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Сьогодні контроль та управл іння 

ІІрн родокористуванням в Україні 

здій с н юється переважно на основі 

да ІІІ1 Х про вплив на навколишнє се

рсдовншс (скидн , В І1КИШІ , розмішен

І/Я відходів , внкористання ресурсі в), 

які декларують підІ ІРІІ Смства . Проте 

•шстка декларованого вnл иву на дов

кілля становить 15-20% фактичного 
обся гу, шо є одн ісю з основних nри

' І И Н НЗДЗВ И'І ЗЙНО НИЗЬКОЇ ефеКТИВ

НОСТі контролю та уnравління приро

докористуванням у країні . 

Ап.екватна оцінка існуючого еко

логічного стану на всіх рівнях - від 

конкретного підприємства до країни 

в цілому - важл ива ланка у форму

ВіІІІІІі 11 ри родоохоронної стратегії і 

державної політики в галузі охорони 

навколишнього середовища, предмет 

дослідження нового для ІІашої краї

Н Іt напряму nриродоохоронної діяль

ності- екологічного аудиту. У світовій 

п рактн ці він застосовується досить 

шнроко і вже має свою історію. 

У середині 80-х років екологічний 

аудит сформувався як метод внутріш

нього адміністративного уnравління для 

nосІІЛення контролю за діяльністю 

nідnриємств. Цей напрям еколоrі':Іно

го аудиту, введени й Міжнародною 

торговел ьною налатою, вю1 ючав та

кож оцін ку відnовідності стратегії 

діяльності комnаній нормам екологі

чного законодавства. На цей час еко

логіч ниіі аудит nоширився в багатьох 

промислово розви нутих країнах - Ка

наді, Вели кобрита нії, Нідерла ндах, 

США, Швеції, країнах ЄЕС і Східної 
Європи , Росії. Крім того, скааудитбув 
рекомендований для країн з nерехідної 

травень - червень 2002 

економікою в Постанові Ради ЄС від 

29.06.93 р. за NQ 1836/ 93 <<Про добро
вільну участь виробничих nідnриємств 

у загал ьн і й системі екологічного ме

нсдж \Існту та еколоrіч ІЮГО КОІІтроЛЮ>>. 

Екологічний аудит слід визІІачати 

як діяльність з метою виконання нез а

лежної позавідомчої кваліфікованої 

перевірки й оцінки екологічного стану 

об' єкта (nідnриємства, тери торії , 

регіону) або діяльність, яка вnшtВає на 

навколишнє середовище з точки зору 

додержання екологічного законодав

ства та вироблення рекомендацій , 

сnрямованих на забезnечення раціо

нального nриродокористування та охо

рону довкілля. 

Головною відмінністю екологіч

ного аудиту від екологічної експерти

зи с значне розширення сфери фактів, 

як і досл іджуються, зміна критеріїв 

оцінки та nринципів проведення. Слід 

n ідкресл ити , шо nроведення екоауди

ту звичайно пов 'язане з уже діючими 

об'єктами. Як nравило, для проведен

ня екоаудиту існують nевні умови , за 

яких необхідне nроведення nроцеду

ри аудиту. Найчастіше екологічний 

аудит здійснюють nри змін і власника, 

nереданні об'єкта в оренду, страху

ванні об'єкта, передаванні як застава 

(наприклад, nри іпотеці ) , зміні і с ну

ючого ВИрОбНИ':ІОГО або ТеХІіОЛОГЇ':ІНО

ГО процесів. 

З одного боку, екологічнІІіі аудит є 

інструментом держав11ого уnравління 

природокористуванням та охороною 

довкілля (в разі, коли законом уста

новлено обов ' я зкове аудитува ння 

екологонебезпечних nідприємств або 

виді в діял ьності) . Цей обов'язковий 

екоаудит може nроводитися я к n ід

розділами спеціально уновноважсно

го державного органу в галуз і еко

логічного аудиту, так і юридичними 

особами або громадянами І ІЗ підставі 

ліцензії , виланої сnеціально уnовно

важен ими державними орга нами у 

встановленому nорядку. 

З іншого боку, це - екоІІоміко-пра

вовий інструмент стимулювання при

родоохоронної діяльності , коли nриро

докористувач самостійно ініціює nро

ведення екологічного аудиту своєї 

діядьІюсті (яка вже здійснюється або 

планується на майбутнє) з мстою от

римання науково обгрунтован их ре

комендщій шодо оптимал ьної орга

ніза ції робіт з раціонального nриродо

користування та забезnечення якості 

навколишнього середовища на рівн і, 

яки й відnовідає вимогам законодав

ства України . Отримання квал іфіко

ван их рскОІ>Іендацій дас можл ивість 

зменшити еколо гічний , комерційний 

ризик, нов'язаний із nрийняттям гос

nодарських р і ше нь , зн из ити еко

логічн і платежі і штрафи , nідвищити 

і ~rідж n ідnриємств в очах громадсь

кості. 

Світовий 20-річний досвід свід

чить, шо екологічне аудитуван ня має 

сенс, якщо воно проводитьсн насам

nеред я к добровільна недержав на 

д іяльн ість. П еревірка n риродоохо

ронної звітності має вторинне значен

ня . 

Головне ж - це аудиторські реко

мендації і пропозиції щодо поліпшення 

ефективності та ініціюва11ня ІІриродо

охоронної діяльності, розвитку систе-
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ми екологічного контролю й управлін

ІІЯ. 

Екологічне аудитування може 

проводитися на рівнях державних 

структур, транснаціональних корпо

рацій , галузі господарства, території 

(регіону), підприємства. 

Залежно від рівня або характе

РУ діяльності визначають такі ціл і 

еколо гічного аудитування, серед 

яких: 

~ оцінка стану діяльності nід 

приємства з охорони навколишнього 

середовища і раціоналЬІІОГО природо

користування, розробка рекомендацій 

щодо природоохоронних заходів , їх 

вартісна оці11ка; 

~ ВИЯВЛеІІІІЯ СТУПСІІЯ деградаціЇ 

об'єкта, діяльність якого пов'язана з 

небезпечним впливом на довкілля; 

~ ВСТаІіОВЛеННЯ ВИдіВ та оцінка 

рівнів техногенного навантаження на 

навколишнє середовище; 

~ оцінка природо-ресурсного nо

теІщіалу конкрет11их діля11ок, тери

торій; 

~ встановлення ділянок забруд

неІІого навколишнього середовища, 

масштабів забрудІІешІя . 

Найважливішим принципом еко

логічного ауДІпу має бути проведен

ня даної nроцедури третьою сторо

ною для забезпечення незалежності 

та об'єкти вності аудиторського дос

лідження, які отримали у встановле

ному порядку ліцензію на здійснен

ня відповідної діяльності. Крім того, 

серед основних принципів слід від

значити комплексність аудиту (охоn

лення всіх аспектів впливів на навко

ЛІ1шнє середовище: від екосистем до 

здоров ' я і безnеки населення) , nре

зумпцію потенційної екологічної не

безІІ еч ності господарської та іншої 

діяльності , достовірність і ловноту 

nоданої інформації, відповідальність 

аудиторів за висновки за результата

ми дослідження. 

Екологічний аудит, будучи досить 

гнучким механізмом в умовах ринко

вої економіки, стане важливим ін

струментом реалізації конституційних 

прав громадян на безпечне навко

ЛІJ ш нє середо ви ше та забезnечення 

екологічної безпеки на рівні окремих 

підприємств , територій і держави в 

цілому. 
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~ij ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЇ 
ПримірІІий приклад rrроекту 

структури Закону України 

{<ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ>> 

Розділ l. Загальні nоложення 
1.1 . Екологічний аудит в Україні. 
J .2. Законодавство про екологічний 
аудит. 

І .З. Завдання законодавства про еко
логічний аудит. 

1.4. Мета екологічного аудиту. 
1.5. Основні завдання екологічного 
аудиту. 

1.6. Основні nринцили екологічного 
аудиту. 

1.7. Об'скти екологічного аудиту. 
1.8. Суб'єкти екологічного аудиту. 

Розділ 2. Організаційн і форми і рівні 

екологіч ного аудиту 

2.1. Організаційні форми екологічно
го аудиту. 

2.2. Обов'язковий екологічний аудит. 
2.3. Об'єкти обов'язкового екологіч
ного аудиту. 

2.3. Ініціативний екологічний аудит. 
2.4. Об'єкти ін іціативного екологіч
ного аудиту. 

2.5. Рівні екологічного аудиту. 
2.6. Екологічний аудит територі'і (ре
гіону). 

2.6. Екологічний аудит галузі госпо
дарства. 

2.7. Екологічний аудит виробничого 
об'єкта (комплексу). 

Розділ З. Державне уnравління в га

лузі екологічного аудиту 
3.1. Комnетенція Міністерства екологі'і 
та nриродних ресурсів України. 

Розділ 4. Суб'єкти екологічного ауди
ту 

4.1. Екоаудитори. 
4.2. Порядок атестуван ня екоауди
торів. 
4.3. Екологічні аудиторські орга
нізації. 

4.4. Порядок видачі ліцензій на еко
лого-аудиторську діяльність. 

4.5. Обмеження на проведен ~ІЯ еколо
гічного аудиту. 

Розділ 5. Права і обов'язки екологіч 
них аудиторських організацій (екоау
диторів) . 

Розділ 6. Порядок nроведення еколо
гічного аудиту. 

Розділ 7. Відповідальність екоауди
торів. 

Розділ 8. Міжнародне співробітницт
во в галузі екологічного аудиту. 

Охорона навколишнього сере
довища в nоселеннях є орган ічним 

складником більш загальної nробле

ми збереження довкілля, відтворення 

його різноманітного природно-ресур

сного nотенціалу. 

За УкраЇІІОЮ, відповідно до її еко

логічного стану, закріпився міжнарод

ний статус держави -зона «екологіч

ного лиха>> . Територія екологічної ка

тастрофи (майже І, 7% всієї території 
України) - це насамnеред зона відчу

ження після аварії на ЧАЕС та райо
ни nрІJлеглі до неї, а також окремі 

місцевості в Донецькій , Дніnропет

ровській , Луганській , Львівській і де

яких інших областях. До речі , регіони 

з найбільш напруженою та гостро 

кризовою екологічною ситуацією ма

ють найвищу густоту населення. Та

кими регіонами є передусім Донбас, 

Кривбас, Харківська, Заnорізька і 

Дніпроnетровська nромислово розви

нуті агломерації з великою кількістю 

міських nоселень. Тут н ині проживає 

nонад чверть усього населення Украї

ни. 

Постановою Верховної Ради Ук

раїни (24 грудня 1999 р ., N!! 1359-XIV) 
схвалена Концепція сталого розвитку 

населених пунктів, мета якої- забез

nечення виходу з кризи і створення 

умов для стабільного розвитку населе

н ~Іх ПУІІКТіВ. 

Відомо , шо основним місuем зо

середження екологічних nротиріч між 

суспільством і nриродою є міські по

селення, особливо великі міста і 

значні промислові центри. Поя с

ІІюється це тим , шо на відміну від 

сільських поселень, у містах люди на 

створила відповідно до рівня розвит

ку виробн11цтва якісно нове середови

ше nроживання, яке істотно відріз

нясться від споконвічного. 

Міські nоселен11я, в яких мешкає 

33,5 млн. чол. , або 68% усього населен
ня держави, в загальній системі розсе

лення України відіграють досить важ

ливу роль. Основна частка міського 

nотенціалу зосереджена в надвели

ких, великих та середніх містах , в яких 

проживає 68,3% міського населення, 
розміщено 60% промислового потен 

ціалу держави. 

Стан міського природного середо
вища , як відомо, визначається голов

ним чином масштабами , темnа~ш і 
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