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Сучасний стан розвитку еко-
номічних відносин, триваючі со-
ціальні процеси, а також постій-
но зростаючий рівень екологічної 
свідомості населення вимагають 
пошуків нових шляхів подолання 
антагонізму між розвитком про-
дуктивних сил і збереженням 
навколишнього природного се-
редовища. На даному етапі еко-

логічна безпечність технологій і 
процесів, використовуваних на 
підприємствах, незрілість їх 
політик, орієнтованість на вирі-
шення екологічних проблем і со-
ціальний контакт з громадськіс-
тю стають визначальними і спо-
живчими чинниками, які мають 
велике значення при обранні 
споживачами товарів або пос-
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луг.
Для суб’єктів господарюван-

ня все нагальнішою стає пробле-
ма підтвердження не тільки їх 
відповідності мінімальним кри-
теріям екологічної безпеки, які є 
єдиними для всіх без винятку 
суб’єктів, а й формування і де-
монстрації заінтересованим 
суб’єктам (у першу чергу спожи-
вачам, органам державної влади 
й контрагентам) власної свідомої 
екологічної позиції, досягнень в 
екологічній сфері, безпечності й 
орієнтованості на мінімізацію не-
гативних екологічних наслідків 
своєї діяльності.

Указані цілі досягаються 
цими суб’єктами формуванням 
ефективних систем екологічного 
управління (менеджменту). Од-
ним з найважливіших інструмен-
тів виявлення існуючих проблем 
і визначення можливих шляхів їх 
вирішення є екологічний аудит. 
Разом із тим спостерігаються 
розірваність між реальними пот-
ребами суспільства і наявним 
рівнем правового регулювання 
даного інструменту екологічного 
управління, а також занадто ве-
лика адміністративна зарегульо-
ваність його окремих елементів 
(наприклад, сертифікація ауди-
торів) і брак правових норм, що 
регламентують його окремі скла-
дові елементи.

Ось чому вивчення історії 
формування розвитку націо-
нального законодавства про еко-

логічний аудит і аналіз перспек-
тив його розвитку має надзви-
чайне велике методологічне зна-
чення для комплексного дослід-
ження правового регулювання 
еколого-аудиторської діяльності, 
за допомогою якого можливе по-
долання колізій і прогалин, що 
виникають у процесі застосуван-
ня цього законодавства.

Незважаючи на те, що на 
міжнародному рівні окремі еле-
менти еколого-аудиторської 
діяльності системно використо-
вуються з 70-х років ХХ ст., а в 
2004 р. було прийнято Закон Ук-
раїни «Про екологічний аудит», 
відмітимо, що комплексного на-
укового дослідження правового 
регулювання екологічного ауди-
ту на сьогодні бракує. В існуючих 
наукових роботах ця проблема 
освітлювалась епізодично, а 
введення відповідних курсів до 
навчальних програм підготовки 
фахівців з екологічного блоку 
знань має сугубо навчально-ме-
тодичну спрямованість. У 2004 р. 
було захищено дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кан-
дидата географічних наук І.В. За-
вальнюк, в 2006 р. дисертацію 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук з державного уп-
равління М.М. Шафоростовою. 
Окремі питання правового регу-
лювання екологічного аудиту по-
рушувались у роботах таких на-
уковців, як А.П. Гетьман, В.А. Зу-
єв, С.В. Размєтаєв, М.О. Орлов 
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[Див.: 2-5].
Історія формування право-

вого регулювання еколого-ауди-
торської діяльності в Україні є 
підґрунтям для подальшого ком-
плексного дослідження пробле-
ми. Метою даної статт і  є:  
(а) аналіз історії формування 
правового регулювання еколо-
гічного аудиту в Україні; (б) виз-
начення кола нормативних актів, 
що регулюють питання реаліза-
ції еколого-аудиторської діяль-
ності на сучасному етапі, а також 
перспектив її розвитку.

Відповідно до Конституції 
України визначення основних на-
прямків зовнішньої і внутрішньої 
політики належить до компетен-
ції Верховної Ради України, якою 
5 березня 1998 р. було затверд-
жено «Основні напрями держав-
ної політики України у галузі охо-
рони довкілля, використання 
природних ресурсів та забезпе-
чення екологічної безпеки» [1; 
1998. – № 38-39. – Ст. 248]. Цією 
Постановою визначалась необ-
хідність активного впроваджен-
ня відносин з екологічного ауди-
ту і ставились проблеми, які пла-
нувалося вирішити за допомо-
гою цього механізму. Так, налічу-
валось прийняття на рівні Кабі-
нету Міністрів України «Поло-
ження про екологічний аудит» 
(розд. 34 Постанови), втілення в 
життя екологічного аудиту на на-
ціональному рівні реалізації еко-
логічної політики (розд. 33 Пос-

танови), обов’язкове здійснення 
еколого-аудиторської діяльності 
в приватизаційному процесі, 
розв’язання екологічних проблем 
металургійної промисловості, 
реалізація екологічного аудиту 
кризових територій України та ін. 
На потребу розроблення право-
вих засад екологічного аудиту та 
його активного використання 
вказував також Кабінет Міністрів 
України в постановах № 345 від 
10 квітня 2001 р. «Про затверд-
ження плану дій щодо реалізації 
пріоритетних положень Програ-
ми інтеграції України до Євро-
пейського Союзу у 2001 році» та 
№ 897 від 24 травня 1999 р. «Про 
перелік законопроектів, що 
розроблятимуться центральни-
ми органами виконавчої влади у 
1999 році», в «Національній про-
грамі екологічного оздоровлення 
басейну Дніпра та поліпшення 
якості питної води», в «Загаль-
нодержавній програмі охорони 
та відтворення довкілля Азовсь-
кого і Чорного морів».

Неодноразово наголошува-
лось на необхідності розроблен-
ня механізмів правового регулю-
вання екологічного аудиту, запо-
чаткування його безпосередньої 
нормативної регламентації. Ви-
конання цього завдання було 
розпочато не з прийняття від-
повідних законів або постанов, а 
із затвердження адаптованих 
міжнародних стандартів еколо-
гічного аудиту. Так, Держстан-
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дартом України були затверд-
жені і введені в дію такі держав-
ні стандарти України: (1) ДСТУ 
ISO 14010-97 «Настанови щодо 
здійснення екологічного аудиту. 
Загальні принципи»; (2) ДСТУ 
ISO 14011-97 «Настанови щодо 
здійснення екологічного аудиту. 
Процедури аудиту. Аудит систем 
управління навколишнім природ-
ним середовищем»; (3) ДСТУ ISO 
14012-97 «Настанови щодо здій-
снення екологічного аудиту. 
Кваліфікаційні вимоги до ауди-
торів з екології.» Усі вони станов-
лять собою поєднання автентич-
них текстів відповідних стандар-
тів ISO (International Standard 
Organization) серії 14000 і вимог 
щодо оформлення держстан-
дартів України.

В.А. Зуєв із цього приводу 
зазначав, що нормотворчість 
стосовно забезпечення прове-
дення екологічного аудиту в Ук-
раїні розпочалася з прийняття 
нормативно-правових актів, які 
не мають сили закону, шляхом 
запозичення вже діючих світових 
стандартів серії ISO 14000. З од-
ного боку, це гарантує застосу-
вання норм і стандартів, які вже 
пройшли випробування за кор-
доном і підтвердили свою ефек-
тивність у розвинутих країнах. З 
другого – їх прийнято без достат-
нього вітчизняного наукового 
обґрунтування, без огляду на 
вже існуючі в країні засоби ор-
ганізації природокористування й 

охорони довкілля, без урахуван-
ня відмінностей в економічній і 
правовій системах. Тому пряма 
імплементація цих норм може 
негативно вплинути на форму-
вання механізму використання 
екологічного аудиту в Україні [5, 
с. 162].

Не погоджуючись повною 
мірою з висновком правознавця, 
про можливі негативні наслідки 
цього процесу, підкреслимо той 
факт, що недостатність правово-
го регламентування на вітчизня-
ному рівні й необхідність її лікві-
дації підтверджуються й тим, що 
приблизно в цей час (2001 р.) на 
розгляді Верховної Ради України 
знаходилось аж 5 законопроек-
тів щодо регулювання питань 
екологічного аудиту, подані 3-ма 
суб’єктами законодавчої ініціати-
ви. Крім того, Міністерством охо-
рони навколишнього природного 
середовища та ядерної безпеки 
України листом № 12-4-33 від 18 
січня 1999 р. «Про розвиток еко-
логічного аудиту в Україні» у Вер-
ховну Раду України було подано 
законодавчу пропозицію про 
включення розділу «Екологічний 
аудит» у Закон України «Про охо-
рону навколишнього природного 
середовища».

Усвідомлення об’єктивної 
необхідності впорядкування від-
носин з екологічного аудиту на 
рівні закону призвело до того, що 
постановою Верховної Ради Ук-
раїни від 15 травня 2003 р., 
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№ 768-IV було прийнято за осно-
ву проект Закону України про 
екологічний аудит, внесений 
Президентом України. А Комітету 
Верховної Ради України з питань 
екологічної політики, природоко-
ристування та ліквідації наслід-
ків Чорнобильської катастрофи 
було доручено доопрацювати 
його з урахуванням положень за-
конопроекту, розробленого на-
родними депутатами України 
О.М. Карповим, А.В. Толстоухо-
вим, С.В. Шевчуком, а також за-
уважень і пропозицій інших 
суб’єктів права законодавчої 
ініціативи і внести його на роз-
гляд Верховної Ради України у 
2-му читанні. Указаний доопра-
цьований проект отримав схваль-
ні позитивні відгуки фахівців, і 24 
червня 2004 р. було прийнято 
Закон України «Про екологічний 
аудит» [6; 2004. – № 29. – Ст. 
1948].

Прийняттям цього Закону 
фактично було завершено пер-
ший етап формування законо-
давства про екологічний аудит. 
Цього ж дня було прийнято й За-
кон «Про внесення змін до де-
яких законів України з метою за-
безпечення врахування еколо-
гічних вимог у процесі привати-
зації», у який були включені ви-
моги й положення стосовно про-
ведення екологічного аудиту до 
Законів України «Про приватиза-
цію державного майна», «Про 
приватизацію невеликих де-

ржавних підприємств (малу при-
ватизацію)», «Про аудиторську 
діяльність» і «Про охорону нав-
колишнього природного середо-
вища».

Другий етап формування за-
конодавства про екологічний ау-
дит характеризується діяльністю 
органів виконавчої влади з пра-
вової регламентації вимог до ви-
конавців цієї процедури. Так, на-
казами Міністерства охорони 
навколишнього природного се-
редовища України від 12 січня 
2005 р., № 7 і № 8 затверджені 
відповідно Положення про ве-
дення реєстру екологічних ауди-
торів та юридичних осіб, що ма-
ють право на здійснення еколо-
гічного аудиту [6; 2005. – № 9. – 
Ст. 489] і Положення про сер-
тифікацію екологічних аудиторів 
[6; 2005. – № 9. – Ст. 490]. Розроб-
лено й затверджено перелік пи-
тань кваліфікаційного іспиту на 
отримання сертифіката екологіч-
ного аудитора. Більше того, у 
2005 р. з метою врахування еко-
логічних вимог у процесі прива-
тизації ВАТ «Криворіжсталь» 
прийнято розпорядження Кабі-
нету Міністрів України від 10 сер-
пня 2005 р., № 335-р «Про за-
купівлю послуг з проведення 
екологічного аудиту». Однак піс-
ля першого успішного досвіду 
проведення екологічного аудиту 
в процесі приватизації ця діяль-
ність так і не отримала подаль-
шого розвитку. У 2007 р. Мініс-
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терство охорони навколишнього 
природного середовища на змі-
ну попередніх затвердило нові 
Положення про сертифікацію 
екологічних аудиторів [6; 2007. 
– № 26. – Ст. 1066] і Положення 
про ведення реєстру екологічних 
аудиторів та юридичних осіб, що 
мають право на здійснення еко-
логічного аудиту [6; 2007. – № 28. 
– Ст. 1135].

Отже, сьогоднішнє законо-
давство України з регулювання 
екологічного аудиту представле-
но: (а) спеціальним Законом, (б) 
розробленими відповідно до 
н ь о г о  п о л о ж е н н я м  щ о д о 
суб’єктного складу й вимог до 
екологічних аудиторів та (в) імп-
лементованими міжнародними 
стандартами серії ISO 14000. 
Природно, що такий рівень пра-
вового регулювання не в змозі 
забезпечити належного функціо-
нування такого виду послуг в Ук-
раїні.

На сучасному етапі постає 
нагальна потреба подальшого 
розвитку цього законодавства. 
А.П. Гетьман і М.О. Орлов щодо 
цього зазначили, що органи де-
ржавної влади й органи місцево-
го самоврядування недостатньо 
активно використовують ринкові 
механізми управління у сфері 
екології (екологічне ліцензуван-
ня, екологічну сертифікацію, еко-
логічний аудит, екологічне стра-
хування, проведення тендерів на 
найбільш ефективне природоко-

ристування й розроблення еко-
логічно безпечних технологій, 
проектів, будівництво промисло-
вих та інших об’єктів тощо). Ви-
ведення їх зі сфери державного 
управління не дозволяє його ор-
ганам активно впливати на рин-
кові відносини, що існують у ца-
рині природокористування, гос-
подарської та іншої діяльності. 
Проект Екологічного кодексу Ук-
раїни (глави 12 і 14) частково ви-
рішували цю проблему, віднісши 
екологічний аудит, екологічний 
менеджмент до функцій управ-
ління у сфері охорони довкілля 
[3, с. 154]

Таким чином, вбачається за 
доцільне погодитись із пропози-
цією цих науковців, як і розроб-
ників проекту Екологічного ко-
дексу України [7] щодо необхід-
ності виділення в останньому 
окремого розділу, присвяченого 
питанням реалізації екологічного 
аудиту. У такий спосіб буде 
сформована наступна система 
законодавства про екологічний 
аудит: Екологічний кодекс Украї-
ни – Закон України «Про еколо-
гічний аудит» – підзаконні нор-
мативні акти, що регламентують 
питання, пов’язані з реалізацією 
положень указаних законів.

Крім того, підкреслимо, що 
питання реалізації екологічного 
аудиту не знайшли свого відбит-
тя, наприклад, у законодавстві, 
що регламентує господарську 
діяльність, а це безпосередньо 
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впливає на ефективність його 
формування й розвитку. Також не 
зовсім виправданою вбачається 
й позиція, сформована з прий-
няттям Закону «Про внесення 
змін до деяких законів України з 
метою забезпечення врахування 
екологічних вимог у процесі при-
ватизації» [6; 2004. – № 29. – Ст. 
1949], де було чітко відмежовано 
фінансовий аудит від інших його 
видів (зокрема, екологічного), 
стосовно яких було зазначено, 
що особливості їх проведення 
регулюються спеціальним зако-
нодавством. Отже, фактично 
було усунуто надзвичайно вели-
кий досвід, напрацьований у 
сфері незалежних перевірок 
суб’єктів господарювання, який 
міг би бути успішно реалізований 
при здійсненні еколого-ауди-
торської діяльності в Україні, що 
дозволило б уникнути багатьох 
помилок на цьому шляху.

Екологічний аудит є віднос-
но новим механізмом екологіч-
ного управління. Він покликаний 
заінтересувати суб’єктів госпо-
дарювання у здійсненні ефек-
тивної екологічної політики, 
зменшенні техногенного наван-
таження на довкілля, оптимізу-
вати процеси природокористу-
вання. Водночас слід констату-
вати, що, незважаючи на перші 
кроки, зроблені для регламента-
ції відносини з екологічного ау-
диту в Україні, а також прийняття 
спеціального закону, норматив-
не регулювання останніх пере-
буває в початковому стані й пот-
ребує подальшого розвитку на 
засадах системності, комплекс-
ного врахування вимог екологіч-
ного й господарського законо-
давства, вивчення досвіду вико-
ристання екологічного аудиту в 
інших країнах та його реалізації 
в національному законодавстві.
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