодавства [250, c. 54]. 

Отримання сертифікації в системі ISO 14000 може виявитися необхідним 

для українських підприємств, що працюють або планують збут продукції на 

зовнішніх ринках. Оскільки зараз національна інфраструктура сертифікації 

знаходиться на початковій стадії розвитку, то такі підприємства схильні 

запрошувати іноземних аудиторів. Крім високої вартості послуг, що надаються, 

закордонні аудитори часто не знайомі з вимогами українського екологічного 

законодавства. 

Інституційне забезпечення міжнародно-правових стандартів у галузі 

охорони довкілля. Міжнародно-правові стандарти – це принципи та норми, які 

існують незалежно від форми їх закріплення. Зрозуміло, що для якісної 

реалізації та застосування цих стандартів потрібно визначити детальні 

механізми їх реалізації. Часто потрібно створювати спеціально уповноважені 

органи, метою яких буде контроль, розподіл фінансування, запобігання 
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вчиненню правопорушень та завданню шкоди у сфері охорони довкілля та 

забезпечення виконання окремих міжнародних еколого-правових договорів. 

Для виконання таких міжнародних договорів у них часто передбачається 

пряме зобов’язання сторін створити чи призначити органи державної влади для 

здійснення їх положень у внутрішньому праві. Наприклад, на виконання вимог 

ст. 19 Картахенського протоколу з біобезпеки [86, cт. 320] Міністерство 

екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди) було призначено 

національним координаційним центром, який забезпечує зв'язок України із 

секретаріатом Протоколу. Мінприроди є виконавчим органом таких 

міжнародних договорів як СІТЕС [90, ст. 232], Рамсарська конвенція [114, ст. 

279], Конвенція про охорону біорізноманіття [98, ст. 433] тощо. 

Координаторами цих конвенцій зазвичай є директорами департаментів 

(управлінь, відділів) Міністерства екології та природних ресурсів України і 

вони зобов’язані узгоджувати між собою свої дії (пропозиції, проекти, 

рекомендації тощо) відповідно до національного законодавства та міжнародних 

зобов’язань [45]. 

На жаль, Україна не завжди серйозно ставиться до обов’язку щодо 

дотримання і виконання міжнародно-правових актів. Цікавим прикладом для 

відображення процесу інституційного забезпечення міжнародно-правових 

стандартів у галузі охорони довкілля є виконання Україною вимог Рамкової 

конвенції ООН про зміну клімату [12, ст. 277] (далі – РКЗК ООН), яка була 

ратифікована нашою державою 29 жовтня 1996 року. Метою цієї Конвенції є 

досягнення стабілізації концентрацій парникових газів в атмосфері на такому 

рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну 

систему. У 1997 р. був прийнятий Кіотський протокол до вказаної конвенції 

(ратифікований Україною 04 лютого 2004 року), яким встановлено конкретні 

кількісні зобов'язання для розвинутих країн та країн з перехідною економікою 

щодо скорочення викидів парникових газів антропогенного походження.  

В Україні прийнято низку нормативно-правових актів, спрямованих на 

попередження негативних змін клімату, проте серед них майже немає законів. 
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На думку спеціалістів Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-

Людина», необхідним є розроблення окремого розділу у Законі України «Про 

охорону атмосферного повітря», який буде встановлювати загальні вимоги 

щодо зміни клімату, а також визначати правила, стандарти, нормативи, дозволи 

та ліміти на викиди парникових газів, їхній моніторинг, облік [249]. Не можна 

повністю погодитися із таким підходом, оскільки він не сприяє належному 

виконанню зобов’язань РКЗК ООН та Кіотського протоколу до неї. Зважаючи 

на те, що Закон України «Про охорону атмосферного повітря» [4, ст. 678] був 

прийнятий ще у 1992 році і є загальним по відношенню до проблем зміни 

клімату, тому варто розробити спеціальний закон, який комплексно б 

регулював ці питання та передбачав повноваження для відповідних органів, 

підприємств, установ та організацій, механізми реалізації, співпраці та 

звітування, а також санкції з приводу виконання цього міжнародного договору 

та протоколу до нього. 

В Україні було розроблено декілька законопроектів для якісного 

регулювання запобігання надмірній концентрації парникових газів відповідно 

до вимог РКЗК ООН (наприклад, «Про регулювання та управління викидами та 

абсорбцією поглиначами парникових газів»,  «Про екологічний ринок 

України», «Про регулювання у сфері енергозбереження»,  «Про парникові 

гази»), проте жоден з них не був прийнятий. А Закон України «Про 

ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» [12, ст. 277], як і 

Закон України «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції 

Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату» [22, ст. 261] не передбачають 

у своєму тексті нічого більше крім констатації самого факту ратифікації 

договорів. Тобто законодавчих механізмів для реалізації цих конвенцій не 

визначено і органи державної влади, зокрема, Кабінет Міністрів України 

змушений самостійно розробляти шляхи для якісного впровадження РКЗК 

ООН на підзаконному рівні. 

Як доречно зазначає М.О. Медведєва [223, c. 43], ратифікувавши РКЗК і 

Кіотський протокол, Україна взяла на себе зобов’язання створити належну 
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організаційно-правову базу із забезпечення імплементації їх положень у 

внутрішнє національне право. Серед нормативних актів, ухвалених з метою 

виконання цих зобов’язань, слід відзначити низку постанов і розпоряджень 

КМУ, а також наказів Міністерства екології та природних ресурсів України, які 

стосуються порядку координації заходів з виконання положень РКЗК і 

Протоколу, здійснення проектів цільових (екологічних) інвестицій, проектів 

спільного впровадження, торгівлі викидами, створення національної системи 

оцінки антропогенних викидів, Національного електронного реєстру 

антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, обігу частин 

встановленої кількості. 

Діяльність уряду, за оцінкою громадських експертів, є однобічною, 

оскільки сконцентрована навколо двох пріоритетів: проекти спільного 

впровадження (спостерігається скоріше перешкоджання імплементації 

механізму за рахунок постійної зміни умов, правил і процедур розробки, 

підтримки і затвердження проектів спільного впровадження) та торгівля 

квотами (активне сприяння імплементації, проте без прозорості в питаннях, що 

стосуються використання на практиці коштів, які може забезпечити даний 

механізм) [234]. 

Серед основних проблем імплементації РКЗК ООН і Кіотського 

протоколу до неї фахівці неодноразово називали відсутність належної 

координації діяльності центральних органів виконавчої влади, спрямованої на 

виконання цих договорів, а існуюча нормативно-правова база у сфері 

застосування Кіотського протоколу була визнана недосконалою, що у свою 

чергу перешкоджає активному використанню Україною механізмів, 

передбачених цим міжнародним договором. Крім того, станом на 2015 рік 

нашою державою не укладено жодної двосторонньої угоди, спрямованої на 

виконання РКЗК ООН. 

 Де-факто Україна дотримується Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату, оскільки внаслідок економічної кризи зменшилося забруднення 

атмосферного повітря, і нашій державі легко виконати взяті зобов’язання, а 
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торгівля квотами забруднення є економічно вигідною. Проте де-юре 

організаційно-правові зусилля України у скороченні викидів парникових газів 

та впровадженні кліматичної політики малопомітні. Через це, наприклад, 

Україна опинилась на 46 місці в Індексі протидії змінам клімату у 2016 році, 

тоді коли ще рік тому була на 30 місці [285]. 

Наша держава втратила 16 пунктів рейтингу, оскільки в порівнянні з 

іншими країнами залишається неенергоефективною з низькою часткою 

відновних джерел енергії та практично відсутньою кліматичною політикою. 

Низький рейтинг України також пов’язаний з дуже слабкою ціллю для нової 

кліматичної угоди, яка передбачає ріст викидів парникових газів на 40% від 

сьогоднішнього рівня до 2030 року. Тому варто її переглянути й узгодити з вже 

існуючими державними планами у сфері енергоефективності та розвитку 

відновлюваної енергетики [262]. 

На прикладі РКЗК ООН та Кіотського протоколу до неї стає зрозумілим, 

що Україна в основному декларативно ратифікує міжнародні договори у сфері 

охорони довкілля, не закріплює конкретних механізмів забезпечення їх 

виконання та неефективно використовує кошти, отримані від продажу частин 

встановленої кількості викидів парникових газів. 

Компенсаційне забезпечення міжнародно-правових стандартів у галузі 

охорони довкілля. Цей механізм реалізації полягає у створенні умов для 

забезпечення належного та результативного контролю за виконанням 

міжнародно-правових стандартів у сфері охорони довкілля. Такі стандарти 

сприяють запобіганню вчиненню екологічних правопорушень та усвідомленню 

невідворотності шкоди, яка вже була завдана людиною довкіллю. Суть 

компенсаційного забезпечення полягає не у збагаченні суб’єкта, який отримує 

відшкодування, а у забезпеченні максимального уникнення повторності 

завдання такої шкоди і використання цих компенсованих коштів на покращення 

якості довкілля. 

Для прикладу важливе значення в системі еколого-правової 

відповідальності відводиться санкціям таксового методу відшкодування 
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завданої довкіллю шкоди. Такси передбачають наперед встановленні розміри 

вартісної величини  завданої неправомірними діями фізичних чи юридичних 

осіб шкоди найбільш цінним природним об’єктам. У них зазвичай фіксуються 

усі можливі збитки, що можуть негативно позначатися на довкіллі, в тому числі 

культурна, наукова, історична цінність відповідних об’єктів, їхня 

розповсюдженість у певному регіоні й багато інших важливих елементів [206, 

c. 45]. Такси обчислюються також з розрахунку можливих затрат, що їх 

держава понесе в разі відновлення тих природних об’єктів, яким завдано шкоду 

неправомірними діями, якщо таке відновлення можливе. 

Такси для обчислення розміру завданої довкіллю шкоди встановлені 

Постановами КМУ або Наказом Мінприроди. Наприклад, у 1995 році 

затверджено такси для обчислення розміру  відшкодування збитків, заподіяних 

внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів 

територіальних і внутрішніх морських вод нашої держав [80] з метою 

відновлення екологічної рівноваги у територіальних та внутрішніх морських 

водах України і для посилення відповідальності за їхню чистоту. Відповідно до 

норм статті XVI Конвенції про захист Чорного моря від забруднення [97,  

cт. 172] (на виконання якої була прийнята вищезгадана Постанова КМУ) 

Договірні Сторони несуть відповідальність за виконання своїх міжнародних 

зобов'язань по захисту і збереженню морського середовища Чорного моря. 

Кожна держава приймає норми і правила щодо відповідальності за шкоду, 

заподіяну фізичними або юридичними особами морському середовищу 

Чорного моря в районах, над якими вона здійснює відповідно до міжнародного 

права свій суверенітет, суверенні права або юрисдикцію. 

Отже, такси застосовуються для відшкодування збитків, заподіяних 

підприємствами, установами, організаціями і громадянами України, а також  

іноземними юридичними особами та громадянами внаслідок забруднення  із 

суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх 

морських вод України. Розмір відшкодування збитків обчислюється 

посадовими особами Державної екологічної інспекції та її територіальних 
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органів. Суми збитків визначаються у доларах США і сплачуються 

українськими судновласниками, судна яких плавають під прапором України, у 

валюті України за офіційним валютним курсом на день сплати сум 

відшкодування. 

Іноземні судновласники, а також ті українські судновласники, судна яких 

працюють за фрахтом під прапорами іноземних країн, відшкодовують збитки у 

доларах США або еквівалент цієї суми в іншій вільно конвертованій валюті (за 

умови дотримання валютного законодавства) чи у валюті України за офіційним 

валютним курсом на день сплати сум відшкодування. 

Наприклад, при скиданні забруднюючих речовин, за кожний кілограм 

нафти та нафтопродуктів стягується 329 доларів США, а за скидання 

пестицидів – відповідно 430 доларів. При скиданні до водного середовища 

господарсько-фекальних вод такса визначається у розмірі 140 доларів США за 

кожен кубометр. 

Норми Постанови КМУ «Про затвердження такс для обчислення розміру 

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та 

інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України» є 

чітким прикладом того, як міжнародно-правовий стандарт перетворюється у 

національну норму, яка передбачає стягнення коштів за завдану шкоду, що і є 

прикладом компенсаційного забезпечення міжнародно-правових стандартів у 

галузі охорони довкілля.  

Підсумовуючи вищезазначене, можна констатувати, що механізм 

реалізації міжнародно-правових стандартів у галузі охорони довкілля 

передбачає: 

1) юридичне закріплення (правова основа концептуального закріплення 

міжнародно-правових стандартів та їх організаційно-правове 

забезпечення); 

2) фактичне застосування (зміст і обсяг екологічно-правових стандартів, 

в тому числі міжнародних, як спеціальні правила регламентації 

здійснення й обмеження господарської та природоохоронної 

діяльності); 
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3) інституційне забезпечення (створення спеціально уповноважених 

органів, розподіл коштів, які спрямовуються на дотримання та 

виконання міжнародно-правових стандартів і запобігання вчиненню 

правопорушень у сфері охорони довкілля та завданню шкоди 

навколишньому природньому середовищу); 

4) компенсаційне забезпечення (визначення еколого-правової 

відповідальності на міжнародному та національному рівнях, 

застосування відповідних санкцій за вчинені екологічні 

правопорушення і спрямування одержаних від цього коштів на 

відновлення та покращення стану довкілля). 

 З врахуванням вищеподаних визначень терміну «міжнародно-правовий 

стандарт»,  виділеного та описаного механізму реалізації цих стандартів у 

галузі охорони довкілля та їх специфіки можна запропонувати таке визначення 

міжнародно-правових стандартів у галузі охорони довкілля – це закріплені у 

міжнародно-правових актах засади та норми, які визначають прийнятний та 

безпечний стан довкілля, встановлюють обов’язки держав щодо забезпечення, 

охорони й захисту навколишнього середовища, мають сталий характер і 

підлягають безумовному виконанню. 

Розвиток екологічного законодавства України повинен здійснюватися у 

напрямку врахування досягнутого рівня міжнародно-правових та європейських 

стандартів екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища і 

вдосконалення та підвищення національних стандартів безпеки довкілля. 

Для вдосконалення механізму імплементації міжнародно-правових актів у 

сфері охорони довкілля в Україні можна запропонувати такі шляхи вирішення 

цих проблем: 1) необхідно оперативно доповнювати або змінювати національне 

екологічне законодавство (юридичне закріплення міжнародно-правових 

стандартів у галузі охорони довкілля); 2) потрібно визначити програмні засади 

та шляхи реалізації взятих Україною міжнародних зобов’язань (інституційне 

забезпечення); 3) необхідно створювати окремий департамент у структурі 

Мінприроди, котрий всю свою діяльність концентрував би на реалізації 
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відповідного міжнародно-правового акту та здійснював співробітництво у 

цьому напрямку (інституційне забезпечення); 4) потрібно забезпечувати 

інформування та активніше залучати спеціалізовані громадські організації 

екологічного спрямування та зацікавлені територіальні громади при прийнятті 

екологічно-значимих рішень на виконання міжнародних зобов’язань України. 

Держава має активно співпрацювати із громадським сектором у сфері охорони 

довкілля, адже таким чином підвищується якість прийнятих екологічно-

значимих рішень та екологічна свідомість громадян (юридичне закріплення). 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права України є 

частиною національного екологічного законодавства і фактором його 

подальшого розвитку, адже міжнародно-правові стандарти у сфері охорони 

довкілля мають прогресивний характер та сприяють вдосконаленню існуючих 

природоохоронних положень, а також формулюють загальнообов’язкові 

екологічно обґрунтовані приписи, які потребують ратифікації Верховною 

Радою України та імплементації до національного екологічного законодавства. 

2. Міжнародно-правовий акт як джерело екологічного права України – це 

формально визначений результат волевиявлення суб’єктів міжнародного права, 

що має загальнообов’язковий характер, спрямований на врегулювання 

суспільних відносин у сфері охорони довкілля з урахуванням їх юридичних, 

географічних, біологічних та екологічних особливостей, і є частиною 

екологічного законодавства України. 

3. Ознаки міжнародно-правових актів як джерела екологічного права 

поділяються на загальні (такі, що стосуються всіх міжнародно-правових актів) 

та спеціальні (такі, що є характерними лише для екологічних міжнародно-

правових актів). До загальних ознак потрібно віднести: 1) активну діяльність 

суб’єктів міжнародного права, яка в результаті взаємного волевиявлення 

матеріалізується у міжнародну домовленість у формі окремого документу;  
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2) пріоритетне місце у системі права України; 3) стабільність норм, 4) надання 

Верховною Радою України згоди на обов’язковість (крім джерел м’якого 

права); а до спеціальних – 1) визнана й обґрунтована необхідність міжнародно-

правового регулювання охорони довкілля; 2) висока інтенсивність формування 

системи міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля; 3) значний 

вплив міжнародно-правових актів на розвиток національного екологічного 

законодавства; 4) незадовільний рівень імплементації у національне екологічне 

законодавство. 

4. У системі міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля 

особливе місце займають джерела «м'якого права» – Стокгольмська декларація 

навколишнього середовища 1972 року і Декларація Ріо-де-Жанейро про 

навколишнє середовище і розвиток 1992 року, які не ратифікуються державами 

і мають рекомендаційний характер. Реалізація принципів цих декларацій 

кожною державою переслідує мету забезпечення поваги до інтересів усіх і 

захисту цілісності глобальної системи охорони довкілля для майбутніх 

поколінь. Акти «м’якого права» у цій сфері формують міжнародно-правові 

стандарти та розвивають положення раніше прийнятих міжнародно-правових 

актів, завдяки чому вони набувають значення міжнародно-правових актів-

принципів. Загрозою у разі невиконання чи ігнорування цих еколого-правових 

принципів є ймовірність погіршення стану довкілля, а також глобальні 

масштаби такого погіршення. 

5. Крім загальних критеріїв класифікації, які характерні для всіх 

міжнародно-правових актів (за кількістю сторін договору, за суб’єктним 

складом, за часом дії, за рівнем укладення договору), запропоновано спеціальні 

критерії класифікації цих актів, які притаманні джерелам екологічного права (за 

критерієм юридичної сили, за просторовим критерієм, за об’єктом правового 

регулювання у сфері довкілля, за питомою вагою природоохоронних норм). 

Такі критерії класифікації міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля 

найбільш повно характеризують їх ознаки, специфіку, враховують юридичні, 

географічні, біологічні та екологічні особливості таких актів. 



76 

 

 

6. Для детальної характеристики та поглибленого аналізу видів 

міжнародних договорів як джерел екологічного права України пропонується 

застосувати просторовий критерій класифікації, за яким вони поділяються на 

глобальні (де Україна є учасником світового співтовариства у сфері охорони 

довкілля), європейські (де Україна долучається до вирішення екологічних 

проблем, які стосуються Європи як частини континенту) та регіональні або 

локальні (спрямовані на забезпечення екологічного захисту окремих природних 

територій та середовищ у межах України). 

7. Міжнародно-правові акти у сфері охорони довкілля є рамковими і 

залишають за учасниками вибір засобів досягнення їх цілей. Тому найбільш 

ефективним способом імплементації таких актів у національне законодавство 

України є трансформація, що полягає у прийнятті на основі ратифікованого 

Україною міжнародного договору узгоджених норм внутрішнього права. 

8. Основними проблемами імплементації норм міжнародного права в 

екологічне законодавство України є: 1) відсутність однакового регулювання і 

застосування норм права на міжнародному і внутрішньодержавному рівнях;  

2) неузгодженість правотворчої та організаційної діяльності України у процесі 

реалізації норм міжнародного права; 3) недосконалість механізмів реалізації 

норм (на міжнародному та внутрішньодержавному рівнях). 

9. Основними шляхами вирішення проблем імплементації міжнародно-

правових актів у сфері охорони довкілля в Україні є такі: 

1) оперативне доповнення або зміна національного екологічного 

законодавства; 

2) визначення конкретних механізмів та шляхів реалізації взятих 

Україною міжнародних зобов’язань у сфері охорони довкілля; 

3) створення окремих підрозділів у структурі Мінприроди, які свою 

діяльність концентрували б на реалізації відповідного міжнародно-правового 

акту та забезпечували б співробітництво у цьому напрямку; 
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4) забезпечення інформування та активнішого залучення спеціалізованих 

громадських організацій екологічного спрямування та зацікавлених 

територіальних громад при прийнятті екологічно-значимих рішень. 

10. Міжнародно-правовий стандарт у галузі охорони довкілля – це 

закріплені у міжнародно-правових актах засади та норми, які визначають 

прийнятний та безпечний стан довкілля, встановлюють обов’язки держав щодо 

забезпечення, охорони й захисту навколишнього середовища, мають сталий 

характер і підлягають безумовному виконанню. 

11. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони довкілля 

трансформуються у норми національного законодавства у такій послідовності: 

проголошення міжнародно-правового стандарту у сфері охорони довкілля  

міжнародне визнання та безумовна підтримка цього правила поведінки  

прийняття національних екологічних стратегій, концепцій, програм та планів 

дій органів державної влади (декларативна форма імплементації)  розробка і 

прийняття норм національного законодавства (регулятивна форма 

імплементації)  визначення безпосередніх шляхів реалізації міжнародно-

правових стандартів у національній системі права (організаційна форма 

імплементації). Тому міжнародно-правовий стандарт у сфері охорони довкілля, 

утворившись із звичайної міжнародно-правової «спроби» визначити певні цілі, 

завдання, принципи, отримує безпосереднє практичне застосування, визнання і 

закріплення у національному законодавстві. 

12. Механізм реалізації міжнародно-правових стандартів у галузі охорони 

довкілля передбачає: 

1) юридичне закріплення → правова форма концептуального 

закріплення міжнародно-правових стандартів та їх організаційно-правове 

забезпечення; 

2) фактичне застосування → зміст і обсяг екологічно-правових 

стандартів у формі спеціальних правил регламентації здійснення 

природоохоронної та обмеження господарської діяльності; 
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3) інституційне забезпечення → створення спеціально уповноважених 

органів, розподіл коштів, які спрямовуються на дотримання та виконання 

міжнародно-правових стандартів і запобігання вчиненню правопорушень у 

сфері охорони довкілля; 

4) компенсаційне забезпечення → визначення еколого-правової 

відповідальності на міжнародному та національному рівнях, застосування 

відповідних санкцій за вчинені екологічні правопорушення і спрямування 

одержаних від цього коштів на відновлення та покращення стану довкілля. 

13. Про пріоритетність міжнародно-правових стандартів у сфері охорони 

довкілля свідчить норма-принцип, що після ратифікації міжнародно-правових 

стандартів має вищу юридичну силу порівняно із нормами законів України 

(крім Конституції України) та підзаконних нормативно-правових актів. 
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РОЗДІЛ 2 

МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛА  

ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

2.1. Глобальні міжнародні договори як джерела екологічного права 

України 

 

З часу набуття своєї незалежності Україна бере активну участь у 

міжнародних відносинах з питань економічного і соціального розвитку, 

охорони довкілля. Важливою умовою інтеграції нашої держави у міжнародне 

співтовариство є гармонізація її правової системи з міжнародним правом. З 

огляду на це в юридичній літературі досить активно досліджуються питання 

впливу міжнародно-правових актів на розвиток українського законодавства, а 

також механізми його адаптації до принципів міжнародного права, приписів 

міжнародних договорів, укладених Україною. 

Ці дослідження поширюються і на сферу охорони довкілля, оскільки 

глобальність екологічних проблем зумовила прийняття численних міжнародних 

актів з питань гарантування екологічної безпеки, запобігання надзвичайним 

екологічним ситуаціям, охорони та раціонального використання природних 

ресурсів, які активно впливають на формування екологічного законодавства 

України. На важливість міжнародно-правового регулювання відносин у сфері 

охорони довкілля звертають увагу українські та зарубіжні представники 

еколого-правової науки. 

Екологічні проблеми кидають виклики традиційному міжнародному 

правопорядку. У суперечність вступають принцип невід’ємного державного 

суверенітету над природними ресурсами (виключне право держави визначати 

засади природоохоронної політики) і принцип взаємозалежності компонентів 

навколишнього середовища, яке не визнає державних кордонів і державного 

суверенітету [315, p. 11–15]. Норми сучасного міжнародного екологічного 

права покликані інтерпретувати зазначені принципи на користь екологічно 

збалансованого природокористування і досягнення сталого розвитку, 
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визначеного основним напрямком розвитку цивілізації на ХХІ століття 

Декларацією Ріо у 1992 році та підтвердженого результатами Конференції ООН 

зі сталого розвитку від 22 червня 2012 року. 

У попередні 40 років захист природніх умов існування перетворився у 

центральне завдання міжнародного публічного права. Занепокоєння через 

загрозу руйнування нашого довкілля обумовлює потребу посиленої 

міжнародної співпраці з цього приводу. Станом на сьогодні напрацьована 

велика кількість міжнародно-правових норм, які насамперед розраховані на 

охорону навколишнього природного середовища і стали своєрідним ядром 

міжнародного екологічного права [322]. 

Як зазначає В.Г. Буткевич, проблеми охорони навколишнього середовища 

потребують міжнародного співробітництва, спільних погоджених дій держав і 

міжнародних організацій на всіх рівнях – глобальному, регіональному, 

субрегіональному і двосторонньому. Багаторівневий характер міжнародно-

правової охорони навколишнього середовища пов’язаний із різноманіттям 

об’єктів правової охорони: об’єкти універсального користування (Світовий 

океан, Антарктика); багатонаціональні об’єкти (деякі водні ресурси, мігруючі 

тварини); взаємні об’єкти (міжнародні ріки та озера, прикордонні природні 

комплекси); національні об’єкти [152, c. 506]. 

Натомість порушення міжнародних та національних правил щодо 

охорони довкілля може мати нищівний вплив не лише на громадян та природу 

конкретної держави, але й поширюватися на транскордонному рівні. Саме тому 

максимальне попередження та запобігання негативному впливу на навколишнє 

середовище є безспірним обов’язком кожної держави. 

Вирішення будь-яких глобальних проблем можливо виключно на основі 

координуючої ролі міжнародного права. Можна констатувати, що 

міжнародному праву притаманна тенденція екологізації, яка носить 

об’єктивний характер, відображається як у нормативній системі міжнародного 

права, так і у всіх інших компонентах міжнародно-правової системи [180]. 

Достатньо лише оцінити кількість діючих міжнародних екологічних угод, 
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інституцій, які створені на їх виконання, а також різноманіття існуючих 

організацій екологічного спрямування. 

До глобальних екологічних проблем традиційно відносять забруднення 

атмосферного повітря, руйнування озонового шару, зміну клімату, втрату 

біологічного різноманіття та забруднення довкілля токсичними і небезпечними 

речовинами. Також помітним є намагання світової спільноти максимально 

запобігати погіршенню стану довкілля, здійснюючи превентивні заходи та 

приймаючи відповідні міжнародні договори, охороняти та здійснювати 

контроль за використанням природних ресурсів, детально регламентувати будь-

яку торгівлю, що може негативно відобразитися на довкіллі, а також ефективно 

оцінювати вплив діяльності людей на навколишнє природне середовище. 

Загальні засади міжнародного співробітництва у природоохоронній сфері 

було визначено в «Основних напрямках державної політики України у галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки» [13, ст. 248], ухвалених у 1998 році. Як зазначається в 

документі, розв'язання екологічних проблем неможливе без широкого та 

активного міжнародного співробітництва. Це зумовлено: глобальним 

характером багатьох екологічних проблем; транскордонним характером 

забруднення; міжнародними зобов'язаннями України щодо охорони довкілля; 

вигодами від міжнародного обміну досвідом та технологіями, можливостями 

залучення іноземних інвестицій. 

Україна є стороною понад 100 міжнародних двосторонніх та 

багатосторонніх угод, пов'язаних з охороною довкілля. Виконання нашою 

державою міжнародних зобов'язань вимагає приведення внутрішніх законів та 

нормативно-правових актів у відповідність з існуючими нормами міжнародних 

договорів для забезпечення їх якісного застосування та врахування існуючої 

міжнародної практики під час розробки нових законодавчих актів. 

21-го грудня 2010 року було прийнято Закон України «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до  

2020 року» [33, ст. 218]. Цього вимагали, зокрема, міжнародні зобов’язання 
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України перед ЄС (ухвалення стратегії було однією із передумов підписання 

Угоди про асоціацію), а також зобов’язання, що випливають із таких 

документів як Цілі розвитку тисячоліття 2000 р., План дій Йоганнесбурзького 

саміту 2002 р. та інших міжнародних природоохоронних актів [189]. 

У своєму інформаційному звіті щодо «Діяльності Міністерства екології та 

природних ресурсів України за перше півріччя 2014 року» Мінприроди 

зазначало, що здійснює співробітництво в рамках 47 договорів, зокрема тих, що 

мають рамковий характер. Основними напрямами співробітництва з 

міжнародними організаціями є: охорона біологічного різноманіття; охорона 

транскордонних водотоків і міжнародних озер; зміна клімату; охорона 

озонового шару; охорона атмосферного повітря; поводження з відходами; 

оцінка впливу на довкілля [175]. 

Досліджуючи міжнародні договори у сфері охорони довкілля, потрібно 

більше зосередитися на шляхах імплементації ратифікованих Україною 

міжнародних договорів, зокрема, на нормативно-правових актах, прийнятих для 

реалізації цих договорів, а також на Національних імплементаційних звітах 

уповноважених органів про виконання міжнародних договорів. Необхідно 

також узагальнити проблеми, які виникають в Україні після ратифікації 

міжнародних договорів. 

Аналіз глобальних міжнародних договорів як джерел екологічного права 

України надалі у роботі здійснюватиметься за основними напрямками 

міжнародно-правового регулювання вирішення глобальних екологічних 

проблем: 1) Забруднення атмосферного повітря, руйнування озонового шару та 

зміна клімату; 2) Охорона флори, фауни та біологічного різноманіття. 

Забруднення атмосферного повітря, руйнування озонового шару і 

зміна клімату. Транскордонне забруднення повітря, виснаження озонового 

шару і глобальна зміна клімату є проблемами, що тісно пов'язані між собою, 

враховуючи схожість причин їх шкідливого впливу на довкілля. Однак не 

зважаючи на їх екологічний взаємозв'язок, ці проблеми потрібно розглядати 
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окремо, оскільки вони розвинулися в різний час і, у світлі різноманітності їх 

впливу на довкілля, ці екологічні проблеми потрібно вирішувати по-різному. 

Газоподібні речовини, які забруднюють атмосферу, мають здатність бути 

дуже шкідливими та стійкими. За своєю природою вони поширюються на 

велику відстань, легко долаючи національні кордони. У ХХ-му столітті 

прогресивна індустріалізація перших підприємств світового рівня призвела до 

феномену транскордонного забруднення повітря на великі відстані, який несе 

значні ризики для потенційних конфліктів між сусідніми державами з цього 

приводу [282, p. 145]. Тому не випадково, що справа «Trail Smelter» 1941 року, 

яка мала особливий вплив на раннє міжнародне право довкілля, стосувалася 

транскордонного забруднення повітря у спорі між Канадою та США. Саме ця 

справа створила міжнародний судовий прецедент, що перетворився у результаті 

в один з основоположних принципів екологічного права «забруднювач 

платить» і був згодом закріплений у статті 16 Декларації Ріо 1992 року. 

Прийняття Женевської Конвенції про транскордонне забруднення 

повітря на великі відстані [44]  у 1979 році стало реакцією на зроблене в кінці 

1960-х років відкриття, яке констатувало величезну шкоду завдану озерам і 

річкам в Скандинавських країнах з джерел, розташованих в центральній Європі 

і Великобританії за сотні кілометрів від районів кислотних опадів (т. зв. 

«кислотні дощі»). 

Саме імплементація цього глобального міжнародного договору і 

результати його застосування найкраще характеризують значення і дію цієї 

Конвенції як джерела екологічного права України. Основні вимоги щодо 

охорони атмосферного повітря встановлені Законом України «Про охорону 

атмосферного повітря» [4, ст. 678] від 16 жовтня 1992 року № 2707-XII, який 

передбачає обов'язковість стандартизації і нормування в галузі охорони 

атмосферного повітря, заходи щодо охорони атмосферного повітря, дотримання 

вимог під час проектування, будівництва та реконструкції підприємств та 

інших об'єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного 

повітря, державний облік і моніторинг атмосферного повітря. В Україні з 
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метою запобігання забрудненню атмосферного повітря на великі відстані 

розроблено і прийнято декілька програмних документів, які визначають 

державну політику щодо скорочення викидів певних видів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. Так, 1 жовтня 1999 року Постановою №1825 

КМУ затверджено Програму поетапного припинення використання 

етилованого бензину в Україні [50], серед першочергових завдань якої є 

здійснення реконструкції установок і введення виробничих потужностей, 

пов'язаних з виробництвом високооктанового неетилованого бензину та 

прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо забезпечення 

припинення використання етилованого бензину в Україні. Також був 

прийнятий Закон України «Про заборону ввезення і реалізації на території 

України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину» [20, ст. 44] від 

15 листопада 2001 року № 2786-III. 

На реалізацію положень Закону України «Про охорону атмосферного 

повітря» прийнято низку спеціальних нормативно-правових актів, серед яких: 

Концепція зменшення обсягів викидів важких металів в атмосферне повітря 

[52, c. 33], Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного 

повітря [54, c. 357], Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих 

речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню  

[53, c. 29], Порядок проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачою дозволів 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян–підприємців, 

які отримали такі дозволи [56, c. 61], Інструкція про порядок та критерії взяття 

на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий 

вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів 

забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря [57, c. 52], 

Концепція реалізації державної політики щодо скорочення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря [61, c. 73]. 

Незважаючи на поточну роботу Мінприроди, цілі Конвенції щодо 

запобігання транскордонного забруднення повітря країнами-сусідами не 
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досягаються у повній мірі в Україні. Експерти зазначають, що станом на 

сьогодні відкритим залишається питання скорочення негативного впливу 

дрібнодисперсного пилу на здоров’я населення. Україна не взяла участь в 

європейському плані із скорочення пилу з діаметром часток до 10 мкм (РМ), не 

встановила обладнання щодо моніторингу РМ і тим самим не відреагувала на 

заклики європейського співтовариства щодо захисту здоров’я населення від 

загального забруднення атмосферного повітря стаціонарними та пересувними 

джерелами забруднення. Для ефективнішої реалізації даного пріоритету 

необхідно поновити міжвідомчу роботу між міністерствами та відомствами, що 

відповідають за імплементацію Конвенції про транскордонне забруднення 

повітря на великі відстані, а також посилити роботу управлінь та департаментів 

Мінприроди шляхом збільшення кадрів, зважаючи на великий обсяг поточних 

завдань, які виконують відповідальні особи. Активізація роботи громадських 

організацій щодо участі в системі заходів, спрямованих на зниження викидів 

забруднюючих речовин, особливо, в зв’язку з переходом теплоенергетичних 

об’єктів на використання вугілля, викидів сірки, дасть свої позитивні 

результати [235]. 

Великій критиці піддається той факт, що Україна є учасником лише трьох 

з восьми Протоколів до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на 

великі відстані. Тому пропонується розробити поетапний план ратифікації та 

реалізації решти Протоколів. Окрім того, виконавчим органам варто врахувати 

дослідження аналітиків стосовно якості виконання Конвенції про 

транскордонне забруднення повітря на великі відстані та врахувати усі наявні 

зауваження, адже частина роботи по імплементації даного договору вже 

належним чином здійснена. 

У травні 1981 року Рада керівників ЮНЕП, стривожена науковими 

попередженнями тривалого руйнування стратосферного озонового шару, 

результатом чого є небезпечний рівень ультрафіолетового випромінювання, 

який досягає Землі, розпочала переговори щодо глобальних домовленостей по 

захисту озонового шару. У результаті 22 березня 1985 року у Відні була 
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підписана Конвенція про охорону озонового шару [92], яка набрала чинності  

22 вересня 1988 року. Мета Конвенції – захист здоров'я людини та довкілля від 

наслідків руйнування озонового шару. Конвенція є рамковою і встановлює 

лише загальні міжнародно-правові рамки подолання проблеми руйнування 

озонового шару, вона не встановлює жодних обмежень щодо викидів речовин, 

які руйнують озоновий шар.  

У рамках виконання Конвенції країнами був підписаний Монреальський 

протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, який набув чинності 1 

січня 1989 року. Мета Протоколу – забезпечити охорону озонового шару 

шляхом прийняття превентивних заходів з належного регулювання всіх 

глобальних викидів речовин, що його руйнують. Відповідно до цього 

документу країни брали на себе зобов’язання щодо кількісного скорочення 

виробництва та використання озоноруйнівних речовин, забороняється імпорт та 

експорт таких речовин між державами, що не є сторонами протоколу, 

регулюється міжнародна торгівля ними та запроваджується режим 

ліцензування для імпорту та експорту нових, використаних, рециркульованих, 

та утилізованих регульованих речовин. 

У 1990 р. був створений Багатосторонній фонд для підтримки реалізації 

Монреальського протоколу країнами, що розвиваються. У рамках Протоколу 

діє процедура з метою виявлення та надання допомоги у випадках 

недотримання сторонами своїх зобов'язань. Щодо України рішення про 

недотримання приймались у 1995 та 1998 роках (щодо значного зростання 

споживання речовин, які регулюються Протоколом та неготовності забезпечити 

нульове споживання окремих речовин до 2002 року). Україна ратифікувала усі 

чотири чинні поправки до Протоколу [177, c. 102]. 

На національному рівні у значній мірі регулювання охорони озонового 

шару здійснюється за допомогою підзаконних нормативно-правових актів, 

основу яких становлять постанови і розпорядження уряду України. На 

виконання рішення X/27 Монреальського протоколу з 2002 року здійснюється 

державне регулювання ввезення і вивезення найбільш небезпечних з точки зору 
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руйнування озонового шару нововироблених речовин згідно з Додатками А і В 

до цього Протоколу. Цей механізм встановлений у Постанові КМУ від  

16 травня 2002 року №624 «Про посилення державного регулювання стосовно 

ввезення в Україну та вивезення з України озоноруйнівних речовин» [128] і 

передбачає ввезення та вивезення озоноруйнуючих речовин лише: 1) в 

особливих випадках їх використання згідно з відповідними рішеннями, 

прийнятими на Нарадах сторін Монреальського протоколу; 2) у разі їх 

використання як сировини для виробництва інших хімічних речовин; 3) у разі 

здійснення через територію України транзитних перевезень з держав та до 

держав, що є сторонами Монреальського протоколу. 

Велика частина законодавства з охорони озонового шару була скасована, 

а нове ухвалене не було. План заходів щодо виконання у 2012 році 

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС [133], затверджений Розпорядженням №156-р КМУ 28 березня 2012 року, 

передбачав підготовку проекту Закону України «Про захист озонового шару», 

проте цей Закон наразі не ухвалено. 

Як зазначає В.К. Рибачек, недостатнім і таким, що не відповідає рівню 

розвитку суспільних відносин, є правове регулювання охорони озонового шару 

в Україні [246, c. 16]. Дослідники вказують, що хоча питання виконання 

Україною  Віденської конвенції про охорону озонового шару та 

Монреальського протоколу має високу оцінку, проблеми із реалізацією цих 

документів обумовлені недостатністю технічного ресурсу, зокрема 

невідповідністю державної системи спостереження за станом забруднення 

атмосферного повітря вимогам, що висуваються до систем моніторингу (за 

рахунок відсутності автоматизованих станцій вимірювання приземного озону 

та правил оцінки його вмісту); адміністративно-кадрового потенціалу; 

інформаційного забезпечення, необхідного як для навчання персоналу, так і для 

розповсюдження інформації. Для підвищення прозорості управлінських рішень 

та інформування громадськості про діяльність у сфері реалізації двох 

вищезазначених глобальних міжнародних договорів необхідно провести роботу 
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з поширення інформації на офіційному веб-сайті Мінприроди, а також 

оприлюднити інформацію щодо ввезення озоноруйнівних речовин в Україну у 

вигляді міжвідомчої інформаційної системи [235]. 

Для покращення цілеспрямованої імплементації Конвенції про охорону 

озонового шару необхідно прийняти Закон України «Про захист озонового 

шару», який систематизуватиме забезпечення реалізації державної політики з 

питань здійснення управління та регулювання у сфері охорони озонового шару 

на виконання міжнародних зобов’язань України взятих після ратифікації 

Монреальського протоколу, контролю експорту та імпорту озоноруйнівних 

речовин та продукції, що їх містить або може містити, а також з метою 

адаптації національного законодавства у сфері поводження із озоноруйнівними 

речовинами до законодавства Європейського Союзу. 

Наступним важливим напрямом міжнародно-правової охорони довкілля 

на глобальному рівні є охорона флори, фауни та біологічного різноманіття. 

Захист флори і фауни та їх природніх середовищ існування, збереження 

біологічного різноманіття та стале використання лісів і ґрунту є 

взаємопов'язаними. 

Сьогодні широку регулятивну дію у сфері захисту біорізноманіття має 

Конвенція про охорону біологічного різноманіття 1992 року  

[98, ст. 433], сторонами якої станом на 2016 рік є 196 країн. Займаючи менше 

6% площі Європи, Україна володіє приблизно 35% її біорізноманіття, завдяки 

розташуванню нашої території на перехресті багатьох природних зон, шляхів 

міграції представників тваринного і рослинного світу [42]. Тому не дивно, що 

Україна ратифікувала Конвенцію про охорону біологічного різноманіття  

29 листопада 1994 року, вже через рік після офіційного набрання чинності 

цього договору. Мета Конвенції полягає у збереженні біологічного 

різноманіття, сталому використанні його компонентів і спільному одержанні на 

справедливій і рівній основі вигоди, пов'язаної з використанням генетичних 

ресурсів. Конвенція є рамковою і залишає вибір засобів досягнення її цілей за 

учасниками, передбачаючи лише певні загальні засоби. Такими загальними 
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засобами є: розроблення і впровадження національних стратегій, планів чи 

програм щодо збереження і сталого використання біологічного різноманіття, та 

інші заходи щодо збереження і сталого використання біологічного різноманіття 

у відповідних секторальних або міжсекторальних планах, програмах і політиці. 

Не допускаються жодні застереження до цієї Конвенції. 

Кожна договірна сторона для цілей Конвенції визначає компоненти 

біологічного різноманіття, які мають важливе значення для її збереження і 

сталого використання, та здійснює моніторинг таких компонентів. Статті 8 та 9 

Конвенції передбачають збереження in-situ та ex-situ, тобто збереження 

компонентів біологічного різноманіття як в межах їх природних умов, так і поза 

їх природними середовищами існування. 

До Конвенції про біорізноманіття були прийнятті Картахенський 

протокол про біобезпеку, Нагойський протокол про доступ до генетичних 

ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигоди від їхнього 

використання, Нагойсько-Куала-Лумпурський додатковий протокол про 

відповідальність і відшкодування. Україна ратифікувала лише Картахенський 

протокол про біобезпеку [86, ст. 320], а решту підписала, але досі так і не 

ратифікувала. 

Мета Картахенського протоколу про біобезпеку – сприяти забезпеченню 

належного рівня захисту у сфері безпечної передачі, обробки та використання 

живих змінених організмів, отриманих у результаті використання сучасної 

біотехнології, які можуть мати несприятливий вплив на збереження і стале 

використання біологічного різноманіття, з урахуванням також ризиків для 

здоров'я людини та з приділенням особливої уваги транскордонному 

переміщенню у відповідності до принципу попередження, передбаченого 

Принципом 15 Декларації Ріо. 

Кожна сторона здійснює моніторинг виконання своїх зобов'язань згідно з 

Протоколом та подає відповідні звіти. Не допускаються жодні застереження до 

цього Протоколу. 7 квітня 2015 року Україна подала П’ятий національний звіт 

[43] щодо імплементації Конвенції про збереження біологічного різноманіття. 



90 

 

 

Метою української Концепції збереження біологічного різноманіття, 

затвердженої Постановою КМУ [132], є збереження, покращення стану та 

відновлення природних і порушених екосистем, середовищ існування окремих 

видів і компонентів ландшафту; сприяння переходу до збалансованого 

використання природних ресурсів; підвищення рівня інформованості населення 

з питань біологічного різноманіття, а також активізація участі громадськості у 

діяльності щодо його збереження; посилення відповідальності за збереження 

біологічного різноманіття. Документ визначає основні напрями діяльності щодо 

збереження біологічного різноманіття, а саме: збереження прибережно-

морських та морських, річкових і заплавних, озерних та болотних, лучних і 

степових, лісових та гірських екосистем; оздоровлення агроландшафтів та 

інших територій інтенсивного ведення господарської діяльності; збереження 

видів та популяцій; створення національної екологічної мережі. 

Своїм Розпорядженням «Про схвалення Концепції Загальнодержавної 

програми збереження біологічного різноманіття на 2005–2025 рр.» [62, c. 93] 

від 22 вересня 2004 року КМУ визначив основні засади, завдання та заходи із 

збереження біологічного різноманіття. Тим не менше, сама Загальнодержавна 

програма збереження біологічного різноманіття так і не була прийнята. 

В Україні збереження біологічного різноманіття окремих компонентів 

довкілля передбачено такими нормативно-правовими актами як Постанова 

КМУ «Про затвердження Державної програми «Ліси України» на 2010– 

2015 рр.» [67] №977 від 16 вересня 2009 р., Розпорядження КМУ «Про 

схвалення Концепції реформування та розвитку лісового господарства» [64] від 

18 квітня 2006 р. №208-р., Закон України «Про затвердження 

Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і 

Чорного морів» [18, ст. 135] №2333-ІІІ від 22 березня 2001 року, а також Закон 

України «Про Загальнодержавну програму формування національної 

екологічної мережі України на 2000–2015 рр.» [16, ст. 405] №1989-ІІІ від  

21 вересня 2000 року та інші. Причому останній закон виконується зі значним 

відставанням, як за розмірами відведених площ цінних територій, так і за 
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показниками дотримання вимог землевпорядкування. Норми відповідного 

законодавства суперечливі, державні органи, як правило, не вимагають 

відшкодування шкоди, нанесеної біорізноманіттю, або ж діють малоефективно 

для результативного запобігання шкоді біологічному різноманіттю. 

Останнім прогресивним кроком у розвитку національної екомережі стало 

прийняття Постанови КМУ від 16 грудня 2015 р. №1196 «Про затвердження 

Порядку включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів 

екологічної мережі» [81], яка визначає процедуру формування цих переліків. 

Як зазначає М.Я. Ващишин, основним завданням у процесі формування 

Всеєвропейської екологічної мережі має стати побудова цілісної системи 

природних та освоєних територій, а також їх збереження [155]. Правове 

регулювання відносин у сфері формування, невиснажливого використання та 

збереження національної екологічної мережі в Україні здійснюється відповідно 

до принципів, які є засадничими нормами національного законодавства про 

екомережу [154]. Дані принципи передбачені у ст. 4 Закону України «Про 

екологічну мережу», а збереження ландшафтного та біологічного різноманіття є 

однією з головних цілей утворення екомережі як єдиної територіальної 

системи. 

Науковці підкреслюють, що Україна має найбільш розвинене й 

деталізоване законодавство про національну екологічну мережу серед інших 

країн Європи. При цьому, деякі положення нормативно-правових актів не 

відповідають міжнародним та європейським стандартам у частині проектування 

структурних елементів національної екологічної мережі [173]. У законодавстві 

України були запроваджені дещо інші критерії до формування екологічної 

мережі, що значною мірою зробило схеми екологічної мережі України 

несумісними з аналогічними схемами європейських країн. Особливо відчутно 

це проявляється на прикордонних територіях, де виникає необхідність 

узгодження структури регіональних екологічних мереж України з 

європейськими [191]. Тому державним органам необхідно посилити 

інтеграційні процеси у формуванні Всеєвропейської екологічної мережі та 
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взяти до уваги зарубіжний досвід при створенні такої екологічної 

територіальної системи. 

Базовим нормативно-правовим актом, прийнятим на виконання 

Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне 

різноманіття, є Закон України «Про державну систему біобезпеки при 

створенні, виробленні, транспортуванні та використанні генетично 

модифікованих організмів» [29, ст. 484] №1103-V від 31 травня 2007 року. 

Закон закріплює визначення низки понять у даній сфері, зокрема, поняття 

«біологічна безпека», «генетично модифікований організм, живий змінений 

організм», «оцінка ризику», «державна реєстрація ГМО» тощо. Закон визначає 

основні принципи державної політики в галузі генетично-інженерної діяльності 

та поводження з ГМО, сфери діяльності, які підлягають регулюванню під час 

поводження з ГМО, повноваження органів влади та ін. 

Також серед інших нормативно-правових актів, які опосередковано 

стосуються питань охорони біологічного різноманіття в Україні, варто назвати 

Закон України «Про аквакультуру» [36, ст. 616] від 18.09.2012 р. №5293-VI, 

Указ Президента України від 31 серпня 2012 року №527/2012 «Про оголошення 

природної акваторії Чорного моря ботанічним заказником загальнодержавного 

значення «Мале філофорне поле» [48]. Мінприроди ухвалило Наказ №107 від 

29.02.2012 р. «Про затвердження форм дозволу на імпорт та експорт зразків 

видів дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та 

інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції 

про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під 

загрозою зникнення, та зразка заяви для їх отримання» [71]. 

Отже, у державній екологічній політиці питання збереження біологічного 

різноманіття для еволюції і збереження екологічних систем не належать до 

пріоритетних, зокрема, істотних капіталовкладень у збереження біологічного 

різноманіття з часу ратифікації Україною Конвенції не відбувалося. 

Забюрократизованою залишається процедура погодження статусу об’єктів 

природно-заповідного фонду, яка триває десятиліттями. Беззаперечними є 
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аргументи експертів, які подають такі рекомендації стосовно покращення 

імплементації та виконання Конвенції про охорону біологічного різноманіття: 

1) забезпечити постійне представництво українських урядовців у допоміжному 

органі Конвенції з наукових, технічних і технологічних консультацій та 

забезпечити публічність їхньої діяльності; 2) у законодавчому порядку 

забезпечити можливість застосування положень Конвенції у національній 

практиці охорони біорізноманіття; 3) створити єдиний центральний орган 

виконавчої влади Міністерства екології та природних ресурсів України, в 

підпорядкуванні якого знаходились би всі природоохоронні об’єкти України 

[245]; 4) запровадити цілісну систему комплексного моніторингу лісових 

екосистем на об’єктах природно-заповідного фонду; 5) розробити методичні 

підходи щодо охорони структурних елементів екомережі на рівні 

законодавчого вирішення питань землекористування й визначення правового 

статусу допоміжних елементів екомережі (екокоридорів, буферних і відновних 

територій); 6) здійснити заходи щодо визначення цінних з природоохоронної 

точки зору територій з метою їх резервування (для можливого заповідання) як 

структурних елементів екомережі; 7) запровадити систему наукового 

моніторингу й моделювання глобальних (зокрема кліматичних) змін з метою 

вивчення їх впливу на біорізноманіття та територіях ПЗФ як потенційних 

об’єктах фонового моніторингу впливу глобальних процесів на стан 

природного середовища країни [235]. 

Охорона біорізноманіття включає в себе широкий спектр важливих дій у 

сфері захисту довкілля, тому забезпечення такої охорони в Україні повинно 

бути в пріоритеті. Необхідно вдосконалити законодавство про природно-

заповідний фонд та, беручи до уваги формування національної екомережі, 

активно створювати об’єкти природно-заповідного фонду. 

Першим глобальним інструментом охорони природних середовищ 

існування стала Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне 

значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів [114, 

cт. 279] (коротка назва – Рамсарська конвенція або Конвенція про водно-
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болотні угіддя) від 2 лютого 1971 року з поправками, внесеними Паризьким 

протоколом від 03.12.1982 року та Ріджинськими поправками від  

28.05.1987 року. Станом на 2015 рік сторонами Рамсарської конвенції є  

169 учасників [137]. Конвенція про водно-болотні угіддя створює правові рамки 

національних дій і міжнародної співпраці для охорони і раціонального 

використання водно-болотних угідь і їх ресурсів. 

Приблизно 1900 водно-болотних угідь загальною площею поверхні  

185 млн га включені до Списку водно-болотних угідь міжнародного значення. 

У 1990 році Конференція сторін прийняла рішення про створення Рамсарського 

Фонду малих грантів, який є фактично механізмом для сприяння країнам, що 

розвиваються, і країнам з перехідною економікою, з метою здійснення 

Конвенції та сприяння збереженню і розумному використанню водно-болотних 

угідь. З 1991 по 2008 Фонд виділив в цілому 7,5 мільйонів швейцарських 

франків на 227 проектів із 108 країн [282, p. 183]. 

З метою збереження унікальних природних комплексів водно-болотних 

угідь, які згідно з критеріями Рамсарської конвенції мають природоохоронну, 

рекреаційну, наукову, естетичну цінність та міжнародне значення головним 

чином як місця оселень водоплавних птахів, КМУ Постановою від 23 листопада 

1995 року №935 затвердив Перелік водно-болотних угідь, які мають 

міжнародне значення головним чином як місця оселень водоплавних птахів. До 

цього переліку входять, наприклад, дельта ріки Дніпро (орієнтовна площа 

26000 га), Шацькі озера (орієнтовна площа 32850  га), озеро Сасик (орієнтовна 

площа 21000 га), Східний Сиваш (орієнтовна площа 165000 га). 

29 серпня 2002 року Постановою КМУ №1287 затверджено Порядок 

надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного 

значення. Відповідно до цього Порядку визначення водно-болотних угідь 

здійснюється Мінприроди за поданням наукових установ, громадських 

організацій, інших заінтересованих підприємств, установ, організацій та 

громадян. Міністерство погоджує питання щодо надання статусу водно-

болотного угіддя міжнародного значення з центральним органом виконавчої 
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влади, у підпорядкуванні якого перебуває це угіддя, користувачами 

(власниками) земельної ділянки та інших природних ресурсів, органом 

місцевого самоврядування, після чого відповідні матеріали разом з проектом 

відповідного рішення подаються для погодження до КМУ, а потім в Бюро 

Конвенції для розгляду питання про внесення водно-болотного угіддя до 

Списку водно-болотних угідь міжнародного значення. 

22 грудня 2002 року Міністерство екології та природних ресурсів України 

Наказом №524 затвердило Структуру, зміст та порядок ведення паспорта 

водно-болотного угіддя міжнародного значення [59]. Паспорт затверджується 

відповідними структурними адміністративно-територіальними органами 

Мінприроди та ведеться адміністраціями установ природно-заповідного фонду, 

у межах яких знаходяться ці угіддя, а у разі їх знаходження за межами 

територій природних заповідників, біосферних заповідників і національних 

природних парків – відповідальними підрозділами (за погодженням з 

користувачами (власниками) земельних ділянок та інших природних ресурсів), 

які включають щорічно в плани своєї роботи організацію робіт щодо контролю 

за станом збереження водно-болотних угідь міжнародного значення. 

Як зазначає Н.В. Фролова, водно-болотні угіддя, які знаходяться у складі 

земель з будь-яким іншим цільовим призначенням (землі водного фонду або 

землі лісогосподарського призначення тощо), необхідно відносити до категорії 

земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення, а більш конкретно – до земель водно-болотних угідь. Саме 

правовий режим земель водно-болотних угідь, зокрема водно-болотних угідь 

міжнародного значення, має стати запорукою охорони цих найцінніших 

природних комплексів, оскільки вказаний правовий режим посиленої охорони 

має відповідати вимогам Рамсарської конвенції та містити всі необхідні 

елементи захисту від згубного антропогенного навантаження [267, c. 14]. Проте 

створення нової відокремленої категорії чи підкатегорії земель є непотрібним, 

достатньо віднести дані землі до категорії земель природно-заповідного фонду 

та іншого природоохоронного призначення. 
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У Національному звіті стосовно імплементації Рамсарської конвенції 

про водно-болотні угіддя [312] за 2015 рік Міністерство екології та природних 

ресурсів України відзвітувало про основні успіхи та проблеми на шляху 

імплементації вищевказаної конвенції за звітний період. Серед проблемних 

питань у звіті зазначаються  такі: 1) дисбаланс системи управління та зміни в 

повноваженнях відповідальних державних органів у зв’язку з адміністративною 

реформою; 2) дефекти законодавства в галузі охорони навколишнього 

середовища і водно-болотних угідь у сфері управління; 3) фінансова підтримка 

діяльності в галузі збереження водно-болотних угідь стала дуже обмеженою, 

що перешкоджає проведенню необхідних заходів, зокрема на оновлення та 

виправлення інформаційних листів Рамсарських угідь; 4) низький рівень 

міжсекторального співробітництва, що  призводить до надмірного 

використання природних ресурсів; 5) порушення законодавства в галузі 

використання і збереження природних ресурсів. 

У Національному звіті пріоритетами на майбутні роки для подальшої 

імплементації Конвенції є: 1) вдосконалення законодавчої та нормативно-

правової бази з питань, що стосуються імплементації Рамсарської конвенції в 

Україні. Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського 

Союзу щодо збереження біорізноманіття, ландшафтного різноманіття і водних 

ресурсів.; 2) створення нових Рамсарських угідь, охоронюваних територій та 

поліпшення інтегрованого управління по збереженню водно-болотних угідь.;  

3) створення системи моніторингу для Рамсарських угідь, поновлення і 

перегляду інформаційних листів; 4) вдосконалення системи освіти та системи 

інформування зацікавлених сторін щодо збереження та сталого використання 

Рамсарських угідь; 5) зміцнення співпраці всередині регіональних ініціатив 

(Азовсько-Чорноморський і Карпатський регіони). 

Аналіз кількох глобальних міжнародних договорів у сфері охорони 

довкілля дає можливість зробити узагальнення про основні недоліки 

імплементації таких договорів, прослідкувати за системою реалізації цих 
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впливових документів та скласти перелік помилок, які стають передумовою 

неякісного виконання міжнародних екологічних договорів. 

Згідно Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2020 року» першопричинами 

екологічних проблем України є: 1) успадкована структура економіки з 

переважаючою часткою ресурсо- та енергоємних галузей, негативний вплив 

якої був посилений переходом до ринкових умов; 2) зношеність основних 

фондів промислової і транспортної інфраструктури; 3) існуюча система 

державного управління у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, регулювання використання природних ресурсів, відсутність 

чіткого розмежування природоохоронних та господарських функцій;  

4) недостатня сформованість інститутів громадянського суспільства;  

5) недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів збереження навколишнього 

природного середовища та переваг сталого розвитку; 6) недотримання 

природоохоронного законодавства. 

Попри відповідні пріоритети екологічна політика і надалі розглядається 

Кабінетом Міністрів України та іншими органами влади як низькопріоритетне 

питання, що лежить суто в площині компетенції Мінприроди. Змінити якість 

охорони довкілля та використання природних ресурсів, належно реалізувати 

концепцію сталого розвитку можна шляхом ратифікації, імплементації та 

пріоритетного забезпечення виконання глобальних міжнародних договорів як 

джерел екологічного права України. 

Серед основних проблем реалізації глобальних міжнародних договорів як 

джерел екологічного права України варто виділити такі: 1) екологічно 

шкідливий та застарілий стан технологій підприємств України; 2) негативні 

традиції радянської декларативності при ратифікації міжнародних договорів;  

3) відсутність належної політичної волі для покращення стану довкілля;  

4) недотримання концепції сталого розвитку у природоохоронній, 

землевпорядній та містобудівній діяльності; 5) відсутність пріоритетності щодо 

охорони довкілля порівняно з іншими напрямками державної політики;  
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6) слабке інституційне забезпечення виконання глобальних міжнародних 

договорів у галузі охорони довкілля; 7) відсутність належного фінансування з 

боку держави на потреби, які стосуються реалізації міжнародних договорів у 

сфері охорони довкілля; 8) «забюрократизованість» процедур, шляхом яких 

можна покращити стан реалізації проблем довкілля; 9) «гіперболізація» 

імплементаційних досягнень України у Національних звітах перед 

контролюючими органами Конвенцій та відсутність самокритики з боку 

Мінприроди; 10) неефективне залучення громадськості до співпраці з 

державою стосовно екологічних питань; 11) невикористання численних 

міжнародних спеціалізованих фондів з грантами для реалізації міжнародних 

договорів; 12) слабка двостороння міжнародна співпраця та обмін інформацією 

України із державами-сусідами, які є сторонами глобальних міжнародних 

договорів у галузі охорони довкілля. 

Разом з тим, ратифікація Україною основних глобальних міжнародних 

договорів у галузі охорони довкілля свідчить про відповідальність та активну 

міжнародну співпрацю нашої держави у боротьбі за досягнення та реалізацію 

концепції сталого розвитку у світі. 

 

2.2. Європейські конвенції як джерела екологічного права України 

 

Одним із зовнішньополітичних пріоритетів України є європейська 

інтеграція, а також реалізація активної багатосторонньої зовнішньої політики у 

складі міжнародних організацій світового та регіонального рівнів. 

Україна знаходиться в центрі Європи і тому екологічні проблеми наших 

сусідів тією чи іншою мірою, рано чи пізно обов’язково відображаються на нас. 

Таким же чином і безконтрольне забруднення довкілля України негативно 

впливає на життя та здоров’я мешканців Європи [183, c. 380–381]. 

Наша держава стала активним учасником «європейського екологічного 

співтовариства», ратифікувавши європейські конвенції, метою яких є охорона, 

раціональне використання та збереження довкілля, яке стосується Європи, її 
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флори та фауни, атмосферного повітря, біологічного та ландшафтного 

різноманіття тощо. Серед таких міжнародних договорів варто назвати 

Конвенцію про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування 

в Європі [91, ст. 278], Угоду про збереження кажанів у Європі 1994 року  

[88, с. 4] (вона укладена згідно з параграфом 3 статті IV Боннської Конвенції 

[89, ст. 154]), Протокол до Конвенції про транскордонне забруднення повітря 

на великі відстані 1979 року про довгострокове фінансування спільної програми 

спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстані в 

Європі (ЄМЕП) [44], Європейську ландшафтну конвенцію [93, cт. 547], 

Всеєвропейську стратегію збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття [38]. 

Особливість європейських конвенцій як джерел екологічного права 

полягає в тому, що вони приймаються в основному для всебічного 

врегулювання екологічно важливих питань та формування інституцій, 

збільшення ефективності правової охорони довкілля на європейському 

континенті. 

Саме континентальні проблеми та пріоритети у сфері охорони довкілля, 

що стоять перед Європою визначають напрями та зміст міжнародно-правового 

регулювання європейських екологічних договорів. Серед них переважають 

питання проблем біологічного та ландшафтного різноманіття, охорони дикої 

флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Угода про 

збереження кажанів у Європі та Протокол про довгострокове фінансування 

спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря 

на великі відстані в Європі є конкретизуючими деталізованими протоколами до 

рамкових міжнародних договорів глобального характеру (Боннська конвенція і 

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані  

1979 року). 

Вагомим джерелом правового регулювання відносин в галузі охорони 

довкілля на європейському рівні є Конвенція про охорону дикої флори та 

фауни і природних середовищ існування в Європі (далі – Бернська конвенція) 
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[12, ст. 278]. Варто зазначити, що цей міжнародний договір ратифікований із 

застереженнями з української сторони стосовно вибіркового регулювання 

чисельності вовка (Canis  lupus) та бурого ведмедя (Ursus  arctos), добування 

дупеля (Gallinago  media), використання пасток, сіток та капканів для добування 

і відлову окремих видів. 

Бернська конвенція має на меті охорону дикої флори та фауни і їхніх 

природних середовищ існування, особливо тих видів і середовищ існування, 

охорона яких вимагає співробітництва декількох держав, а також сприяння 

такому співробітництву. Постійний комітет (головний орган Конвенції) 

відповідає за здійснення нагляду за застосуванням цієї Конвенції, періодично 

приймає поправки до додатків до Конвенції. Він також уповноважений 

розглядати питання недотримання Конвенції та давати рекомендації державам. 

На розгляді Постійного комітету з 2004 року знаходиться гучна справа 

щодо України стосовно каналу у гирлі Бистрому. Суть справи полягає у такому: 

Уряд України розпочав будівництво каналу Дунай – Чорне море з метою 

відновлення судноплавства по українській частині гирла р. Дунай. 

Спорудження І-ої черги каналу завершилося і канал декілька разів відкривали 

для судноплавства. Протягом 2007–2009 років канал функціонував, а судна 

проходили через гирло Бистре (було споруджено 2700 км підхідного каналу). 

Проблема полягає у тому, що вся українська частина дельти Дунаю входить до 

складу Дунайського біосферного заповідника у зв'язку із високою природною 

цінністю території та багатим біорізноманіттям, таким чином будівництво 

каналу «Дунай – Чорне море» загрожує збереженню біорізноманіття дельти 

Дунаю, а процес прийняття рішень по каналу відбувається із порушеннями 

національного законодавства, міжнародних зобов'язань України у сферах 

охорони довкілля (зокрема, Конвенції ЕСПО, Оргуської конвенції, Дунайської 

конвенції, Рамсарської конвенції, Бернської конвенції, Боннської конвенції, 

Угоди щодо афро-азійських птахів) та без участі громадськості. 

Експерт Конвенції про охорону дикої фауни і флори і природних 

середовищ існування в Європі Герв Летьєр підготував звіт [317] щодо 
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будівництва судноплавного переходу через гирло Бистре, у якому вказав на 

відсутність економічної оцінки та аналізу, включаючи альтернативи, 

відсутність аналізу ризиків, відсутність точних даних про очікуваний вплив 

робіт та про передбачувані заходи попередження та компенсації шкоди, 

нагадуючи про звіт ЮНЕСКО/Рамсару про неадекватність оцінки впливу на 

навколишнє середовище. Таким чином, рішення про будівництво 

судноплавного переходу через гирло Бистре було прийняте без урахування 

розміру екологічної шкоди та без економічного аналізу проекту. 

3 грудня 2004 року Постійний Комітет Бернської конвенції затвердив 

рекомендацію №111 щодо запропонованого судноплавного переходу через 

гирло Бистре. Констатовано, що Україна не дотрималася вимог конвенції та 

висловлено стурбованість фактом зміни меж особливо охоронюваної території з 

виключенням гирла Бистре, щоб зробити можливим реалізацію запланованого 

будівництва в рамках національного законодавства. У зв’язку з цим слід 

уникати змін меж особливо охоронюваних територій з метою реалізації різних 

проектів, так як це в цілому послаблює систему охорони таких природних 

територій. У результаті Постійний Комітет рекомендує Україні: 

– призупинити роботи, крім робіт по завершенню створення I-го етапу 

каналу, і не розпочинати роботи по II-му етапу будівництва доти, доки не 

буде проведена оцінка впливу на навколишнє середовище (далі-ОВНС) 

згідно з міжнародними стандартами, а пропозиції громадськості не 

будуть належно враховані; 

– надати додаткову інформацію щодо екологічних та соціально-

економічних аспектів альтернативних варіантів будівництва. 

У 2007 році Постійний Комітет продовжував запитувати в України всю 

необхідну інформацію, включаючи ОВНС та компенсаційні заходи. У липні 

2008 року було здійснено виїзд експертів на місце і вони дійшли висновку, що 

їхні рекомендації, дані у 2004 році, урядом України не виконуються. У 2012 

році Україна подала на розгляд Постійного комітету звіт щодо даного питання, 

після чого було вирішено справу не закривати, а тримати її на контролі [139]. 
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Окрім того, в режимі очікування знаходиться справа, відкрита в  

2010 році, щодо загрози природним середовищам існування і видам в дельті 

ріки Дністер [138]. 

Україна не подала жодного дворічного звіту та загального звіту про 

виконання положень Бернської конвенції [138]. У 2012 році Київський еколого-

культурний центр тричі звертався в Постійний комітет Бернської конвенції 

щодо порушень Україною Бернської конвенції стосовно охорони дельфінів та 

вовків. Ця громадська організація звітувала Постійному комітету про наявність 

в Україні 6-ти дельфінаріїв, які утримували від 4-ох до 10-ти особин без 

відповідного дозволу на їх придбання та зберігання, який мав би бути виданий 

Міністерством екології та природних ресурсів. Відсутність документів на 

утримання дельфінів означає, що ці тварини скоріш за все були придбані у 

браконьєрів та контрабандистів. Громадська організація просила Постійний 

комітет вимагати від уряду України привести наше законодавство у 

відповідність до вимог Бернської конвенції. Київський еколого-культурний 

центр наполягав на тому, що необхідно заборонити тримання дельфінів у 

комерційних дельфінаріях, також потрібно зобов’язати рибальські 

підприємства, що здійснюють свою діяльність у Чорному морі, обладнати 

рибальські сітки спеціальними пристроями, які б відлякували дельфінів від 

сіток [139]. 

Київський еколого-культурний центр вказував Постійному комітету на 

проблеми, пов’язані із застереженнями, з якими була ратифікована Бернська 

конвенція. В Україні досі після ратифікації Бернської конвенції допускається 

вибіркове регулювання чисельності вовка (Canis lupus) в обмеженій кількості за 

умов відповідного контролю та з метою запобігання негативному впливу їх на 

популяції інших видів, серйозній шкоді худобі та іншим об'єктам власності. 

Громадська організація вказувала на зловживання контролюючими органами 

(здійснювався відстріл 50% вовків у певній місцевості, замість раціональних 

10–20%) і мотивувала своє звернення тим, що стаття 6 Конвенції забороняє 

торгівлю і володіння вовчою шкірою, однак в Україні ця заборона не включена 
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ніяким чином у національне законодавство, а вовчі шкури перебувають у 

вільному продажі на різних ринках у містах України. Відтак необхідно 

привести у відповідність національне законодавство до вимог Бернської 

конвенції із врахуванням проблем пов’язаних з вовками, зокрема, потрібно 

виключити положення, що стосуються виплати грошових премій за відстріл 

вовків, а також ті положення, які узаконюють вбивство вовків мисливцями 

протягом всього року та заборонити торгівлю вовчою шкірою і опудалами 

вовків. Щодо необхідності збереження вовків в Україні офіційно 

висловлювалася польська неурядова організація, яка з цього приводу також 

зверталась у Постійний комітет [139]. 

Таким чином, громадський сектор шляхом інформування міжнародних 

наглядових органів про порушення чи недопрацювання зі сторони держави 

сприяє контролю, імплементації та покращенню законодавства про охорону 

дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. 

В Україні спеціального органу для забезпечення виконання Бернської 

конвенції не утворено, ці функції покладено на Міністерство екології і 

природних ресурсів України [85]. Попри це відомостей про роботу Мінприроди 

з реалізації Бернської конвенції майже немає. На веб-сторінці Мінприроди 

доступна інформація лише щодо контактної особи та щорічні рішення 

Постійного комітету Бернської конвенції англійською мовою. 

Експерти зазначають, що серед інших недоліків імплементації Бернської 

конвенції в Україні не передбачені, не визначені і не розподілені функції 

державних органів, необхідних для реалізації Бернської конвенції на 

загальнонаціональному та місцевому рівнях. Органи державної влади, що 

реалізують політику у сфері управління земельними, водними, лісовими 

ресурсами, а також у сфері містобудування, не мають відповідних повноважень 

та ресурсів, необхідних для реалізації Конвенції. Неефективною є також 

державна система моніторингу стану навколишнього середовища як загалом, 

так і в частині моніторингу біологічного й ландшафтного різноманіття, 

зокрема, дотримання вимог Бернської конвенції [235]. 
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Проблеми реалізації Конвенції про охорону дикої флори та фауни і 

природних середовищ існування в Європі проявляються, зокрема, у прогалинах, 

численних колізіях, суперечностях, а деколи й відсутності відповідних 

національних норм екологічного законодавства у рамках виконання та 

дотримання цієї конвенції, у зв'язку з чим триває необхідність приведення його 

у відповідність до міжнародного та європейського законодавства. Так 

наприклад, до Додатка ІІ Бернської конвенції входить десять видів куликів, що 

підлягають особливій охороні. У той же час згідно із Законом України «Про 

мисливське господарство та полювання» ці види досі є мисливськими, що є 

грубим порушенням Бернської конвенції, адже міжнародний договір забороняє 

використання таких засобів знищення та вилову тварин як капкани та отрута. 

Що стосується заборони капканів, то відповідні зміни, згідно вимог Бернської 

конвенції, вже були запроваджені у 2011 р. Законом України «Про тваринний 

світ» (статті 52-1, 53), але ще до 09.04.2015 р. не були передбачені у ст. 20 

Закону України «Про мисливське господарство та полювання» і досі не 

передбачені в ст. 2 Закону України «Про приєднання України до Конвенції 

1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування 

в Європі». 

Серед інших реальних прикладів недотримання в Україні Бернської 

конвенції є ситуація, яка склалася із правовою охороною бурих ведмедів (Ursus 

arctos). Згідно Закону України «Про приєднання України до Конвенції  

1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування 

в Європі» цей вид підлягає «вибірковому регулюванню». Разом з тим у 2001 р. 

ведмідь бурий був внесений до Червоної книги України. У зв'язку з цим 

законодавець зобов’язаний був негайно внести зміни у ст. 1 вищевказаного 

Закону, а також до ст. 20 Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», які забороняють використання ведмедя та вовка згідно вимог  

ст. 6 Бернської конвенції для притравки мисливських собак, а також 

забороняють утримувати цих тварин у ресторанах, кафе й інших 

непристосованих для цього місцях. 09 квітня 2015 року ситуація частково 
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змінилася і ст. 20 Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» було доповнено імперативною нормою, де «забороняється 

використання ведмедів та вовків на мисливських випробувальних станціях, а 

також для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак». 

Таким чином, національне законодавство не враховує важливості якісної 

імплементації норм міжнародного договору. Більше того, існує ціла низка 

норм, які у внутрішньому законодавстві суперечать одна одній. За таких 

обставин поширеним є елементарне недотримання еколого-правових норм, 

різнобічне їх трактування, неможливість притягнення суб’єктів до 

відповідальності у разі виявлення правопорушень у цій сфері та відсутність 

контролю з боку органів влади за дотриманням екологічних вимог. 

Як зазначається у висновках «Оцінки екологічної складової 

двостороннього співробітництва між Україною та ЄС», для кращої 

імплементації Бернської конвенції на національному рівні необхідно розробити 

низку законів та/чи підзаконних актів для: 1) створення національного 

класифікатора біотопів; 2) вдосконалення державного класифікатора земель;  

3) публічного доступу до генеральних схем планування територій та 

генеральних планів населених пунктів, що дозволило би громадськості більш 

ефективно запобігати забудові ділянок, значимих для екомережі;  

4) вдосконалення системи державного моніторингу біологічного й 

ландшафтного різноманіття, в тому числі на основі ГІС-технологій, в ній мають 

бути запроваджені індикатори, які характеризують стан виконання Бернської 

конвенції; 5) встановлення юридичної відповідальності громадян і посадових 

осіб за порушення вимог конвенції. 

Необхідно проводити щорічний аналіз поточного стану, проблем і 

перспектив виконання Україною вимог Бернської конвенції, а Мінприроди 

повинно підготувати розгорнутий публічний звіт про виконання Україною 

вимог Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ 

існування в Європі. Слід також привести законодавство України щодо видів 

флори та фауни і природних середовищ існування у відповідність до права 
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навколишнього середовища ЄС у цій сфері, зокрема, імплементувати відповідні 

директиви ЄС. Державним органам України необхідно вирішити питання, що 

знаходяться на розгляді Постійного комітету Бернської конвенції. Оскільки 

відомостей про роботу з реалізації Бернської конвенції майже немає, необхідно 

розміщувати на веб-сторінці Мінприроди інформацію щодо імплементації 

конвенції на національному рівні та участі України у заходах міжнародного 

характеру [235]. 

Отже, проблеми з дотриманням ратифікованої Україною Конвенції про 

охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі 

вбачаються в такому: 

1) неналежна імплементація Україною положень Бернської конвенції в 

організаційно-інституційному плані; 

2) недотримання процедури звітування перед Постійним комітетом про 

виконання положень Бернської конвенції; 

3) відсутність заходів щодо усунення порушень екологічного 

законодавства, виявлених Постійним комітетом із питань, що розглядаються, 

зокрема, у справах щодо України стосовно каналу у гирлі Бистрому та щодо 

загрози природним середовищам існування і видам в дельті ріки Дністер. 

Угода про збереження популяцій європейських кажанів, ратифікована 

Україною 30 вересня 1999 року, прийнята на виконання Конвенції про 

збереження мігруючих видів диких тварин (далі – Боннська конвенція). 

Сторони конвенції мають вживати заходів з метою укладання угод про будь-яку 

популяцію або ж будь-яку географічно ізольовану частину популяції будь-якого 

виду чи більш низького таксону диких тварин, представники яких періодично 

перетинають один або декілька кордонів національної юрисдикції. Боннська 

конвенція є рамковою, адже відображає лише орієнтовні рамки вищезгаданих 

угод, наприклад, згідно п. 3 ст. V Конвенції бажано, щоб угода охоплювала 

більш ніж один мігруючий вид. 

Угода про збереження популяцій європейських кажанів визнає 

незадовільним стан збереження кажанів в Європі та в межах ареалу у 
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позаєвропейських державах і, особливо, зважаючи на серйозну загрозу їхньому 

існуванню через деградацію біотопів, порушення місць оселень і застосування 

деяких пестицидів. Сьогодні угода охоплює 45 видів кажанів. 

В Україні зареєстровано 28 видів рукокрилих. Вони є однією з найбільш 

вразливих груп тваринного світу. Кажани виконують функцію регуляторів 

чисельності комах, серед яких є чимало шкідників сільського та лісового 

господарства. Серед причин, що обумовили скорочення чисельності популяцій 

кажанів як в Європі, так і у всьому світі, головними є три: 1) Зменшення 

кількості придатних сховищ. Кажани, на відміну від багатьох інших дрібних 

ссавців, не здатні створювати собі сховища: вони використовують "готові" 

помешкання, створені природою, іншими тваринами та людиною; 2) Деградація 

біотопів. Біото́п – це ділянка поверхні землі з більш-менш однотипними 

умовами існування (ґрунтом, мікрокліматом тощо) [297]. Повсюдно 

спостерігається скорочення не тільки видового, але й екосистемного та 

біотопічного різноманіття, що призводить до скорочення площі кормових 

ділянок та зменшення їх "кормової місткості" для рукокрилих та для багатьох 

інших тварин; 3) Використання пестицидів. Хімікати, що використовуються в 

боротьбі з шкідниками в сільському та лісовому господарстві, завдають удару 

не тільки тваринам, проти яких вони безпосередньо використовуються, але й їх 

природним ворогам – кажанам, птахам. Кажани гинуть, поїдаючи отруєних 

комах або контактуючи з поверхнями, на яких осідає отрута [163]. 

В Україні прийнято кілька загальних законів, які врегульовують захист та 

збереження фауни, зокрема, це Закон України «Про тваринний світ» [21, ст. 97]. 

Проте на законодавчому рівні у жодному акті не згадується безпосередньо про 

кажанів. 

У Національному імплементаційному звіті України [279] про виконання 

Угоди про збереження популяцій європейських кажанів від червня 2014 року в 

параграфі 6 про «Правові заходи, прийняті для захисту кажанів, в тому числі 

примусових дій» вказується, що усі види кажанів (крім M. alcathoe і  

M. aurascens) занесені до Червоної книги України, а уряд у 2012 році значно 
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підвищив санкції за незаконне вилучення кажанів із природного середовища 

або за шкоду завдану видам, занесеним до Червоної книги України. Ідеться про 

Постанову КМУ від 07.11.2012 року №1030 «Про розмір компенсації за 

незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і 

рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення 

чи погіршення середовища їх перебування (зростання)», де в тому числі 

згадується про кажанів. 

Так, за незаконне добування, знищення або пошкодження однієї тварини 

з ряду кажанів передбачається компенсація у розмірі від 650 до 1000 гривень 

залежно від виду. Проте незрозумілим є такий низький еквівалент розміру 

завданої екологічної шкоди стосовно ряду кажанів, адже за курсом долара у 

2012 році його вимірювали у діапазоні від 81 до 125 $ за один екземпляр. 

Станом на 2016 рік він став у три рази меншим, враховуючи сучасні курси 

валют. 

Науковці обґрунтовують, що таксовий метод визначення розмірів санкцій 

за вчинене екологічне правопорушення, повинен забезпечувати відшкодування 

еквівалентного розміру завданої довкіллю економічної та екологічної шкоди. 

Екологічна шкода полягає у посяганні на довкілля та екологічні інтереси 

природокористувачів і визначається тими функціями, що виконують природні 

ресурси в довкіллі (санітарно-захисні, оздоровчі, рекреаційні, експлуатаційні та 

інші). Визначаючи конкретний розмір відшкодування, законодавець повинен 

враховувати видові особливості природних ресурсів, їх корисні екологічні та 

споживчі якості, характер та природу правопорушення [279, c. 66]. 

Вбачається доцільним (особливо у світлі адаптації екологічного 

законодавства України до стандартів Європейського Союзу) при підготовці 

такого роду нормативно-правових актів встановлювати розміри компенсації 

(екологічні такси) у стійкій міжнародній валюті (долари США або євро). Також 

компетентні органи повинні постійно (наприклад, щороку) переглядати розміри 

компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження тварин, 

занесених до Червоної книги України, які постійно або тимчасово перебувають 
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у природних умовах у межах території України, її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони, спостерігаючи при цьому за 

кількісними та якісними показниками популяції конкретних видів тварин, та 

рівномірно підвищувати розміри компенсації в залежності від рівня потреби у 

посиленні захисту окремих видів тварин. 

Як зазначає Мінприроди у Національному імплементаційному звіті  

2014 року, Україна є Стороною Конвенції про охорону дикої флори та фауни і 

природного середовища існування в Європі і Конвенції про збереження 

мігруючих видів диких тварин з 1999 року. Таким чином, всі види кажанів, на 

думку Міністерства, захищені міжнародними договорами. Цього є явно 

недостатньо для якісної імплементації Угоди про збереження популяцій 

європейських кажанів. Зокрема, необхідно підвищувати санкції за незаконне 

вилучення кажанів із природного середовища або за шкоду завдану видам, 

занесеним до Червоної книги України. Адже норми, зазначені у Кодексі 

України про адміністративні правопорушення [37, ст. 1122] та у Кримінальному 

кодексі України [17, ст. 131], є загальними і не повною мірою відповідають меті 

та взятим на себе зобов’язанням нашої держави згідно з Угодою про 

збереження популяцій кажанів. 

Так, види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, є 

предметом злочину, передбаченого статтею 248 ККУ «Незаконне полювання». 

З об’єктивної сторони злочин виражається в активних діях, а саме полюванні. У 

Кодексі України про адміністративні правопорушення про види тварин і 

рослин, занесені до Червоної книги України або охорона і використання яких 

регулюються відповідними міжнародними договорами України, згадується у 

статтях 88, 88-1, 90. Зокрема у статті 90 вказується, що «погіршення 

середовища перебування (зростання) тварин і рослин, види яких занесені до 

Червоної книги України, знищення, незаконне або з порушенням встановленого 

порядку вилучення їх з природного середовища, а також порушення умов 

утримання (вирощування) тварин і рослин цих видів у ботанічних садах, 

дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально створених штучних 
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умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження), - тягне за собою 

накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових 

осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією незаконно добутого». Тобто вищевказані дії, якщо 

вони стосуються кажанів, караються штрафом від 340 до 510 гривень. Однак 

такі штрафи не відповідають європейським стандартам та не сприяють захисту 

й охороні тварин занесених до Червоної книги України, в тому числі популяцій 

кажанів. Більше того, за таких умов контролюючий орган, застосовуючи чинне 

законодавство, не буде мати можливості належним чином попередити 

правопорушення або отримати справедливу компенсацію для відновлення 

попереднього стану довкілля, а виховна функція застосованої санкції фактично 

не діє на порушника. 

Франсуаза Комт наводить приклад колекціонера рідкісних кактусів, який 

щоразу, подорожуючи Мексикою, зриває і привозить для себе додому кілька 

екземплярів цих екзотичних рослин, а потім взагалі починає ними торгувати. 

Науковець порівнює розміри штрафів та строки позбавлення волі за таку 

діяльність у національному законодавстві різних країн Європи. У Німеччині 

максимальна санкція становить 50 000 євро, а по бельгійському законодавству 

взагалі 500 000 євро. Якщо порівнювати санкцію у вигляді позбавлення волі, то 

по бельгійському законодавству колекціонера кактусів можуть засудити 

максимум до 3 місяців позбавлення волі, а по грецькому – до 1 року. У 

Фінляндії або ж Голландії він може бути покараний позбавленням волі строком 

до 6 років [188, c. 28–31]. Порівнюючи ці види та розміри санкцій за екологічне 

правопорушення у країнах Європи із національними штрафами у цій сфері, 

зрозуміло, що правове регулювання, превентивні заходи та санкції за навмисне 

добування, відлов або вбивство кажанів, знищення або пошкодження місць 

схованок кажанів в Україні є недостатнім і мізерним. 

У Національному імплементаційному звіті не згадується про Наказ №134 

від 06.03.2012 «Про Науково-консультативну раду з питань охорони 
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рукокрилих при Міністерстві екології та природних ресурсів України» [83], 

хоча створення цієї організації припадає на звітний період (2010 – 2014 рр.). 

Науково-консультативна рада з охорони рукокрилих при Міністерстві екології 

та природних ресурсів України утворена на виконання пункту 238 

Національного плану дій з охорони навколишнього середовища на 2011–2015 

роки (розроблення комплексу заходів щодо збереження, невиснажливого 

використання та відтворення мігруючих видів диких тварин і середовища їх 

існування), затвердженого Розпорядженням [131] КМУ № 577-р від  

25.05.2011 року. 

Цим наказом передбачено утворення вищезгаданої організації, 

затвердження її складу і Положення про неї. Завданням Ради є, в основному, 

консультаційна допомога та подання різного роду пропозицій для Мінприроди.  

Позитивним моментом стосовно виконання Угоди про збереження 

популяцій кажанів у Європі є громадська діяльність у сфері забезпечення 

обізнаності населення та охорони кажанів. Зокрема, в Україні діє Український 

центр охорони кажанів [263] – наукова спільнота, яка існує у складі 

Українського теріологічного товариства НАН України і займається питаннями 

моніторингу поширених в Україні видів кажанів.  

Прикладом належної імплементації Угоди про збереження популяцій 

кажанів у Європі є закордонний досвід. Зокрема, за німецьким законодавством 

кажани відносяться до особливо охоронюваних тварин. Безпосередньо у Законі 

ФРН від 29 липня 2009 року  «Про охорону природи і збереження ландшафтів» 

[295] в абзаці (1) параграфу 39 зазначено, що «заборонено умисно або без 

поважних причин ловити, калічити або вбивати тварин, які перебувають у стані 

природної волі». Згідно абзацу (6) цього ж параграфу передбачено: «заборонено 

відвідувати з 01 жовтня по 31 березня печери, штольні, тунелі, земляні погреби 

або інші схожі приміщення, які є зимовими прихистками для кажанів; ця норма 

не стосується здійснення невідкладних або малошкідливих діянь, в тому числі 

не стосується відкритих для туризму або інтенсивно використовуваних 

районів». У своєму Національному Звіті ФРН щодо Угоди про збереження 
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популяцій європейських кажанів від червня 2014 року [311] у параграфі 6 про 

«правові заходи, прийняті для захисту кажанів, в тому числі примусових дій» 

вказується, що правова охорона кажанів залишилася незмінною на 

федеральному рівні за звітний період (01 січня 2010 – 31 грудня 2013), а із 

судовими рішеннями, що мають відношення до збереження кажанів, можна 

ознайомитися в базі даних Юріс (Juris), під пошуковим словом "Fledermaus" 

("bat") – "Летюча миша". 

Науковці та спеціалісти у цій галузі рекомендують, зокрема, розробити та 

прийняти рамковий національний план дій (програму) щодо реалізації 

Боннської конвенції в Україні на виконання Стратегічного плану Конвенції, 

Стратегію та план дій (програму) щодо збереження біорізноманіття, а також 

національні плани дій (програми) щодо збереження, зокрема, кажанів; 

запровадити належне фінансування заходів у рамках цих планів (програм), 

використовуючи різні фінансові джерела та інструменти [235]. 

Отже, для належної імплементації нашою державою Угоди про 

збереження популяцій кажанів у Європі необхідно здійснити такі заходи: 

1) розробити програму дій щодо покращення правового регулювання, 

забезпечення превентивних заходів та серйозне посилення санкцій за навмисне 

добування, відлов або вбивство кажанів, знищення або пошкодження місць 

схованок кажанів; 

2) забезпечити належне фінансування заходів щодо збереження популяцій 

кажанів; 

3) покращити діяльність Науково-консультативної ради з питань охорони 

рукокрилих при Міністерстві екології та природних ресурсів України та 

враховувати рекомендації ради; 

4) внести зміни до національного законодавства, враховуючи зарубіжний 

досвід. Зокрема, потрібно внести зміни до Законів України «Про тваринний 

світ», «Про пестициди та агрохімікати» [9, ст. 91], у Кодекс про адміністративні 

правопорушення та у Кримінальний кодекс України, а також у Постанову КМУ 

«Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження 
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видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а 

також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)»; 

5) об’єктивно оцінювати ефективність збереження популяцій кажанів в 

Україні та показувати справжній стан речей у Національному 

імплементаційному звіті; 

6) налагодити співпрацю із громадськістю при здійсненні моніторингу, 

охорони та збереження популяцій кажанів в Україні. 

У міжнародному екологічному праві збереження біологічного та 

ландшафтного різноманіття розглядається як багатоаспектний процес, який 

передбачає законодавче, науково-методичне, соціально-економічне 

забезпечення програм і заходів у цій сфері. Певний досвід такого комплексного 

(багатоаспектного) розуміння збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття накопичений науковцями і практиками у природоохоронній сфері 

європейських країн, зокрема, країн-членів Європейського Союзу. Саме у цих 

країнах на базі вимог Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та 

ландшафтного різноманіття (Софія, 1995) розроблені та втілюються 

програми й ініціативи, спрямовані на розширення охоронних природних 

територій. Як зазначається у виконавчому резюме Всеєвропейської стратегії 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття [38], цей документ є 

новаторським і стимулюючим підходом, спрямованим на те, щоб зупинити і 

повернути назад процес деградації біологічного і ландшафтного різноманіття в 

Європі. Новаторський – оскільки Стратегія охоплює усі ініціативи в сфері 

збереження біологічного і ландшафтного різноманіття в рамках єдиного 

європейського підходу. Стимулюючий – оскільки вона сприяє урахуванню 

міркувань, пов'язаних з біологічним і ландшафтним різноманіттям, у 

соціальних та економічних галузях. Стратегія сприяє здійсненню уже 

прийнятих рішень і визначає додаткові заходи, які необхідно вжити протягом 

двох наступних десятиліть. 

Мінприроди звітує, що у першому півріччі 2014 року здійснювався 

супровід виконання Загальнодержавної програми формування національної 
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екологічної мережі на 2000–2015 роки. Зокрема, було підготовлено пропозиції 

щодо внесення змін до Стратегії національної екологічної політики у частині 

припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття з врахуванням 

цілей і завдань Стратегічного плану з біорізноманіття на 2011–2020 роки і 

цільових завдань ІТ щодо біорізноманіття, прийнятих на Десятій нараді 

Конференції Сторін Конвенції про біорізноманіття (рішенням Х/2) [176]. Однак 

доводиться констатувати, що у державній екологічній політиці питання 

збереження біологічного різноманіття для еволюції і збереження екологічних 

систем досі не віднесено до пріоритетних.  

Один із перспективних напрямів втілення Всеєвропейської стратегії 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття пов’язаний із 

розбудовою  Європейської екологічної мережі, проект якої на національному 

рівні реалізується у ряді країн. Ідея екомереж знайшла своє відображення у 

двох базових програмах: мережа Natura–2000 з пріоритетом охорони цінних 

природних середовищ та мережа EECONET з акцентом на збереження 

ключових (екостабілізуючих) екосистем та забезпечення їхнього 

територіального зв’язку. 

Natura 2000 – це форма охорони довкілля, яка поєднує в собі три 

різновиди особливо охоронюваних територій, утворених на підставі норм ЄС: 

1) територія для охорони популяції диких птахів; 2) особливо охоронювана 

територія природних комплексів; 3) територія, яка має особливе значення для 

Європейської спільноти. Важливим є те, що зазначені території можуть 

частково або повністю співпадати з природними територіями, які перебувають 

під охороною національного екологічного законодавства (на яких створений чи 

запроваджений національний природоохоронний режим) [153]. 

Згідно висновків експертів Загальнодержавна програма формування 

національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки здійснюється зі 

значним відставанням. Норми відповідного законодавства суперечливі, 

державні органи, як правило, не вимагають відшкодування шкоди, нанесеної 

біорізноманіттю. Спроба припинення виконання цієї державної програми була 
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передбачена Постановою КМУ № 704 «Про скорочення кількості та 

укрупнення державних цільових Програм» від 22 червня 2011 року. Відсутній 

державний контроль за виконанням Закону України «Про загальнодержавну 

програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 

роки», крім того має місце серйозне відставання у виконанні планів 

нарощування площ природно-заповідних територій та веденні землевпорядної 

документації [235]. 

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття спрямована не на розробку і прийняття нового законодавства, а на 

усунення недоліків у тих випадках, коли потенціал ініціатив реалізується не в 

повному обсязі або ініціативи не досягають поставленої мети. Крім того, мета 

Стратегії – досягнути ефективнішого урахування екологічних аспектів в усіх 

відповідних соціально-економічних секторах, а також активізувати участь та 

обізнаність громадськості в природоохоронній справі, підвищивши її 

поінформованість з цих питань і визнання їх актуальності. 

Особливість Всеєвропейської стратегії полягає у тому, що цей 

міжнародний документ не потребує додаткової ратифікації і першочергово 

відіграє роль покрокового стратегічного планування для ефективного 

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Фактично цю 

Стратегію можна вважати «м’яким правом».  

Охорону ландшафту регламентує також Європейська ландшафтна 

конвенція [39]. Документ був ратифікований Україною 07 вересня 2005 року 

[93, ст. 547]. Європейська ландшафтна конвенція спрямована на охорону, 

регулювання та планування ландшафтів, а також організацію європейської 

співпраці з питань ландшафту. Конвенція застосовується щодо всієї території 

сторін договору і охоплює природні, сільські, міські та приміські території, 

разом із землями, внутрішніми водами та морськими акваторіями. Конвенція 

передбачає загальні та конкретні заходи, які сторони конвенції здійснюють на 

національному рівні. Заходами загального характеру є: 
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– визнання ландшафтів у законі як суттєвого компоненту оточення 

людей, як вираження різноманітності їхньої спільної культурної та природної 

спадщини, та як основу їх ідентичності; 

– встановлення та впровадження ландшафтної політики, спрямованої на 

охорону, регулювання і планування ландшафту шляхом прийняття конкретних 

заходів, викладених у статті 6; 

– встановлення порядку участі широкого загалу, місцевих і регіональних 

органів влади та інших сторін, заінтересованих у визначенні та впровадженні 

ландшафтної політики; 

– включення ландшафту до власної регіональної і міської планової 

політики та до її культурної, екологічної, сільськогосподарської, соціальної та 

економічної політики, а також до будь-якої іншої політики, що може 

безпосередньо або опосередковано впливати на ландшафт. 

Отже, проблема збереження ландшафтів та їх біологічного різноманіття 

сьогодні є однією з центральних екологічних проблем. Саме завдяки розмаїттю 

в природі створюється структурна та функціональна організація екологічних 

систем, природних ландшафтів, що забезпечує їх стабільність у часі і стійкість 

до змін у зовнішньому середовищі. Крім того, в умовах глобалізації особливої 

актуальності набуває аспект збереження індивідуальності ландшафтів [213]. 

Європейське законодавство передбачає збереження ландшафтів 

насамперед у рамках екологічної мережі. Варто наголосити, що ідея 

формування екомережі є інтегральною в справі охорони та оптимізації 

ландшафтів. Положення законодавства про екологічну мережу України мають 

надзвичайно великий потенціал для справи охорони природних комплексів та 

екологічних систем і ландшафтів, у тому числі і в аспекті євроінтеграції. Адже 

відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про екологічну мережу України» 

включення територій та об'єктів до переліків територій та об'єктів екомережі 

здійснюється з урахуванням їх значення з точки зору екології, ботаніки, 

зоології та ландшафтознавства. У першу чергу до переліків включаються 
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території та об'єкти, що мають загальнодержавне значення з точки зору 

ландшафтного та біологічного різноманіття.  

С.В. Єлькін доводить, що юридичною основою ландшафтного підходу до 

регулювання земельних відносин виступають положення саме екологічного 

законодавства. Проте оскільки основні акти екологічного та земельного 

законодавства України було прийнято раніше, ніж країна ратифікувала 

Європейську ландшафтну конвенцію, вони не могли враховувати вимоги цієї 

конвенції, що у даний час потребує виправлення [185, c. 8, 13]. 

Вивчення та аналіз терміну «ландшафт», що використовується в праві ЄС, 

і терміну «природний ландшафт», який зустрічається в нормативних актах 

України, дає можливість розрізняти на законодавчому рівні природні й 

антропогенні ландшафти, які виступають об’єктами правової охорони 

навколишнього природного середовища. Але в законодавстві України не 

достатньо чітко визначені критерії правової класифікації ландшафтів. У 

Верховній Раді України розглядався Проект Закону «Про ландшафти» № 5198 

від 10 грудня 2009 р., але його досі не прийнято. 

Проте позитивним кроком у даній сфері можна вважати прийняття 

нормативно-правових актів локального характеру, зокрема, Рішення Київської 

міської ради № 289/289 від 9 жовтня 2014 року «Про схвалення Київської 

Ландшафтної Декларації» [111]. Цей документ міг би стати прикладом для 

інших органів місцевого самоврядування України у розвитку пріоритетної 

політики стосовно охорони, регулювання та планування ландшафтів.  

В окремих наукових дослідженнях зазначається, що в умовах значних 

антропогенних змін охороні мають підлягати будь-які ландшафти – як 

природні, так і антропогенні. Ландшафт – складна природно-територіальна 

система, структура якої значною мірою залежить від характеру її використання. 

Право визначає міру належної та можливої поведінки людей під час визначення 

правового режиму ландшафтів і наслідки, що настають у разі порушення 

встановлених правил. Для збереження ландшафтів законодавство має 

передбачати: 1) визначення та класифікацію ландшафтів, які підлягають 
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регулюванню та охороні; 2) права й обов’язки підприємств, установ, 

організацій і осіб щодо збереження, відновлення, поліпшення і використання 

ландшафтів і дотримання вимог охорони; 3) юридичну відповідальність за 

порушення правового режиму ландшафтів [212]. 

Для досягнення зазначених вище цілей та для належної імплементації 

Європейської ландшафтної конвенції необхідно прийняти спеціальний закон 

про ландшафти, який визначатиме на основі впровадження інтегрованого 

управління ландшафтами правові та організаційні засади охорони, планування, 

організації, регулювання, моніторингу, контролю та обліку ландшафтів на 

державному, регіональному, місцевому рівнях із урахуванням різноманітності 

їхньої  природної, культурно-історичної та естетичної цінності та економічного 

розвитку. Тим часом органам місцевого самоврядування та спеціалізованим 

державним органам потрібно приймати нормативно-правові акти, що 

регулюватимуть ландшафтну політику на регіональному рівні. Така політика 

передбачає формування загальних принципів, стратегій та керівних положень, 

які дозволяють вживати конкретних заходів, спрямованих на охорону, контроль 

за плануванням, благоустроєм і забудовою міста та прилеглих територій, 

регулювання і планування ландшафтів, створення нових ландшафтних об’єктів. 

Ще 13 травня 1980 року Українська РСР ратифікувала Конвенцію про 

транскордонне забруднення повітря на великі відстані, метою якої є 

обмеження, скорочення та попередження забруднення повітря, включаючи його 

транскордонне забруднення на великі відстані. Сама конвенція має рамковий 

характер щодо боротьби із викидами конкретних забруднюючих речовин, а 

здійснення контролю за викидами окремих речовин передбачено відповідними 

протоколами до конвенції. Цей міжнародний договір містить лише загальні 

принципи співробітництва держав з питань боротьби із забрудненням повітря, 

особливо в сфері обміну інформацією щодо національної політики, наукових 

розробок, моніторингу, технологій з питань скорочення та контролю за 

викидами у атмосферне повітря. Одним з центральних елементів конвенції є 

реалізація Спільної програми спостереження й оцінки поширення 
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забруднювачів повітря на великі відстані в Європі, яка була оформлена 

окремим Протоколом до Конвенції про транскордонне забруднення повітря 

на великі відстані 1979 року (ЄМЕП).  

Відповідний протокол прийнятий для забезпечення фінансування 

Спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря 

на великі відстані в Європі (ЄМЕП), яке первинно забезпечувалось за рахунок 

бюджету ЮНЕП. Згідно з Протоколом, фінансування ЄМЕП призначене для 

покриття річних витрат міжнародних центрів, які співпрацюють у рамках 

ЄМЕП, пов'язаних із виконанням діяльності, передбаченої у робочій програмі 

Керівного органу ЄМЕП. Таких центрів наразі є п'ять, вони розміщені у 

Норвегії (2), Австрії (2) та Росії (1). Програма ЄМЕП має три головні 

компоненти: збір даних про викиди, аналіз якості повітря та опадів, 

моделювання окремих аспектів атмосферного забруднення. 

Держави роблять обов'язкові та добровільні внески до Загального 

цільового фонду Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі 

відстані. Розмір обов'язкових внесків визначається відповідно до шкали, що 

міститься у додатку до Протоколу. Ця шкала була змінена у 2004 році (розмір 

частки України був зменшений з 2,6% до 0,1234%) [177, c. 78]. 

Протокол визначає механізм та порядок забезпечення фінансування 

Спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря 

на великі відстані в Європі та не встановлює вимог до держави з розроблення і 

прийняття спеціального законодавства з розглядуваних питань. Виплати, що 

здійснюються за рахунок державного бюджету, регулюються спеціальним 

законом, що приймається на відповідний рік. 

Отже, ратифіковані Україною європейські конвенції відіграють важливу 

роль для покращення якості охорони навколишнього природного середовища 

на нашому континенті. Європейські міжнародні об’єднання консолідують 

зусилля кожної країни у покращенні екологічної ситуації та сприяють 

максимальному узгодженню принципів, програм, стратегій та напрямків 

розвитку і збереження екології Європи для її наступних поколінь. 
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Основними напрямками впливу та додаткової регламентації європейських 

конвенцій в режимі як «твердого», так і «м’якого» права є охорона біологічного 

та ландшафтного різноманіття, охорона флори та фауни і природних середовищ 

Європи. Поява Спільної програми спостереження й оцінки поширення 

забруднювачів повітря на великі відстані в Європі історично пов’язана із 

історією самої Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі 

відстані. Адже саме прийняттям цього міжнародного договору держави 

відреагували на зроблене в кінці 1960-х років відкриття, яке констатувало 

величезну шкоду, завдану кислотами озерам і річкам в Скандинавських країнах, 

що виникла з джерел, розташованих в центральній Європі і Великобританії за 

сотні кілометрів від районів кислотних осадів. Тобто вперше така шкода була 

науково підтверджена саме на території нашого континенту. Тому не дивно, що 

окремим Протоколом була закріплена й Спільна програма спостереження й 

оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстані в Європі (ЄМЕП). 

Роль проаналізованих вище конвенцій для Європи та України має 

континентальне значення, адже всі європейські держави повинні бути 

максимально зацікавлені у покращенні регламентації відносин у сфері охорони 

довкілля та відчувають відповідальність за збереження окремих його 

компонентів на території континенту. Розвинені країни вже давно усвідомили 

важливість забезпечення охорони довкілля на своїй суверенній території, але 

для отримання належного результату потребують підтримки та розуміння й від 

країн Європи, які розвиваються. Це ще раз підтверджує транскордонний 

характер практично всіх екологічних проблем як європейського, так і світового 

масштабу. Натомість країнам, що розвиваються, бракує фінансування для 

покращення якості довкілля на своїй території. Саме для цього укладаються 

міжнародні договори, які часто передбачають необхідність обміну інформацією 

та досвідом у вирішенні поточних проблем, а в окремих випадках спрощують 

отримання фінансової допомоги від інших країн чи організацій та фондів 

екологічного спрямування. 
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Ратифікація і дотримання Україною європейських конвенцій у сфері 

охорони довкілля належить до важливих пріоритетів стосовно гарантій 

екологічної безпеки на національному, регіональному та міжнародному рівнях. 

Тим більше, враховуючи те, що екологічна безпека є складовою національної 

безпеки, важливо узгоджувати основні напрями екологічної політики зі 

стратегією зовнішньої політики нашої держави. 

На жаль, вже третій рік дотримання Україною низки еколого-правових 

зобов’язань є практично неможливим. Крім того, враховуючи окупацію Криму 

та військові дії на Сході України у зв’язку із збройним конфліктом з Росією 

існує небезпека, що вирішення екологічних проблем відійде на другий план. 

Адже саме збройні конфлікти є однієї із найбільш серйозних причин 

погіршення стану та деградації навколишнього природного середовища згідно 

даних ООН.  

Фахівці з міжнародної економіки підкреслюють, що контрольованість 

державою своїх кордонів і політична стабільність значною мірою впливають на 

економічне зростання, адже війни, конфлікти й суперечки є найбільшими 

руйнівними факторами впливу на економіку, оскільки за умов війни 

виробництво, споживання, заощадження та інвестиції змінюються, 

спричиняючи падіння ВВП та рецесію економіки [195, c. 14–15]. Зрозуміло, що 

економічний занепад неминуче спричинить негативні зміни у всіх сферах 

суспільного життя, в тому числі економічній, соціальній та екологічній 

(особливо стосовно біологічного та ландшафтного різноманіття) складових 

концепції сталого розвитку. На даний момент екологи лише підраховують 

шкоду, завдану російською агресією та військовими діями Україні, її народу, 

економіці та довкіллю [162]. 

Проблеми імплементації європейських конвенцій у національне 

законодавство України схожі за своїм характером із проблемами імплементації 

глобальних міжнародних договорів. Це, зокрема: 
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1) відсутність належного та якісного нормативного забезпечення 

імплементаційних процесів після ратифікації європейських конвенцій 

(Бернська конвенція, Угода про збереження популяцій європейських кажанів); 

2) існування колізій серед національних правових норм в окремих сферах; 

3) недотримання процедури звітування і «перебільшення» результатів у 

процесі імплементації; 

4) слабке інституційне та фінансове забезпечення; 

5) неякісне залучення громадськості до співпраці з державою; 

6) спроба нівелювати або заперечувати окремі проблеми, що пов’язані із 

довкіллям України; 

7) слабка відповідальність за недотримання норм міжнародного договору 

(наприклад, справа щодо України стосовно каналу у гирлі Бистрому); 

8) неефективний таксовий метод визначення розмірів санкцій за вчинене 

екологічне правопорушення. 

Для покращення результатів імплементації європейських конвенцій у 

сфері охорони довкілля необхідно: 1) враховуючи зарубіжний досвід, внести 

зміни до національного законодавства, а саме до Законів України «Про 

тваринний світ», «Про пестициди та агрохімікати», у Кодекс про 

адміністративні правопорушення та у Кримінальний кодекс України, а також до 

Постанови КМУ «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення 

або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної 

книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування 

(зростання)»; 2) розробити та прийняти спеціальний закон про ландшафти, який 

визначатиме на основі впровадження інтегрованого управління ландшафтами 

правові та організаційні засади охорони, планування, організації, регулювання, 

моніторингу, контролю та обліку ландшафтів на державному, регіональному, 

місцевому рівнях із урахуванням різноманітності їхньої  природної, культурно-

історичної та естетичної цінності та економічного розвитку; 3) скасувати усі 

застереження з української сторони, передбачені до Конвенції про охорону 

дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі; 4) об’єктивно 
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оцінювати ефективність виконання Україною європейських конвенцій та 

реально відображати їх результати у Національних імплементаційних звітах;  

5) застосувати усі можливі заходи для усунення порушень екологічного 

законодавства, виявлених Постійним комітетом; 6) розробити програму дій 

щодо покращення правового регулювання, забезпечення превентивних заходів 

та суттєве посилення санкцій за навмисне добування, відлов або вбивство 

кажанів, знищення або пошкодження місць схованок кажанів; 7) передбачити у 

державному бюджеті належне фінансування заходів, пов’язаних із 

імплементацією європейських конвенцій. 

 

2.3. Регіональні (локальні) договори як джерела екологічного права 

України 

 

Поряд з універсальним співробітництвом у сфері охорони довкілля і 

відповідним йому універсальним рівнем охорони навколишнього середовища, 

виділяють співробітництво на регіональному, субрегіональному і 

двосторонньому рівнях і відповідні їм міжнародно-правові інструменти. 

Значимість регіонального співробітництва у сфері охорони довкілля 

визначається наявністю специфічних природоохоронних проблем 

регіонального характеру [184, c. 766]. 

Загальноприйнятим критерієм виділення регіональних відносин держав і 

регіональних міжнародно-правових норм, які регулюють ці відносини, є 

суб’єктно-територіальна ознака [190].  Саме на цій основі утворюється 

структура існуючих регіональних організацій. Своєрідність регіонального 

співробітництва у сфері охорони довкілля полягає в тому, що воно формується 

під впливом екологічних факторів поряд з політико-географічними [209, c. 318]. 

Варто наголосити, що вже на стадії підготовки Стокгольмської конференції 

1972 року урядові експерти, які готували проекти майбутніх рішень 

конференції, спеціально вказували на значення як географічних, так й 
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екологічних факторів для формування сфери регіонального природоохоронного 

співробітництва. 

Отже, особливість цих угод полягає в бажанні суб’єктів міжнародного 

права забезпечити належну охорону та сталий розвиток окремих унікальних 

природних ресурсів, зокрема, гірських масивів, водних об’єктів, їх флори та 

фауни тощо. Також держави інколи наперед встановлюють правила поведінки 

між собою на випадок екологічної загрози, стихійних лих чи інших 

надзвичайних ситуацій, що негативно впливають на стан довкілля. 

Як зазначає Т.Р. Короткий, крім інших переваг важливим фактором 

звернення держав до регіональних форм співробітництва є чітко виражена 

регіональна відокремленість екологічних проблем, наявність природних та 

просторових рамок їх прояву, інтерес конкретних держав до вирішення цих 

проблем, що обумовлює доцільність їх вирішення саме на регіональному рівні, 

полегшує завдання визначення конвенційного регіону, а також коло держав-

учасниць регіональних угод [184, c. 766].  

Прикладом міжнародних угод регіонального (локального) рівня як 

джерел екологічного права є Альпійська конвенція, Конвенція із захисту ріки 

Рейн, Міжнародна рамкова угода про басейн ріки Сава, Акт, що стосується 

судноплавства й економічного співробітництва між державами басейну річки 

Нігер, Договір про басейн ріки Ла-Плата, Барселонська конвенція про захист 

Середземного моря від забруднення, Конвенція про захист морського 

середовища Балтійського моря, Конвенція про захист озера Констанца від 

забрудення тощо. Особливо важливе значення регіональний рівень 

співробітництва відіграє у сфері охорони морського середовища, що 

відображається великою кількістю різноманітних регіональних міжнародних 

договорів, які стосуються особливо уразливих акваторій. 

Нашою державою ратифіковано три регіональні міжнародні договори, які 

стали джерелами екологічного права України. Це Конвенція щодо 

співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай [100, 

 ст. 143] Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат [104, 
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cт.383] та Протоколи до неї, Конвенція про захист Чорного моря від 

забруднення [97, cт. 172] та Протоколи до неї. При аналізі цих договорів 

необхідно звернути увагу на їх імплементацію на національному рівні, зокрема, 

на нормативно-правові акти, прийняті для реалізації цих договорів, а також 

узагальнити проблеми, які виникають в Україні після ратифікації регіональних 

міжнародних договорів у сфері охорони довкілля. 

Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому 

використанню ріки Дунай (далі – Конвенція про охорону ріки Дунай) лежить в 

основі міжнародного співробітництва та транскородонного управління водними 

ресурсами в басейні ріки Дунай. Головна мета конвенції – досягнення сталого 

та збалансованого управління водними ресурсами, включаючи збереження, 

покращання та раціональне використання наземних і підземних вод водозбірної 

площі р. Дунай. 

Правове регулювання охорони та сталого використання ріки Дунай 

здійснюється законодавством України, що загалом спрямоване на збереження, 

охорону та раціональне використання вод та водних ресурсів. Провідне місце 

серед них посідає Водний кодекс України, який встановлює вимоги щодо 

нормативів у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів 

(нормативи екологічної безпеки водокористування, екологічний норматив 

якості водних об'єктів, нормативи гранично допустимого скидання 

забруднюючих речовин, галузеві технологічні нормативи утворення речовин, 

що скидаються у водні об'єкти, технологічні нормативи використання води), 

дозвільного принципу спеціального водокористування та платності такого, 

умови скидання зворотних вод у водні об'єкти, особливостей користування 

річками, заходи з охорони вод тощо. 

На конкретизацію вимог, встановлених Законом, прийнято і підзаконні 

нормативно-правові акти, що регулюють охорону і використання водних 

ресурсів України, у тому числі і р. Дунай. Наприклад, це Правила охорони 

поверхневих вод від забруднення зворотними водами [79], Порядок 

розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання 



126 

 

 

забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких 

нормується [84]. 

Національне законодавство не зовсім адекватно відображає принципи, які 

закріплює Конвенція про охорону ріки Дунай, зокрема, принцип «забруднювач 

платить», а також принцип басейнового управління. Наприклад, законодавчо 

закріплена згадка про басейновий принцип управління до певного часу існувала 

лише в 13 статті Водного кодексу, його деталізація була відсутня, не визначено 

уповноваженого органу, який повинен впроваджувати цей принцип, не було 

згадки про порядок розробки планів управління басейнами річок тощо. 

Ситуація покращилася із прийняттям ВРУ Проекту Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих 

підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом [74]. Закон 

спрямований на встановлення правових норм щодо запровадження системи 

інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом 

шляхом: гідрографічного та водогосподарського районування території 

України; розроблення Планів управління річковими басейнами; розроблення 

водогосподарських балансів; визначення повноважень центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Реалізація 

положень цього закону дозволить удосконалити законодавство України у 

питаннях впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами 

відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС [73]. 

В організаційно-інституційному плані взаємодія в управлінні 

водогосподарською і водоохоронною діяльністю за басейновим принципом 

поступово налагоджується і суттєво зміниться із прийняттям вищезазначеного 

законопроекту. Станом на сьогодні у Держводагенстві України [147] вже 

створені декілька басейнових управлінь водних ресурсів: річки Рось (БУВР р. 

Рось); річки Південний Буг (БУВР р. Південний Буг); Деснянське БУВР; 

Західно-Бузьке БУВР; Дніпровське БУВР; Дністровсько-Прутське БУВР; 

Дунайське БУВР; Кримське БУВР; Сіверсько-Донецьке БУВР. Також у 

структурі цього агентства діють управління каналів: Головного Каховського 
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магістрального каналу (УГКМК); Дніпро – Донбас (УКДД); Дніпро – Інгулець 

(УКДІ); Інгулецької зрошувальної системи (УКІЗС) та Північно-Кримського 

каналу (УПКК). Крім цього, в кожній області існують обласні виробничі 

управління водного господарства. 

Дунайське БУВР  у межах своїх повноважень відповідно до 

законодавства забезпечує у межах басейну Дунаю на території Одеської області 

реалізацію державної політики у сфері управління, використання, збереження 

та відтворення водних ресурсів, розвитку водного господарства, експлуатації 

водних об'єктів, гідротехнічних споруд, вирішує разом з органами виконавчої 

влади та іншими організаціями, установами, підприємствами питання 

забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, а також 

координує діяльність організацій, що належать до сфери управління 

Держводагенства, у межах басейну Дунаю із зазначених питань. 

Отже, принцип басейнового управління стосовно ріки Дунай 

перетворився із міжнародно-правового стандарту, закріпленого у Конвенції про 

охорону ріки Дунай, у цілу низку національних норм, включаючи існування 

спеціально уповноваженого органу – Дунайського БУВР, що є проявом 

інституційного забезпечення міжнародно-правових стандартів у галузі охорони 

довкілля. 

Отже, із прийняттям Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними 

ресурсами за басейновим принципом ВРУ врахувала частину зауважень 

експертів. Застосування положень цього закону сприятиме реалізації державної 

водної політики щодо подальшого збереження і відтворення водних ресурсів, 

впровадження інтегрованого управління водними ресурсами, адаптації водного 

законодавства до законодавства ЄС, визначення шляхів розбудови та 

удосконалення водогосподарського комплексу України, в т.ч. ріки Дунай. 

Гірські регіони є унікальним природним середовищем, важливим 

резерватом біорізноманіття та рідкісних видів, мають значну господарську, 

соціальну та культурну цінність. Альпи та Карпати – найбільші гірські системи 
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Європи, враховуючи їхнє економічне, екологічне та рекреаційне значення та 

транскордонне розташування, стали об’єктами міжнародних правовідносин 

держав на рубежі XXI ст. з укладенням Альпійської та Карпатської конвенцій. 

Ці конвенції є першими міжнародними договорами, які присвячені питанням 

охорони і розвитку конкретних гірських регіонів [256]. Обидві конвенції 

служать основою для внутрішнього та транскордонного співробітництва, 

платформою для розробки та реалізації спільних політик, стратегій, програм і 

проектів зі збалансованого розвитку [194]. 

П.М. Сухорольський слушно зазначає, що численні обставини, пов’язані з 

особливостями змісту й виконання міжнародних договорів у сфері охорони 

довкілля, зі специфікою гірських екосистем як об’єктів міжнародно-правового 

регулювання тощо, актуалізують питання запровадження ефективних 

механізмів реалізації цих конвенцій [255]. 

Альпійська конвенція демонструє позитивну модель узгоджених зусиль із 

захисту гірських екосистем. Конвенція сприяла поглибленню співпраці між 

державами та розширила їхні зобов’язання стосовно сталого розвитку цього 

регіону. Альпійська конвенція набрала чинності 6 червня 1995 року і була 

прийнята через необхідність узгодженої політики держав гірського регіону у 

сфері туризму, транспорту, управління лісовим господарством, сільського 

господарства, просторового планування, економіки, охоронюваних територій та 

енергетики, а також через потребу мінімізувати негативні наслідки на довкілля 

внаслідок великого напливу туристів та дорожній рух, які є характерними для 

цього регіону. У зв'язку з розширенням ЄС на схід такі ж проблеми можуть 

виникати в Карпатах. Крім того, бідність і безробіття – це питання, які можливо 

буде вирішити за допомогою сталого використання природних ресурсів Карпат 

[239, c. 15–16]. У Карпатському регіоні існує можливість використання і 

врахування багаторічного досвіду застосування Альпійської конвенції, як 

найпершого міжнародно-правового інструменту в сфері захисту гірського 

регіону. 
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Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат (коротка 

назва – Карпатська конвенція) є рамковим документом, а це означає, що всі 

сфери людської діяльності у гірських регіонах, які потребують регулювання, 

виділені в окремі блоки (статті), які описують тільки загальну політику та 

загальні пріоритети щодо вирішення соціальних, економічних та екологічних 

проблем. Конвенція практично не встановлює конкретних зобов'язань. Згодом з 

кожного пріоритетного напрямку мають розроблятися спеціальні Протоколи – 

документи, які стосуватимуться окремої сфери дії конвенції, проблем та 

перспектив щодо їх вирішення у майбутньому. На даний момент існує два 

таких Протоколи: Протокол про збереження і стале використання біологічного 

та ландшафтного різноманіття [101, cт. 17] і Протокол про стале управління 

лісами [102, cт. 621]. 

Метою Карпатської конвенції є забезпечення комплексного і 

збалансованого підходу до управління земельними ресурсами, збереження та 

сталого використання біологічного та ландшафтного різноманіття, 

просторового планування, сталого та комплексного управління водними та 

річковими басейнами, сталого ведення сільського і лісового господарств, 

сталого транспорту та інфраструктури, сталого туризму, промисловості й 

енергетики, культурної спадщини та традиційного ремесла, екологічної оцінки, 

екологічного моніторингу та раннього попередження негативних наслідків для 

довкілля, підвищення обізнаності, екологічної освіти та участі громадськості в 

охороні довкілля. Конвенція не містить положень щодо звітування про її 

виконання сторонами, а депозитарієм Конвенції є Уряд України. 

При досягненні цілей, зазначених у Карпатській конвенції, держави 

вживають відповідних заходів у сферах, охоплених у статтях 4–13 цієї 

Конвенції, підтримуючи: a) принципи запобігання та застереження, б) принцип 

«забруднювач платить», в) участь громадськості та залучення заінтересованих 

організацій, г) транскордонна співпраця, д) інтегроване планування та 

управління земельними та водними ресурсами, е) програмний підхід,  

є) екосистемний підхід. 
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Екосистемний підхід – це відносно новий принцип в екологічному праві, 

який у науковій еколого-правовій літературі відображений, зокрема: в 

екосистемному та басейновому принципах інституційно-функціонального 

забезпечення реалізації екологічної політики держави, в принципі забезпечення 

екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги (В.І. Андрейцев) 

[142, c. 51]; в принципі системності та комплектності у регулюванні 

екологічних відносин (Ю.С. Шемшученко) [181, c. 19]; в принципах правового 

забезпечення комплексного підходу до використання та відтворення природних 

ресурсів, охорони навколишнього середовища, правового забезпечення 

гармонійної взаємодії суспільства і природи (Г.В. Анісімов [144, c. 34, 37], 

І.І.Каракаш [193, c.37, 39]); в принципі екосистемності у правовому 

регулюванні екологічних відносин (М.М. Бринчук) [198, c. 78]. Отже, 

екосистемний підхід як важливий сучасний прогресивний принцип 

екологічного права закріплений у Карпатській конвенції для надання 

додаткових гарантій та затвердження пріоритетності у забезпеченні реалізації 

концепції сталого розвитку у процесі правової охорони цього гірського масиву. 

Зміст принципу екосистемності пропонується розглядатись крізь призму 

необхідності збереження екологічно безпечного середовища для життя та 

здоров’я нинішнього та майбутнього поколінь, генофонду людини та усього 

живого, що забезпечується нормами права екологічної безпеки як 

перспективної підгалузі екологічного права [143, c. 22]. Будь-яка діяльність, і, 

насамперед, господарська повинна здійснюватися з урахуванням законів 

екології (екосистемних законів) – екологічної комплементарності 

(доповнюваності), екологічної конгруентності (відповідності), внутрішньої 

динамічної рівноваги, екологічної кореляції, еволюційно-екологічної 

невідворотності та багатьох інших [244]. Екосистемний підхід, як визначає його 

Конвенція про охорону біологічного різноманіття, це стратегія для 

«інтегрованого управління землею, водою та живими організмами, яка 

допомагає, сприяє збереженню та сталому використанню на рівній основі». При 

забезпеченні змісту екосистемного підходу у процесі охорони та забезпечення 
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сталого розвитку Карпатського регіону ключову роль відіграє Карпатська 

конвенція, імплементація якої створює передумови для управління 

екосистемою цього гірського масиву. 

Реалізація принципу екосистемності має відбуватися з урахуванням 

можливості природних процесів до саморегуляції та самовідновлення, 

прогнозування ступеню змінюваності біосфери в результаті здійснення 

відновлювальних заходів природоохоронного характеру, розвитку еколого-

правової свідомості та культури, формування екологічного світогляду [237,  

c. 79]. 

На виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію Закону України 

«Про ратифікацію Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат», 

та з метою здійснення скоординованої діяльності щодо впровадження положень 

Карпатської Конвенції Мінприроди прийняло Наказ №535 від 31 грудня 2004 

року «Про створення Координаційної ради з виконання положень Рамкової 

конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат» [109]. Цим Наказом 

утворена вищевказана Координаційна рада та затверджено Положення про неї. 

Для імплементації Конвенції КМУ Розпорядженням від 16 січня  

2007 року № 11-р схвалив Стратегію виконання Рамкової конвенції про 

охорону та сталий розвиток Карпат [112]. Мета Стратегії полягає у забезпеченні 

збереження та відновлення унікальних природних комплексів Карпат, що 

мають важливе природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє, рекреаційне, 

оздоровче і ресурсне значення, запобіганні негативному впливові на гірські 

екосистеми та організації скоординованої з екологічної точки зору діяльності в 

Карпатському регіоні. Реалізація Стратегії передбачена у два етапи: 1) перший 

етап (2007–2012 роки): запровадження екологічно збалансованого підходу до 

збереження і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, 

оптимізація управління земельними, водними ресурсами, річковими басейнами, 

сільським та лісовим господарством, транспортом, туризмом та плануванням 

інфраструктури, поліпшення правового забезпечення з питань збереження та 

невиснажливого використання біорізноманіття з метою приведення його у 
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відповідність з міжнародними вимогами, удосконалення системи регулювання 

невиснажливого використання біоресурсів з урахуванням інтересів різних 

секторів економіки та місцевого населення, а також активізація процесу 

формування екомережі Карпат; 2) другий етап (2013–2020 роки): забезпечення 

державного і громадського контролю за виконанням вимог Карпатської 

конвенції, впровадження ефективного механізму управління Карпатською 

екомережею та її компонентами. 

Вирішення питання щодо ефективного залучення державних установ, 

провідних наукових установ, бізнесу та громадськості до впровадження 

положень Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат і 

регіональних інструментів розглядається одним з основних завдань 

національної екологічної політики у питаннях припинення втрат біо- та 

ландшафтного різноманіття, екомережі, розвиток заповідної справи, що 

передбачається у Концепції національної екологічної політики України на 

період до 2020 року, схваленої Розпорядженням КМУ від 17 жовтня 2007 року 

№ 880-р [66, c. 170]. 

За звітом Мінприроди за перше півріччя 2014 року, у рамках виконання 

Карпатської конвенції, здійснювалася підготовка до підписання проекту 

Протоколу про сталий транспорт до Карпатської конвенції, схвалення 

Стратегічного плану дій з впровадження Протоколу зі сталого управління 

лісами, формату національного звіту щодо впровадження Протоколу про 

збереження і стале використання біологічного і ландшафтного, Червоних 

списків видів та середовищ існування Карпат, списків інвазійних видів тощо 

[175]. У червні 2015 року Міністр інфраструктури від імені Уряду України 

підписав Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та 

сталий розвиток Карпат, проте наразі цей протокол ще не ратифікований. 

Отже, для ефективного застосування норм Карпатської конвенції 

необхідно детально розробити організаційно-правовий механізм дії кожної з її 

статей, а саме ратифікувати Протокол про сталий транспорт та Протокол про 

сталий туризм в рамках Карпатської конвенції, внести зміни до національного 
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законодавства, визначити чітку програму взаємодії держав Карпатського 

регіону для розвитку гірських територій, насамперед, у соціально-економічній 

та екологічній сферах. Одним із важливих напрямків, котрий необхідно 

враховувати при імплементації норм Карпатської конвенції, є узгодження 

організаційно-правових заходів держав Карпатського регіону у сфері охорони 

довкілля із стратегією розбудови Всеєвропейської екологічної мережі для 

збереження природної та культурної спадщини Карпат. 

Перехід до ринкової системи і вступ до Європейського Союзу більшості 

країн Карпатського регіону відображають значні зміни в соціально-економічній 

системі регіону в зв’язку з необхідністю поєднати економічний розвиток із 

захистом довкілля [239, c. 17]. 

Серед існуючих законодавчих, ресурсних та організаційних перешкод 

реалізації завдань та принципів Карпатської конвенції в Україні фахівці 

виділяють: 1) відсутність національної програми екологічної безпеки Карпат;  

2) недостатні санкції юридичної відповідальності за екологічні 

правопорушення; 3) недостатній рівень імплементації Карпатської конвенції;  

4) недостатня методологічна база виконання вимог Стратегії Карпатської 

конвенції; 5) неузгодженість складових розвитку Буковинських Карпат;  

6) недостатнє впровадження природозахисних технологій; 7) відсутність 

тематичних просторово-космічних досліджень; 8) слабка соціальна база;  

9) незадовільний економічний стан; 10) неузгодженість дій галузевих управлінь 

і відомств [148, c. 64]. 

Основними проблемами при реалізації Карпатської конвенції є 

декларативність норм, що не передбачають конкретних механізмів їх 

застосування та відсутність прямого державного фінансування заходів, які 

могли б пришвидшити належну імплементацію даного міжнародного договору. 

Необхідно деталізувати законодавство по охороні Карпат, активізувати 

інституційну діяльність, ратифікувати Протокол про сталий транспорт та 

підписати й ратифікувати Протокол про сталий туризм в рамках Карпатської 

конвенції, прийняти покроковий план втілення Конвенції та протоколів до неї 
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на найближчі роки (адже термін дії Стратегії виконання Рамкової конвенції про 

охорону та сталий розвиток Карпат закінчується у 2020 році, а План заходів до 

неї передбачав терміни до 2012 року) та залучити належне фінансування для 

забезпечення цілей міжнародного договору. 

 4 лютого 1994 року Україною було ратифіковано Конвенцію про захист 

Чорного моря від забруднення (далі – Бухарестська конвенція). Ця Конвенція 

є рамковою та встановлює загальні зобов'язання держав з метою скорочення і 

збереження під контролем забруднення морського середовища Чорного моря, 

запобігання йому, а також з метою захисту і збереження середовища. Дія 

конвенції поширюється і на територіальні води та виключні економічні зони в 

Чорному морі держав-учасниць конвенції. До основних питань, що 

регулюються конвенцією, належать: контроль та запобігання забрудненню, 

збереження живих ресурсів (біорізноманіття), науково-технічне 

співробітництво та моніторинг. Деякі з цих питань є предметом окремих 

протоколів, три з яких були прийняті разом з конвенцією і складають її 

невід'ємну частину.  

Конвенція не містить зобов'язань щодо звітування про її імплементацію 

чи виконання. Органи, що створені у рамках конвенції (Конференція сторін, 

Тимчасовий секретаріат (ЮНЕП), Робочі групи, Комітет з імплементації), 

поширюють свої функції і на протоколи до неї. Сторони конвенції уклали 

окрему Угоду про привілеї та імунітети Комісії із захисту Чорного моря від 

забруднення (28.04.2000 року) [107, cт/ 256]. 

На виконання Конвенції про захист Чорного моря від забруднення в 

Україні ухвалено декілька програмних документів. Однією з перших була 

Концепція охорони та відтворення навколишнього природного середовища 

Азовського і Чорного морів [49, c. 77], затверджена Постановою КМУ від 10 

липня 1998 р. №1057. Метою цієї Концепції є запобігання збільшенню 

антропогенного тиску на навколишнє середовище Азовського та Чорного 

морів, сприяння розвитку екологічно безпечних видів діяльності в Азово-

Чорноморському регіоні, збереження і відтворення біологічного різноманіття та 
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біологічних ресурсів морів до рівня, який сприятиме збалансованому розвитку 

приморських регіонів.  

Законом України від 22 березня 2001 року №2333-III затверджено 

Загальнодержавну програму охорони та відтворення довкілля Азовського і 

Чорного морів [18, ст. 135]. Метою Програми є розроблення державної 

політики, стратегії та плану дій, спрямованих на запобігання зростанню 

антропогенного тиску на довкілля Азовського і Чорного морів, сприяння 

розвитку екологічно безпечних видів діяльності в Азово-Чорноморському 

регіоні, збереження і відтворення біологічного різноманіття та ресурсів морів, 

створення сприятливих умов для проживання, оздоровлення та відпочинку 

населення. Для забезпечення реалізації Програми передбачається розроблення 

та прийняття нормативно-правових актів, що стосуються зменшення рівня 

забруднення морів та антропогенного навантаження на їх екосистеми, 

зниження ризику для здоров'я людини, пов'язаного із забрудненням морських 

вод та прибережної смуги, збереження та відтворення біологічного 

різноманіття, природних ландшафтів та місць існування біологічних видів, 

розвитку аквакультурної діяльності, запобігання руйнуванню морського берега, 

створення системи інтегрованого управління природокористуванням у 

прибережній смузі Азовського і Чорного морів та розвитку екологічного 

(зеленого) туризму. 

Отже, загалом у правотворчій сфері спостерігається позитивна ситуація із 

реалізацією Бухарестської конвенції. Законодавство України достатньо регулює 

питання, які охоплюються зобов’язаннями за цією конвенцією. Правове 

регулювання захисту моря передбачене у низці законів України (зокрема, 

Земельному кодексі України, Водному кодексі України, Кримінальному кодексі 

України, Законах України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про природно заповідний фонд України», «Про тваринний 

світ», «Про рослинний світ», «Про аквакультуру», «Про виключну (морську) 

економічну зону України» тощо) та підзаконних нормативно-правових актах 

(зокрема, це Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря 
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України від забруднення та засмічення, Постанова КМУ «Про затвердження 

такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок 

забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і 

внутрішніх морських вод України», Положення про класифікацію, порядок 

розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами тощо). 

В інституційній сфері помітний певний регрес, у першу чергу пов’язаний 

із ліквідацією спеціального підрозділу, що займався охороною Чорного моря. 

Ні громадськість, ні інші суб’єкти не піднімають питання недотримання 

Україною зобов’язань за Бухарестською конвенцією. Згідно висновків в рамках 

«Оцінки екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною 

та ЄС» [235] така ситуація пов’язана із рамковим характером положень 

Конвенції та інформаційно-науковим спрямуванням роботи, відсутністю 

зобов’язань щодо звітування та відсутністю будь-якого контролю за 

дотриманням на наднаціональному рівні. 

Проте варто зазначити, що такі висновки експерти напрацювали та 

опублікували ще у 2013 році. На даному етапі гострою проблемою є те, що 

Російська Федерація неправомірно анексувала Автономну Республіку Крим, 

чим порушила цілу низку принципів міжнародного публічного права та 

міжнародно-правових договорів, в тому числі статтю ІІІ Бухарестської 

конвенції, де зазначається, що держави беруть участь у цій Конвенції на основі 

повної рівності прав і обов'язків, поважання національного суверенітету і 

незалежності, невтручань в їхні внутрішні справи, взаємної вигоди та інших 

відповідних принципів і норм міжнародного права. 

Згідно останніх аналітичних досліджень на даний момент Україна не має 

можливості виконувати свої зобов’язання за низкою міжнародних договорів, 

стороною яких вона є. Це стосується питань звітування, моніторингу, 

проведення певних заходів та їх фінансування, в тому числі, в рамках Конвенції 

про захист Чорного моря від забруднення та низки протоколів до неї, Угоди про 

збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої 

акваторії Атлантичного океану, Рамсарської конвенції тощо. Україні варто 
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подати відповідні заяви до органів міжнародних угод у сфері охорони довкілля 

щодо її тимчасової неможливості належним чином виконувати свої 

зобов’язання. Найкритичніша ситуація з тими міжнародними угодами у сфері 

довкілля, в яких Росія не є стороною. Тобто сподіватись на будь-яку діяльність, 

спрямовану на вирішення певних екологічних проблем з боку Росії, немає 

підстав [231]. 

Тому для України не видається можливим на даному етапі повною мірою 

виконувати свої зобов’язання на території, яка їй зараз непідконтрольна. 

Доречною є пропозиція експертів стосовно залучення до цієї ситуації усіх 

можливих організацій, які діють у рамках численних міжнародних договорів, у 

тому числі Конвенції про захист Чорного моря від забруднення. Адже 

невизнання цієї проблеми на міжнародному рівні дозволить Росії продовжувати 

подальшу узурпацію влади на півострові. 

Значення регіональних (локальних) міжнародних угод полягає у 

створенні нормативного підґрунтя для сторін (держав) конкретного 

міжнародного екологічного договору формувати ефективну співпрацю між 

собою стосовно об’єктів цих угод, покращувати внутрішню політику, 

забезпечувати охорону довкілля стосовно визначеного регіону (природного 

ресурсу чи середовища), зобов’язуватися виділяти фінансування на розвиток 

регіону та як наслідок – досягти максимального результату стосовно концепції 

сталого розвитку на рівні локальних систем у сфері охорони довкілля. Ці 

договори поєднують в собі охорону довкілля і життя місцевих громад з 

питаннями сталого розвитку шляхом всебічного спостереження та контролю за 

конкретним унікальним географічним регіоном. Географічний принцип та 

створення інституцій і рамок для співпраці між людьми, зацікавленими у 

збереженні конкретного природного ресурсу чи середовища та (в результаті) 

довкілля в цілому, є основним здобутком та цінністю локальних міжнародних 

конвенцій як джерел екологічного права. 

Ратифікація регіональних міжнародних угод відображає бажання України 

забезпечувати екологічний захист відповідних природних ресурсів та 
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середовищ. У разі покращення якості імплементації цих договорів та 

переорієнтації державного фінансування на потреби відповідних регіонів наша 

держава зможе покращити власні екологічно-значимі показники та забезпечити 

захист довкілля на потрібному рівні. 

Аналіз регіональних конвенцій у сфері охорони довкілля дозволяє 

стверджувати, що належна їх імплементація є найбільш дієвим інструментом 

ефективної реалізації положень прогресивних міжнародно-правових стандартів, 

спрямованих на охорону, збереження та відтворення ландшафтного та 

біологічного різноманіття окремого географічного регіону чи природного 

комплексу (Карпати, Чорне море, ріка Дунай). Транскордонний характер таких 

природних комплексів спонукає держави до узгодження взаємних зусиль та 

координації спільних міждержавних програм (заходів) для охорони 

біорізноманіття, притаманного саме цим географічним регіонам. Цей критерій 

покладений в основу побудови національної екомережі України у складі 

Всеєвропейської екологічної мережі. 

Позитивно, що в Україні прийнято цілу низку законів та підзаконних 

нормативно-правових актів, що дозволяють рамковим міжнародним договорам 

про охорону і збереження природних ресурсів окремих географічних регіонів, 

котрі у своїй основі містять багато декларативних норм, стати повноцінними 

джерелами екологічного права України через їх конкретизацію і детальну 

регламентацію відповідної сфери відносин національним законодавством. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Основними сферами правового впливу глобальних міжнародних 

договорів є запобігання забрудненню атмосферного повітря, руйнуванню 

озонового шару, зміні клімату, втраті біологічного різноманіття та забрудненню 

довкілля токсичними і небезпечними речовинами. Встановлення міжнародно-

правових стандартів у сфері охорони довкілля запобігає погіршенню загального 

стану навколишнього природного середовища, забезпечує охорону та 
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здійснення контролю за використанням природних ресурсів, регламентує будь-

яку торгівлю, що може негативно відобразитися на довкіллі, а також дозволяє 

ефективно здійснювати оцінку антропогенного впливу на довкілля.  

2. Європейські конвенції як окремий вид джерел екологічного права 

України відображають актуальні екологічні проблеми для європейського 

континенту: запобігання втратам біологічного та ландшафтного різноманіття, 

посилення охорони дикої флори і фауни та природних середовищ існування. 

3. Для покращення результатів імплементації європейських конвенцій у 

сфері охорони довкілля необхідно: 1) враховуючи зарубіжний досвід, внести 

зміни до національного законодавства, а саме до Законів України «Про 

тваринний світ», «Про пестициди та агрохімікати», у Кодекс про 

адміністративні правопорушення та у Кримінальний кодекс України, а також до 

Постанови КМУ «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення 

або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної 

книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування 

(зростання)»; 2) розробити та прийняти спеціальний закон про ландшафти, який 

визначатиме на основі впровадження інтегрованого управління ландшафтами 

правові та організаційні засади охорони, планування, організації, регулювання, 

моніторингу, контролю та обліку ландшафтів на державному, регіональному, 

місцевому рівнях із урахуванням різноманітності їхньої  природної, культурно-

історичної та естетичної цінності та економічного розвитку; 3) скасувати усі 

застереження з української сторони, передбачені у Конвенції про охорону дикої 

флори та фауни і природних середовищ існування в Європі; 4) об’єктивно 

оцінювати ефективність виконання Україною європейських конвенцій та 

реально відображати їх результати у Національних імплементаційних звітах; 5) 

застосувати усі можливі заходи для усунення порушень екологічного 

законодавства, виявлених Постійним комітетом; 6) розробити програму дій 

щодо покращення правового регулювання, забезпечення превентивних заходів 

та суттєве посилення санкцій за навмисне добування, відлов або вбивство 
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кажанів, знищення або пошкодження місць схованок кажанів; 7) передбачити у 

державному бюджеті належне фінансування заходів, пов’язаних із 

імплементацією європейських конвенцій. 

4. Ратифікація Україною регіональних міжнародних угод спрямована на 

забезпечення екологічного захисту відповідних природних ресурсів та 

середовищ транскордонного значення. У разі покращення якості імплементації 

цих договорів та переорієнтації державного фінансування на потреби 

відповідних регіонів наша держава підвищить рівень власних екологічно-

значимих стандартів та забезпечить захист довкілля на потрібному рівні. 

5. Метою регіональних (локальних) міжнародних еколого-правових угод 

є досягнення максимального результату стосовно концепції сталого розвитку на 

рівні локальних систем у сфері охорони довкілля. Ці договори поєднують в собі 

охорону довкілля і життя місцевих громад з питаннями сталого розвитку 

шляхом всебічного спостереження та контролю за конкретним унікальним 

географічним регіоном. 

6. Основною проблемою чинного законодавства України стосовно 

реалізації Карпатської конвенції є декларативний характер норм, які не 

передбачають конкретних механізмів їх реалізації, що могло би пришвидшити 

належну імплементацію даного регіонального міжнародного договору. 

Необхідно деталізувати законодавство по охороні Карпат, активізувати 

інституційну діяльність, ратифікувати Протокол про сталий транспорт та 

підписати й ратифікувати Протокол про сталий туризм в рамках Карпатської 

конвенції, прийняти покроковий план втілення Конвенції та протоколів до неї 

на найближчі роки та залучити належне фінансування для забезпечення цілей 

міжнародного договору на державному рівні та на рівні територіальних громад 

Карпатського регіону, а також активніше залучати альтернативні фінансові 

кошти. 

7. Об’єктивною перешкодою для якісного виконання Україною своїх 

міжнародних зобов’язань у сфері охорони довкілля стало порушення 
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державного суверенітету та територіальної цілісності через агресію Російської 

Федерації на Сході України та анексію Криму, що призвело до нищівних втрат 

біологічного та ландшафтного різноманіття на сході й півдні України та 

неможливості виконання, зокрема, регіональних угод України про охорону 

Чорного моря зі сторони Кримського узбережжя. 
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РОЗДІЛ 3 

АКТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  

ЯК ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

3.1. Апроксимація екологічного законодавства України до 

нормативно-правових актів Європейського Союзу 

 

Окремої уваги заслуговує аналіз впливу законодавства Європейського 

Союзу у сфері охорони довкілля на законодавство України, його адаптація, 

апроксимація, особливо в рамках останніх етапів інтеграційного зближення 

нашої країни із цим міждержавним утворенням. Саме у зв’язку із процесами 

апроксимації національного екологічного законодавства до джерел права ЄС, 

помітним є прогрес в екологічній політиці нашої держави, поступове 

вдосконалення і підвищення еколого-правових стандартів, які запроваджуються 

в Україні і наближення їх до вимог і нормативів, які вже давно і на практиці 

застосовуються в країнах-членах ЄС. 

Зміна геополітичної ситуації у світі, розпад біполярної системи 

міжнародних відносин пришвидшили інституціоналізацію Європейського 

Співтовариства та його перетворення у міждержавне угруповання з яскраво 

вираженим характером міжнародної організації [210, c. 323–324]. 

Незвичний термін «апроксимація» безпосередньо закріплений в Угоді про 

асоціацію між Україною та ЄС і застосовується в розумінні адаптації, 

впровадження, дослівно «наближення» національного законодавства до 

нормативно-правової бази ЄС. Цей термін не є новим. Наприклад, С.В. Грищак, 

виділяє такі форми адаптації законодавства: 1) апроксимація (лат. approximare – 

«наближення») – процес прийняття, внесення змін чи скасування правових 

норм з метою наближення положень національного законодавства до положень 

актів законодавства іншої держави, групи держав або міжнародної спільноти 

загалом; 2) імплементація (лат. impleo – «наповнення», «виконання») – 

правотворча діяльність держави з метою реалізації прийнятих відповідно до 
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міжнародного права зобов'язань; 3) транспозиція (лат. trānspositiō – 

«перекладання») – процес прийняття, внесення змін чи скасування правових 

норм з метою досягнення ідентичності з відповідними донорськими актами. 

Транспозиція може означати копіювання тексту законодавчого документа 

дослівно в національне законодавство або пряме посилання на міжнародний акт 

у національному законодавстві; 4) координація (лат. coordinatio – взаємне 

впорядкування) – процес узгодження тієї частини національного законодавства 

та практики його застосування, по якій наближення або транспозиція є 

неможливими або непотрібними. Іншими видами правової інтеграції С.В. 

Грищак називає уніфікацію та гармонізацію [171]. Термін «апроксимація» часто 

застосовується науковцями у таких сферах як цивільне [158], адміністративне 

[261], кримінальне право [259], право інтелектуальної власності [200].  

Європейський Союз є сусідом та стратегічним партнером України в 

територіальному значенні. Високі соціальні стандарти, прибуткова економіка, 

міцний інвестиційний клімат, спрямованість на сталий розвиток та 

пріоритетність охорони довкілля, застосування новітніх технологій у 

виробництві та споживчих потребах, високі вимоги до товарів та послуг, 

розвинена банківська справа та відповідальність країн-членів ЄС у формі 

суттєвих фінансових санкцій – це лише короткий список ознак, якими 

характеризується щоденне життя цього потужного об’єднання держав-членів, 

що не має аналогів у світі. Тим часом право Європейського Союзу має особливі 

джерела права, процес нормотворчості та правозастосування, інституційний 

механізм і механізм контролю за дотриманням норм, високу правову свідомість 

громадян. 

Право навколишнього середовища ЄС пройшло досить складний шлях 

становлення та розвитку. Стокгольмська конференція ООН з питань 

навколишнього середовища, що відбулася в 1972 р., дала поштовх для 

формування самостійної політики ЄС у галузі охорони навколишнього 

середовища. Починаючи з 1973 року ця політика втілюється у програмах чи 

планах дій з охорони довкілля, що містять декларації принципів і основних 
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підходів, а також пріоритетних шляхів вирішення екологічних проблем на 

період прийняття цих програм та планів дій. Саме в цих програмах (у період з 

1973 року по 1982 рік) було закріплено 11 базових принципів, що створили 

фундамент екологічної політики ЄС на майбутнє, таких як: принцип «краще 

попереджати, ніж лікувати», принцип «забруднювач платить»; екологічна 

політика ЄС має брати до уваги інтереси країн, що розвиваються; охорона 

довкілля є справою кожного, що потребує об’єднання зусиль щодо поліпшення 

екологічного виховання. На думку Л. Кремера та Г. Вінтера, принципи 

екологічної політики ЄС у вигляді свого загального формулювання надають 

інституціям ЄС широкий вибір їх застосування, «дозволяють приймати 

відповідні заходи по захисту довкілля і порівнювати ці заходи із цілями 

екологічної політики ЄС» [208, c. 28].  

Європейська Комісія у 2012 році представила нову Сьому Програму дій з 

охорони навколишнього середовища до 2020 року під назвою «Жити добре, в 

межах можливостей нашої планети». Вона спрямована на підвищення 

екологічної сталості в Європі та перетворення економіки ЄС у інклюзивну і 

сталу «зелену» економіку. 

За оцінками фахівців з екологічного права, станом на сьогодні 

законодавство ЄС у сфері охорони довкілля є одним з найбільших повних, 

розроблених, прогресивних і досконалих [315]. До слова, зараз часто 

вживається новий науковий термін «європеїзація права довкілля», що 

розуміється як «сталий, наполегливий, насичений і широковпливовий», а також 

«невпинний» прогресивний розвиток, що створює найбільш важливий аспект 

денаціоналізації права довкілля, яке само по собі виникло із міжнародного 

права навколишнього середовища і міжнародного торгового права [310, S. 2]. 

Правову систему ЄС формують акти різних рівнів. Усі джерела 

європейського права перебувають у ієрархічній системі, в якій вищою 

юридичною силою наділені джерела первинного права. На основі первинного 

права органи Європейського Союзу приймають норми вторинного права. 
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Відносно самостійними групами є норми прецедентного права (рішення Суду 

Європейських Співтовариств і Суду першої інстанції) та міжнародні договори. 

Право навколишнього середовища окремої держави-члена включає всі 

норми, що «випливають із міжнародних договорів і звичаїв, директив і 

регламентів ЄС, національних конституцій, законодавства, муніципальних 

постанов, постанов прийнятих національними та місцевими виконавчими й 

адміністративними органами, рішень суду і звичаєвого права» [301, p. 12].  

До первинного права, перш за все, відносять установчі документи, які 

заклали фундамент інтеграційного утворення ЄС. Саме на їх положеннях 

базуються всі законодавчі акти ЄС, що приймаються для врегулювання 

конкретних питань в різних сферах суспільних відносин Співтовариства. Як 

зазначає К. Мессершмідт, захист довкілля займає у первинному праві ЄС 

істотно ширше місце порівняно із Основним Законом ФРН [310, S 61]. На 

основі первинного права органи ЄС приймають норми вторинного права. До 

норм вторинного права ЄС належать регламенти, директиви, рішення, 

рекомендації та висновки.  

Для класифікації законодавства в сфері охорони навколишнього 

середовища використовують також поділ на «горизонтальне» та «вертикальне» 

законодавство. «Горизонтальне» – пов’язане з загальними питаннями у сфері 

охорони довкілля, воно застосовується для регулювання різних питань, що 

стосуються навколишнього середовища. Сюди можна віднести законодавство 

щодо доступу до екологічної інформації, оцінки впливу на навколишнє 

середовище, звітування про імплементацію директив у сфері охорони довкілля. 

До «вертикального» законодавства належать нормативно-правові акти, які 

регулюють конкретні сфери діяльності, наприклад, поводження з відходами, 

охорона вод, біорізноманіття та ін [225, c. 56]. 

Право ЄС звернене насамперед до держав-членів, які повинні неухильно 

дотримуватися правових настанов директив, регламентів, рішень та інших актів 

ЄС, оскільки в момент вступу до цього об’єднання держави-члени взяли на себе 

однакові зобов’язання один перед одним задля спільної мети, яка полягає у 
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поступовій інтеграції економічних і політичних систем держав-членів та 

створення єдиного ринку, заснованого на вільному переміщенні товарів, 

робочої сили, капіталу та послуг. Одночасно багато держав Європи, що на 

сьогодні не є членами, висловили бажання або сповістили про наміри до вступу 

в майбутньому до цього міжнародного утворення. Однією з основних умов 

прийняття до ЄС нових членів є адаптація їх внутрішнього законодавства до 

права ЄС. Для нашої держави Європейська інтеграція – це ключовий пріоритет, 

який акумулює комплекс внутрішньо- і зовнішньополітичних зусиль України з 

метою наближення до ЄС та створення необхідних передумов для вступу до 

Європейського Союзу в майбутньому [183, c. 377]. 

ЄС прагне налагодити більш тісні відносини з Україною, виходячи за 

рамки простого двостороннього співробітництва у напрямку поступової 

економічної інтеграції та поглиблення політичного співробітництва. Україна є 

пріоритетною країною-партнером у рамках Європейської політики сусідства та 

Східного партнерства. Угода про партнерство і співробітництво [106, ст. 415] 

набрала чинності у 1998 році та забезпечувала конкретні рамки співпраці між 

ЄС та Україною по усіх ключових напрямах реформ. Співробітництво 

здійснювалося у тому числі з метою боротьби з погіршенням стану довкілля. 

У 2004 році Законом України було затверджено Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу, яка визначила, що метою цієї адаптації є досягнення відповідності 

правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що 

висуваються ЄС до держав, які мають намір вступити до нього. На першому 

етапі виконання Програми пріоритетними сферами, в яких здійснюється 

адаптація законодавства України, є охорона здоров’я і життя людей, тварин і 

рослин, охорона навколишнього середовища. До Директив ЄС, які є 

пріоритетними для адаптації, експерти ЄС віднесли: Директиву 96/92 про 

експертизу та управління якістю повітря, Директиву 98/70 щодо якості палива, 

Рамкову водну директиву 90/2000, Рамкову директиву 75/442 щодо поводження 

з відходами, Директиву 91/698 щодо поводження з небезпечними відходами, 
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Директиву 85/337 щодо оцінки впливу на навколишнє середовище, Директиву 

96/61 щодо інтегрованого попередження і контролю за забрудненням, 

Директиву 96/82 про контроль над загрозою крупних аварій з небезпечними 

речовинами, Директиву 2001/42 щодо стратегічної оцінки стану навколишнього 

середовища, Рекомендації 2001/331 щодо діяльності екологічних інспекцій 

[211, c. 356]. 

З 2009 року співпраця України з Європейським Союзом, зокрема у сфері 

охорони довкілля, здійснюється в рамках виконання Порядку денного [72] 

асоціації між Україною та ЄС. Його розроблено на принципах політичної 

асоціації та економічної інтеграції, спільної участі, спільної відповідальності та 

спільної оцінки. 13 березня 2015 р. Урядом прийнято розпорядження «Про 

схвалення рекомендації Ради асоціації між Україною та ЄС про імплементацію 

Порядку денного асоціації між Україною та ЄС» (№207) [135]. 16 березня  

2015 р. Рада асоціації між Україною та ЄС схвалила оновлений Порядок денний 

асоціації. Цей документ станом на сьогодні є спільним практичним 

інструментом підготовки та сприяння повній імплементації Угоди про 

асоціацію. 

Питання охорони довкілля в Порядку денному асоціації закріплені в 

розділі «Інші сфери співробітництва» і стосуються підготовки до імплементації 

acquis ЄС та підтримки України у: розробці та імплементації стратегії та плану 

дій з довкілля; посиленні адміністративної спроможності, розробці та 

імплементації законодавства, стратегій та планів у сфері навколишнього 

середовища, зокрема щодо оцінки впливу на довкілля, доступу до інформації та 

участі громадськості; розвитку національних імплементаційних інструментів 

відповідно до багатосторонніх угод у сфері охорони довкілля; впровадження 

Кіотського протоколу через діалог в рамках спільної робочої групи Україна-ЄС 

з питань зміни клімату тощо. 

Інтеграційні процеси лише посилилися, перейшли на новий рівень після 

підписання «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
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їхніми державами-членами, з іншої сторони» [105, cт. 2021]. Нова угода 

визначає основні напрямки подальшого розвитку двосторонньої співпраці 

України та ЄС у сфері охорони довкілля після підписання та набрання чинності 

Угоди про асоціацію. Велику частину Угоди становлять додатки до неї. Угодою 

створюється асоціація між Україною та ЄС, яка, серед іншого, спрямована на 

поступове зближення Сторін на основі спільних цінностей, наближення 

України до політики ЄС, створення умов для зростання тісної співпраці в 

різних сферах спільного інтересу, в яку, серед іншого, входить і охорона 

довкілля. Така співпраця здійснюватиметься для розробки всеохоплюючої 

стратегії щодо довкілля, розробки секторних стратегій, розробки та 

імплементації політики зі зміни клімату. Велика увага приділяється питанню 

дотримання чинного екологічного законодавства та багатосторонніх 

природоохоронних угод в контексті створення зони вільної торгівлі. Сторони, 

серед іншого, підтверджують, що «торгівля повинна сприяти сталому розвитку 

в усіх його вимірах». У цьому ж контексті Угода містить окремі зобов’язання 

щодо торгівлі продуктами лісу та рибними продуктами. 

Перші кроки в напрямку адаптації у сфері охорони довкілля в контексті 

Угоди про асоціацію були зроблені в грудні 2012 року, коли Мінприроди 

затвердило Базовий план адаптації екологічного законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації) [136] (Наказ 

№659). Базовий план передбачає перелік директив ЄС у сфері охорони 

довкілля, до яких повинно адаптуватися українське законодавство. 

Згідно з Угодою про асоціацію впровадження законодавства ЄС 

відбувається в межах восьми секторів. Загалом воно регламентується  

29 джерелами права – Директивами та Регламентами ЄС у цій сфері, що 

встановлюють загальні правила та стандарти, які повинні бути перенесені до 

внутрішньодержавного права. На відміну від сучасного природоохоронного 

законодавства України, яке у багатьох аспектах є декларативним, джерела 

права ЄС визначають кількісні та якісні результати, які треба досягти кожній 

країні протягом визначеного періоду часу. Особливістю Директив ЄС є те, що 



149 

 

 

держави повинні адаптувати своє законодавство для досягнення цілей, 

визначених Директивами, але при цьому самі визначають методи їх досягнення. 

У Додатку ХХХ Угоди про асоціацію виділені такі сектори: управління 

довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики; якість 

атмосферного повітря; управління відходами та ресурсами; якість води та 

управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; охорона 

природи; промислове забруднення та техногенні загрози; зміна клімату та 

захист озонового шару; генетично модифіковані організми [233]. 

Оскільки ці сектори у галузі охорони навколишнього середовища є 

об’ємними, зупинимося на окремому з них. Так як інструменти управління 

довкіллям та інтеграції екологічної політики охоплюють, чи, скоріше, 

пронизують майже всі інші секторальні політики (транспортну, енергетичну, 

сільськогосподарську, туристичну, промислову, тощо), то вони називаються 

наскрізними або горизонтальними. Горизонтальне екологічне право ЄС 

представлено 5-ма директивами. З них до списку Угоди про асоціацію увійшли 

чотири: 2003/4/ЄC про доступ до інформації; 2001/42/ЄС про стратегічну 

екологічну оцінку (СЕО); 2003/35/ЄC про участь громадськості; 2011/92/ЄС про 

оцінку впливу на навколишнє середовище (далі – ОВНС). 

Національне законодавство у цій сфері, незважаючи на досить розвинену 

нормативно-правову базу, лише частково відповідає вимогам ЄС. Відтак 

імплементація зазначених Директив пов’язана із необхідністю внесення 

значних змін і доповнень у правовому полі (за виключенням законодавства 

щодо доступу до екологічної інформації, де рівень відповідності є досить 

високим) [266]. Терміни впровадження заходів з наближення законодавства 

України до вимог зазначених вище чотирьох Директив ЄС за різними їх 

положеннями становлять 2–3 роки. 

4 жовтня 2016 року Верховна Рада прийняла закони, які мали б значно 

змінити основні підходи до екологічного регулювання державного планування 

та господарської діяльності в Україні та відповідають зобов’язанням, 

передбаченим в Угоді з ЄС. Це закони щодо оцінки впливу на довкілля та 



150 

 

 

стратегічної екологічної оцінки. Усі ці ініціативи довго чекали політичної волі 

депутатів та уряду, а їх прийняття безумовно є великим досягненням 

Міністерства екології та природних ресурсів. Такі суттєві закони екологічного 

спрямування не приймалися в Україні ще мабуть із 90-х років. Їх ухвалення 

могло б стати фактично першим реальним втіленням євроінтеграції у 

природоохоронній сфері. 

Однак, 31 жовтня 2016 року Президент України повернув ці проекти 

Закону із пропозиціями, що означає накладення вето відповідно до ст.  

132–136 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» [31; 32,  

ст. 133], тому наразі невідомо коли закони будуть прийняті, чи буде подолано 

вето Президента України та чи набудуть закони чинності взагалі, що викликає 

неабияке занепокоєння природоохоронних організацій і загрозу для 

апроксимації процедур СЕО та ОВНС у національне екологічне законодавство. 

Директива 2003/4/ЄC Європейського Парламенту і Ради від 28 січня  

2003 року про доступ громадськості до екологічної інформації та про 

скасування Директиви Ради 90/313/ЄEC [41, c. 65–78] передбачає такі цілі: 

забезпечення права на доступ до екологічної інформації, яка знаходиться у 

розпорядженні державних органів та визначення основних умов і практичних 

механізмів його реалізації; забезпечити, щоб зазвичай екологічна інформація 

ставала дедалі доступнішою та розповсюджувалася серед громадськості з 

метою досягнення найбільш широкої систематичної доступності та 

розповсюдження екологічної інформації серед громадськості. 

Директива визначає мінімальний перелік видів інформації, яку 

зобов’язані розповсюджувати органи влади, а саме: тексти міжнародних 

договорів, конвенцій або угод, а також актів законодавства на рівні 

Співтовариства, національному, регіональному або місцевому рівнях щодо 

навколишнього природного середовища або що стосується його; політичні 

питання, плани та програми щодо навколишнього природного середовища; 

звіти про прогрес, досягнутий в імплементації міжнародних договорів, планів і 

програм; звіти про стан навколишнього природного середовища; дані або 
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коротке викладення даних, отриманих у рамках моніторингу діяльності, яка 

впливає або може впливати на навколишнє природне середовище; дозволи, які 

мають значний вплив на навколишнє природне середовище, та угоди про 

навколишнє природне середовище або посилання на місця, де інформація про 

це може бути запитана або знайдена; вивчення впливу на навколишнє природне 

середовище та оцінка ризику щодо елементів навколишнього природного 

середовища, або посилання на місця, де інформація може бути запитана або 

знайдена. 

В Україні щодо останніх кількох пунктів (звіти, дані про моніторинг, 

дозволи) ця екологічна інформація поширюється неналежним чином. А в 

Національних імплементаційних звітах до окремих міжнародних договорів у 

сфері охорони довкілля відповідальні особи часто перебільшують досягнення 

нашої держави або ж невчасно подають ці звіти. 

Апроксимацію законодавства України до положень Директиви про доступ 

до інформації передбачається здійснити протягом 2014–2016 років. Основні 

положення Директиви про доступ до інформації, які мають бути імплементовані 

у цей період, полягають у такому: 1) прийняття національного законодавства та 

визначення уповноваженого органу (органів) по даному питанню;  

2) встановлення на практиці процедур доступу громадськості до екологічної 

інформації та відповідних винятків; 3) забезпечення надання органами державної 

влади доступу до екологічної інформації для громадськості; 4) встановлення 

процедур перегляду рішень про відмову у наданні екологічної інформації або 

про надання неповної інформації; 5) встановлення системи поширення 

екологічної інформації для громадськості [178]. 

Вищевказані покращення національного законодавства необхідні, в 

першу чергу для підвищення якості щодо процедури надання екологічної 

інформації, збільшення доступу до цієї інформації для громадськості, 

посилення відповідальності за неналежно надану або ненадану екологічну 

інформацію та підвищення екологічної свідомості й обізнаності громадян 

України в контексті євроінтеграції. 



152 

 

 

Директива 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 

2001 року про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє 

середовище встановлює правила проведення процедури стратегічної 

екологічної оцінки (СЕО). Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це 

систематичний процес підтримки прийняття рішень, який має на меті 

забезпечити, щоб аспекти охорони навколишнього середовища та інші аспекти 

сталого розвитку були належним чином враховані при розробленні політики, 

планів і програм. 

Директива про СЕО застосовується до широкого кола державних планів і 

програм (наприклад, у галузі землекористування, транспорту, енергетики, 

відходів, сільського господарства тощо). Це плани і програми, які 

розробляються або приймаються органами влади на національному, 

регіональному або місцевому рівні відповідно до вимог законодавчих, 

нормативних чи адміністративних актів. СЕО є обов’язковою для планів або 

програм, які готуються у сфері: сільського, лісового, рибного господарства, 

енергетики, промисловості, транспорту, управління водними ресурсами та 

відходами, телекомунікацій, туризму, планування розвитку населених пунктів 

або землекористування та ті, які визначають основу для надання в майбутньому 

дозволів на реалізацію проектів щодо видів діяльності, зазначених у Директиві 

про ОВНС, а також визначених як такі, що потребують оцінки в рамках 

Директиви про оселища (природні середовища). 

Дія Директиви про СЕО не поширюється на проекти та програми, єдиною 

метою яких є сприяння національній обороні і допомозі цивільному населенню 

при стихійних лихах, а також на фінансові або бюджетні проекти та програми. 

Основні засади процедури СЕО відповідно до Директиви полягають у 

такому: • проведення екологічної оцінки; • підготовка екологічного звіту, в 

якому визначені можливі суттєві впливи на довкілля і розумні альтернативи 

пропонованого плану або програми; • інформування громадськості та органів 

влади у сфері охорони довкілля; • проведення консультацій з іншою державою-

членом; • врахування екологічного звіту і результатів консультацій в процесі 
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прийняття планів чи програм; • інформування органів у сфері охорони довкілля 

та громадськості про прийняті плани та програми, забезпечення доступу до 

відповідної інформації; • моніторинг значних екологічних впливів плану чи 

програми у процесі їх виконання. 

Процедури ОВНС та СЕО дуже схожі, але є деякі відмінності: 1) СЕО 

вимагає звернення за консультацією до природоохоронних органів на етапі 

попередньої оцінки (screening); 2) визначення технічного завдання (тобто етап 

процедури СЕО, на якому визначається зміст і обсяг питань, які повинні бути 

висвітлені у звіті з СЕО для подання до компетентного органу) в рамках 

процедури СЕО є обов’язковим; 3) СЕО вимагає проведення оцінки розумних 

альтернатив (в рамках процедури ОВНС замовник обирає альтернативи, які 

необхідно вивчити); 4) в рамках процедури СЕО держави-члени повинні 

здійснювати моніторинг значних наслідків виконання планів/програм для 

навколишнього середовища з метою виявлення непередбачених негативних 

наслідків та вжиття належних заходів щодо їх усунення; 5) СЕО зобов’язує 

держави-члени забезпечити належну якість екологічних звітів [149]. 

Апроксимацію законодавства України до положень Директиви про СЕО 

передбачається здійснити протягом 2014–2017 років. Основні положення 

Директиви про СЕО, які мають бути впроваджені у цей період, полягають у 

такому: 1) прийняття національного законодавства та визначення 

уповноваженого органу (органів); 2) встановлення процедури визначення, які 

плани або програми потребують стратегічної екологічної оцінки та вимог про 

те, що плани або програми, щодо яких стратегічна екологічна оцінка є 

обов’язковою, підлягають такій оцінці; 3) встановлення процедури 

консультацій з органами з питань охорони навколишнього середовища та 

процедури консультацій з громадськістю; 4) досягнення домовленостей з 

сусідніми країнами щодо обміну інформацією та проведення консультацій. 

Експерти наголошують на необхідності також в цей період ратифікувати 

Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції ЄЕК ООН про оцінку 
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впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція 

ЕСПО). 

В Україні відсутні механізми урахування екологічних міркувань при 

розробці та прийнятті проектів документів державного планування. Проте із 

прийняттям 4 жовтня 2016 року Проекту Закону про стратегічну екологічну 

оцінку №3259 впровадження СЕО дозволило б здійснити таку оцінку до 

прийняття рішення про затвердження документів державного планування 

відповідно до вимог Директиви 2001/24/ЄС. Таким чином, Україна могла б 

розпочати процес апроксимації цієї Директиви у національне екологічне 

законодавство. 

Директива 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 

2011 року про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на 

навколишнє середовище встановлює правила проведення процедури оцінки 

впливу на навколишнє середовище (ОВНС) і стосується оцінки екологічних 

наслідків державних і приватних проектів, які ймовірно матимуть значний 

вплив на навколишнє середовище. 

Як зазначає Єжи Єндрошка, спочатку національні процедури проведення 

оцінки впливу на навколишнє середовище значно відрізнялися у різних країнах. 

Втім з часом на міжнародному рівні була розроблена модель оцінки впливу на 

навколишнє середовище на основі найкращих практик та найефективніших 

рішень. У 1987 році Генеральна асамблея ООН схвалила цілі і принципи щодо 

оцінки впливу на навколишнє середовище, а також рекомендації Керівної ради 

щодо їхнього застосування (Резолюція Генеральної асамблеї 42/184 від  

11 грудня 1987 року UN A/42/821/Add.5.). Відповідно до цього документа, 

«оцінка впливу на навколишнє середовище – це процес аналізу позитивних та 

негативних впливів на довкілля запропонованого проекту, плану чи діяльності. 

Конкретною метою оцінки є надання тим, хто приймає рішення, інформації, яка 

дозволяє включити питання охорони довкілля у процес прийняття рішення 

щодо схвалення, відхилення чи зміни проекту, плану чи діяльності, які 

перебувають на стадії розгляду» [86, c. 6–7]. 
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ОВНС здійснюється для всіх проектів, зазначених у Додатку I до 

Директиви про ОВНС, які розглядаються як такі, що мають значний вплив на 

навколишнє середовище і потребують ОВНС (наприклад, атомні 

електростанції, залізничні лінії далекого сполучення, автомагістралі і швидкісні 

дороги, аеропорти з довжиною основної злітно-посадкової смуги ≥2100 м, 

установки для видалення небезпечних відходів, греблі із об’ємами води, яка 

затримується, понад 10 млн. куб. м.). 

На розсуд держав ОВНС проводиться для проектів, зазначених у Додатку 

II до Директиви про ОВНС, тобто щодо таких проектів національні органи 

влади повинні вирішити, чи є ОВНС необхідною. Це робиться шляхом 

«процедури відбору (скринінгу)», яка визначає можливі наслідки проектів на 

основі порогових значень/критеріїв або індивідуального (case-by-case) розгляду. 

Незалежно від підходу, національні органи влади повинні брати до уваги 

критерії, викладені в Додатку III Директиви. Проекти, перелічені у Додатку II, 

можна умовно розділити на дві категорії: такі, що не увійшли до Додатку I 

через їхню нижчу потенційну небезпеку у зв’язку із меншою 

потужністю/об’ємами, наприклад, залізниці, комплекси для збору відходів, 

дороги, водоочисні споруди, не включені до Додатку І, а також інші види 

проектів – проекти міського розвитку, протипаводкові заходи, гірсько-лижні та 

готельні комплекси тощо [86, c. 20]. 

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» [34, ст. 343] від 17.02.2011 р., згідно з яким було спрощено порядок 

отримання дозволів на будівництво та виключено проекти будівництва щодо 

об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, із переліку об’єктів 

державної екологічної експертизи, в системі оцінки впливу проектів на 

навколишнє середовище відбулись суттєві зміни. Внаслідок вищевказаних змін 

у процедурі оцінки впливу на навколишнє середовище Україна іще більше 

віддалилася від європейського зразка, а прийнята законодавча база зробила іще 

складнішим виконання міжнародних зобов’язань у сфері участі громадськості 
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та оцінки впливу проектів на навколишнє середовище у транскордонному 

контексті. 

Стаття 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

передбачає, що експертизі щодо додержання нормативів з питань санітарного 

та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, 

енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, 

міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної 

безпеки та інженерного забезпечення підлягає лише проектна документація на 

будівництво об'єктів, які відносяться до 4–5 категорій складності. При цьому 

відповідно до Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій 

складності, затвердженого Постановою КМУ від 27.04.2011 р. №557 [130], 

потенційний чи дійсний вплив на довкілля не є критерієм при визначенні 

категорії складності об’єкта будівництва. Співвідношення таких об'єктів і 

об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, для яких раніше була 

обов’язковою екологічна експертиза, певний час залишалося невизначеним. 

Лише у 2013 році Національним стандартом України «Визначення класу 

наслідків (відповідності) та категорії складності об’єктів будівництва ДСТУ-Н 

Б В.1.2-16:2013» [156] було закріплено, що об’єкти, визначені у Переліку видів 

діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, слід 

відносити до 5 категорії складності [265]. 

Апроксимацію законодавства України до положень Директиви про ОВНС 

передбачається здійснити протягом 2014–2017 років. До проектів 

застосовуються такі положення: 1) прийняття національного законодавства та 

визначення уповноваженого органу (органів); 2) встановлення вимог, за якими 

проекти, зазначені у Додатку І підлягають оцінці впливу на навколишнє 

середовище, та процедури визначення, які з проектів, зазначених у Додатку ІІ, 

потребують ОВНС; 3) визначення обсягу інформації, яка має надаватися 

розробником; 4) встановлення процедури консультацій з органами з питань 

охорони навколишнього середовища та процедури консультацій з 

громадськістю; 5) досягнення домовленостей з сусідніми країнами щодо обміну 
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інформацією та проведення консультацій; 6) запровадження заходів щодо 

повідомлення громадськості про прийняті рішення за заявами про надання 

дозволу на реалізацію проекту. 

У 2015 році було зареєстровано проект закону «Про оцінку впливу на 

довкілля» (2009а), який передбачає запровадження в Україні європейської 

моделі оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог Директиви 2011/92/ЄС 

та забезпечує виконання міжнародних зобов’язань України в рамках Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, Договору про Енергетичне Співтовариство, 

природоохоронних угод ЄЕК ООН тощо. У червні 2015 року за результатами 

перевірки відповідності проекту Закону України про ОВНС положенням 

Директиви 2011/92/ЄС експертами ЄС проект визнано хорошим поєднанням 

положень чинної Директиви 2011/92/ЄС та поправок до неї, внесених 

Директивою 2014/52/ЄС. 

В процесі консультацій щодо законопроекту на вимогу представників 

бізнесу перелік видів діяльності та об’єктів, які підлягають ОВНС, було 

включено до основних положень Закону, задля того, щоб відразу чітко 

визначити яка саме діяльність підлягатиме ОВНС та уникнути суб’єктивного 

вирішення будь-якими державними органами питання необхідності проведення 

такої оцінки у кожному конкретному випадку. 

Вимоги до Рішення з ОВНС та процедура його отримання чітко визначені 

в законопроекті та мінімізують можливість для корупції та зловживань. Вся 

документація в процесі розгляду вноситься до публічно доступного Реєстру з 

ОВНС та оприлюднюється у інший спосіб, підлягає обговоренню з 

громадськістю та про всі дії чи рішення під час її розгляду повідомляється 

суб’єкт господарювання. 

4 жовтня 2016 року після довгих дискусій та доопрацювань Проект 

Закону про оцінку впливу на довкілля №2009а був прийнятий, але згодом 

Президент України наклав на нього вето. 

Отже, важливим елементом співпраці у сфері охорони довкілля, як і в 

багатьох інших сферах співпраці, що визначаються Угодою про асоціацію, є 
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поступове наближення законодавства України до політики та законодавства 

ЄС. Окремим додатком до Угоди визначаються конкретні Директиви, що їх 

потрібно адаптувати, а також конкретні часові рамки. Такі зобов’язання 

України є дуже важливими з огляду на необхідність наближення до норм та 

стандартів ЄС. Тим не менше, вони викликають багато запитань щодо 

фактичної можливості державних органів виконувати такі зобов’язання, беручи 

до уваги до недавнього часу сумнівний прогрес у реалізації існуючих 

зобов’язань в рамках двосторонньої співпраці між Україною та ЄС у сфері 

охорони довкілля. 

Але попри жорстку критику науковців та експертів Україна має чітко 

виражене політичне та правове підґрунтя для прийняття та забезпечення 

якісних змін у сфері правової охорони довкілля. Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС – це новий поштовх для законодавчої регламентації, введення 

необхідних змін та покращення виконання міжнародно-правових стандартів за 

допомогою джерел права Європейського Союзу, який чи не найбільш 

відповідально у всьому світі піклується про концепцію сталого розвитку. 

Для України важливо враховувати позитивний досвід інших країн, які 

вдосконалювали своє національне екологічне законодавство, наближаючи його 

до вимог права ЄС. Так, наприклад, екологічна ситуація в Польщі була 

загрозливою, особливо у вугільних районах, але у напрямку боротьби з 

забрудненням навколишнього середовища країна досягла значних успіхів у 

період реструктуризації економіки. З 1989 року Польща доклала значних зусиль 

та використала великі ресурси для зменшення негативного впливу на довкілля. 

За цей період було оновлено та реструктуризовано близько 300 заводів з 

очистки води. Тільки у 1995 році Національним екологічним фондом Польщі 

було виділено 800 мільйонів доларів. Польща була першою країною в Східній 

Європі, де було прийнято Національну екологічну політику. І хоча досягнення 

стандартів по обмеженню забруднення навколишнього середовища, 

встановлені в Польщі у 1991 році, були визнані Європейською Комісією 

нереальними і такими, які були вищими ніж в ЄС, вони встановили дуже 
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корисну основу для проведення моніторингу та контролю за забрудненням 

навколишнього середовища [238]. 

Узагальнюючи необхідні дії для апроксимації законодавства України до 

положень Директив ЄС, зокрема тих, що проаналізовані вище в секторі 

управління довкіллям та інтеграції екологічної політики у інші галузеві 

політики, їх можна поділити на загальні і спеціальні. Загальні заходи 

стосуються кожної Директиви ЄС незалежно від її специфіки і передбачають: 

1. Прийняття відповідного спеціального національного законодавства та 

призначення уповноваженого органу з конкретного питання. 

2. Визначення процедури консультацій з громадськістю з екологічних 

питань. 

3. Забезпечення максимального доступу для громадськості у реалізації 

екологічно-значимих рішень. 

4. Забезпечення домовленостей з сусідніми державами щодо обміну 

екологічною інформацією. 

5. Встановлення процедури консультацій та налагодження співпраці між 

органами влади та місцевого самоврядування з питань охорони 

навколишнього природного середовища. 

Спеціальні заходи апроксимації конкретних Директив ЄС передбачені 

безпосередньо Додатком ХХХ Угоди про асоціацію і в кожному випадку 

залежать від специфіки закріплених в Директиві ЄС норм права. 

 Попри те, що джерела права Європейського Союзу не є джерелами права 

України, вони мають значний вплив на законодавство нашої держави 

відповідно до Угоди про асоціацію із ЄС. В подальшому, враховуючи напрямки 

нашої зовнішньої політики, такі інтеграційні процеси будуть лише 

посилюватися, а із набуттям членства ЄС джерела європейського права стануть 

для України обов’язковими і в ієрархії законодавства займатимуть свою нішу 

поміж Конституцією, ратифікованими міжнародними договорами та законами 

України. 
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3.2. Акти Європейського суду з прав людини як джерело екологічного 

права України 

 

Охорона довкілля, раціональне використання природних ресурсів, 

забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова 

сталого економічного та соціального розвитку України. 

На сьогодні екологічні права людини є серед найвищих соціальних 

цінностей. Розвиток правової думки про них пов’язаний з усвідомленням 

міжнародним співтовариством нагальної необхідності не лише збереження й 

ефективного використання ресурсної бази довкілля, а й створення умов свого 

існування, потреби дихати чистим повітрям, пити чисту воду, споживати 

екологічно безпечну їжу й задовольняти інші біологічні та духовні потреби. З 

урахуванням зазначеного в багатьох країнах світу екологічні права визнаються 

не лише самостійними правами, а й життєво необхідною основою для 

правового забезпечення задоволення біологічних та еколого-естетичних потреб 

людини [222, c. 3]. 

Гарантії захисту екологічних прав громадян України передбачені у ч. 3  

ст. 11 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

де зазначено, що порушені права громадян у галузі охорони довкілля мають 

бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до 

законодавства України. Згідно з ч. 4 ст. 55 Конституції України кожному 

гарантовано право після використання усіх національних засобів правового 

захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 

або учасником яких є Україна. Крім того, можливість звернення громадян до 

суду за захистом своїх екологічних прав передбачена та гарантована також у  

ст. 153, 158, 210, 212 Земельного кодексу України, ст. 64 Кодексу України про 

надра [7, ст. 340], ст. 11, 95 109 Водного кодексу України, ст. 103 Лісового 

кодексу України тощо. 
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К.В. Медведєв виділяє власну класифікацію спорів у сфері судового 

захисту екологічних прав громадян: 1) спори, пов’язані з набуттям, реалізацією 

та обмеженням права спеціального природокористування; 2) спори, пов’язані з 

припиненням права природокористування; 3) спори, пов’язані з поновленням 

права спеціального природокористування; 4) спори про відшкодування збитків 

та компенсацію шкоди; 5) спори, пов’язані з обмеженням екологонебезпечної 

діяльності; 6) спори, пов’язані з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо 

екологічних прав громадян; 7) спори пов’язані з охороною та відтворенням 

природних ресурсів [222, c. 121–124]. 

Усі ці види судової форми захисту екологічних прав громадян можуть не 

отримати належного захисту у національній судовій системі України, тому 

нашим громадянам необхідно звертатися у Європейський суд з прав людини. 

Адже одним з основних мотивів захисту прав людини на міжнародному рівні є 

усвідомлення того, що розвиток концепції прав індивіда не повинен 

обмежуватися національним правом, оскільки держава-гарант і захисник цих 

прав може бути одночасно їх основним порушником [307; 318]. 

Власне з такою мотивацією у 1950 році була прийнята Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод [96, ст. 263] відповідно до 

Загальної декларації прав людини з метою додержання країнами-підписантами 

(учасниками Ради Європи) та забезпечення на своїй території прав та 

основоположних свобод людини. Незважаючи на те, що первинний варіант 

Конвенції передбачав факультативність юрисдикції Суду щодо розгляду 

індивідуальних заяв та необхідність визнання юрисдикції Суду кожною з 

держав-учасниць Конвенції шляхом подання спеціальної заяви про це, історичне 

значення цього документу важко переоцінити. Конвенція не лише встановила 

перелік прав і свобод особи, але й створила спеціальні установи, що отримали 

повноваження здійснювати судовий та квазісудовий контроль за дотриманням її 

положень і розглядати індивідуальні заяви проти держав [179, c. 14]. 
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Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) – одна з інституцій Ради 

Європи, створена 21 січня 1959 року для контролю за дотриманням прав і 

свобод людини та громадянина, закріплених у Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. Верховна Рада України ратифікувала цю 

конвенцію 17 липня 1997 року. Власне з цієї дати для України розпочався 

якісно новий етап правового розвитку й реформування, зміст якого полягає у 

наближенні національної правової системи до європейських стандартів шляхом 

перенесення європейських правових цінностей, що здебільшого знаходять своє 

практичне втілення та вираз у прецедентному праві Європейського суду з прав 

людини [268, c. 3]. 

Юрисдикція ЄСПЛ згідно ст. 32 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод поширюється на всі питання тлумачення та 

застосування Конвенції та Протоколів до неї, подані йому на розгляд 

відповідно до статей 33, 34 і 47 Конвенції. Варто відзначити, що ЄСПЛ вважає 

себе неповноважним ratione temporis розглядати дії та бездіяльність держави 

стосовно ситуації заявників до набрання Конвенцією чинності для України  

(11 вересня 1997 року), однак він повноважний розглядати скарги заявників, які 

стосуються періоду після цієї дати. 

Судові прецеденти, що містяться в рішеннях Європейського суду з прав 

людини, мають враховуватися у національному законодавстві та на практиці 

правозастосування. У теорії права під судовим прецедентом розуміють рішення 

суду по конкретній справі, яке містить юридичну норму і є обов’язковим при 

розв’язанні усіх наступних аналогічних справ. Рішення, які містять юридичну 

норму (загальнообов’язкове правило поведінки), діють так само, як і норми 

законодавства. Це відбувається на підставі принципу «всі майбутні справи 

повинні розглядатися так, як і аналогічні попередні справи» [218, c. 130]. 

Ратифікована Україною Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод має юридичним наслідком обов'язок нашої держави 

забезпечити реалізацію зазначених в ній прав і свобод. Відповідно до статті 2 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
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Європейського суду з прав людини» [28, ст. 260] рішення ЄСПЛ є обов'язковим 

для виконання Україною. Крім того, українські суди застосовують при розгляді 

справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. Отже, судові 

прецеденти ЄСПЛ поширюють свою юрисдикцію на території України, 

причому це не залежить від того чи стосувалися ці рішення безпосередньо 

України і її громадян, чи рішення було прийнято стосовно іншої держави. 

Науковці наголошують, що в Україні існують проблеми з офіційним 

перекладом та оприлюдненням нормативно-правових актів Суду. Закон 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини» передбачає обов’язкове оприлюднення, переклад та 

розповсюдження тільки тих рішень Суду, де Україна виступає стороною у 

справі. Решта актів ЄСПЛ може використовуватися національними судами 

мовою оригіналу. Проблему доступу до нормативних актів ЄСПЛ можна 

подолати створивши єдину офіційну базу всіх остаточних рішень та 

консультативних висновків ЄСПЛ з обов’язковим перекладом українською 

мовою [196, c. 9]. 

Отже, Європейська конвенція, положення якої мають широке тлумачення 

в рішеннях ЄСПЛ, є частиною національного законодавства України. 

Розглядаючи скаргу щодо України (так само щодо будь-якої іншої держави), 

Європейський суд спирається на існуючі прецеденти. Таким чином, рішення 

ЄСПЛ мають слугувати для національних органів публічної влади та їхніх 

посадовців орієнтирами в сфері забезпечення прав людини [268, c. 3]. 

Відповідно до ст. 34, 35 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод Європейський суд з прав людини може приймати заяви 

від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе 

потерпілими від допущеного порушення прав, викладених у Конвенції або 

Протоколах до неї, та оголосити неприйнятною будь-яку індивідуальну заяву, 

якщо вважає, що ця заява несумісна з положеннями Конвенції або Протоколів 

до неї. Екологічні права громадян зазначеним міжнародним договором та 

Протоколами до нього не передбачені. 
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З даного приводу В.І. Манукян відзначає, що якими б очевидними не 

були порушення прав, якщо їх захист не передбачений Конвенцією, 

Європейський суд з прав людини не має повноважень розглядати справу. 

Відповідно для захисту таких прав вчений пропонує використовувати інші 

міжнародні інструменти, але не звернення до ЄСПЛ [220, c. 298]. 

Проте такий науковий підхід є примітивним і викликає певні заперечення, 

оскільки незважаючи на відсутність у тексті Конвенції обов’язку держави 

охороняти довкілля, розвиток суспільних відносин виявив необхідність 

модифікації «традиційних» прав, сформульованих при її розробці [197]. Адже 

право на сприятливе навколишнє середовище визнається в якості 

фундаментального права людини. Тому його захист має бути гарантований як 

державою, так і міжнародними інституціями. 

Фактично беззаперечним видається той факт, що в частині захисту 

екологічних прав ЄСПЛ використовує метод захисту «рикошетом» (франц.: 

protechion par ricochet), що надає Суду можливість визнавати і захищати ті 

права, що безпосередньо не закріплені в Конвенції, але тісно пов’язані з її 

положеннями чи побічно витікають із них [230, c. 107–108]. Тому на думку  

Л.А. Калишук, одним із таких прав є і право на безпечне для життя і здоров’я 

довкілля. У практиці ЄСПЛ здебільшого порушення зазначеного права 

пов’язується з порушення права на повагу до приватного і сімейного життя, що 

свідчить про тісний зв'язок забруднення довкілля із зазначеним правом [192]. 

Ще одним доказом на користь розгляду та захисту Судом екологічних 

прав людини та довкілля загалом є той факт, що ЄСПЛ у своїх рішеннях 

називає навколишнє природне середовище такою цінністю, яка превалює над 

інтересами однієї особи (чи сім’ї), навіть якщо це стосується її приватного 

життя і власності. Так, у справі Hamer проти Бельгії (скарга № 21861/03) [115] 

заявниці належав будинок, побудований її батьками в лісосмузі без отримання 

дозволу на будівництво. На неї подали позов в суд за зведення будинку з 

порушенням лісового законодавства. Суд вирішив, що заявниця повинна 

привести ділянку до його попереднього стану. Будинок був знесений 
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примусово. Заявниця скаржилася на порушення свого права на повагу до 

приватного життя. Вперше в своїй практиці (рішення було прийняте у  

2007 році) Суд заявив, що навколишнє середовище, не будучи прямо згаданим у 

Конвенції, тим не менш, являє собою цінність, у збереженні якої зацікавлені як 

суспільство, так і публічна влада. Економічні міркування і навіть право 

власності не повинні превалювати над екологічними проблемами, особливо 

коли з цього питання є прийняте чинне законодавство. У публічної влади був 

обов'язок вжити заходів на захист навколишнього середовища. 

Про аналогічний обов’язок в українському законодавстві свідчить один із 

основних принципів охорони довкілля про пріоритетність вимог екологічної 

безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та 

лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, 

управлінської та іншої діяльності (ст. 3 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища»). 

Згідно ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

«кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого 

житла і кореспонденції». Так наприклад, у справі Moreno Gomez проти Іспанії 

(скарга № 4143/02) [117] заявниця скаржилася на постійний шум від нічних 

клубів, розташованих біля її будинку. Вона стверджувала, що цей шум 

викликав у неї хронічне порушення сну. Суд вважав, що право заявниці на 

повагу до свого приватного житла було серйозно порушено в зв'язку з 

бездіяльністю влади з приводу нічного шуму. Враховуючи інтенсивність 

шумового забруднення (перевищення допустимого шумового рівня в нічний 

час) і той факт, що подібна ситуація тривала кілька років, Суд вирішив, що 

мало місце порушення статті 8. 

Наприклад, в українському законодавстві питання допустимого рівня 

шуму та захист населення від шкідливого впливу шуму закріплено, зокрема, в 

Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» [6, ст. 218], Правилах користування приміщеннями жилих будинків 

і прибудинковими територіями [128], затверджених у Постанові КМУ від 
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24.01.2006 №45. Санітарні норми ще за радянських часів були встановлені у 

таблиці 1 «Санитарных норм допустимого шума в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки» [121], затверджених 

«Главным государственным санитарным врачом СССР П.Н. Бургасовим от 

03.08.1984 № 3077-84». За порушення вимог щодо додержання тиші та 

обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, передбачена 

адміністративна відповідальність та фінансові санкції, що кваліфікується як 

порушення санітарного законодавства. Однак помітним є застарілість 

законодавства і необхідність його оновлення, а також перегляд розмірів санкцій 

у вигляді штрафів. 

У справі Taşkın та інші проти Туреччини (скарга № 46117/99) [119] 

заявники вимагали відкликання дозволу на експлуатацію шахти з видобутку 

золота, що займалася зрошенням руди ціанідами, посилаючись на небезпеку, 

яку несли ціаніди для здоров'я людей, а також на небезпеку зараження 

ґрунтових вод і руйнування місцевої екосистеми. Суд зазначив, що рішення про 

видачу дозволу на експлуатацію золотодобувної шахти було скасовано 

Державною радою (вища адміністративна інстанція), яка, оцінивши конкуруючі 

інтереси, прийшла до висновку, що дозвіл не відповідає суспільним інтересам. 

Проте наказ про закриття шахти був виданий тільки через 10 місяців після 

винесення цього судового рішення і через 4 місяці після того, як воно було 

вручено компетентним органам. Така затримка у виконанні судового рішення 

позбавила сенсу в судових гарантіях, що надані заявнику міжнародними 

договорами. Таким чином, мало місце порушення статті 8 Конвенції. 

Обмеження права на повагу до свого приватного і сімейного життя 

зазначене у частині 2 статті 8 Конвенції, де вказується, що «органи державної 

влади можуть втручатись у здійснення цього права лише у випадку, коли 

втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному 

суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного 

добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту 

здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб». 
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Так наприклад, вищевказаний захист економічного добробуту країни 

відображений у справі Powell і Rayner проти Сполученого Королівства (скарга 

№9310/81) [118], де заявники, які проживали в безпосередній близькості від 

аеропорту Хітроу, вважали дозволений рівень шуму неприйнятним, а заходи, 

що вживаються урядом для зниження рівня шуму, недостатніми. Європейський 

суд з прав людини вирішив, що функціонування великих міжнародних 

аеропортів, розташованих поблизу густонаселених житлових районів, є 

необхідним для економічного благополуччя країни. Оскільки аеропорт Хітроу є 

одним з найбільш завантажених у світі і має ключове значення для торгівлі, 

міжнародних зв'язків та економіки Сполученого Королівства, його 

функціонування має свої підстави, навіть якщо негативні наслідки для 

навколишнього середовища не можуть бути повністю усунені, а порушення 

статті 8 Європейської конвенції про права людини відсутні. 

Схожою є справа Hatton проти Сполученого Королівства (скарга  

№ 36022/97) [116], де заявники, які проживали недалеко від аеропорту Хітроу, 

скаржилися на посилення шуму в районі їх будинків, після того, як в 1993 році 

змінилася урядова політика щодо нічних польотів. Вони стверджували, що 

літаки, які виконували нічні рейси, регулярно будили їх своїм шумом і це 

негативно позначалося на їх здоров'ї. Суд не зміг прийти до однозначного 

висновку про те, що введення в 1993 році нової схеми дійсно привело до 

посилення нічного шуму. У той же час Суд вирішив, що в збереженні всіх 

нічних рейсів був економічний інтерес, а від шуму страждав тільки невеликий 

відсоток людей. При цьому ціни на житло не впали і заявники могли переїхати 

в інше місце проживання без фінансових втрат. Таким чином порушення 

статті 8 Європейської конвенції про права людини відсутні. 

Отже, ЄСПЛ враховував різні обставини справ та фактори при здійсненні 

правосуддя стосовно позовних заяв, що мали екологічне підґрунтя. Усі вони 

стосувалися порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 
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Право на повагу до приватного життя, як слушно відзначає С. Шевчук, є 

одним з небагатьох прав людини, що не має точного визначення. При цьому 

основними складовими зазначеного права вчений пропонує визначити, зокрема, 

інформаційну, фізичну, комунікаційну та просторову складові. Остання 

охоплює поняття дому, робочого місця, тобто безпосереднього середовища 

особи [271, c. 359, 362]. 

Захист довкілля у широкому значенні слова може бути виведений із 

гарантій ст. 8 на підставі одночасно як права на повагу для приватного життя, 

так і житла. Адже серйозні посягання на довкілля можуть негативно 

позначитися на благополуччі людини і позбавити її можливості повноцінного 

користування своїм житлом, що заподіює шкоду її приватному і сімейному 

життю, якщо навіть не існує серйозної небезпеки для її здоров’я [201, c. 130].  

У Європейському суді з прав людини налічується зовсім мало справ, які 

безпосередньо пов’язані із порушенням екологічних прав громадян України. У 

всіх випадках заявники посилалися на порушення статті 8 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод. У справі «Дубецька та інші проти 

України» [124] від 10 травня 2011 року йшлося про те, що будинки заявників 

розташовані у присілку Вільшина, с. Сілець, Сокальського району, Львівської 

області, недалеко від двох промислових підприємств – шахти «Візейська» ДП 

«Львіввугілля» та Центральної вугільно-збагачувальної фабрики 

«Червоноградська» ВАТ «Львівська вугільна компанія». У результаті 

численних досліджень, проведених державними та недержавними 

організаціями, було встановлено, що виробнича діяльність цих підприємств 

мала негативний екологічний вплив на навколишнє середовище, включаючи 

підтоплення, забруднення ґрунтових вод та повітря, а також просідання ґрунтів. 

Заявники постійно скаржились органам державної влади на шкоду, яка 

завдавалась їхньому здоров’ю та житлу внаслідок екологічного забруднення. 

Погоджуючись з наявністю серйозного шкідливого впливу від діяльності 

вказаних підприємств на життя заявників, органи державної влади 
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неодноразово вирішували, що заявників необхідно переселити з забрудненої 

території. Однак жодне таке рішення виконано не було. 

Європейський суд встановив порушення ст. 8 Конвенції в зв’язку з тим, 

що держава не вживала протягом більш ніж дванадцяти років заходів для 

переселення заявників або вирішення їх ситуації іншим чином. Розглянувши 

справу, ЄСПЛ дійшов висновку, що «обґрунтована скарга за ст. 8 може мати 

місце у тому випадку, коли екологічна небезпека досягає такого серйозного 

рівня, що призводить до суттєвого перешкоджання здатності заявника 

користуватися своїм житлом, мати приватне чи сімейне життя». 

Аналогічний підхід щодо вирішення питання про захист екологічних прав 

громадян України відображається у справі «Гримковська проти України» [122]. 

Заявниця разом з батьками та неповнолітнім сином проживала у власному 

будинку по вулиці Ч., яка знаходиться в жилому районі м. Краснодон. У  

1998 році було вирішено, що автомагістраль М04 «Київ-Луганськ-Ізварине» 

буде проходити через цю вулицю. У травні 2002 року Державною санітарно-

епідеміологічною службою в Луганській області було проведено дослідження 

повітря по вулиці Ч., в результаті якого було встановлено значне перевищення 

рівнів максимальної концентрації шкідливих для здоров’я людини речовин 

внаслідок забруднення повітря викидами автомобільного транспорту. У  

2002 році після дослідження рівнів забруднення Головний санітарний лікар 

Луганської області рекомендував міському голові м. Краснодона розглянути 

питання про припинення використання вулиці Ч. як автомагістралі, 

зазначивши, що рівень забруднення повітря на цій вулиці перевищував 

встановлені законодавством норми і міг негативно впливати на здоров’я 

мешканців. 

Заявниця та члени її родини неодноразово скаржилися до органів влади 

на негативний вплив від використання дороги по їх вулиці як автомагістралі. У 

2001 році мати заявниці від її імені подала до Краснодонського міського суду 

Луганської області позов до виконавчого комітету Краснодонської міської 

ради, вимагаючи зобов’язати вказаний комітет переселити родину заявниці і 
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виплатити 5 000 грн. відшкодування збитків, завданих функціонуванням 

автомагістралі. 18 січня 2002 року суд першої інстанції відхилив позов як 

необґрунтований, оскільки заявниця не довела, що саме з вини вказаного 

виконавчого комітету було порушено її права. 10 червня 2002 року та 21 липня 

2003 року це рішення було залишено без змін апеляційним судом Луганської 

області та Верховним Судом України відповідно. 

До Європейського суду заявниця звернулася у зв’язку з порушенням ст. 8 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод через 

використання дороги по вулиці Ч. як автомагістралі, а також неспроможності 

органів влади організувати належний екологічний контроль відповідного 

шкідливого впливу. 

Європейський суд встановив порушення ст. 8 Конвенції у результаті  

недотримання справедливого балансу між інтересами заявниці та інтересами 

суспільства, оскільки: 1) держава не змогла довести, що до використання 

дороги по вулиці Ч. як автомагістралі було здійснено адекватне екологічне 

дослідження наслідків такого використання та в подальшому було здійснено 

належну екологічну політику; 2) заявниця не мала ефективної можливості 

впливати на процес прийняття рішень щодо використання дороги по вулиці, на 

якій вона проживає, як автомагістралі, включно з оскарженням у незалежному 

органі. 

Розглянувши справу, ЄСПЛ дійшов висновку, що сукупний вплив шуму, 

вібрації, забруднення повітря та ґрунту, спричинений магістральною дорогою, 

значною мірою не дав заявниці можливості користуватися правами, 

гарантованими ст. 8 Конвенції. 

Серед останніх рішень цієї категорії Справа від 04 вересня 2014 року 

«Дземюк проти України» [123]. Заявник володіє будинком та прилеглою 

земельною ділянкою у с. Татарів (що становить частину міста-курорта Яремче 

Івано-Франківської області України), що має статус гірського населеного 

пункту та відоме як курорт для «зеленого туризму» у карпатському регіоні на 

берегах річки Прут. У 2000 році Татарівська сільська рада для облаштування 
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кладовища обрала земельну ділянку, яка знаходиться біля будинку заявника, 

хоча відстань від кладовища до приватних будинків не відповідає нормам та 

стандартам санітарно-захисної зони. 

У серпні 2000 року Верховинський районний суд Івано-Франківської 

області, розглянувши позов заявника до Татарівської ради, постановив, що 

рішення ради про розміщення кладовища на цій ділянці є незаконним, однак 

Татарівська рада повторно прийняла рішення, що ділянка може 

використовуватися для нового сільського кладовища. Суд ухвалив зобов’язати 

Татарівську раду довести до відома мешканців села, що поховання на 

необлаштованому в законному порядку кладовищі біля будинку заявника були 

заборонені, однак на ділянці було здійснено до сімдесяти поховань. Відстань 

між будинком заявника та деякими з могил становила менше 120 метрів. Хоча 

згідно чинного українського законодавства санітарно-захисні зони для 

кладовищ встановлюються у розмірі 300 метрів відповідно до Наказу №173 від 

19.06.96 року «Про затвердження Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів» [76]. 

Заявник стверджував, що тривале використання кладовища зробило його 

житло фактично непридатним для проживання, а його земельну ділянку – 

непридатною для використання. Він доводив, що він не міг використовувати 

ані свою земельну ділянку для садівництва, ані криницю на своїй ділянці – для 

питної води через побоювання отруїтися. Заявник також доводив, що спокій 

його родини постійно порушувався похоронами, які проводилися біля його 

будинку. 

Представник КМУ стверджував, що кладовище було побудовано в 

інтересах мешканців села Татарів, оскільки у гірському районі біля села 

абсолютно не було жодного іншого місця, яке могло використовуватися як 

кладовище. Хоч кладовище й було побудовано з порушенням законодавства, 

тобто без дотримання розмірів облаштування відповідної санітарно-захисної 

зони, що вимагалася законодавством, органи влади доклали усіх можливих 

зусиль для заборони поховання та забезпечення заявника можливістю 
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переселитися – навіть незважаючи на те, що зобов’язання щодо переселення 

законодавством передбачено не було. 

ЄСПЛ зазначив, що він добре розуміє труднощі та можливі витрати при 

врегулюванні екологічних питань, пов’язаних із забрудненням води у гірських 

районах. Водночас Суд наголошує, що розміщення та використання кладовища 

були незаконними у багатьох аспектах: екологічні норми було порушено; 

висновки органів влади у сфері охорони довкілля було проігноровано; рішення 

суду, які набрали законної сили і підлягали виконанню, не виконувалися, і не 

було вжито заходів у зв’язку із зумовленими забрудненням води загрозами 

здоров’ю та довкіллю. В результаті ЄСПЛ дійшов висновку, що «облаштування 

та використання кладовища так близько від будинку заявника разом з 

наступним впливом на довкілля та «якість життя» заявника досягло 

мінімального рівня, який вимагається статтею 8 Конвенції, та становило 

втручання у право заявника на повагу до його житла та приватного і сімейного 

життя». 

Враховуючи позицію та аргументи ЄСПЛ, зазначені у своїх рішеннях, де 

відповідачем за порушення екологічних прав громадян виступала Україна, 

варто узагальнити такі проблеми, через які Суд задовольнив скарги заявників: 

1) держава, вирішуючи екологічні проблеми громадян, не дотримала 

справедливого балансу між їхніми інтересами, інтересами суспільства, довкілля 

та держави; 

2) органи влади не змогли ані взяти під контроль рівні забруднення, ані 

переселити заявників до безпечнішої місцевості; 

3) хоча в різний час було вжито певних заходів для усунення проблем 

заявників, ці заходи не були послідовними та достатніми для того, щоб змінити 

загальну ситуацію заявників, а також вживались неоперативно; 

4) органи державної влади та місцевого самоврядування вживали 

неефективні адміністративні заходи або ж порушники, на яких ці заходи 

накладалися, їх ігнорували. У результаті ЄСПЛ констатував відсутність 

адекватного та справедливого покарання; 
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5) відсутність фінансування з боку держави для усунення порушень 

екологічних вимог; 

6) невиконання прийнятих органами влади рішень (незалежно від того 

який це орган – суд, орган місцевого самоврядування чи міністерство тощо). 

Таким чином рішення, які потребували конкретних заходів, залишалися лише у 

формі декларацій, що ніяк не змінювало ситуацію стосовно екологічних 

правопорушень та порушень прав людини; 

7) усі вищезазначені спори були довготривалими і потребували у 

кінцевому результаті звернення заявників до ЄСПЛ за захистом своїх прав; 

8) державні органи влади не діяли сумлінно і своєчасно при вирішенні 

проблем громадян, спричинених забрудненням довкілля від шкідливої 

діяльності тих чи інших суб’єктів; 

9) державні органи не змогли організувати систематичний контроль задля 

забезпечення екологічної безпеки. 

Складається враження, що державні органи (суд, правоохоронні органи, 

органи виконавчої влади на місцях тощо) у вищезазначених спорах негласно 

надавали перевагу інтересам держави, а не окремих громадян і не брали до 

уваги очевидних порушень законодавства України. Із рішень цих органів та 

позиції КМУ в процесі розгляду спору в Страсбурзі випливає, що інтерес 

держави чи інших владних органів (автомагістраль у випадку з Гримковською, 

державні шахта і фабрика у справі Дубецької, незаконне (без відповідних 

висновків санітарно-епідеміологічної експертизи) виділення земельної ділянки 

під кладовище у справі Дземюк) превалює над інтересами, здоров’ям та 

адекватними умовами приватного життя скаржників. Крім того, вбачається 

некомпетентне та викривлене трактування обов’язку держави та її органів щодо 

захисту довкілля чи вирішення екологічних проблем. Такий стан речей є 

неприпустимим та повинен змінюватися, а рішення ЄСПЛ, де Україна визнана 

винною у порушенні Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, мали б стати орієнтиром для вирішення основних проблем діяльності та 

усунення недоліків, недопрацювань компетентних органів у подібних випадках. 
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Варто нагадати, що у всіх справах Суд у своєму рішенні зазначає, що не 

переконаний, що в справі було дотримано мінімальні гарантії, спрямовані на 

забезпечення справедливого балансу між інтересами заявників та інтересами 

суспільства. Процесуальні гарантії, доступні заявникові згідно зі статтею 8 

Конвенції, можуть стати недієвими, а державу може бути визнано 

відповідальною за Конвенцією, якщо судове рішення, за яким органи влади 

зобов’язані діяти певним чином в екологічних питаннях, ігнорується органами 

влади або залишається невиконаним протягом значного періоду часу (див., 

mutatis mutandis, рішення у справі «Taşkın та інші проти Туреччини» (<…>), 

заява № 46117/99, пп. 124–125, ECHR 2004-X).  

Як зазначають Дж. Бонайн та С.М. Кравченко, суди не готові робити 

конкретні дії, які б зменшили негативний вплив на навколишнє середовище. 

Натомість, отримуються або не отримуються певні компенсації за рахунок 

ствердження, що Європейська конвенція порушується. Така залежність від 

сумлінності чиновників чи турботи про державний суверенітет є наївною, хоча 

ймовірність того, що щось зміниться також не є високою. Тому для того, щоб 

прослідкувати справжній вплив від рішень ЄСПЛ, потрібно аналізувати 

рішення національних судів. Цікавим є той факт, що декілька національних 

судів повинні були у своїй практиці утриматися від надання правового захисту 

відповідно до положень їхніх національних конституцій, які майже ідентичні зі 

статтею 8 Розділу 2 Європейської Конвенції [120]. Результатом є те, що 

громадяни можуть добитися допомоги лише через Європейський суд з прав 

людини, і, як наслідок, тисячі справ розглядаються несвоєчасно. Ще одним 

наслідком є те, що доктрини, проголошені ЄСПЛ, не стають складовою 

частиною верховенства права у країнах, що є членами Ради Європи. З іншого 

боку, юридичні системи деяких країн ретельно використовують Європейську 

Конвенцію у своїй практиці, а інтерпретації Конвенції Судом відображені у 

його рішеннях [305, p. 281].   

Отже, органи державної влади зобов’язані вирішувати екологічні 

проблеми, пов’язані із діяльністю, яка може завдати шкоди довкіллю.  Оскільки 
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призначення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

захищати реальні права людини, справедливий баланс між різними інтересами, 

що розглядаються, може бути порушено не тільки тоді, коли відсутні 

положення для захисту гарантованих прав, а й коли їх не дотримуються 

належним чином. 

Можливим варіантом оперативного реагування і вирішення екологічних 

проблем на місцевому рівні є створення тимчасових спеціальних екологічних 

комісій (ТСЕК) для виявлення причин, можливих наслідків і шляхів та засобів 

усунення небезпечної діяльності на локальному рівні, що складаються з 

представників публічної адміністрації, місцевої громади, громадських 

організацій та експертів-екологів. Такі комісії мають бути наділені 

повноваженнями стосовно вирішення питання про потребу залучення коштів, 

необхідних для усунення локальної екологічної проблеми, мінімізації її 

негативних наслідків, здійснення контролю за ефективним використанням цих 

коштів. 

Зважаючи на це пропонується доповнити Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» у розділі VIII «Контроль і нагляд у 

галузі охорони навколишнього природного середовища» статтею 37-1 

«Тимчасова спеціальна екологічна комісія» такого змісту: 

«1. Тимчасова спеціальна екологічна комісія створюється з метою 

виявлення причин, можливих наслідків і шляхів та засобів усунення 

небезпечної діяльності екологічного характеру на локальному рівні, вирішення 

питання про залучення коштів, необхідних для усунення локальної екологічної 

проблеми, мінімізації її негативних наслідків, здійснення контролю за 

ефективним використанням цих коштів. 

2. Тимчасова спеціальна екологічна комісія створюється органом, на 

території якого здійснюється діяльність, що загрожує довкіллю. 

3. До складу Тимчасової спеціальної екологічної комісії входять 

представники територіального органу Міністерства екології та природних 

ресурсів України, органу, що створив комісію, експертів-екологів, громадських 
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організацій, місцевої громади та потерпілих осіб (якщо такі є на момент 

створення комісії). 

4. Діяльність Тимчасової спеціальної екологічної комісії здійснюється на 

засадах законності та оперативного реагування уповноважених структур на 

небезпечні екологічні ситуації. 

5. Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи 

незалежно від форм власності, засоби масової інформації, посадові особи 

можуть бути ініціаторами створення Тимчасової спеціальної екологічної 

комісії. Необґрунтована відмова від створення такої комісії може бути 

оскаржена в суді. Уповноважений орган несе цивільну, адміністративну або 

кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за неправомірну 

відмову у створенні Тимчасової спеціальної екологічної комісії. 

6. Висновки Тимчасової спеціальної екологічної комісії є обов’язковими 

до виконання уповноваженими органами. У висновках повинні міститися 

зауваження, вимоги, строки та рекомендації щодо усунення небезпечної 

діяльності екологічного характеру». 

Варто зазначити, що досліджуючи способи впливу практики ЄСПЛ на 

екологічне право України, не можна залишати осторонь його вплив на правову 

доктрину, а саме вплив через введення та застосування нових теоретичних 

конструкцій, термінів, концепцій [157, c. 147]. Оскільки рішення ЄСПЛ на 

законодавчому рівні визнані джерелом права в Україні, національним судам 

слід звертати більшу увагу на цю міжнародну судову практику. Адже користь 

від рішень ЄСПЛ в першу чергу полягає у можливості узагальнення існуючих 

проблем та прогалин у законодавстві різних країн, перегляді причин звернень 

громадян до ЄСПЛ та можливості застосування превентивних заходів для 

уникнення вирішення конфліктів між державою та громадянами на рівні 

Страсбургу. 

Україна повинна позбавлятися негативних факторів, які існували раніше, 

змінювати та покращувати своє законодавство та більше звертати увагу на 

проблеми, що виникають під час діяльності суб’єктів, яка може завдати 
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екологічної шкоди довкіллю, суспільству чи окремим громадянам. Нашій 

державі необхідно належним чином брати на себе відповідальність, 

передбачену статтею 16 Конституції України, де вказується, що «Забезпечення 

екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, 

подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного 

масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави». 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Інтеграційні процеси України та ЄС перейшли на новий рівень після 

підписання у 2014 році Угоди  про  асоціацію  між  Україною та Європейським 

Союзом. Зобов’язання у сфері охорони довкілля по Угоді про асоціацію 

передбачають для України обов’язок впровадження 29-ти Директив та 

Регламентів ЄС у межах  восьми  секторів, що встановлюють загальні правила 

та стандарти, які повинні бути перенесені до внутрішньодержавного права. На 

відміну від сучасного природоохоронного законодавства України, яке у 

багатьох аспектах є декларативним, джерела права ЄС визначають кількісні та 

якісні результати, які треба досягти Україні протягом визначеного періоду часу. 

2. Апроксимація законодавства України до положень Директив ЄС в 

секторі управління довкіллям та інтеграції екологічної політики в інші галузеві 

політики передбачає вжиття загальних і спеціальних заходів. Загальні заходи 

стосуються кожної Директиви ЄС незалежно від її специфіки і передбачають: 

1) прийняття відповідного спеціального національного законодавства та 

визначення уповноваженого органу з конкретного питання; 

2) визначення процедури консультацій з громадськістю з екологічних 

питань; 

3) забезпечення максимального доступу для громадськості у реалізації 

екологічно-значимих рішень; 

4) забезпечення домовленості з сусідніми державами щодо обміну 

екологічною інформацією; 
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5) встановлення процедури консультацій та налагодження співпраці між 

органами влади та місцевого самоврядування з питань охорони 

навколишнього природного середовища. 

3. Спеціальні заходи апроксимації конкретних Директив ЄС у галузі 

охорони довкілля передбачені безпосередньо Додатком ХХХ Угоди про 

асоціацію і в кожному випадку залежать від специфіки закріплених в Директиві 

ЄС норм права. 

4. Джерела права Європейського Союзу не є джерелами права України, 

проте вони здійснюють опосередкований вплив на національне законодавство і 

передбачають конкретні зобов’язання перед державами-членами 

Європейського Союзу у рамках Угоди про асоціацію, а саме необхідність 

апроксимації національного законодавства до джерел права ЄС, передбачених 

Угодою про асоціацію та додатками до неї. 

5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 

положення якої мають широке тлумачення в рішеннях Європейського суду з 

прав людини, є частиною національного законодавства України. Екологічні 

права громадян прямо не передбачені у цій Конвенції, проте існує 

безпосередній зв'язок між правом на повагу до свого приватного і сімейного 

життя, до свого житла, передбаченого статтею 8 Конвенції, та правом на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля. Недотримання екологічних норм може 

зашкодити не лише здоров’ю, але й власності, приватному та сімейному життю 

громадян, що випливає із прикладів численних звернень до ЄСПЛ. 

6. На основі аналізу справ, які перебували у провадженні ЄСПЛ, 

узагальнено такі основні проблеми та недоліки, що стосуються порушення 

екологічних прав громадян України, на які звертав увагу Суд у своїх рішеннях: 

1) держава, вирішуючи екологічні проблеми громадян, не дотримала 

справедливого балансу між їхніми інтересами, інтересами суспільства, довкілля 

та держави; 

2) органи влади не змогли ані взяти під контроль рівні забруднення, ані 

переселити заявників до безпечнішої місцевості; 
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3) хоча в різний час було вжито певних заходів для усунення проблем 

заявників, ці заходи не були послідовними та достатніми для того, щоб змінити 

загальну ситуацію заявників, а також вживались із недопустимими затримками; 

4) органи державної влади та місцевого самоврядування вживали 

неефективні адміністративні заходи або ж порушники, на яких ці заходи 

накладалися, їх ігнорували. У результаті ЄСПЛ констатував відсутність 

адекватного та справедливого покарання; 

5) відсутність фінансування з боку держави для усунення порушень 

екологічних вимог; 

6) невиконання прийнятих органами влади рішень (незалежно від того 

який це орган – суд, орган місцевого самоврядування чи міністерство тощо). 

Таким чином рішення, які потребували конкретних заходів, залишалися лише у 

формі декларацій, що ніяк не змінювало ситуацію стосовно екологічних 

правопорушень та порушень прав людини; 

7) усі вищезазначені спори були довготривалими і потребували у 

кінцевому результаті звернення заявників до ЄСПЛ за захистом своїх прав; 

8) державні органи влади не діяли сумлінно і своєчасно при вирішенні 

проблем громадян, спричинених забрудненням довкілля від шкідливої 

діяльності тих чи інших суб’єктів; 

9) державні органи не змогли організувати систематичний контроль задля 

забезпечення екологічної безпеки. 

7. З метою вирішення вищезазначених проблем, які випливають із рішень 

Європейського суду з прав людини, де Україна виступала відповідачем в 

екологічних справах, вбачається за потрібне: 

1) забезпечити оптимальне співвідношення між публічними 

інтересами громади, держави чи довкілля і приватними 

екологічними інтересами громадян; 

2) підвищити санкції за ті порушення екологічного законодавства, що 

спричинили шкоду здоров’ю населення прилеглих до осередку 

забруднення територій; 
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3) дотримуватися процесуальних строків вирішення спорів, що 

стосуються порушення екологічних прав громадян; 

4) законодавчо передбачити створення тимчасових спеціальних 

екологічних комісій (ТСЕК) для виявлення причин, можливих 

наслідків і шляхів та засобів усунення екологічно небезпечної 

діяльності на локальному рівні, що будуть складатися з 

представників публічної адміністрації, місцевої громади, 

громадських організацій, експертів-екологів, а також проводяться із 

залученням до розгляду і вирішення справ потерпілих від 

екологічно небезпечної діяльності осіб (якщо такі є на момент 

створення та роботи комісії). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової задачі, що полягає у визначенні поняття, значення, видів міжнародно-

правових актів як джерел екологічного права України, з’ясуванні їх 

особливостей, механізмів імплементації міжнародно-правових актів у 

національне екологічне законодавство. На підставі системного аналізу 

міжнародного та внутрішньодержавного законодавства обґрунтовано нові 

наукові положення і пропозиції з удосконалення нормативно-правової бази у 

сфері суспільних відносин, що досліджувались. 

Основні висновки дисертації полягають у такому: 

1. Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права України є 

частиною національного екологічного законодавства і фактором його 

подальшого розвитку, адже міжнародно-правові стандарти у сфері охорони 

довкілля мають прогресивний характер та сприяють вдосконаленню існуючих 

природоохоронних положень, а також формулюють загальнообов’язкові 

екологічно обґрунтовані приписи, які потребують ратифікації Верховною 

Радою України та імплементації до національного екологічного законодавства. 

2. Міжнародно-правовий акт як джерело екологічного права України – це 

формально визначений результат волевиявлення суб’єктів міжнародного права, 

що має загальнообов’язковий характер, спрямований на врегулювання 

суспільних відносин у сфері охорони довкілля з урахуванням їх юридичних, 

географічних, біологічних та екологічних особливостей, і є частиною 

екологічного законодавства України. 

3. Ознаки міжнародно-правових актів як джерела екологічного права 

поділяються на загальні (такі, що стосуються всіх міжнародно-правових актів) 

та спеціальні (такі, що є характерними лише для екологічних міжнародно-

правових актів). До загальних ознак потрібно віднести: 1) активну діяльність 

суб’єктів міжнародного права, яка в результаті взаємного волевиявлення 

матеріалізується у міжнародну домовленість у формі окремого документу; 2) 
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пріоритетне місце у системі права України; 3) стабільність норм; 4) надання 

Верховною Радою України згоди на обов’язковість (крім джерел м’якого 

права). А до спеціальних відносяться: 1) визнана й обґрунтована необхідність 

міжнародно-правового регулювання охорони довкілля; 2) висока інтенсивність 

формування системи міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля;  

3) значний вплив цих  актів на розвиток національного екологічного 

законодавства; 4) незадовільний рівень імплементації в екологічне 

законодавство. 

4. Для детальної характеристики та поглибленого аналізу видів 

міжнародних договорів як джерел екологічного права України пропонується 

застосувати просторовий критерій класифікації, за яким вони поділяються на 

глобальні (у яких Україна долучається до вирішення глобальних екологічних 

проблем), європейські (у яких Україна з огляду на своє географічне 

розташування співпрацює з іншими країнами Європи у вирішенні 

континентальних проблем охорони довкілля), регіональні (або локальні, які 

спрямовані на забезпечення екологічного захисту конкретних природних 

ресурсів та середовищ, з якими Україна територіально пов’язана) міжнародні 

договори. 

5. Міжнародно-правові акти у сфері охорони довкілля є рамковими і 

залишають за учасниками вибір засобів досягнення їх цілей. Тому найбільш 

ефективним способом імплементації таких актів у національне законодавство 

України є спосіб трансформації, який полягає у прийнятті державою на основі 

тексту міжнародно-правового акту чи окремих його статей відповідних норм 

внутрішнього права. 

6. Основними шляхами вирішення проблем імплементації міжнародно-

правових актів у сфері охорони довкілля в Україні є такі: 

1) оперативне доповнення або зміна національного екологічного 

законодавства; 

2) визначення конкретних механізмів та шляхів реалізації взятих 

Україною міжнародних зобов’язань у сфері охорони довкілля; 
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3) створення окремих підрозділів у структурі Міністерства екології та 

природних ресурсів України, які свою діяльність концентрували б на реалізації 

відповідного міжнародно-правового акту та забезпечували б співробітництво у 

цьому напрямку; 

4) забезпечення інформування та активнішого залучення спеціалізованих 

громадських організацій екологічного спрямування та зацікавлених 

територіальних громад при прийнятті екологічно-значимих рішень. 

7. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони довкілля 

трансформуються у норми національного законодавства у такій послідовності: 

проголошення міжнародно-правового стандарту у сфері охорони довкілля → 

міжнародне визнання та безумовна підтримка цього правила поведінки → 

прийняття національних екологічних стратегій, концепцій, програм та планів 

дій органів державної влади (декларативна форма імплементації) → розробка і 

прийняття норм національного законодавства (регулятивна форма 

імплементації) → визначення безпосередніх шляхів реалізації міжнародно-

правових стандартів у національній системі права (організаційна форма 

імплементації). Тому міжнародно-правовий стандарт у сфері охорони довкілля, 

утворившись із звичайної міжнародно-правової «спроби» визначити певні цілі, 

завдання, принципи, отримує безпосереднє практичне застосування, визнання і 

закріплення у національному законодавстві. 

8. Механізм реалізації міжнародно-правових стандартів у галузі охорони 

довкілля передбачає: 

1) юридичне закріплення → правова форма концептуального 

закріплення міжнародно-правових стандартів та їх організаційно-правове 

забезпечення; 

2) фактичне застосування → зміст і обсяг екологічно-правових 

стандартів у формі спеціальних правил регламентації здійснення 

природоохоронної та обмеження господарської діяльності; 

3) інституційне забезпечення → створення спеціально уповноважених 

органів, розподіл коштів, які спрямовуються на дотримання та виконання 
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міжнародно-правових стандартів і запобігання вчиненню правопорушень у 

сфері охорони довкілля; 

4) компенсаційне забезпечення → визначення еколого-правової 

відповідальності на міжнародному та національному рівнях, застосування 

відповідних санкцій за вчинені екологічні правопорушення і спрямування 

одержаних від цього коштів на відновлення та покращення стану довкілля. 

9. Основними сферами правового впливу глобальних міжнародних 

договорів є запобігання забрудненню атмосферного повітря, руйнуванню 

озонового шару, зміні клімату, втраті біологічного різноманіття та забрудненню 

довкілля токсичними і небезпечними речовинами. Встановлення міжнародно-

правових стандартів у сфері охорони довкілля запобігає погіршенню загального 

стану навколишнього природного середовища, забезпечує охорону та 

здійснення контролю за використанням природних ресурсів, регламентує будь-

яку торгівлю, що може негативно відобразитися на довкіллі, а також дозволяє 

ефективно здійснювати оцінку антропогенного впливу на довкілля. 

10. Європейські конвенції як джерела екологічного права України 

відображають актуальні екологічні проблеми для європейського континенту: 

запобігання втратам біологічного та ландшафтного різноманіття, посилення 

охорони дикої флори і фауни та природних середовищ існування. Для 

покращення результатів імплементації європейських конвенцій у сфері охорони 

довкілля необхідно: 1) враховуючи зарубіжний досвід, внести відповідні зміни 

до національного законодавства; 2) скасувати усі застереження з української 

сторони, передбачені у Конвенції про охорону дикої флори та фауни і 

природних середовищ існування в Європі; 3) об’єктивно оцінювати 

ефективність виконання Україною європейських конвенцій та реально 

відображати їх результати у Національних імплементаційних звітах; 4) усунути 

порушення екологічного законодавства, виявлені Постійним комітетом 

Бернської конвенції; 5) розробити програму дій щодо покращення правового 

регулювання, забезпечення превентивних заходів та суттєве посилення санкцій 

за навмисне добування, відлов або вбивство кажанів та інших видів тварин, 
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занесених до Червоної книги, знищення або пошкодження місць їх схованок;  

6) передбачити у державному бюджеті належне фінансування заходів, 

пов’язаних із імплементацією європейських конвенцій. 

11. Метою регіональних міжнародних еколого-правових угод є 

досягнення максимального результату стосовно концепції сталого розвитку на 

рівні локальних природних систем у сфері охорони довкілля. Ці договори 

поєднують у собі охорону довкілля і життя місцевих громад згідно з принципом 

сталого розвитку шляхом всебічного спостереження та контролю за 

конкретним унікальним географічним регіоном. 

12. Апроксимація законодавства України до положень Директив ЄС в 

секторі управління довкіллям та інтеграції екологічної політики в інші галузеві 

політики передбачає вжиття загальних та спеціальних заходів. Загальні заходи 

стосуються кожної Директиви ЄС з цього сектора незалежно від її специфіки і 

передбачають: 1) прийняття відповідного спеціального національного 

законодавства та визначення уповноваженого органу з конкретного питання;  

2) визначення процедури консультацій з громадськістю з екологічних питань; 

3) забезпечення максимального доступу для громадськості у реалізації 

екологічно-значимих рішень; 4) забезпечення домовленості з сусідніми 

державами щодо обміну екологічною інформацією; 5) встановлення процедури 

консультацій та налагодження співпраці між органами влади та місцевого 

самоврядування з питань охорони навколишнього природного середовища. 

Спеціальні заходи апроксимації конкретних Директив ЄС у галузі охорони 

довкілля передбачені безпосередньо Додатком ХХХ Угоди про асоціацію і в 

кожному випадку залежать від специфіки закріплених в Директиві ЄС норм 

права. 

13. Джерела права Європейського Союзу здійснюють опосередкований 

вплив на національне законодавство і передбачають конкретні зобов’язання 

перед державами-членами Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію 

між Україною і ЄС, а саме необхідність апроксимації національного 

законодавства до джерел права ЄС. 
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14. Попри відсутність у Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод норм про екологічні права існує безпосередній зв'язок 

між правом на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла, 

передбаченого статтею 8 Конвенції, та правом на безпечне для життя і здоров’я 

довкілля. Недотримання екологічних норм може зашкодити не лише здоров’ю, 

але й власності, приватному та сімейному життю громадян, створити 

неможливість для використання людиною своєї нерухомості, що обґрунтовано 

у численних зверненнях до ЄСПЛ. Тим часом економічні інтереси не повинні 

переважати над екологічними при вирішенні будь-яких суспільних питань.  

15. З метою вирішення проблем, які випливають із рішень Європейського 

суду з прав людини, де Україна виступала відповідачем в екологічних справах, 

вбачається за потрібне:  

1) забезпечити оптимальне співвідношення між публічними інтересами 

громади і держави та приватними екологічними інтересами громадян; 

2) підвищити санкції за ті порушення екологічного законодавства, що 

спричинили шкоду здоров’ю населення прилеглих до осередку забруднення 

територій; 

3) дотримуватися процесуальних строків вирішення спорів, що 

стосуються порушення екологічних прав громадян; 

4) законодавчо передбачити створення тимчасових спеціальних 

екологічних комісій (ТСЕК) для виявлення причин, можливих наслідків і 

шляхів та засобів усунення екологічно небезпечної діяльності на локальному 

рівні, що будуть складатися з представників публічної адміністрації, місцевої 

громади, громадських організацій, експертів-екологів, а також 

проводитимуться із залученням до розгляду і вирішення справ потерпілих від 

екологічно небезпечної діяльності осіб (якщо такі є на момент створення та 

роботи комісії). 
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