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Анотащя. Наголошено, що становления i розвиток нормативно-правового забезпечення 
еколопчно! оцшки впливу на довкiлля (еколопчно! експертизи, як це традицшно iменувалося 
впчизняною доктриною екологiчного права), слiд розглядати у контекстi правового забезпечення 
державно! еколопчно! полггаки. Звернено увагу на те, що розумшня змiсту шституту екологiчноi 
оцiнки впливу на довшлля та його успiшне впровадження у нацюнальне законодавство можливе за 
умов аналiзу зарубiжного досвiду його нормативно-правового забезпечення. Охарактеризовано 
нормативно-правовi акти загального мiжнародного та регiонального мiжнародного рiвнiв, якi заклали 
основу нацiональних процедур оцшки впливу на довшлля за принципами ринково! економiки та 
верховенства права. Викладено теоретичнi та практичш аспекти функцiонування iнституту 
екологiчного впливу на навколишне середовище на прикладi економiчно розвинених держав - США, 
Канади, Японп, Нiмеччини. Розглянуто етапи розвитку i становлення еколопчно! оцшки впливу на 
довшлля у цих кра!нах, критерiями виокремлення яких е розробка i прийняття основних нормативно - 
правових актiв, що регулюють цю сферу.

Ключовi слова: еколопчне право зарубгжних кра!н, екологiчна експертиза, оцшка впливу на 
довк1лля; еколопчна оцiнка впливу на навколишне природне середовище, США, Канада, Федеративна 
Республша Нiмеччина, Японiя.

Аннотация. Отмечено, что становление и развитие нормативно-правового обеспечения 
экологической оценки воздействия на окружающую среду (экологической экспертизы, как это 
традиционно именовалось отечественной доктрине экологического права), следует рассматривать в 
контексте правового обеспечения государственной экологической политики. Обращено внимание на 
то, что понимание содержания института экологической оценки воздействия на окружающую среду и 
его успешное внедрение в национальное законодательство возможно при условии анализа зарубежного 
опыта его нормативно-правового обеспечения. Охарактеризованы нормативно-правовые акты общего 
международного и регионального международного уровней, которые заложили основу национальных 
процедур оценки воздействия на окружающую среду по принципам рыночной экономики и 
верховенства права. Изложены теоретические и практические аспекты функционирования института 
экологического воздействия на окружающую среду на примере экономически развитых государств - 
США, Канады, Японии, Германии. Рассмотрены этапы развития и становления экологической оценки 
воздействия на окружающую среду этих странах, критериями выделения которых является разработка 
и принятие основных нормативно-правовых актов, регулирующих эту сферу.

Ключевые слова: экологическое право зарубежных стран, экологическая экспертиза, оценка 
влияния на окружающую среду; экологическая оценка воздействия на окружающую среду, США, 
Канада, Федеративная Республика Германия, Япония.

Abstract. Emphasized that the formation and development of normative and legal supply for the 
ecological assessment of the impact on environment (ecological expertise, as traditionally called by the 
national doctrine of environmental law), should be considered in a larger context - in the context o f the legal 
provision of state environmental policy. The attention is paid to the fact that understanding the content of the 
institute of ecological assessment of the impact on environment and its successful implementation in national
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law is possible in the light of the analysis o f foreign experience of its legal and regulatory framework. This 
will help to effectively regulate the legal means o f state ecological activity and solve existing practical 
problems and contradictions in this sphere.

The normative and legal acts of the general international and regional international levels that laid the 
foundation for national environmental impact assessment procedures in accordance with the principles of 
market economy and the rule of law are described.

In foreign countries there is a tendency to pay special attention to the issue of legal regulation of this 
sphere of social relations. The theoretical and practical aspects of the functioning of the institute o f ecological 
assessment of the impact on environment are presented on the example of economically developed countries -  
the USA, Canada, Japan, Germany. The stages of development and formation of the ecological assessment of 
the impact on environment in these countries are considered, the criteria of which are the development and 
adoption of the basic legal acts regulating this sphere.

National environmental policy is based on a unified approach to the organization of environmental 
measures, but in different countries, their features are saved. By way of organization of environmental policy, 
two groups of countries are distinguished: the first - the West European countries and Japan; the second - the 
United States and Canada. In the countries of the first group, the main emphasis in the implementation of 
environmental policy is on the system of laws. In countries of the second group, for the justification of 
political measures, the focus is on different programs, plans and recommendations.

Key words: environmental law of foreign countries, environmental assessment, environmental 
impact assessment; ecological assessment of the impact on environment, USA, Canada, Germany, Japan..

Постановка проблеми. Свроштеграцшний курс внутршньо! i 
зовтшньо! пол^ики Украши вимагае модертзаци шнуючих та запровадження 
нових правових шститупв, я к  вже протягом тривалого часу функцюнують у 
проввдних економiчно розвинутих кра!нах св^у. Багато змш мае ввдбутися й у 
сферi захисту навколишнього середовища.

Значним кроком у цьому напрямку е прийняття вл^ку цього року 
Закону Украши «Про оцшку впливу на довкшля», у преамбуш якого 
визначено його цш  та завдання, а саме: вш встановлюе правовi та 
оргатзацшт засади оцшки впливу на довкшля, спрямовано! на запобшання 
шкод1 довюллю, забезпечення еколопчно! безпеки, охорони довкiлля, 
рационального використання i вiдтворення природних ресуршв, у процесi 
прийняття рiшень про провадження господарсько! дiяльностi, яка може мати 
значний вплив на довкшля, з урахуванням державних, громадських та 
приватних iнтересiв [1].

Перед Укра!ною сто!ть завдання з формування дiевого механiзму, що 
дозволить упровадити належне регулювання iнституту оценки впливу на 
навколишне природне середовище. Одним iз шляхов вирiшення ще! задачi е 
звернення до зарубiжного досвiду регулювання даного шституту.

Анал1з останн1х дослщжень i публ1кац1й. До аналiзу зарубiжного 
досвiду проведення екологiчних експертиз чи оттшки впливу на навколишне 
природне середовище зверталися так науковщ, як В. I. Андрейцев, О. Г. 
Бубнов, А. П. Гетьман, С. Л. Гоштинар, В. М. Морозова, А. Скиба, 
В. Г. Сминова, I. С. Тихоцька, Ю. С. Шемшученко ш.

Виклад основного матерiалу. Становлення i розвиток нормативно
правового забезпечення еколопчно! оценки впливу на довкшля (еколопчно! 
експертизи, як це традицшно iменувалося вiтчизняною доктриною
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еколопчного права), слiд розглядати у бшьш масштабному KOHTeKCTi -  у 
контекст правового забезпечення державно! екологiчноi полтики. Розумiння 
змшту нормативно-правового забезпечення державно! еколопчно! полiтики як 
iнструменту оргатзацп, регулювання, узгодження та збалансування 
еколопчних i соцiально-економiчних iнтересiв суспiльства дае можливiсть 
спрямувати й ефективно регулювати правовими засобами державну 
екологiчну дiяльнiсть, сприяе вирiшенню iснуючих практичних проблем та 
протирiч в щй сферi державного управлiння [2, с. 158-159].

1нститут екологiчно! оценки впливу на довкшля врегульовано на 
загально-мiжнародному та мiжнародно-регiональному рiвнях. Головними 
нормативно-правовими актами у цiй сферi е:

-  Конвенция ООН щодо змши клiмату i бiологiчного рiзноманiття 
(1992 р.), яка запровадила додатковi вимоги до еколопчно! ощнки 
довк1лля;

-  Конвенщя Економiчно! Комiсi! ООН для Свропи з оцiнки дп 
(впливу) на навколишне середовище у транскордонному контекст -  
(Конвенщя Еспо) (1991 р.), ратифшована Укра!ною у 1999 р.;

-  прийняття полiтики i процедури екологiчно! ощнки Свiтовим 
Банком та шшими мiжнародними органiзацiями, що сприяе 
впровадженню цього процесу ощнювання у багатьох кра!нах з 
метою забезпечення швестицшно! привабливостi;

-  директива СС «Про отйнку впливу деяких державних та приватних 
секторiв на навколишне середовище» (1985 р.);

-  Конвенщя Свропейсько! Економiчно! Комiсi! ООН про доступ до 
шформацп, участь громадськост у процесi прийняття ршень та 
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довк1лля (1998 р.), 
ратифiкована Укра!ною у 1999 р.

Аналiзуючи одну iз глобальних криз людства початку ХХ1 столтя, 
дослщники вiдокремлюють центри стабiлiзацi! та дестабшзацп
навколишнього природного середовища. До ц е н ^ в  дестабiлiзацi! вiдносять 
Пiвнiчноамериканський, Свропейський та Азiатський центри. У 
Швтчноамериканський центр включено США, частково Канаду й Мексику; у 
Свропейський центр -  Захщну, Центральну i Схщну Свропу, кра!ни Балтi!; до 
Азiатського центру -  кра!ни 1ндостану, Цейлон, Малайзш, Бiрму, Iндонезiю 
(без о. Суматри), Китай (за винятком Тибету та пустелi Такла-Макан й Гоб^, 
Японiю, Корейський пiвострiв, Фiлiппiни. Найбшьшою мiрою екосистеми 
порушено у Сврот, ^ в т ч т й  Америцi та Японi!. До ц е н ^ в  стабшзацп 
навколишнього природного середовища вщнесено ^втчн и й  Свроазiатський, 
Пiвнiчноамериканський, Швденноамериканський та Австралiйський центри та 
Свповий океан. Пiвнiчноамериканський центр -  це територп Канади та
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Аляски; Швденноамериканський центр -  це Амазотя та прилегл1 до не! 
територи; Австралшський центр -  територи Австралн (кр1м Схвдно! та 
Швденно! частин).

Национальна еколопчна полпика будуеться на утфшованому п1дход1 до 
оргатзацн природоохоронних заход1в, але у р1зних крашах збертаються сво! 
особливостг За способом оргатзацн еколопчно! полники виокремлюють дв1 
групи кра!н: перша -  захвдноевропейськ кра!ни i Япотя; друга -  США i 
Канада. У крашах першо! групи основний акцент при реалiзацil еколопчно! 
полiтики здiйснюеться на систему закотв. У крашах друго! групи для 
обгрунтування полiтичних заходiв основна увага придiляеться рiзним 
програмам, планам, рекомендацiям [3, с. 57].

Охарактеризуемо нормативно-правове забезпечення iнституту 
еколопчно! оценки впливу на довкiлля на прикладi кра!н -  представникiв 
першо! та друго! груп.

Досвiд США. Еколопчну оценку впливу на довкшля у США було 
запроваджено законом «Про нацюнальну полiтику у сферi навколишнього 
середовища» (1969 р.). У ньому пропонувалося «враховувати при прийняти 
вудповудальних рiшень екологiчнi наслiдки дiяльностi, яку плануеться 
здшснювати». Прийняттю ршень, здатних спричинити «значнi екологiчнi 
наслвдки», мае передувати складання спещально! «Декларацн про екологiчнi 
наслвдки» (Environmental Impact Statement -  EIS). У цьому документ! було 
закладено й методолопчт основи 11 проведення, що передбачае 
запровадження мiждисциплiнарного пiдходу, при якому забезпечуеться 
iнтеграцiя природознавчих та суспшьних наук, при проектуваннi середовища 
проживання, при плануваннi та прийняттi ршень».

Становлению методологи еколопчно! експертизи сприяли американськi 
суди, до яких зверталися громадськ та державнi оргатзацн, громадяни у 
зв’язку iз недотриманням припишв NEPA, це сприяло формуванню процесу 
Environmental Impact Assessment (EIA). Було сформульовано основш вимоги 
до процесу EIA: всебiчнi дослiдження i виявлення очiкуваних екологiчних 
наслiдкiв альтернатив запропоновано! дiяльностi; можливiсть 
використовувати EIS при прийняти рiшень iз проекту; доступтсть EIS для 
зауважень зацiкавлених сторш, у тому числi населення [4].

В середньому у США щорiчно проводиться екологiчна експертиза для 1 
тис. нових федеральних проектiв, при цьому тимчасове або часткове 
зупинення виконання проекпв, заборона на !х здiйснення стосуються не 
бiльше 2-3% !х загального числа.

Екологiчному експертуванню пвддають:
-  важливi господарськi проекти, реалiзацiя яких розрахована на 

тривалий термiн i передбачае фiнансовi витрати понад 100 млн. дол.;
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-  якщо проект передбачае використання мшерально-сировинт 
ресурси у великих масштабах;

-  невелик! проекти, якщо !х впровадження пов’язано i3 серйозними 
змiнами якост навколишнього середовища.

Досвiд Канади. Значний штерес для Укра!ни у вирш ент екологiчних 
проблем мае досввд Канади. Спещальне законодавство з охорони 
навколишнього середовища, органи державного управлшня i3
природокористування у цiй кра!т почали формуватися у 70-х роках 
ХХ столтя. Важливiшими з актiв федерального рiвня е Закони «Про охорону 
навколишнього середовища Канади» та «Про еколопчну експертизу». На 
мiсцевому рiвнi здiйснюеться практична природоохоронна дiяльнiсть -  
планування використання земель, розподiл водних ресурсiв, збiр та обробка 
выходов тощо.

Перший федеральний закон Канади «Про екологiчну експертизу» був 
прийнятий у 1992 роцi. Через 20 рошв, у 2012 р., був прийнятий другий закон, 
що регулюе цю сферу суспiльних вщносин.

Основт завдання цього документу:
-  захист навколишнього середовища ввд значного несприятливого 

впливу, викликаного проектом, представленим на експертизу;
-  гарантування дотримання висновшв експертизи на федеральному

рiвнi;
-  сприяння у спiвпрацi та координацiя мiж федеральними та мiсцевими 

урядами;
-  сприяння комушкацп та спiвпрацi з коршними народами;
-  гарантування участi громадськост у проведеннi екологiчних 

експертиз;
-  гарантування дотримання термшв, встановлених для виконання 

екологiчних експертиз;
-  гарантування фшансування проведення екологiчних експертиз, 

т птшованих федеральними органами, на федеральному рiвнi та ш.
У системi виконавчих оргатв на федеральному рiвнi створено Агенщю 

iз еколопчно! експертизи. Передбачаеться, що тсля розробки в1дпов1дного 
проекту Агенщя iз еколопчно! безпеки мае виршити, чи потребуе вiн 
федерально! еколопчно! експертизи. Це не мае вуднотттення до проектiв, 
розроблених Нацiональною енергетичною Радою та Комiсiею iз ядерно! 
безпеки, оскiльки цi проекти тдлягають обов,язковiй екологiчнiй експертизi. 
Тнппювати проведення еколопчно! експертизи може й Мшстерство охорони 
навколишнього середовища.

У Канадi видiляються наступт види екологiчних експертиз у 
залежност вiд того, хто !! проводить: еколопчна експертиза, що здiйснюеться
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ввдповвдальною владою (можна сказати, державна еколопчна експертиза) та 
еколопчна експертиза групою експерпв (можна сказати, громадська 
експертиза). Еколопчна експертиза, що здшснюеться вщповвдальною владою, 
проводиться Агенщею, Нащональною енергетичною Радою або Комшею 
ядерно! безпеки. Еколопчна експертиза групою фах1вц1в проводиться групою 
людей, призначених Мшстром охорони навколишнього середовища та 
тдтриманою Агенщею.

Процес проведення еколопчно! експертизи та термши !! проходження 
визначет у такий спошб. Для проведення еколопчно! експертизи, що 
здшснюеться вщповщальною владою, визначено термш !! проведення в один 
рш (365 дтв). Зокрема, Агенщею ввдведено 45 календарних дтв, включаючи 
20-денний перюд для й коментаря громадсьюстю, щоб визначитися, чи е 
необхвдтсть у проведент федерально! еколопчно! експертизи. Обчислення 
цього терм1ну починаеться з моменту розм1щення повщомлення про не! на 
сайт1 реестрацй i зак1нчуеться, коли М1н1стр охорони навколишнього 
середовища приймае ршення щодо того, чи спричиняе проект, що тдлягае 
екологiчному експертуванню, несприятливому впливу на навколишне 
середовище чи т .

Паралельно iз державною експертизою Мшстр охорони навколишнього 
середовища протягом 60 дтв  тсля повiдомлення про !! початок може 
вiдiслати проект на експертизу до групи фахiвцiв. Еколопчна експертиза 
групою фахiвцiв мае бути здшснена протягом 24 мiсяцiв [5].

Досвiд Япони. Промислово розвинет кра!ни, якi ранiше зiткнулися з 
проблемою попршення стану природного середовища, були змушет 
розпочати розробку методики i системи оцiнки впливу на навколишне 
середовище. В Япони еколопчт експертизи почали проводитися з 1965 р. На 
початку 70-х роив ХХ столптя у кра!т було створено систему 
природоохоронних оргатв, до яко! включено Мшстерство з питань охорони 
навколишнього середовища. Для еколопчно! полпики Япони характерним е 
поеднання адмшстративних та економiчних методiв регулювання. 
Адмшстративт заходи -  це запровадження стандарпв якостi продукц !̂ i 
навколишнього середовища; еколопчна експертиза; угоди мiж мшцевими 
органами влади та пiдприемствами щодо контролю за забрудненням; система 
арб^аж у екологiчних конфлiктiв. У Японi! запроваджено один iз 
найсуворiших у с в т  нормативiв щодо забруднення атмосферного п ов^я , 
який перевершуе аналогiчнi параметри в т тттих кра!нах у 2-3 рази. Економiчнi 
заходи -  це платежi за природнi ресурси (вони спрямовуються на 
фiнансування екологiчних проектiв); податки на джерела викид^в сiрки, 
податки на споживачiв бензину, п^двищений податок на кутвлю земель у 
межах мшт чи поряд iз ними [6, с. 62-63].
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У Японн здшснюеться еколопчна ощнка впливу на на.вколит нг 
природне середовище промислових та сощальних проекпв (незалежно ввд 1х 
масштаб1в) за наступними напрямками:

-  забруднення пов1тря, води, грунту важкими металами та х1м1чними 
речовинами, освдання грунту, р1вень шуму, в1бращя та неприемний 
запах;

-  вплив на навколишне природне середовище й культурт пам’ятки;
-  затемнення сусвдтх будинюв (ввдповвдтсть встановленим

стандартам), створення перешкод радюхвилям, утктзащя та 
заховання твердих в1дход1в, вплив на комуткацн.

Досв1д Федеративноi Республики Шмеччини. Ця краша вважаеться 
лидером серед европейських кра!н у сфер1 захисту навколишнього середовища. 
Нормативно-правове врегулювання питань ощнки впливу на навколишне 
природне середовище представлено низкою закотв. З одного боку, мова йде 
про м1жнародт конвенцн та директиви СС, 1мплементован1 нац1ональним 
законодавством, з шшого боку -  про регулювання втручання специф1чними 
для кра1ни 1нструментами.

Статус загальноевропейського шститут впливу на навколишне 
середовище набув п1сля прийняття рамочно! Директиви 85/337/СЕС 1985 р. 
«Про ощнку впливу деяких державних та приватних сектор1в на навколишне 
середовище», яка стала основою прийняття окремих закотв, законодавчих та / 
або адмшстративних акт1в про застосування процедур ощнки впливу на 
навколишне середовище у систем! прийняття господарських та !нших ршень 
(у ФРН у 1990 р.). Протягом двадцяти роюв до Директиви 85/337/СЕС 
вносилися поправки (1997, 2003, 2009), яю кшець к1нцем спричинили 
прийняття Директиви 2011/92/СС.

Для вир1шення еколог1чних завдань в рамках единого Свропейського 
еколопчного простору д1е рег1ональна еколог1чна орган1зац1я -  Свропейська 
агенщя з навколишнього середовища (ЕЕА), покликана здшснювати 
достов1рну експертизу з ощнки ступеня еколог1чно! небезпеки, сприяти 
розробц1 еколог1чного законодавства i створення умов для реал1зац1! програм 
у сферi охорони навколишнього середовища. Свропейське ствтовариство мае 
широку компетенщю у галузi екологii. Слiд мати на увазр що компетенцiя СС 
у цш сферi е спшьною iз державами-членами СС.

Слiд зазначити, що шститут ощнки впливу на навколишне середовище 
у Шмеччит було запроваджено ще до прийняття ввдповвдно! Директиви СС 
1985 р. федеральним законом «Про охорону природи» (1976 р.). Нормативно- 
правова база з охорони навколишнього середовища у Шмеччит налiчуе 
багато законодавчих актiв та правових положень. Базовi з них -  це 
федеральний закон про охорону природи, про ландшафтне планування, закони
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про емшп, про гент технологи, про включення у плани економ1чного 
розвитку питань охорони навколишнього середовища. У 2002 i 2009 роках 
внесено змши до закону «Про охорону природи», що вплинули на 
регулювання iнституту оценки впливу на навколишне середовище. У 
теперiшнiй редакцп ввд 29 липня 2009 року вш регулюеться у §§ 13-19 [7].

На рiвнi земель екологiчне управлiння i3 реалiзацii впливу на 
навколишне середовище у Шмеччит органiзовано по^зному, що пов’язано i3 
вудмтностями у розмiрi та структурi земель. Ввдмшност полягають у назвi 
управлiнських структур, а не у !х функциях. У структурi урядiв в ушх землях 
створено екологiчнi мiнiстерства.

Сфера повноважень федеральних органiв з охорони навколишнього 
середовища i регулювання використання природних ресурсiв обмежуеться 
розробкою i реалiзацiею федерально! екологiчноi полiтики; законотворчштю; 
нормативно-правовим регулюванням; координащею природоохоронно!
дiяльностi, екологiчним монiторингом, мiжнародним спiвробiтництвом, 
включаючи роботу з GC; регулюванням виробництва i використання всiх 
вид^в радюактивних речовин i атомно! енергi!. Федеральному мшстерству з 
охорони навколишнього середовища, надшеному переважно управлiнськими 
функцiями, тдпорядкований ряд федеральних органiв, серед яких Екологiчна 
федеральна служба (ввдповвдальна за експертизу), Федеральна служба захисту 
природи (на вiдмiну вiд першо! !! компетенцiя поширюеться i на охорону 
природи i ландшафтiв), Федеральна служба iз захисту ввд радiацiйного впливу, 
1нститут Роберта Коха (ввдповвдальний за введення в обiг генно 
модифшованих органiзмiв) та iн.

Висновки. Нормативне врегулювання оценки впливу на навколишне 
природне середовище налiчуе майже 50 рошв. За цей перiод розроблялися й 
удосконалювалися моделi !! проведення на нацiональному та мiжнародному 
рiвнях. Промислово розвиненi кра!ни, якi ратше зiткнулися з проблемою 
погiршення стану природного середовища, були змушет розпочати розробку 
методики i системи ощнки впливу на навколишне середовище. У зарубiжних 
кра!нах простежуеться тенденция актуалiзацi! уваги до цього питання. Для 
Укра!ни вивчення даного досвiду мае допомогти в удосконалент власно! 
правово! бази регулювання цього правового шституту.
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