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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 127 с., 10 табл., 20 рис., 4 дод., 59 джерел.
БІОРІЗНОМАНІТТЯ, МОНІТОРИНГ, КРИТЕРІЙ, ЗАКОНОДАВЧИЙ
АКТ, КОНТЕНТ, ТРАНСПОЗИЦІЯ, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ, МЕТОД АНАЛІЗУ
ІЄРАРХІЙ, КОЕФІЦІЄНТ УЗГОДЖЕННЯ.
Об’єктом дослідження є процес імплементації нормативно-правових
актів ЄС у сфері охорони біорізноманіття, метод кількісного порівняльного
аналізу нормативного забезпечення стандартів моніторингу біорізноманіття в
Україні та ЄС.
Мета роботи – розробка та обґрунтування методу кількісної
порівняльної оцінки ступеня узгодження законодавства ЄС та України щодо
моніторингу біорізноманіття.
Методи дослідження – використано комплекс загальнонаукових (аналіз,
синтез,

порівняння,

узагальнення)

методів.

Використані

відомчі

та

інформаційні джерела, експертні оцінки, структурно-логічні узагальнення.
На основі результатів виконаних досліджень з використанням методу
аналізу систем і методу аналізу ієрархій Сааті розроблено метод кількісного
порівняльного

аналізу

законодавчих

актів

в

галузі

моніторингу

біорізноманіття за критеріями якості контенту законів і важливості його
застосування в природних умовах країн імплементації та надано критеріальну
базу оцінювання якості контенту типового законодавчого акту. Розглянуто
перелік факторів і супутніх їм критеріїв оцінювання важливості застосування
законодавчих актів в природних умовах країн.
Результати

роботи

мають

бути

використовувані

при

розробці

обґрунтованих управлінських рішень щодо планів імплементації актів
законодавства ЄС в Україні, що має забезпечити більш високу ефективність їх
розробки.
Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6
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Перелік скорочень, умовних познак, одиниць і термінів
ВП – вершини попередниці будь-якої вершини графа.
ДП – досяжні вершини графа.
ЄС – Європейське Співтовариство.
ЄЕС – Європейське Економічне Співтовариство.
МАІ – метод аналізу ієрархій.
МАС – метод аналізу систем.
ПЗФ – природно-заповідний фонд.
ЦСР – цілі сталого розвитку.
УПС – Угода про партнерство і співробітництво між Україною і
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня
1994 року.
Acquis communautaire ЄС або Acquis ЄС («надбання спільноти ЄС») —
одна з ключових концепцій права в системі правових норм Європейського
союзу. Являє собою сукупність різних принципів, правил і норм, накопичених
в рамках Європейського союзу, які підлягають обов'язковому збереженню в
процесі його діяльності та подальшого розвитку.
GAP-аналіз – метод стратегічного аналізу, за допомогою якого
здійснюється пошук кроків для досягнення заданої мети. Заснований на
аналізу первинної інформації і вивчає стратегічне розходження між бажаним і
реальним – чого фактично може досягнути, не змінюючи нинішню політику.
SWOT-аналіз – метод стратегічного планування, заснований на поділі
факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на чотири категорії:
Strengths (сильні сторони), Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities
(можливості), Threats( загрози).
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Вступ
Робота відповідає пріоритетам природоохоронної діяльності України
щодо забезпечення збереження біорізноманіття навколишнього природного
середовища, яке відноситься до однієї з основних проблем сучасної
природоохоронної політики країн ЄС та України.
Підставою для виконання роботи є затверджений план НДР УКРНДІЕП
на 2020 р. за темою № 11 «Порівняльна оцінка нормативного забезпечення
стандартів моніторингу біорізноманіття в Україні та ЄС», Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 371-р «Про схвалення
розроблених

Міністерством

екології

та

природних

ресурсів

планів

імплементації деяких актів законодавства ЄС», вимоги нормативно-правових
актів: Основні засади (стратегії) державної екологічної політики України на
період до 2020 року, затверджені Законом України від 21.12.2010 № 2818-VI;
Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII Про охорону навколишнього
природного середовища; Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII Про
природно-заповідний фонд України та інші документи, що відносяться до
галузі застосування
Актуальність роботи полягає в необхідності розробки науково
обґрунтованих

методів

порівняльної

оцінки

ступеня

узгодження

законодавства ЄС та України в галузі моніторингу біорізноманіття для
нормативно-правового приведення законодавства України у відповідність до
вимог законодавства ЄС.
Біологічне різноманіття (біорізноманіття) має надзвичайно важливе
екологічне, генетичне, соціальне, економічне, наукове, освітнє, культурне,
рекреаційне й естетичне значення, і визначає здатність людини та живих
організмів адаптуватися до змін оточуючого середовища.
Проблема збереження біорізноманіття навколишнього середовища
відноситься до однієї з основних в області природоохоронної політики країн,
що розвиваються та країн Європейської співдружності (ЄС). Значна частина
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розглянутої

проблеми

присвячена

вирішенню

питань

моніторингу

біорізноманіття – як найбільш важливого чинника, що впливає на середовище
існування людства.
В ЄС вже багато років функціонує система моніторингу, яка довела свою
ефективність і покликана зберегти природу в тому стані, в якому вона є зараз.
Тому цілком природно, що інші країни намагаються побудувати на своїй
території відповідні механізми, а сучасні міжнародні угоди у вигляді директив
підкріплюють

законодавчу

базу,

яка

дозволяє

створити

основу

природоохоронної законодавчої бази на загальнодержавному рівні.
Обов'язковим попереднім етапом для успішного створення подібної
природоохоронної законодавчої бази є процедура порівняльного оцінювання
нормативного забезпечення стандартів моніторингу біорізноманіття в країнах,
які знаходяться на шляху приєднання до вже існуючих в ЄС законодавчих
актів. У роботах за даною тематикою основна увага приділяється вербальному
опису якісних характеристик порівнювальних контентів законодавчих актів. У
той же час в законодавчої практиці існують і широко використовуються
методи узгодження статей законів, які засновані на правових критеріях.
Основним
порівняльного

завданням
аналізу

роботи

є

законодавчих

розробка
актів

в

методу
галузі

кількісного
моніторингу

біорізноманіття для проведення порівняльної оцінки ступеня узгодження
законодавства ЄС та України щодо моніторингу біорізноманіття.
Результати

роботи

мають

бути

використовувані

при

розробці

обґрунтованих управлінських рішень щодо планів імплементації актів
законодавства ЄС в Україні, що має забезпечити більш високу ефективність їх
розробки.
Як правило порівняльний аналіз законодавчих актів здійснюється в
припущенні, що умови (політичні, екологічні, технологічні та ін.) їх
впровадження не залежать від країни, де передбачається відповідна
імплементація. На практиці ці умови можуть суттєво відрізнятися і, як
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наслідок, один і той же закон, який має велику важливість в країні-розробнику,
в країні, яка перебуває на шляху його імплементації, може відігравати
незначну роль на збереження біорізноманіття. Тому вкрай важливо крім
порівняльної оцінки відповідності контенту законодавчих актів мати і оцінку
ступеня їх важливості для конкретних умов їх застосування.
У звіті запропоновано метод кількісного порівняльного аналізу
законодавчих актів ЄС і України на прикладі їх порівняльної оцінки щодо
моніторингу біорізноманіття за критеріями якості контенту законів і
важливості його застосування в природних умовах України. Метод може бути
використано для двох або декількох країн. Аналіз і подальше оцінювання
статей законів здійснюється на кількісному рівні за двома чинниками:
контенту законів і ступенем їх важливості для конкретних умов застосування.
З урахуванням існуючого еколого-правового законодавства України
розглянуто критеріальну базу оцінювання якості контенту типового
законодавчого акту. Наведено три фактори, що характеризують контент:
якість викладу тексту статті закону; логіка викладу тексту статті закону;
технолого-правові критерії.
Розглянуто перелік з п’яти факторів і супутніх їм критеріїв оцінювання
важливості застосування законодавчих актів в природних умовах України:
кліматичні умови; геоморфологічні умови; антропологічне навантаження;
типи ґрунтів; роза вітрів.
З урахуванням низки законів України та статей директиви 92/43/ЄЕС
розроблено дві моделі: модель кількісного оцінювання ступеня узгодженості
контенту законодавчих актів у галузі збереження біорізноманіття та модель
кількісного оцінювання ступеня важливості застосування законодавчих актів,
що порівнюються, в природних умовах України.
В основу математичного моделювання покладено метод аналізу систем
і його окремий випадок – метод аналізу ієрархій. Моделі мають кластерну
структуру з ієрархічними і холархічними зв'язками між відповідними вузлами
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всередині кластерів. Для елементів моделі розроблені шаблони матриць
парних порівнянь і для кожної з них наведені приклади типових питань до
експерта.
Для кожної з моделей обчислено локальні, глобальні і граничні вектори
пріоритетів всіх кластерів і вузлів, а також коефіцієнти узгодження якості
контенту порівнюваних законодавчих актів і коефіцієнти узгодження
важливості статей для порівнюваних умов їх застосування.
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1 ЗАХИСТ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ В
МІЖНАРОДНОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
1.1 Реалізація принципу збереження біологічного різноманіття у
міжнародному та європейському законодавстві
Збереження біологічного різноманіття (біорізноманіття) є однією із
ключових складових стратегії сталого розвитку, екологічної політики країн
світу та ЄС. Воно має надзвичайно важливе значення у всіх галузях, –
екологічної,

генетичної,

соціальної,

наукової,

економічної,

освітньої,

культурної, рекреаційної та естетичної та є визначальним для підтримки життя
на планеті [1].
Біологічне різноманіття характеризує здатність живих організмів,
людини у тому числі, адаптуватися до змін в оточуючому середовищі. Без
належного біологічного різноманіття такі зміни можуть мати більш
катастрофічні

масштаби.

Збереження

і

використання

біологічного

різноманіття є необхідною основою для розвитку цивілізації та задоволення її
потреб [1].
Вперше глобальний характер проблеми збереження біологічного
різноманіття було визнано в 1972 році на Стокгольмській конференції ООН по
навколишньому середовищу. Впродовж 1970–1980 років були розроблені і
впроваджені основні міжнародні угоди, які спрямовані на збереження та
охорону найбільш цінних видів чи різновидів дикої флори та фауни, до яких
приєдналось Європейське Співтовариство (Конвенція про міжнародну
торгівлю видами дикої флори та фауни, що знаходяться під загрозою
зникнення (Вашингтон, 1973), Конвенція про охорону дикої флори та фауни і
природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 р.), Конвенція про
збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979р.), Конвенція про
збереження морських живих ресурсів Антарктики (Канберра, 1980 р.) [1].
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У цей же період було прийнято перше законодавство Співтовариства про
охорону та збереження видів дикої флори та фауни (директиви щодо
збереження диких птахів, якості прісної води для підтримування життя риби,
охорони тварин, що використовуються в експериментах, а також Регламенти
щодо торгівлі видами та охорони лісів).
У кінці 1970-х років стало зрозуміло, що вибірковий підхід, а саме
збереження окремих видів флори та фауни, не вирішує проблеми втрати
біорізноманіття на планеті. Найбільше занепокоєння викликало те, що при
збереженні цінних, в основному у комерційному значенні, видів не бралася до
уваги проблема різкого зниження різноманіття інших видів рослин та тварин.
Лише в 1992 р. на конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку
в Ріо-де-Жанейро була визнана необхідність збереження біорізноманіття у
всій його сукупності. Тоді ж було сформульовано поняття біологічного
різноманіття і прийнято Рамкову Конвенцію про охорону біологічного
різноманіття, яку підтримали 180 країн. У Конвенції про охорону біологічного
різноманіття термін «біологічне різноманіття» було визначено в наступному
виді: «різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед
іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми та екологічні комплекси,
частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках
виду, між видами і різноманіття екосистем» [2].
Основні завдання Конвенції – збереження біологічного різноманіття,
стале використання його компонентів та рівний розподіл вигоди від
використання генетичних ресурсів, шляхом належної передачі відповідних
технологій із урахуванням усіх прав на такі ресурси і технології, та через
належне фінансування. Конвенція є рамковою, передбачає лише певні загальні
заходи і залишає вибір конкретних засобів досягнення її цілей за її
учасниками,.
У 1998 році за статтею 6 цієї Конвенції було прийнято Стратегію
Співтовариства щодо біорізноманіття та Плани дій з біорізноманіття у
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конкретних сферах. Такі плани дій, зокрема, було прийнято щодо збереження
природних

ресурсів,

сільського

господарства,

рибного

господарства,

економічного розвитку та співпраці.
Стратегія Співтовариства щодо біорізноманіття є основою для розвитку
політики й інструментів Співтовариства у відповідної області. Вона
спрямована на удосконалення тзаконодавства Співтовариства в області
збереження біорізноманіття, на подальше розроблення та імплементацію
правових

інструментів

та

впровадження

заходів

щодо

збереження

біорізноманіття. Стратегія доповнює плани та програми держав-членів, які є
учасницями Конвенції про біорізноманіття, з метою її повної імплементації.
Плани дій передбачають конкретні заходи, які повинні вживатися для
збереження біорізноманіття у відповідних секторах. Крім того, Стратегія та
Плани дій Співтовариства щодо біорізноманіття спрямовані на досягнення
сталого розвитку й інтеграції завдань охорони навколишнього середовища в
інші сфери політики та дій Співтовариства [1].
У Стратегії передбачається, що метою дій Співтовариства щодо
біорізноманіття є попередження, уникнення та боротьба із явищами, які
спричиняють значне зниження чи втрату біологічного різноманіття у їх
витоках. Це повинно сприяти усуненню сучасних тенденцій зменшення та
втрати біорізноманіття і створити сприятливий статус збереження видів та
екосистем в межах і поза межами Європейського Союзу. Стратегія передбачає
конкретні завдання, що витікають з Конвенції та визначають певні
зобов’язання Співтовариства згідно з нею, та мають досягатися за допомогою
відповідних галузевих Планів дій та інших заходів. Завдання можна
згрупувати у чотири теми [1]:
1. Збереження біологічного різноманіття та його стале використання.
2. Розподіл вигоди, яка пов’язана із використанням генетичних
ресурсів.
3. Проведення досліджень, визначень, моніторингу та обміну
інформацією.
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4. Проведення освіти, просвіти та навчання.
Основним завданням в області дій Співтовариства по збереженню
біологічного різноманіття та сталого його використання є збереження та
відновлення екосистем і популяцій видів у їх природному середовищі.
Держави-члени Співтовариства повинні зосереджувати увагу на збереженні
екосистем, в яких розвинули особливі властивості сільськогосподарські
культури, сорти та породи домашньої худоби. У межах цієї теми передбачають
три групи заходів, які вживаються Співтовариством: щодо збереження in situ
(у межах природних середовищ існування), щодо збереження ex-situ (поза
межами природних середовищ існування) та щодо забезпечення сталого
використання природних ресурсів [1].
Підході збереження in situ та ex-situ було запроваджено Конвенцією про
біорізноманіття. У статті 2 цієї Конвенції «збереження ex-situ» означає
збереження компонентів біологічного різноманіття поза їх природних місць
мешкання, а «збереження in situ» означає збереження екосистем та природних
середовищ місць мешкання та підтримка і відновлення життєздатних
популяцій видів у їх природних умовах та, у випадку акліматизованих чи
культивованих видів, в умовах, у яких вони набули своїх характерних ознак.
Заходи щодо збереження in situ включають, зокрема [1]:
− підтримку встановлення мережі охоронюваних територій "Природа
2000" або територій, в яких необхідно приймати спеціальні заходи
для збереження біологічного різноманіття; врахування впливу
збереження і сталий розвиток біорізноманіття на територіях, що
знаходяться за межами охоронюваних територій. Співтовариство
повинно

прагнути

до

збереження

властивостей

екосистем;

забезпечення збереження розміру, структури, поширення популяцій
диких видів, які зустрічаються у природі, а також має підтримувати
плани відновлення найбільш вразливих видів; вживати заході для
підтримки генетичних запасів диких і домашніх видів;
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− вживання заходів для запобігання нищівного впливу чужорідних
видів, які загрожують екосистемам або видам, контролювання або
знищення таких чужорідних видів. Вживання заходів щодо
реабілітації та відновлення деградованих екосистем, сприяння
відновленню видів, які під загрозою, зокрема, шляхом розробки і
здійснення планів та інших стратегій раціонального використання.
Збереження ex-situ включає [1]:
− заохочення збереження ex-situ диких видів і генетичних ресурсів
диких рослин, диких сімейств культур і порід домашньої худоби, які
є важливими для харчової промисловості, збереження яких in situ є
під загрозою або не може бути збережено у межах та поза межами
Співтовариства;
− заохочення збереження видів, сортів культур і порід домашньої
худоби за допомогою зоопарків, акваріумів, ботанічних садів, генних
банків та колекцій для підтримання задовільних стандартів
збереження даних видів.
Завдання щодо забезпечення сталого використання природних ресурсів
включають [1]–[2]:
− використання економічних і соціальних стимулів (субсидії, податки
та зобов’язання) з метою підтримки сприятливого для збереження
біорізноманіття виробництва та споживання;
− проведення оцінки впливу на біорізноманіття стратегій, політики,
планів і проектів;
− усунення негативних стимулів, що заохочують явища, які негативно
впливають на біорізноманіття, таких як, перегляд положень щодо
права приватної власності чи землекористування, контрактних
механізмів, політики міжнародної торгівлі та економічної політики.
Заходи та завдання зі збереження біорізноманіття є важливою
складовою Програм дій Співтовариства у сфері навколишнього середовища.
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Охорона природи та біорізноманіття була однією із семи «тем та цілей» П’ятої
програми дій Співтовариства у сфері навколишнього середовища (на період
1992–2000 рр.). Ключовим елементом цієї Програми була згадана Стратегія
Співтовариства щодо біорізноманіття [1].
У 2010 році на Конференція сторін конвенції про Біологічне
різноманіття в Айті Нагоя (Японія) 18-29 жовтня 2010 року сторони Конвенції
визнали, що поставлені раніше цілі в сфері охорони біорізноманіття не
досягнені. Сторони ухвалили новий Стратегічний план у сфері збереження та
сталого використання біорізноманіття на 2011–2020 роки [3]. Структура плану
розрахована на 10 років. Стратегічний план складається з 20-ти головних
цільових задач на 2015 або 2020 рік – «Цільові задачі Айті щодо
біорізноманіття» (Aichi Targets), віднесених до п’яти стратегічних цілей. Цілі
і задачі передбачають прагнення щодо досягнення на глобальному рівні та
гнучку структуру для встановлення національних або регіональних цільових
задач. Сторонам пропонується встановити свої власні цільові задачі в рамках
цієї гнучкої структури, з урахуванням національних потреб та пріоритетів, а
також, беручи до уваги національний внесок у досягнення глобальних цілей.
Не всі країни обов'язково мають розробити національні цільові задачі для
кожної глобальної цільової задачі. Для деяких країн, глобальний поріг,
встановлений певними цільовими, задачами, може бути вже досягнутий. Інші
цілі можуть бути неактуальними в контексті країни [3].
Концепція цього Стратегічного плану – це світ, який «живе в гармонії з
природою», в якому «до 2050 року біорізноманіття оцінено належним чином,
зберігається, відновлюється і грамотно використовується, підтримуючи
екосистемні послуги та здоровий стан планети, і забезпечуючи вигоди для всіх
людей» [3].
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1.2 Політика ЄС в галузі законодавчого регулювання збереження й
охорони флори та фауни і природних середовищ
Європейський Союз здійснює політику і законодавче регулювання в
галузі охорони навколишнього середовища стосовно наступних основних
сфер, які закріплені Договором про заснування ЄС [4]:
− стан навколишнього середовища;
− здоров’я людей;
− природні ресурси;
− міжнародні екологічні питання регіонального та глобального
масштабу.
Сфери регулювання створюються та розвиваються у тісному зв’язку з
виникненням та загостренням певних екологічних проблем. Виникнення
певної екологічної проблеми відображається у нових нормативно-правових
актах, що формують нову предметну сферу регулювання або доповнюють і
розвивають вже існуючу. Поява нових сфер законодавчого регулювання
європейського права охорони навколишнього середовища останнім часом
здебільшого пов’язана з глобальними екологічними проблемами. Зокрема, з
початку 1980-х рр. важливу роль у політиці ЄС з охорони навколишнього
середовища відіграють питання захисту видів флори і фауни, збереження видів
дикої флори і фауни, природних середовищ існування, біорізноманіття;
торгівлі видами, що знаходяться під загрозою знищення, що булі відображені
як окремі сфери [5]–[6]. Зараз переважає тенденція до комплексного підходу
щодо регулювання питань, пов’язаних із навколишнім середовищем.
Наприклад, охорона біорізноманіття регулюється разом із охороною флори,
фауни, природних середовищ існування, охороною лісів та ін.
У сфері навколишнього середовища Європейський Союз та Європейські
Співтовариства діють на основі установчих договорів, які були вироблені та
підписані державами-членами на основі міжнародного права. Це діючі
договори, на основі яких були створені Європейські Співтовариства: два
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Римські договори 1957 року про заснування Європейського Економічного
Співтовариства (згодом Європейського Співтовариства) та Євратому, а також
Маастрихтський договір про заснування Європейського Союзу 1992 року.
Вони

встановлюють

цілі,

завдання,

принципи,

сферу

компетенції

Європейського Союзу та Європейських Співтовариств, порядок створення та
функціонування

органів

й

інституцій,

визначають

характерні

риси

європейського права.
Мета,

цілі,

принципи,

форми

та способи

дій

Європейського

Співтовариства під час створення і реалізації своєї політики у сфері
навколишнього середовища закріплені, головним чином, в розділі ХІХ
“Навколишнє

середовище”

Договору

про

заснування

Європейського

Співтовариства. Положення розділу “Навколишнє середовище” доповнюють
норми, що дають можливість здійснювати заходи щодо зближення
екологічного законодавства держав-членів які закріплені в статті 95 Договору
про заснування ЄС. Стаття 249 Договору про заснування Європейського
Співтовариства передбачає, що “для виконання своїх завдань та згідно з
положеннями цього Договору, Європейський Парламент спільно з Радою,
Рада і Комісія приймають наступні нормативно-правові акти директиви,
регламенти і рішення та дають рекомендації й висновки”.
Директиви використовуються для наближення національного права до
норм и стандартів ЄС, тобто для введення спільних основ законодавчого
регулювання у конкретних сферах суспільного життя. Вони визначають цілі
та результати, яких необхідно досягти.
Директиви своїми нормами закріплюють мінімальні стандарти, яких
потрібно дотримуватися, Держави-члени зобов’язані інкорпорувати норми,
передбачені у директиві, у своє національне законодавство, але вони вільні у
виборі засобів для їх досягнення, самі обирають форми і методи дій і можуть
вживати більш суворих заходів, аніж передбачено.
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Спосіб імплементації директив в правову систему конкретної держави
залежить від особливостей предмета директиви і національного права, і може
здійснюватися як шляхом внесення змін і доповнень до чинних законів, так і
шляхом прийняття нових законів і підзаконних актів
Регламенти Європейського Союзу встановлюють правила поведінки
загального характеру. Вони мають чітку ціль і використовуються за
необхідності забезпечення існування однакових вимог, уніфікованих правил
поведінки учасників суспільних відносин у межах усього Європейського
Співтовариства і Союзу.
У

сфері

охорони

довкілля

ряд

дуже

важливих

регламентів

впроваджують контроль у міжнародній торгівлі видами флори і фауни, що
знаходяться під загрозою зникнення, а також впроваджують схеми екоменеджменту та еко-аудиту.
Рішення – це індивідуальні законодавчі акти, які стосуються
спеціальних, вузьких, переважно технічних питань і обов’язкові лише для тих
суб’єктів європейського права, яким адресовані. Вони використовуються для
уточнення детальних адміністративних вимог чи поновлення технічних
аспектів регламенту або директиви.
Рекомендації та висновки не є нормативно-правовими актами, вони не
обов’язкові для виконання і носять лише рекомендаційний, дорадчий
характер.
Значну частину європейського права навколишнього середовища
становлять міжнародно-правові документи, підписані одночасно від імені ЄС
та усіх держав-членів. Специфіка таких міжнародних договорів полягає в
тому, що вони не повинні суперечити установчим договорам.
Міжнародне право навколишнього середовища удає значний вплив на
нормотворчу діяльність ЄС в сфері охорони довкілля. Водночас ЄС займає
щодалі більш активну позицію у процесі формування міжнародного права
навколишнього середовища шляхом участі у міжнародних конференціях і
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переговорах, підписання міжнародно-правових актів та співпраці з різними
міжнародними інституціями, які займаються питаннями охорони довкілля.
Першими міжнародно-правовими документами, які були підписані
Європейським Співтовариством, є Міжнародна конвенція про охорону
Середземного моря від забруднення (у 1976 році), Конвенція про охорону
дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (у 1979 році)
та Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (у
1979 році). Зараз Європейське Співтовариство є стороною близько 45
міжнародно-правових актів (міжнародних конвенцій та угод і протоколів до
них) у сфері охорони довкілля. Ці міжнародно-правові документи стосуються
як охорони довкілля конкретного регіону (наприклад конвенції про охорону
Рейну, Дунаю, Одеру від забруднення, Альпійська конвенція та ін.), так і
глобальних екологічних проблем (зокрема Рамкова конвенція ООН про зміну
клімату, Конвенція про охорону біологічного різноманіття, Конвенція про
оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному
контексті та ін.).
Сучасний погляд ЄС на розвиток екологічної політики і права ЄС до
2050 року окреслює Сьома програма дій Співтовариства у сфері
навколишнього середовища, прийнята в 2013 році [7]. Її основне гасло це
«достойне життя в межах однієї планети»; основні завдання екологічної
політики в сучасний період: захист та збільшення природного капіталу ЄС;
впровадження екологічних задач в усі види комунітарної політики;
розповсюдження інформації щодо екологічних проблем та їх вирішення.
Провідні напрями розвитку – це сталий розвиток, низьковуглецева економіка,
захист біорізноманіття.
Незважаючи на суттєве поліпшення екологічної обстановки за останні
десятиріччя, сучасні екологічні проблеми Європи вельми значні. Важливим
кроком є визнання того, що для їх розв‘язання наявні знання та практика
управління недостатні. У докладі Європейського агентства по навколишньому
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середовищу від 4 грудня 2019 р. відзначається, що більшість цілей 2020 та
2030 рр. не були і не будуть досягнуті, головним чином, через брак
інструментарію «зеленої політики» [8].
Збереження та охорона у законодавстві диких видів флори, фауни, а
також їх природних середовищ існування є необхідним компонентом
збереження біорізноманіття. Одне з найважливіших місць серед завдань
екологічної політики Співтовариства – це вирішення проблем постійного
погіршення стану природних середовищ існування та зникнення видів [1].
Основними нормативно-правовими актами регулювання проблеми
Співтовариством є Директива Ради 92/43/ЄEC (Оселищна Директива) про
збереження природних середовищ існування дикої фауни та флори [9] та
Директива 2009/147/EC про охорону диких птахів (Пташина Директива) [10].
Окремі вимоги щодо використання певних видів тварин, зокрема щодо
використання
встановлюють:

тварин

у

Директива

експериментах
2010/63/ЄС

і

утримання

про

захист

в

зоопарках,

тварин,

що

використовуються в наукових цілях та Директива Ради 1999/22/ЄС про
утримання диких тварин у зоопарках [1].
У додатках до Директив наводяться конкретні переліки видів і
середовищ існування, дикої флори і фауни та природних середовищ існування.
Наприклад, в додатках I і II до Директиви Ради 92/43/EEC передбачені види і
місця існування, що мають значення на рівні Співтовариства, а Директиви
2009/147 / EC охоплює всі види диких птахів, що населяють територію державчленів.
Директива щодо місць існування дикої флори і фауни встановлює два
поняття: «природне середовище існування» та «середовище існування видів».
Перше представляє собою «ділянки суші чи води, що вирізняються
географічними, абіотичними або біотичними властивостями, незалежно від
того чи вони є природними чи напівприродними». Друге – «навколишнє
середовище, визначене особливими абіотичними та біотичними факторами, у
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яких вид живе на будь-якій стадії його біологічного циклу». Таким чином,
збереження має подвійне завдання: по-перше, для збереження видів (як
необхідного компоненту для підтримки їхнього життя), і по-друге, збереження
цілісних екосистем (як певних територій, які є унікальними самі по собі,
оскільки виділяються певними географічними, абіотичними чи біотичними
властивостями) [9].
Директивою Ради 92/43/ЄEC термін «збереження» (видів чи середовищ
існування) визначається, як сукупність заходів, необхідних для підтримання
чи відновлення природних середовищ існування та популяції видів дикої
фауни та флори у сприятливому стані. Директива також передбачає чіткі
індикатори досягнення цього статусу. Стан збереження природного
середовища існування вважатиметься «сприятливим», коли:
− його ареал і території, на яких воно поширюється стабільні чи
зростають;
− особлива

структура

довгострокового

та

функції,

підтримання,

які

необхідні

існують

і,

для

його

ймовірно,

продовжуватимуть існувати у передбачуваному майбутньому;
− стан збереження його типових видів сприятливий.
Основним засобом збереження видів і середовищ існування є створення
у 1992 р. у рамках Директиви ЄС про збереження природних середовищ
існування дикої фауни і флори та Директиви ЄС про охорону диких видів
птахів Європейської екологічної мережі «Natura 2000», що включає особливі
заповідні території. Мережа «Natura 2000» – це природоохоронна територія,
спрямована на підтримку біорізноманіття шляхом збереження окремо
визначених типів біотопів та окремих видів дикої флори і фауни на території
Європи. Вона не обмежується ключовими районами, що мають виняткове
значення для збереження біорізноманіття, а включає й буферні зони та
екологічні коридори, необхідні для збереження мігруючих видів. Метою
створення мережі «Natura 2000» є гарантія довготривалого збереження
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найбільш цінних та зникаючих європейських видів та типів оселищ (біотопів,
природних

середовищ

існування).

Особливі

заповідні

території, що

включаються до цієї мережі, визначаються державами-членами пропорційно
до представлення у межах її території типів природних середовищ існування і
середовищ існування видів. Мережа також включає території, що мають
значення на рівні Співтовариства, вони визначаються Комісією. Визначення
особливих заповідних територій здійснюється виходячи із переліків типів
природних середовищ існування та видів Додатків І та ІІ до Директива Ради
92/43/ЄEC. Ці переліки визначають типи середовищ існування та види, які
мають значення на рівні Співтовариства і збереження яких вимагає
призначення особливих заповідних територій [1], [11]–[12].
Процедура визначення територій, які включатимуться у мережу «Natura
2000» складається з наступних етапів:
1. Визначення національних переліків таких територій державамичленами.
2. Визначення Комісією, на основі національних переліків, територій, що
мають значення на рівні Співтовариства.
3. Виділення державами-членами обраних територій. При цьому Комісія
має повноваження вийти за межі запропонованих державами переліків
та визнати територію, яка не була запропонована державами, такою що
має значення на рівні Співтовариства. У такому випадку Комісія
проводить консультації із державою, якій належить обрана територія та
намагається досягнути з нею взаємної згоди, щодо виділення цієї
території. У випадку не досягнення взаємної згоди Комісія може
звернутися до Ради із пропозицією, щодо вирішення питання виділення
цієї території.
Відповідальність і обов’язок щодо розроблення та вживання заходів зі
збереження покладається на відповідні держави-члени. Заходи повинні
забезпечувати уникнення погіршення, в межах цих заповідних територій,
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природних середовищ існування та середовищ існування видів, а також
піклування про види, для збереження яких були виділені ці території.
Також пропонуються інші заходи збереження видів і середовищ
існування:
− охорона ландшафтів, що мають надзвичайно важливе значення для
дикої фауни та флори. Це заходи щодо підтримки, а коли доцільно,
розвитку особливостей таких ландшафтів. Особливостями є ті
фактори, які завдяки своїй лінійній чи послідовній структурі (річки з
берегами, традиційні системи позначення меж полів), чи своїй
функції об’єднуючої ланки (ставки, маленькі ліси) є необхідними для
міграції, розповсюдження чи генетичного обміну диких видів. Для
досягнення цього у планах землекористування чи планах розвитку
повинні передбачатись відповідні заходи;
− створення системи охорони для окремих видів, які перебувають під
особливою загрозою. Перелік таких видів міститься у Додатку IV до
Директиви щодо середовищ існування дикої фауни та флори. Така
система передбачає ряд заборон щодо вилову, використання та
вбивання (знищення) видів. Щодо тварин переліку Додатка IV
заборони встановлюються, зокрема, на всі види вилову чи вбивання
зразків цих видів у природі; умисне турбування цих видів, особливо
у періоди розмноження, вирощування потомства, сплячки або
міграції; пошкодження або знищення місць розмноження або
відпочинку; умисне руйнування чи забирання яєць з природи [1].
Окремі обмеження та заборони встановлюються на використання
певних видів у Директиві 2010/63/ЄС про захист тварин, що використовуються
в наукових цілях. А саме, встановлюють заборони на використання певних
видів тварин з експериментальною метою. Винятком може бути лише
використання у експериментах (дослідженнях), метою яких є дослідження
питань зі збереження даних видів, якщо ці види єдині придатні для
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біомедичних цілей або існує наукове обґрунтування того, що мета процедури
може бути досягнута тільки при використанні цих тварин [1].
Окремі заборони встановлюються також щодо диких птахів, згідно з
Директивою 2009/147/EC про охорону диких птахів. Директива встановлює
загальну систему захисту усіх видів диких птахів, зокрема забороняючи:
− умисний відстріл та відлов птахів, який дозволяється лише за певних
умов щодо видів, перелічених у Додатку ІІ (стаття 7) полювання
(відстріл та відлов) на птахів, проте певні методи є заборонені,
зокрема масштабного чи неселективного відстрілу та відлову,
застосування автоматичних чи напівавтоматичних карабінів з
магазинами ємкістю понад 2 набої та інше (стаття 8);
− навмисне руйнування та пошкодження гнізд чи яєць;
− навмисне порушення спокою птахів, утримання в неволі видів
птахів, щодо яких заборонено полювання чи відлов (стаття 5);
− торгівлю дикими птахами (живими чи мертвими), окрім видів,
зазначених у Додатку ІІІ (за певних умов).
Обмеження на полювання залишається одним з найбільш складних – як
політично, так і з точки зору імплементації директиви у ЄС. У деяких країнах
– Франції, Іспанії та Італії – продовжуються довготривалі конфлікти з цього
питання та велика кількість судових рішень щодо статті 7 та 8. З цих причин у
2004 році у ЄС був навіть прийнятий «Посібник з полювання». Окрім того,
Директива передбачає процедуру запровадження виключень з режиму щодо
захисту

та

використання

використовується

досить

птахів
часто,

(стаття

9).

зокрема

У
з

ЄС

ця

метою

процедура
захисту

сільськогосподарських рослин, контролю за хворобами, з міркувань авіаційної
безпеки тощо [13].
Заборони встановлено щодо окремих видів рослин, передбачених у
переліку Додатка IV(b) до Директиви Ради 92/43/ЄEC про збереження
природних середовищ існування дикої фауни та флори, де заборонено [9]:
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− умисно підбирати, збирати, зрізати, виривати із корінням чи
пошкоджувати ці рослини у їх природному ареалі;
− тримати, транспортувати, продавати або обмінювати та виставляти
на продаж або обмін зразки цих видів, вилучених із природного
середовища.
Важливого значення для збереження видів і середовищ існування мають
також наукові дослідження, що сприяють пошуку необхідних рішень та
заходів для реалізації таких завдань. Держави-члени відповідно до
законодавства повинні стимулювати проведення наукових досліджень та
будь-якої роботи, необхідної для збереження видів та середовищ існування,
утримання та використання популяції усіх видів птахів. Держави також
повинні здійснювати необхідний обмін інформацією для ефективного
координування

даних

досліджень

у

державах-членах

чи

на

рівні

Співтовариства [1].
1.3 Проблема імплементації нормативно-правових актів ЄС у сфері
охорони довкілля у державах-членах ЕС
Імплементація та застосування на практиці у Європейському Союзі
законодавства прийнятого у сфері навколишнього середовища є дуже
актуальною проблемою. Екологічне законодавство ЄС може бути ефективним
лише тоді, коли повністю імплементується та застосовується державамичленами. Різні держави-члени мають різний рівень імплементації нормативноправових актів Європейського Союзу. Наприклад Данія, Швеція та Фінляндія
дуже серйозно ставиться до своїх екологічних зобов’язань і ефективно
працюють в напряму їх реалізації, тоді як Болгарія, Румунія та Кіпр займають
останнє місце серед 28 країн [8].
Складність імплементації в національне право гармонізованих на рівні
ЄС нормативно-правових актів зумовлена розбіжністю термінології і
використовуваних в законодавстві формулювань, а так само різними
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підходами до практики тлумачення законодавчих положень. Відповідно,
переклад законодавчих положень нормативно-правових актів ЄС є серйозною
проблемою, так як їх точний переклад повинен гарантувати відсутність
спотворень сенсу і суб'єктивності інтерпретації та однакове тлумачення і
застосування цих положень у всіх державах-членах.
Навіть успішне завершення процесу імплементації гармонізованого
законодавчого акту не гарантує повне усунення всіх можливих протиріч, які
часто виявляються вже після трансформації наднаціонального права в
національне. Для вирішення даної проблеми в ЄС передбачений спеціальний
механізм так званої негативної інтеграції в рамках діяльності Європейського
Суду Правосуддя.
Існує два види імплементації директив у національне законодавство:
− впровадження положень директиви у національні нормативноправові акти, чи вироблення нових актів, котрі б відповідали вимогам
законодавства;
− повне копіювання, коли в національне законодавство інкорпорують
положення директиви без внесення у них жодних змін.
Обидва види мають свої позитивні та негативні моменти. У першому
випадку виникає небезпека неповної чи неадекватної інкорпорації норм
директиви. Повне копіювання має свої негативні моменти, оскільки
інкорпорації

положень

директиви

без

прийняття

супроводжуючих

законодавчих та адміністративних заходів недостатньо.
Існує декілька причин порушень і незастосування екологічного
законодавства ЄС державами-членами [14]. Основні причини це:
− побоювання шкоди власним економічним інтересам внаслідок
належної реалізації законодавства у сфері охорони довкілля;
− відношення до директив лише як до політичних зобов’язань чи
рекомендацій, а не як обов’язкових для виконання зобов’язань;
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− можливість порушення традиційної ролі державних інституцій у
державах-членах при використанні екологічного законодавства ЄС.
Часто причиною невирішеності проблем у сфері довкілля є не
відсутність законодавства, а власне труднощі в імплементації існуючих
правил, зокрема, недостатня увага встановленим термінам виконання та
повноті

реалізації,

відсутність

необхідних

знань,

адміністративних

можливостей, слабка політика та практика щодо правозастосування на
місцевому та регіональному рівні, недостатні інвестиції в необхідну
інфраструктуру [15].
Для покращання як самого екологічного законодавства, так і його
застосування

європейськими

інституціями

та

державами-членами

в

Європейському Союзі існує низка інструментів, стислу характеристику яких
викладено нижче.
В

першу

чергу

імплементація

екологічного

законодавства

забезпечується шляхом моніторингу та звітування в Європейську Комісію
[16]. Держави-члени, базуючись на своєму внутрішньому моніторингу,
подають інформацію і дані про прогрес, досягнутий в імплементації директив
до Європейської Комісії, яка, в свою чергу, аналізує ці національні звіти і
презентує свої висновки, зокрема, через: звіти про імплементацію в
Європейський Парламент і Раду ЄС; індикатори і системи оцінки; інші
публікації (наприклад, карти).
Для кожної держави у формі моніторингу прогресу в імплементації
директив проводиться перегляд імплементації в екологічній сфері за
допомогою набору цільових орієнтирів, сформульованих на основі цілей,
визначених в існуючій екологічній політиці.
Якщо Європейська Комісія, яка є гарантом дотримання законодавства
ЄС державами-членами, інституціями ЄС, іншими фізичними та юридичними
особами, дійде висновку, про його порушення, вона може провести ряд дій,
спрямованих на його припинення:
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а) звернутися до відповідної держави з вимогою припинити порушення
своїх зобов’язань;
б) передати справу на розгляд Європейського Суду Правосуддя якщо
держава-член не відреагує на прохання Європейської Комісії або вжиті нею
заходи не задовольняють Європейську Комісію.
Європейська Комісія може ініціювати справу проти Європейського
Парламенту і Ради Міністрів, якщо прийде до висновку, що дії цих органів
суперечать законодавству ЄС.
Європейський Суд Правосуддя забезпечує дотримання законності під
час

тлумачення

та

застосування

права

ЄС.

Він

також

наділений

повноваженнями розглядати справи щодо невиконання державами-членами
ЄС своїх зобов’язань за установчими договорами ЄС. Але досудові та судові
процедури забезпечення належного виконання зобов’язань державамичленами щодо впровадження в національне законодавство та використання на
практиці екологічних нормативно-правових актів є не завжди дієвими.
Для підтримки застосування екологічного законодавства були прийняті
Директива 2004/35/ЄС про екологічну відповідальність за попередження та
ліквідацію

наслідків

завданої

навколишньому

середовищу

шкоди,

Рекомендації щодо мінімальних критеріїв для екологічних інспекцій та
Директива 2004/99/ЄС щодо охорони довкілля через кримінальне право.
Розуміючи потребу в покращенні застосування політики і права ЄС,
Європейська Комісія розпочала політику кращого регулювання, яка полягає
як у використанні існуючих інструментів, так і пошуку та впровадженні нових
ініціатив. Станом на вересень 2016 року, Комісія з 2003 року підготувала 975
оцінок впливу на підтримку своїх пропозицій, та з 2010 року завершила 688
оцінок та провела 704 відкритих консультації. З моменту запуску Regulatory
Fitness Programme (REFIT) проведено близько 200 ініціатив для покращення
регулювання, створено також “Платформу REFIT” для залучення зацікавлених
осіб та держав-членів до роботи Комісії з REFIT [15].
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Як зазначено в Комюніке «Вигоди для екологічної політики ЄС через
регулярний Перегляд імплементації в екологічній сфері» [17], аналіз
накопичених даних дозволяє зробити висновок, що велика кількість справ
щодо недотримання, петицій та скарг у сфері довкілля і труднощі у їх
вирішенні

означають

недостатній

рівень

імплементації

екологічних

нормативно-правових актів. Це свідчить про необхідність комплексного,
систематичного та спільного розгляду прогалин в імплементації.
Для вирішення проблем в імплементації на ранній стадії необхідно
впровадження нового стратегічного підходу, який забезпечить наявність та
доступність об’єктивної інформації про процес імплементації та наслідки
недотримання, та надасть можливість ефективно залучати держави-члени
через тісне партнерство з Європейською Комісією, а Європейській Комісії, в
свою чергу, вчасно надавати необхідну технічну, експертну та фінансову
підтримку. Таким інструментом може стати Перегляд імплементації в
екологічній сфері на основі дворічного циклу аналізу імплементації та діалогу,
який запроваджено Комюніке «Вигоди для екологічної політики ЄС через
регулярний Перегляд імплементації в екологічній сфері» [17].
Така ініціатива свідчить про бажання Європейської Комісії взяти на себе
зобов’язання краще імплементувати екологічну політику і право, а також
працювати більш прозоро та залучати зацікавлених осіб до процесу.
Мета Перегляду імплементації в екологічній сфері – підтримати
досягнення цілей існуючої екологічної політики і законодавства ЄС, що
надасть можливість покращити загальне розуміння про існуючі недоліки в
імплементації екологічної політики і права ЄС в кожній державі-члені,
виявити їх причини, запропонувати нові, додаткові до існуючих правових
інструментів, рішення проблеми, стимулювати обмін кращими практиками.
Проведення Перегляду імплементації в екологічній сфері дозволить
сформувати інформативну цілісну картину про місце держави-члена в
імплементації в екологічній сфері, використовуючи однакові для усіх цільові
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орієнтири, які відображають існуючі, погоджені цілі політики та ключові
зобов’язання, визначені екологічним законодавством ЄС, та створити
можливості діалогу з кожною державою-членом щодо досягнень та перешкод
у подоланні недоліків в імплементації та щодо необхідних дій, забезпечить
зворотний зв’язок з Комісією про шляхи, коли екологічна політика і
законодавство ЄС працюють і приводять до очікуваних результатів. Надання
ранньої та індивідуальної підтримки державам-членам дозволить спрямувати
й посилити їх зусилля щодо імплементації нормативно-правової бази і
екологічної

політики

ЄС,

поширити

найкращі

практики,

найкраще

використання досвіду ЄС.
Суттєвою перевагою цього підходу є виявлення і розгляд критичних
питань і їх структурне вирішення превентивно та прозоро. Інформація про
систематичні дії держав-членів та ефективність вирішення недоліків в
імплементації відіграє ключову роль у визначенні підходів Комісії до
правозастосування. Краща імплементація зміцнює довіру громадян до
екологічного права ЄС, підвищує взаємну довіру між державами-членами.
Знання про існуючі проблеми також є корисним при перегляді
існуючого законодавства чи пропозиціях прийняти нове екологічне
законодавство.
Цикл Перегляду імплементації в екологічній сфері охоплює два роки і
складається з двох основних етапів: підготовка звітів по країнах та створення
рамок для дискусії високого рівня щодо основних прогалин в імплементації.
У кожній сфері аналіз проводиться на основі відповідності державичлена встановленим цільовим орієнтирам, які визначені для кожного окремого
питання. Такі цільові орієнтири відображають цілі стратегії/політики ЄС в
конкретній сфері та, коли це доцільно, конкретні цілі сталого розвитку (ЦСР)
– цільові показники майбутнього міжнародного розвитку, що були ухвалені
Організацією Об’єднаних Націй (відомі також як Глобальні цілі сталого
розвитку). Цілі сталого розвитку ухвалені на період від 2016 до 2030 року і
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нараховують 17 глобальних цілей, в рамках яких 169 конкретних цільових
показників [18].
Зокрема, у сфері “Природа і біорізноманіття” проводилась оцінка щодо
досягнення цілей, встановлених:
− Стратегією ЄС з біорізноманіття, яка має на меті зупинити втрату
біорізноманіття в ЄС до 2020 року, відновити екосистеми і їх послуги
на скільки це можливо, і посилювати зусилля, щоб попередити
глобальну втрату біорізноманіття;
− пташиною та оселищною директивами, метою яких є досягнення
сприятливого статусу захисту видів та оселищ, що перебувають під
охороною;
− цілями сталого розвитку 14 та 15 – зберігати та використовувати у
сталий спосіб океани, моря та морські ресурси (ЦСР 14) та
охороняти, відновлювати та сприяти сталому використанню земної
екосистеми, стало управляти лісами, боротись з опустелюванням та
припинити деградацію і відновити землі та припинити втрату
біорізноманіття (ЦСР 15).
На основі Перегляду імплементації в екологічній сфері у лютому 2017
року були оприлюднені 28 звітів по країнах ЄС [19], а також Комюніке[20], в
якому було проаналізовано результати та визначено спільні проблемні сфери
для держав-членів; для більшості з них природа і біорізноманіття та
інструменти імплементації посідають друге та п’яте місця відповідно. Щодо
кожної проблемної сфери визначено основні політичні висновки та успішні
практики, а також рекомендовано конкретні дії для покращення імплементації
з того чи іншого питання. Якщо політичні висновки та успішні практики
названі узагальнено для усіх країн, то рекомендовані заходи для покращення
імплементації зазначаються індивідуально для кожної держави-члена.
Аналіз матеріалів Першого Перегляду імплементації в екологічній сфері
дозволяє не тільки оцінити виконання країнами-членами політики та
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законодавства ЄС, але й надає нову можливість для національних органів
влади та Комісії виявити першопричини поганої імплементації та окреслити
спільні причини для декількох держав-членів.
Наступним етапом Перегляду імплементації в екологічній сфері є
двосторонні консультації з державами-членами, які розпочалися у вересні
2017 року. Результати цих консультацій узагальнено у вигляді аналітичних
документів, які містять аналіз процесу Перегляду імплементації в екологічній
сфері у різних країнах-членах та висновки щодо проблемних питань у сфері
довкілля, зроблені на основі Перегляду імплементації. Також для окремих
країн, зокрема України, розроблено рекомендації з використання кращих
практик ЄС щодо підвищення рівня імплементації екологічної політики і
права ЄС [21].
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2 ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ

СТАНДАРТІВ

ЕС

МОНІТОРИНГУ

БІОРІЗНОМАНІТТЯ

В

В

ОБЛАСТІ

ЕКОЛОГІЧНЕ

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНІ
2.1 Процес наближення екологічного законодавства Україні к
стандартам ЕС в області моніторингу біорізноманіття
З моменту здобуття Україною незалежності у 1991 році Європейський
Союз та Україна динамічне розвивають двосторонні відносини. Партнерство
між Україною, з одного боку, і Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами, з іншого боку, започатковано Угодою про партнерство і
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами від 14 червня 1994 року [22] (далі – УПС), яка набрала
чинності у 1998 році. Згідно зі статтею 51 УПС Україна взяла на себе
зобов’язання вживати заходів для поступового приведення національного
законодавства у відповідність із законодавством Європейського Союзу у 16
пріоритетних сферах, зокрема й у сфері «навколишнє середовище». Крім того,
стаття 63 УПС передбачає, що «Сторони розвивають та зміцнюють
співробітництво між ними в галузі охорони навколишнього середовища»,
зокрема шляхом «удосконалення законодавства в напрямку стандартів
Співтовариства».
УПС була укладена на десять років і передбачала можливість
автоматичного подовження на один рік. Тому на основі УПС у лютому 2005
року в рамках Європейської політики сусідства було прийнято План дій
Україна – ЄС.
У Плані дій Україна – ЄС питанням охорони навколишнього середовища
присвячено окремий розділ, у якому виокремлено три групи заходів:
− забезпечення
навколишнього
впровадження

створення

умов

середовища
(це

передбачає,

якісного
та

управління

започаткування

серед

іншого,

у

сфері
їхнього

забезпечення
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стратегічного планування, процедури на виконання Орхуської
конвенції, процедури для здійснення оцінки впливу на довкілля, у
тому числі транскордонні питання);
− запобігання погіршенню стану навколишнього середовища, захист
здоров’я людей, досягнення раціонального використання природних
ресурсів відповідно до зобов’язань Йоганнесбурзького саміту
(законодавство, плани і програми в ключових підсекторах
навколишнього середовища та їх виконання);
− розширення співробітництва у сфері навколишнього середовища
(впровадження положень Кіотського протоколу та Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату, участь у Робочій групі Дунай –
Чорне море, у діяльності Європейського агентства з охорони
навколишнього середовища, Робочої групи Україна–ЄС з питань
зміни клімату). Очікувалося, що «імплементація Плану дій значно
наблизить українське законодавство, норми та стандарти до
законодавства

Європейського

Союзу»

[23].

Так,

План

дій

розширення рамок і поглиблення політичного співробітництва
передбачав підтримку в адаптації законодавства до норм і стандартів
ЄС, зокрема через надання технічної допомоги, обмін досвідом між
державними службовцями (twinning) та цільові консультації і
підтримку через механізм обміну інформацією про технічну
допомогу (TAIEX). План дій установив комплексний перелік
пріоритетів як у рамках, так і поза рамками УПС та визначив, що
серед цих пріоритетів, всі з яких мають важливе значення, особливу
увагу варто приділити поступовому наближенню законодавства,
норм і стандартів України до законодавства, норм і стандартів
Європейського Союзу. План дій охоплював часові рамки у три роки.
У березні 2007 року було розпочато переговори щодо укладення нової
угоди на заміну Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [24]. До її
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підписання та набрання нею чинності Сторони уклали новий практичний
інструмент на заміну Плану дій Україна – ЄС, який був покликаний
«підготувати до та сприяти процесові набрання чинності Угодою про
асоціацію»: Порядок денний асоціації Україна – ЄС для підготовки та
сприяння імплементації Угоди про асоціацію набрав чинності 23 листопада
2009 року. Обидві Сторони розглядають Угоду про асоціацію як найбільш
сучасний та амбіційний підхід до бачення асоціації в рамках програми
Східного партнерства разом із розділом про глибоку та всебічну зону вільної
торгівлі та комплексною програмою наближення до acquis communautaire ЄС.
Порядок денний асоціації передбачає співпрацю України та ЄС щодо
підготовки до імплементації актів acquis communautaire ЄС, зазначених у
відповідних додатках до Угоди про асоціацію, у тому числі консультативну
допомогу

та

структурований

процес

наближення

законодавства

до

законодавства ЄС як один з інструментів імплементації. На додаток до
Порядку денного асоціації представники ЄС надали Україні «матрицю»
пріоритетних

заходів

–

задля

забезпечення

подальшої

орієнтації

реформаторських зусиль України.
Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми
державами-членами, з іншої сторони, вчинено в м. Брюсселі (Бельгія) у
частині політичних положень (преамбула, стаття 1, розділи I, II, VII) 21
березня 2014 року, у частині торговельно-економічних і галузевих положень
(розділи III, IV, V, VI) – 27 червня 2014 року [25]. Угоду про асоціацію
ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами» від 16 вересня 2014
року № 1678-VII [26]. Статтею 363 Угоди про асоціацію передбачено
«поступове наближення законодавства України до права та політики ЄС у
сфері охорони навколишнього природного середовища», яке «здійснюється
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відповідно до Додатка ХХХ до цієї Угоди».
У статті 2 Закону України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони»

зазначено:

«До

набрання

чинності

Угодою

тимчасово

її

застосовувати у порядку, передбаченому статтею 486 Угоди». Відповідно до
положень статті 486 Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату
Ради Європейського Союзу SGS14/12029 від 30 вересня 2014 року положення
статті 363 і Додатка ХХХ до Угоди тимчасово застосовуватимуться Україною
та ЄС починаючи з 1 листопада 2014 року.
Імплементацію окремих acquis communautaire передбачено також
угодами між Україною та ЄС про розвиток поглибленого співробітництва у
визначених сферах. Наприклад, ст. 2 Протоколу про приєднання України до
Договору

про

заснування

Енергетичного

Співтовариства

(Протокол

ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання
України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» від 15
грудня 2010 року № 2787-VI) [27] визначено графік імплементації близько 15
acquis communautaire, в тому числі у сфері охорони довкілля, для відповідності
розділові II Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Цей
графік безпосередньо враховано, зокрема Угодою про асоціацію між
Україною та ЄС.
Таким чином, процес наближення екологічного законодавства України
до норм і стандартів ЄС є наступним етапом більш загального процесу
наближення законодавства України до законодавства ЄС, що триває з 1998
року. Процес наближення охоплює адаптацію законодавства України до
законодавства ЄС у визначених секторах, як це передбачено УПС; поступове
наближення законодавства, норм і стандартів України до законодавства, норм
і стандартів Європейського Союзу, як це передбачено Планом дій Україна –
ЄС; імплементацію і запровадження європейських стандартів в окремих актах
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галузевого законодавства, як це передбачено Порядком денним асоціації;
поступове наближення законодавства України до права й політики ЄС у сфері
охорони навколишнього природного середовища, як це передбачено Угодою
про асоціацію між Україною та ЄС.
Для забезпечення процесу наближення законодавства України до права
Європейського

Союзу

в

Україні

були

створені

спеціальні

органи.

Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу (далі – Координаційна рада) є консультативнодорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, головне завдання якої
полягає у розробленні пропозицій стосовно адаптації законодавства України
до законодавства ЄС. Координаційна рада була створена у 2004 році
постановою

Кабінету

Міністрів

України

«Деякі

питання

адаптації

законодавства України до законодавства ЄС» від 15.10.2004 № 1365 [28].
Також постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання адаптації
законодавства України до законодавства ЄС» від 15.10.2004 № 1365 було
затверджено положення про Координаційну раду.
Основна мета створення Координаційної ради – забезпечення взаємодії
органів державної влади та недержавних інституцій під час виконання
Загальнодержавної

програми

адаптації

законодавства

України

до

законодавства Європейського Союзу.
Координаційна рада:
− розробляє

пропозиції

щодо

розвитку

співробітництва

з

Європейським Союзом у сфері адаптації законодавства України до
законодавства ЄС;
− забезпечує формування єдиних підходів до провадження діяльності
з адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
− визначає перелік органів виконавчої влади, відповідальних за
організацію

роботи

законодавства ЄС;

з

адаптації

законодавства

України

до
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− готує щорічні плани заходів з виконання Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
− розглядає стан реалізації щорічних планів заходів з виконання
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства ЄС;
− готує та подає Верховній Раді доповідь про стан виконання
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства ЄС.
Рішення

Координаційної

ради

є

обов’язковими

для

розгляду

центральними та місцевими органами виконавчої влади. Виконання рішень
Координаційної ради забезпечується за допомогою доручень Прем’єрміністра України або Кабінету Міністрів України.
Оскільки
загальнодержавні

чинним

законодавством

інституційні

й

України

організаційні

передбачені
основи

єдині

наближення

законодавства України до права ЄС, вони повною мірою охоплюють суб’єктів
та процедури наближення екологічного законодавства України до права ЄС у
сфері охорони довкілля.
Важливою складовою співробітництва України з Європейським Союзом
є спільна реалізація в Україні програм секторальної бюджетної підтримки ЄС,
що передбачає переказ Європейською комісією на безоплатній і безповоротній
основі фінансових ресурсів до Державного бюджету України за умови
проведення структурних реформ. Зазначена співпраця реалізується шляхом
укладення Угод про фінансування, відповідно до яких Уряд України, на
підставі затверджених стратегічних документів, бере зобов’язання стосовно
проведення реформ у відповідному секторі реалізації державної політики
України,

натомість

Європейський

Союз

зобов’язується

забезпечити

фінансовий внесок на підтримку проведення цих реформ.
Угоду про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії
національної екологічної політики України» (далі – Угода) підписано 21
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грудня 2010 року. Головною метою програми є надання підтримки у реалізації
життєздатної екологічної стратегії України відповідно до норм ЄС і
пріоритетів, погоджених у рамках Плану дій Україна – ЄС та Порядку денного
асоціації Україна – ЄС. Конкретною метою цієї бюджетної підтримки є
надання допомоги Урядові України у поліпшенні показників реалізації
екологічної політики.
2.1.1 Процедури наближення законодавства України до права ЄС
Однією з процедур наближення законодавства України до права ЄС є
процедура

підготовки

Загальнодержавної

та

реалізації

програми

плану

адаптації

заходів

з

законодавства

виконання

України

до

законодавства ЄС. Ця процедура передбачає такі етапи:
− Мін’юст не пізніше ніж 15 травня доводить до відома центральних
органів

виконавчої

пропозицій

до

влади

рекомендації

щорічного

плану

щодо

заходів

формування
з

виконання

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу (далі – План заходів з адаптації)
на наступний рік;
− центральні органи виконавчої влади до 15 червня подають Мін’юсту
пропозиції до Плану заходів з адаптації на наступний рік та
інформацію про джерела фінансування та обсяги видатків на
здійснення заходів з адаптації законодавства в наступному році, у
тому числі внесені до їх бюджетних запитів;
− Мін’юст узагальнює зазначені пропозиції та формує проект Плану
заходів з адаптації і за погодженням із заінтересованими органами
виконавчої

влади

подає

його

до

20

вересня

на

розгляд

Координаційної ради з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу, що діє при Кабінеті Міністрів
України;
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− Мін’юсту разом з іншими центральними органами виконавчої влади
під час розроблення проекту Плану заходів з адаптації на
відповідний рік доручено керуватися Прогресивним планом
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу, який схвалює Координаційна рада з адаптації законодавства
України до законодавства ЄС;
− Координаційна рада схвалює проект Плану заходів з адаптації та
направляє його на погодження до Комітету Верховної Ради України
з питань європейської інтеграції;
− погоджений із Комітетом Верховної Ради України з питань
європейської інтеграції проект Плану заходів з адаптації заступник
голови Координаційної ради, заступник міністра юстиції України,
подає на розгляд Кабінетові Міністрів України;
− План заходів з адаптації затверджується розпорядженням Кабінету
Міністрів України;
− на підставі звітів, поданих Мін’юсту до 5 липня та 5 січня
центральними органами виконавчої влади, визначеними у Плані
заходів з адаптації відповідальними за виконання заходів, Мін’юст
щороку до 15 липня та 20 січня інформує Координаційну раду про
результати виконання Плану заходів з адаптації;
− заступник голови Координаційної ради, міністр юстиції України,
організовує підготовку щорічної доповіді про стан виконання
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу та до 20 січня подає її проект
Координаційній раді;
− Координаційна рада готує та до 15 лютого подає Верховній Раді
України доповідь про стан виконання Загальнодержавної програми
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу.
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Засобом наближення законодавства України до права ЄС є процедура
забезпечення відповідності нормативно-правових актів, які приймаються в
Україні, вимогам права ЄС. Частиною 1 статті 93 Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VI [29]
передбачено обов’язкове направлення кожного законопроекту до Комітету
Верховної Ради України, до предмета відання якого належить оцінка
відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у
сфері європейської інтеграції (на сьогодні – Комітет Верховної Ради України
з питань європейської інтеграції). Останній дає висновок стосовно
відповідності законопроекту праву ЄС та іншим міжнародним зобов’язанням
України.
Чинним законодавством також передбачено порядок перевірки на
предмет відповідності acquis communautaire нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади. Нормативно-правові акти цих
органів, які стосуються соціально-економічних, політичних, особистих та
інших прав, свобод і законних інтересів громадян чи мають міжвідомчий
характер, підлягають державній реєстрації, яку здійснює Мін’юст чи обласні
управління юстиції, відповідно до Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств
та інших органів виконавчої влади» від 28.12.1992 № 731 [30].
Державна реєстрація нормативно-правового акту полягає у проведенні
правової експертизи на відповідність його, поряд з іншими, вимогам acquis
communautaire та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативноправових актів (п. 1 Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади).
Таким чином, наближення законодавства України до права ЄС
відбувається не лише шляхом транспозиції положень окремих джерел права
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ЄС у законодавство України, а й шляхом забезпечення відповідності
нормативно-правових актів вимогам права ЄС у процесі їх розроблення,
погодження та прийняття.
2.1.2 Наближення законодавства України до права ЄС в умовах
асоціації
Верховна Рада України ратифікувала Угоду про асоціацію 16 вересня
2014 року Законом України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони» № 1678-VII [26]. Це відбулося одночасно з ратифікацією Угоди про
асоціацію Європейським Парламентом. Низка держав–членів ЄС також вже
завершили національні процедури надання згоди на обов’язковість для них
Угоди про асоціацію.
Угода про асоціацію набрала чинності після її ратифікації і
затвердження всіма Сторонами. Згідно з п. 2 статті 486 «Угода набирає
чинності в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на
зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про
затвердження».
Відповідно до положень статті 486 Угоди та Вербальної ноти
Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу SGS14/12029 від 30
вересня 2014 року положення статті 363 та Додатка ХХХ до Угоди про
асоціацію, що закладають основу співробітництва у сфері охорони довкілля,
тимчасово застосовуватимуться Україною та ЄС, починаючи з 1 листопада
2014 року.
Угода про асоціацію (Блок 2. Частина 3: Наближення законодавства
України до права ЄС) покладає на Україну зобов'язання наблизити своє
законодавство до права ЄС яке складають не лише законодавчі акти, ухвалені
інституціями ЄС, але також установчі договори Союзу, неписані загальні
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принципи права ЄС та судові прецеденти, сформульовані в рішеннях судів ЄС.
Сукупність цих положень визначається терміном «acquis ЄС». Крім власне
права ЄС, Acquis ЄС включає також різноманітні документи, в яких
здійснюється застосування чи тлумачення усього комплексу прав та обов'язків
держав-членів ЄС, – «За експертними оцінками обсяг acquis ЄС становить
понад 100 тисяч сторінок. Рекомендації, висновки, роз'яснення інституцій ЄС
та рішення судових органів ЄС, що входять до acquis ЄС, дуже важливі для
правильного застосування та тлумачення права ЄС. Тому коли якась держава
бажає вступити до Європейського Союзу, її законодавство повинно
відповідати саме acquis ЄС» [31].
Отже, роботу з наближення («approximation») законодавства України до
права і політики ЄС у сфері охорони довкілля було розпочато невідкладно.
Тривалі, на перший погляд, контрольні терміни сплинуть дуже швидко, а, на
думку деяких фахівців, обсяги зобов’язань, передбачені Додатком ХХХ до
Угоди, та визначені контрольні терміни з самого початку є занадто амбітними
або навіть нереалістичними.
Для врахування цих занепокоєнь і відповідно до мети поступового
наближення законодавства України до права ЄС стаття 463 Угоди передбачає,
що Рада асоціації буде форумом для обміну інформацією про законодавчі акти
України та Європейського Союзу – як чинні, так і ті, що перебувають на стадії
підготовки, а також про заходи з їх виконання, впровадження та дотримання.
Із цією метою Рада асоціації наділена правом актуалізувати або вносити
поправки до Додатків до Угоди, враховуючи розвиток права ЄС і застосовних
стандартів, які визначені в міжнародних документах та, на думку Сторін,
безпосередньо стосуються цього.
Відповідно до п. 2 статті 465 Угоди Рада асоціації може делегувати
Комітетові асоціації будь-яке зі своїх повноважень, у тому числі
повноваження приймати обов’язкові для виконання рішення. Тобто Комітет
асоціації теж може отримати повноваження вносити зміни до Додатків як
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щодо контрольних термінів імплементації визначених положень окремих
джерел права ЄС, переліку цих положень, так і щодо переліку самих джерел.
Таким чином, залежно від прогресу України в наближенні до права ЄС
у сфері охорони довкілля напрям «Навколишнє середовище» може отримати
додаткове

змістовне

наповнення

та

сприяти

повному

приведенню

законодавства України у відповідність до права ЄС у цій сфері, що, безумовно,
з-поміж інших чинників, сприятиме постановці питання про початок
переговорного процесу щодо членства України у Європейському Союзі.
2.1.3 Наближення законодавства до норм права ЄС як складова
Стратегічних цілей України
Як зазначено в Національної стратегії наближення (апроксимації)
законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля, євроінтеграція
є загальною стратегічною метою України. Одним із способів досягнення цієї
мети нині є створення та забезпечення функціонування ефективної
поглибленої зони вільної торгівлі, яка, у свою чергу, потребує досягнення
відповідності у сфері охорони довкілля, як однією зі складових і передумов
функціонування зони вільної торгівлі. Тому Україна зобов’язана успішно
пройти і завершити процес наближення свого законодавства до права й
політики ЄС у сфері охорони довкілля.
Як

зазначається

загальноєвропейських

в

Національної

підходів

процес

стратегії,
наближення

«відповідно

до

(апроксимації)

організовано у три стадії: транспозиція, імплементація та забезпечення
дотримання (повне впровадження або технічна імплементація). Транспозиція
– процес нормативно-правового приведення законодавства країни у
відповідність до вимог права ЄС. В Україні це організовано у формі адаптації
законодавства України до права ЄС, що з 2004 року відбувається в рамках
виконання відповідної Загальнодержавної програми (від 18.03.2004 № 1629-І).
Додатком ХХХ до Угоди про асоціацію визначено конкретні терміни
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транспозиції для кожного з 29 джерел права ЄС, які наведені в ньому. В
основному вони становлять 2–3 роки з моменту набрання чинності Угодою
про асоціацію. Імплементація – це практичне впровадження вимог і стандартів
ЄС. Воно передбачає наявність інституційної, фінансової та інвестиційної
складових. Здійснити імплементацію без приведення законодавства у
відповідність неможливо, тому вона відбувається після транспозиції.
Водночас імплементація потребує значно більших ресурсів: часових,
фінансових і людських. Тому Угодою про асоціацію на імплементацію
відведено від двох до десяти років, а у низці випадків термін визначатиме Рада
асоціації залежно від оцінки досягнутого прогресу» [32].
Наявність трьох стадій процесу наближення потребує стратегічного
керівництва. Тому в Національної стратегії як її основа виділені та
сформульовані основні засади та відповідний їм набір стратегічних цілей, що
закладуть основу для кожного кроку та кожного рішення, прийнятого у
процесі наближення законодавства. До цих основних засад віднесені [32]:
− «передумовою належної транспозиції є якісний офіційний
переклад джерел права ЄС та коментований фаховий переклад
відповідних настановних матеріалів і керівництв. Коректний
офіційний переклад створює основу для запровадження, де це
необхідно, єдиної термінологічної бази й уніфікованого тлумачення
термінів і понять. Для цього необхідно створити механізми фахового
обговорення термінології та перевірки перекладу до його офіційного
затвердження. Одним із дієвих способів розв’язання проблеми може
бути створення секторальних (галузевих) експертних груп із
залученням науковців;
− у

результаті

забезпечувати

транспозиції
принаймні

законодавство

мінімальні

України

вимоги,

має

передбачені

відповідними джерелами права ЄС. При цьому рекомендується
положення регламентів ЄС транспонувати максимально близько до
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тексту вихідного документа. Запровадження будь-яких додаткових
вимог або більш суворих/жорстких стандартів можливе лише за
умови

їх

екологічної

(природоохоронної)

та

економічної

обґрунтованості, а також якщо вони не суперечать положенням
джерел права ЄС. У зв’язку з цим слід розглянути можливість
запровадження експертної оцінки проектів нормативно-правових
актів, спрямованих на транспозицію положень джерел права ЄС
(принаймні базових) профільними органами/інституціями ЄС
(наприклад, Європейською комісією) – за аналогією з висновками
Венеціанської комісії. При цьому слід забезпечити, щоб після
отримання позитивної оцінки від ЄС такі проекти нормативноправових актів принципово не переглядалися. Такий крок істотно
скоротить обсяг завдань з моніторингу прогресу наближення та,
найголовніше, позбавить необхідності повертатися до одних і тих
самих нормативно-правових актів, постійно їх змінюючи і
доповнюючи;
− кошти

донорської

допомоги

мають

використовуватися

максимально ефективно. Для цього потрібно забезпечити належну
здатність до освоєння, тобто відповідну інституційну основу та
портфель проектів, а також підтримання збалансованої економічної
стратегії, що знизить навантаження на державний і місцеві бюджети;
− особлива увага має бути приділена просвіті громадськості та
підвищенню кваліфікації держслужбовців, працівників органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,
суб’єктів господарювання та НУО щодо впровадження екологічної
частини Угоди про Асоціацію;
− апроксимація має стати абсолютним пріоритетом порядку
денного;

фінансові

та

кадрові

ресурси

мають

бути

перерозподілені з урахуванням цього. Це дасть змогу максимально
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ефективно використовувати наявні фінансові ресурси та кадровий
потенціал;
− має

бути

забезпечена

ефективна

внутрішньовідомча

та

міжвідомча координація. Зокрема, центральні органи виконавчої
влади, відповідальні за напрями (як, наприклад, Мінприроди
визначено відповідальним за напрям "Навколишнє середовище"),
мають отримати додаткові повноваження щодо підзвітності їм інших
органів та установ у частині виконання відповідних положень Угоди
про асоціацію».
Оскільки без дотримання вимог екологічних стандартів доступ до ринку
ЄС неможливий, згідно з наведеними засадами, які є керівними концепціями
національної стратегії наближення законодавства України до права ЄС у сфері
охорони довкілля, мають тлумачитися усі інші стратегічні підходи та
діяльність з наближення законодавства.
Наближення законодавства, особливо на стадії повного технічного
впровадження, потребує значних фінансових ресурсів. Для залучення на ці цілі
коштів донорів і насамперед ЄС необхідно, щоб належним чином працювала
низка інституційних, адміністративних і правових механізмів. Стратегічними
цілями тут є повна та високоякісна транспозиція положень джерел права ЄС в
законодавство України; підтримання ефективної та доступної інфраструктури
та екологічних послуг; наявність інституційного забезпечення ефективного та
якісного наближення. Засобами досягнення сформульованих цілей є: «щодо
транспозиції – реалістична та комплексна програма/плани діяльності з
підготовки нормативних і регуляторних актів; щодо інфраструктури та послуг
– виважена тарифна й цінова політика і насамперед реформа житловокомунального господарства; щодо останньої стратегічної цілі – проведення
інституційної реформи та запровадження прозорих процедур» [32].
2.1.4 Стратегія
довкілля

наближення

законодавства

у

сфері

охорони
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Як зазначено в Національної стратегії наближення (апроксимації)
законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля, у процесі
розроблення та прийняття нормативно-правових актів, які задовольняють
вимоги джерел права ЄС (здійснення нормативно-правової транспозиції), як
правило, виникають два основних запитання: як організувати процес
транспозиції; як забезпечити юридичне і фактичне дотримання вимог джерел
права ЄС [32].
Як підкреслюється в Стратегії, в процесі наближення законодавства не
слід прагнути прописати усі норми, які імплементуються, безпосередньо в
самому нормативному акті і дотримуватися, перш за все, необхідного балансу
між закріпленням відповідних норм в законодавчих актах і можливістю
розвитку і вдосконалення судової практики.
Для більш якісної транспозиції слід інституційно відокремлювати
органи, що відповідають за формування політики, від органів, що
відповідають за реалізацію політики.
При розробці правових актів слід звертати увагу на їх правову
визначеність, яка є одним з основних критеріїв відповідності джерелам права
ЄС. Правовий акт повинен бути послідовним і не суперечити Конституції або
іншим законодавчим актам, які мають вищу юридичну силу. Інакше такий акт
не зможе забезпечити належної транспозиції положень джерел права ЄС. При
цьому закони слід готувати одночасно з підзаконними нормативними актами,
для уникнення невідповідностей, колі існуючі підзаконні акти з питання, яке
розглядається, зберігають свою чинність.
У зв'язку з цим необхідний моніторинг чинного законодавства на
предмет його відповідності джерелам права ЄС і розробка керівництва по
наближенню законодавства України в сфері охорони навколишнього
середовища до acquis ЄС для використання його законодавцями і
правозастосовувачами. При цьому формування правової політики має бути
відокремлене від розробки самих нормативно-правових актів і передувати їм.
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Перед прийняттям нормативно-правових актів їх проекти слід
передавати на оцінку до органів/інституцій ЄС. Після отримання позитивних
відгуків проекти не повинні принципово переглядатися.
2.1.5 Стратегія наближення законодавства в області моніторингу
біорізноманіття
Як зазначалося раніше, моніторингу біорізноманіття присвячені дві
Директиви: Директива 92/43/ЄЕС Ради від 21 травня 1992 року про
збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни [9] та
Директива Директива Європейського парламенту і Ради 2009/147/ЄC про
охорону диких птахів [10].
Як було відзначено в розділі 1.2, основною метою Директиви про
збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни – є
сприяння збереженню біорізноманіття шляхом збереження природних оселищ
і видів природної флори та фауни, які мають важливе значення для суспільства
на території держав–членів ЄС. Двома базовими елементами Директиви про
збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни – є
мережа природоохоронних територій Natura 2000 (що також охоплює об’єкти,
створення

яких

закріплено

Директивою

2009/147/ЄС

Європейського

Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 року про захист диких птахів) і
сувора система охорони видів. Держави – члени ЄС повинні вживати
спеціальних охоронних заходів для забезпечення захисту диких птахів і
ареалів їх проживання, особливо видів, наведених у Додатку I Директиви
2009/147/ЄC. Це передбачає виділення, управління і контроль за спеціальними
природоохоронними територіями, у тому числі заборону певних видів
шкідливої для птахів діяльності (наприклад, у галузі сільського господарства
або лісівництва).
У зв’язку з тим, що мережа Natura 2000 створюється на певних
територіях, вона має вплив на відповідний режим цих територій, який треба
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брати до уваги під час здійснення інших напрямів політики, зокрема тих, які
стосуються сільського господарства, лісового господарства та розвитку
інфраструктури. Необхідність інтеграції об’єктів мережі Natura 2000 у
просторове планування і необхідність урахування їх під час планування
промислових

об’єктів

та

об’єктів

інфраструктури

також

пов’язує

впровадження екомережі з упровадженням Директиви 2011/92/ЄС про оцінку
впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище
[33] та Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів і програм на
навколишнє середовище [34].
В теперішній час, законодавством України закріплено вимоги щодо
охорони флори і фауни та природних середовищ існування, які частково
відповідають вимогам Директив ЄС (ступінь відповідності середній). Окремі
положення законодавства потребують внесення відповідних змін і доповнень.
Крім того, Додатки до Директив потребують додаткового аналізу профільних
фахівців.
Загальна система охорони диких птахів в Україні існує у рамках
законодавства про охорону тваринного світу [35]. В цілому це законодавство
відповідає вимогам Директиви та не потребує внесення суттєвих змін і
доповнень.
Більш ґрунтовних змін та детального опрацювання профільними
фахівцями

потребує

законодавство, що

регулює

питання

створення

екологічної мережі й охорони природних середовищ існування (оселищ).
Базою для формування екологічної мережі та основним інструментом
збереження місць природного існування дикої флори і фауни в Україні є Закон
України «Про природнозаповідний фонд України» від 16 червня 1992 року №
2456-12 [36]. Принципи, критерії та порядок формування екологічної мережі в
Україні визначено у Законі України «Про екологічну мережу України» від 24
червня 2004 року № 1864-IV [37]. Окремі положення щодо охорони природних
середовищ існування (оселищ) визначені в Законі України «Про тваринний
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світ» від 13 грудня 2001 року №2894-14 [35]; Законі України «Про рослинний
світ» від 09 квітня 1999 року № 591-XIV [38]; Законі України «Про рибне
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 08
липня 2011 року № 3677-VI [39]; Законі України «Про Червону книгу України»
від 07 лютого 2002 року № 3055-III [40] та відповідних підзаконних актах.
Також Україна є Стороною ряду міжнародних договорів:
− Конвенція про охорону дикої фауни і флори і природних середовищ
існування в Європі (Бернська конвенція) [41];
− Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що
перебувають під загрозою зникнення (CITES) [42];
− Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська
конвенція) [43].
В основі виділення територій, перспективних для включення до
екологічної мережі Natura 2000 відповідно до Директиви про збереження
природного середовища існування, дикої флори та фауни, лежить виділення
середовищ існування (біотопів, екосистем, місць існування тощо), для яких
характерна наявність відповідних складових (як біотичних, так і абіотичних),
що визначають їхню особливу роль у збереженні умов виживання й розвитку
популяцій видів, котрі потребують охорони. Цей підхід має обмежене
застосування в Україні.
Українським

законодавством

запроваджено

дещо

інші

критерії

формування екологічної мережі, які визначені в Законі України «Про
екологічну мережу України» [37]. Зокрема, підхід базується не на критерії
виділення середовищ існування як основи вибору складових елементів
екомережі, а екомережа створюється на базі територій та об’єктів природнозаповідного фонду (ПЗФ) як основи екомережі з подальшим залученням
природоохоронних територій іншого статусу (водоохоронних, рекреаційних
тощо).
Таким чином, фактично в законодавстві існує презумпція, що більш
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суворий режим територій та об’єктів ПЗФ зможе забезпечити належний
природоохоронний режим для функціонування екомережі. В більшості
випадків це дійсно може бути так, але слід зазначити, що як ПЗФ, так і інші
території, які формують екомережу, мають різні цілі створення та відповідно
їхній режим підпорядковується цілям цих об’єктів, які не завжди
відповідатимуть цілям, завданням чи функціям екомережі.
Режим екомережі й окремих її територій не є механічною сукупністю
режимів земельних ділянок. Він має бути науково обґрунтованим,
підпорядковуватися цілям екомережі та встановлюватися диференційовано як
законом (нормативно-правовим актом), так і договором (зокрема за угодами з
окремими власниками та користувачами ділянок). Будь-які обмеження мають
бути обґрунтовані та чітко визначені й безпосередньо відповідати цілям
екомережі.
В умовах наявності різних типів власності на земельні ділянки та інші
природні ресурси, з огляду на конституційні приписи щодо непорушності
права приватної власності, дедалі більшого значення варто надавати
впровадженню економіко-правових механізмів, запровадженню механізмів
публічно-приватного партнерства у сфері охорони природи, збереження
природного різноманіття, врегулювання для цього відповідних питань
законом.
Доцільно опрацювати й питання узгодження статусу та режиму охорони
видів тварин і рослин, які включені до різних міжнародних списків видів, що
особливо охороняються, та Червоної книги України.
Потенційні труднощі з упровадження Директиви про збереження
природного середовища існування, дикої флори та фауни пов’язані
насамперед з необхідністю впровадження якісно нового підходу до
формування екомережі та інтегрування його в діючу систему планування.
Якнайшвидше визначення територій екомережі та встановлення
пріоритетів управління ними, а також запровадження заходів, необхідних для
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їх збереження, допоможе уникнути конфліктів з іншими планованими видами
діяльності (наприклад, великими інфраструктурними проектами), реалізація
яких у подальшому може бути несумісною з режимом територій екомережі.
Окремим питанням є потреба значних інституційних змін і фінансування
діяльності щодо створення екомережі та охорони видів.
Слід також зазначити, що останніми роками часто спостерігається
негативне ставлення населення до створення природоохоронних територій.
Це, як правило, пов’язано з браком інформації та залучення населення до
створення й управління природоохоронними територіями, а також відсутністю
будь-яких компенсацій чи стимулів (у тому числі економічного характеру). У
зв’язку з цим більшого значення має надаватись упровадженню економікоправових механізмів і запровадженню механізмів публічно-приватного
партнерства у сфері охорони природи та збереження природного різноманіття.
Приклад порівняльного аналізу Директив Європейського Парламенту та
Ради

ЄС

із

законодавчою

базою

України

в

області

моніторингу

біорізноманіття наведено в розділі 3 даного звіту.
Основним координатором стратегії та розробником законодавства за
директивами в області моніторингу біорізноманіття може бути визначено
Міндовкілля України. Крім того, за Директивою 2009/147/ЄС про захист
диких птахів слід залучити також Держлісагентство, а за Директивою
92/43/ЄЕС – також Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Державне агентство лісових ресурсів України та Державне агентство рибного
господарства України, які забезпечують реалізацію державної політики в
галузях

рибного

господарства

та

рибної

промисловості,

охорони,

використання і відтворення водних біологічних ресурсів, лісового й
мисливського господарства. Крім того, оскільки наближення до вимог
директив потребує відповідного наукового забезпечення та залучення
профільних фахівців, доцільно також залучити НАН України, яка, серед
іншого, забезпечує ведення Червоної книги, і Національну академію аграрних
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наук України (НААН), яка є правонаступником НААН Української академії
аграрних наук. Доцільним є створення спеціальної робочої групи.
Серед основних заходів щодо вдосконалення законодавства та
наближення його до законодавства ЄС можна визначити такі:
− приведення у відповідність термінології та закріплення її в
законодавстві;
− внесення змін щодо збереження природного середовища існування,
дикої флори та фауни до законодавства про природно-заповідний
фонд, про Зелену книгу, Червону книгу України;
− внесення змін до Закону України «Про екологічну мережу України»
в частині введення принципів і критеріїв виділення середовищ
існування як основи вибору складових елементів екомережі,
економічного механізму створення територій екомережі, а також
доповнення поняттєвого апарату, повноважень Кабінету Міністрів
України та інших органів влади тощо. Затвердження переліку
оселищ, що підлягають особливій охороні, критеріїв для їх
визначення та порядку визначення територій (ділянок), що мають
важливе значення для екомережі, пропонується покласти на Кабінет
Міністрів

України.

До

повноваження

центрального

органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
НПС, у сфері формування, збереження та використання екомережі,
слід віднести визначення разом з Національною академією наук
України переліку оселищ, що підлягають особливій охороні;
− (як альтернатива) розроблення проекту Закону України «Про види і
оселища» на основі Директиви 2009/147/ЄС та Директиви про
збереження природного середовища існування, дикої флори та
фауни, а також внесення змін до Закону України «Про природнозаповідний фонд України» в частині введення нових категорій
природно-заповідного фонду із зазначенням опису цих категорій,
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визначенням загального режиму їх управління, а також процедури їх
створення;
− внесення окремих змін до Закону України «Про тваринний світ» та
закріплення чітких положень щодо принципу збереження популяцій
диких птахів на рівні, який відповідає, зокрема, екологічним і
науково-культурним потребам, враховуючи при цьому економічні й
рекреаційні вимоги, а також адаптації цих видів до такого рівня,
щодо створення біотопів та відновлення зруйнованих біотопів; щодо
того, що інтродукція не повинна завдавати шкоди місцевій флорі і
фауні;
− закріплення вимог щодо заборони продажу, перевезення з
подальшим продажем, утримання з подальшим продажем та
пропозицій на продаж живих чи мертвих птахів і будь-яких швидко
розпізнаваних частин або дериватів таких птахів щодо всіх видів
птахів, зазначених у ст. 1 Директиви 2009/147/ЄC [10], а також
установлення відповідних винятків щодо окремих видів птахів;
− проведення аналізу та порівняння переліків видів птахів і їх
природоохоронного статусу, що регулюються законодавством про
Червону книгу України, переліку мисливських птахів з метою
узгодження

законодавства

2009/147/ЄC та визначення

України

з

вимогами

необхідності

внесення

Директиви
змін

до

законодавства про Червону книгу України, законодавства з питань
мисливського господарства та полювання тощо;
− (за необхідності) внесення змін до законодавства з метою
узгодження переліків видів птахів, їх природоохоронного статусу та
запровадження захисних заходів або прийняття нового нормативноправового акту.
Перспективи

поліпшення

правового

забезпечення

діяльності

зі

збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни варто
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пов’язувати насамперед із забезпеченням системного обстеження територій;
збиранням даних про види й оселища, які потребують охорони; розробленням
класифікатора типів оселищ для біогеографічних регіонів України та
створення списку типів оселищ, які потребують охорони; формуванням і
реалізацією системи моніторингу стану видів та оселищ, а також
установленням механізму стимулювання освіти та надання/розповсюдження
загальної інформації населенню. Важливим є розвиток інституційних
(організаційних) можливостей і кадрового потенціалу. Серед основних видів
заходів з забезпечення дотримання стандартів ЕС можна визначити такі:
− ідентифікація та становлення природоохоронних територій;
− планування управління та розроблення відповідних заходів щодо
збереження (менеджменту);
− оцінка планів і проектів, які можуть мати негативний вплив на
об’єкти, що були визначені (оцінка впливу на навколишнє
середовище або оцінка його відповідності);
− визначення та позначення спеціальних зон захисту різних видів
птахів;
− установлення загальної системи захисту всіх видів диких птахів зі
спеціальною підкатегорією птахів, на які ведеться полювання, та
заборони певних способів ловлі/забою птахів;
− моніторинг та управління базами даних;
− стимулювання

освіти

та

надання/розповсюдження

загальної

інформації населенню;
− розроблення керівництв, роз’яснень, методичних рекомендацій
щодо оселищ і заходів із забезпечення організаційних можливостей;
− нарощування потенціалу;
− консультативна правова й технічна допомога з боку вітчизняних і
зарубіжних фахівців.
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2.2 Стан імплементації стандартів ЕС в області моніторингу
біорізноманіття в екологічному законодавстві Україні
Необхідність покращення рівня практичного застосування екологічного
законодавства в Україні стоїть досить гостро. Багато положень чинних
нормативно-правових актів України не працюють, а механізмів покращення
рівня імплементації не передбачено.
В Україні відсутні системні механізми чи інструменти, спрямовані на
покращення застосування законодавства чи політики. Це є наслідком, по суті,
відсутності практики та досвіду формування, впровадження та оцінки
державної політики в окремих сферах, включаючи охорону довкілля.
Останніми роками здійснюються спроби вироблення державних політик,
проте до етапу оцінки їх впровадження (зокрема, ефективності застосування
законодавства) Україна ще не прийшла.
Водночас, в Україні існують окремі практики, які безпосередньо
пов’язані із вдосконаленням державної політики та застосуванням існуючого
законодавства, хоч вони і не мають системного характеру та не можуть
вважатись повноцінними «механізмами». Серед таких механізмів можна
назвати

парламентські

слухання,

аналіз

відповідності

українського

законодавства праву ЄС, аналіз регуляторного впливу, громадські оцінки.
Одним із механізмів, який частково подібний на перегляд імплементації
в екологічній сфері в ЄС, можна вважати парламентські слухання. Це – одна з
форм роботи Верховної Ради України, яка проводиться з метою обговорення
проектів важливих законодавчих ініціатив, обговорення ефективності
реалізації законодавства і політики в певній сфері, отримання інформації щодо
питань, які розглядаються. При проведенні парламентських слухань
передбачається залучення усіх зацікавлених осіб. За результатами проведення
приймаються рекомендації.
Проте, такі слухання не так часто стосуються екологічних питань
загалом, рекомендації мають загальний характер та не охоплюють усіх
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можливих викликів та зацікавлених осіб.
Ще одним інструментом аналізу стану імплементації законодавства в
екологічній сфері можна вважати аналіз відповідності українського права
нормам та стандартам ЄС. Проте там не аналізуються причини недотримання
законодавства чи неефективність того чи іншого механізму, аналіз
проводиться лише у порівнянні з відповідними нормами права ЄС. Одним із
інструментів посилення результативності нормативно-правових актів є аналіз
регуляторного впливу та відстеження результативності регуляторних актів у
відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року [44]. Цей механізм
поширюється виключно на проекти регуляторних актів і на практиці
застосовується органами виконавчої влади, зокрема Кабінетом Міністрів
України під час підготовки проектів своїх рішень. Водночас, регуляторні акти,
що розробляються Верховною Радою, не проходять такого аналізу.
Регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним
органом:
− нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого
спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також
адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими
органами державної влади та суб’єктами господарювання;
− інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи
скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо
невизначеного кола осіб і, який або окремі положення якого
спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також
адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими
органами

державної

влади

та

суб’єктами

господарювання,

незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до
закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим
актом.
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Під час розробки проекту регуляторного акту, орган виконавчої влади,
що його розробляє, повинен скласти аналіз регуляторного впливу цього акту.
Аналіз регуляторного впливу, серед іншого, повинен містити «показники
результативності

регуляторного

акту».

Формуванням

показників

результативності регуляторного акту, присвячені пункти 10–12 Методики
проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 [45].
Стаття 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у

сфері

господарської

діяльності»

регулює

порядок

відстеження

результативності регуляторних актів, що передбачає проведення базового,
повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного
акту.

Вимоги

цієї

статті

конкретизовані

у

Методиці

відстеження

результативності регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004 № 308. За результатами здійснення
відстеження результативності регуляторного акту, розробник проекту цього
акту складає звіт про відстеження його результативності. Цей звіт може бути
підставою для перегляду регуляторного акту.
На

практиці

аналіз

регуляторного

впливу

та

відстеження

результативності є формальними. Власне відстеження здійснюється не
системно, про що свідчить надзвичайно мала кількість звітів про відстеження
результативності регуляторних актів, які оприлюднюються центральними
органами виконавчої влади. Окрім того, слід взяти до уваги, що цей механізм
носить індивідуальний характер: об’єктом виступає один конкретний
регуляторний акт, а не система в цілому.
Вдосконалення застосування законодавства в першу чергу починається
із збору та аналізу інформації. В Україні джерелом інформації про
ефективність імплементації екологічного законодавства та політики в Україні
можуть бути громадські оцінки, моніторингові звіти, доповіді. Проте такі
оцінки не передбачають залучення усіх зацікавлених осіб, а рекомендації не
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мають реального впливу на діяльність відповідних органів державної влади.
Україна немає механізмів контролю за дотриманням екологічної
політики і права як в ЄС. Тут питання не лише в правильному наближенні, але
й в тому як далі Україна виконуватиме на практиці прийняте законодавство.
Важливий вплив на ефективну імплементацію положень вторинного
законодавства ЄС (системи джерел права ЄС, що складається з актів, що
приймаються інститутами та органами Союзу на підставі та на виконання актів
первинного права ЄС) має контрольна функція Комісії та процедура розгляду
Європейського Суду Правосуддя. Відповідно, на державні органи України не
може здійснюватися відповідного тиску у випадку відсутності чи неналежної
імплементації європейського законодавства.
На Європейську Комісію покладений обов’язок слідкувати

за

дотриманням норм права Європейського Союзу. Якщо на основі отриманої
інформації (з власної ініціативи чи на основі отриманих від держав-членів
звітів) Комісія робить висновок про ймовірне порушення права ЄС, то вона
розпочинає проти держави-члена офіційне розслідування, спочатку на рівні
адміністративної стадії, а згодом – у випадку відсутності впливу таких заходів
– на рівні суду. Європейський Суд Правосуддя, серед іншого, має
повноваження розглядати позови про невиконання зобов’язань, зокрема, норм
вторинного права. Україна знаходиться за межами застосування цих
європейських механізмів, що працюють виключно для держав-членів
Європейського Союзу. Спеціального механізму перевірки впровадження
правових положень в національне законодавство України та імплементації
норм вторинного законодавства ЄС не передбачено ні самою Угодою про
асоціацію між Україною та ЄС, ні іншими двосторонніми чи національними
документами.
Директиви

передбачають

механізм

звітування

держав-членів

Європейського Союзу в Європейську Комісію як щодо конкретних заходів, так
і щодо імплементації директиви загалом. Механізму звітування про виконання
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Угоди про асоціацію замало – необхідно передбачити особливий механізм
звітування по кожному конкретному документу, беручи до уваги особливий
статус України.
Усі директиви містять положення про необхідність звітувати про
впровадження норм в національне законодавство та досвід і труднощі з
імплементацією директиви. Директива встановлює конкретні часові рамки та
порядок подання звітів державами-членами Європейській Комісії.
Директива може містити вимогу повідомляти Комісію про тексти
положень національного права, які вони ухвалили у сфері, яку охоплює ця
директива.
Низка директив передбачає створення в межах застосування директиви
спеціальних органів, що сприяють та допомагають в імплементації державамчленам ЄС.
Звіти, підготовлені в результаті проведення Перегляду для кожної
держави-члена, а також узагальнені висновки Перегляду для усіх країн, є
надзвичайно корисним джерелом інформації для України. Першопричини
поганої імплементації та інші проблемні моменти, з якими зіштовхуються
держави-члени в процесі імплементації екологічного законодавства та
політики, Україна може враховувати вже на стадії планування та розробки
своїх реформ, зокрема в процесі прийняття стратегій, нормативно-правових
актів.
Багато першопричин поганої імплементації в ЄС співпадають з тими, які
існують в Україні. Наприклад, погана координація та розподіл повноважень
між різними рівнями органів влади (національні-регіональні), неспроможність
деяких органів влади виконувати покладені на них функції та ін. Така ж
ситуація і з секторальними питаннями – відходи, вода, охорона природи. У
цьому контексті можна розглядати не лише спільні проблеми для усіх чи
більшості держав-членів, а й подивитись на моделі кожної конкретної
держави-члена в їх національних звітах.
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Залучення України до механізму Перегляду імплементації є доцільним
та найбільш ефективним за умови його реалізації на кількох рівнях:
− парламентському;
− урядовому;
− громадському.
У зв’язку з тим, що реалізація Угоди про асоціацію первинно вимагає
політичних рішень (у тому числі прийняття нових політик, зміну систем
регулювання цілих галузей) було б доцільним залучення парламентських
інститутів

до

відповідних

етапів

(обговорень,

дискусій)

Перегляду

імплементації в екологічній сфері. Це значно поглибило б розуміння
політичних, економічних та соціальних причин (передумов) прийняття
відповідних рішень в рамках цього процесу. Зокрема, парламентський комітет
з євроінтеграції активно виступає за здійснення експертизи законопроектів на
предмет їх відповідності праву ЄС. Залучення комітету до таких механізмів в
ЄС значно посилило б його спроможність виконувати такі функції.
Урядовий рівень в першу чергу означає залучення профільного
міністерства і його спеціалістів з метою підвищення їх спроможності на
експертному рівні. Саме уряд через профільні міністерства часто є головним
виконавцем Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Їх залучення на
експертному рівні до механізму Перегляду імплементації в екологічній сфері
може значно посилити їх спроможність пропонувати альтернативні,
економічно та соціально прийнятні моделі (варіанти) імплементації окремих
актів права ЄС.
Екологічна громадськість також потребує інформації та підвищення її
спроможності здійснювати нагляд за ходом імплементації Угоди про
асоціацію. Тому представникам громадськості, зокрема Українській стороні
Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, слід також надати
можливість брати участь у цих процесах.
Особливу роль слід надати Урядовому офісу з питань європейської та
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євроатлантичної інтеграції. Окрім безпосередньої участі в реалізації механізму
Урядовий офіс міг би здійснювати координуючу функцію з метою
забезпечення своєчасного, ефективного інформування зацікавлених осіб про
хід та результати здійснення Перегляду імплементації та можливості участі у
ньому.
Впровадження системних реформ у державі створює унікальний момент
для здійснення комплексної оцінки дотримання екологічного законодавства,
його ефективності та результативності. Ключовим завданням такої оцінки
мало б бути визначення «що працює, а що не працює». Це дало б можливість
виявити необхідні зміни у системних підходах, пом’якшити або скасувати
регулювання у тих сферах, де екологічний ефект є низьким, оптимізувати чи
посилити регулювання у сферах, які перебувають у критичному стані. Така
оцінка може бути здійснена шляхом впровадження спеціального механізму –
національного

механізму

покращення

дотримання

екологічного

законодавства та впровадження екологічної політики.
Національний

механізм

покращення

дотримання

екологічного

законодавства та впровадження екологічної політики – один з тих
інструментів

підвищення

рівня

імплементації, який можна б

було

застосовувати в Україні за аналогією застосування механізму Перегляду
імплементації в ЄС. Впровадження такого механізму дало б Україні:
− цілісну інформацію про стан імплементації екологічної політики і
права в Україні;
− можливість виявити системні прогалини і їх причини, включаючи
міжсекторний рівень;
− можливість залучити до процесу усіх зацікавлених осіб, включаючи
громадськість;
− можливість ефективно використовувати підтримку ЄС та інші
механізми реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для
вирішення системних проблем;
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− можливість використовувати передовий досвід ЄС та кращі практики
держав-членів у вирішенні тих чи інших проблем.
Великий плюс такого підходу для України полягає в тому, що він –
«м’який» механізм, який спрямований не на притягнення до відповідальності
чи покарання, а на попередження виникнення проблем та вирішення їх за
допомогою відповідного аналізу та діалогу між різними органами влади,
бізнесом та громадськістю.
Національний механізм покращення дотримання екологічної політики і
законодавства міг би включати ті ж елементи, що й європейський. Вочевидь,
його реалізація може бути покладена лише на уряд в цілому, оскільки
діяльність профільного міністерства була б об’єктом оцінки в процесі
перегляду.
Пропонується, щоб Кабінет Міністрів України своїм рішенням
затвердив урядовий механізм щодо покращення дотримання екологічної
політики і законодавства України з такими складовими:
− урядовий механізм передбачає проведення аналізу (оцінки) стану
дотримання екологічної політики і законодавства та вироблення
рекомендацій на його основі;
− методика проведення аналізу (оцінки), що може включати виявлення
секторальних проблем, порівняння з європейськими практиками,
виявлення спільних кореневих причин недотримання;
− інституційні рамки процесу, включаючи залучення усіх зацікавлених
сторін

(Верховна

регіональні

органи,

Рада,

Адміністрація

громадськість).

Президента,

Зокрема,

РНБО,

вироблення

та

затвердження рекомендацій має бути в компетенції Кабінету
Міністрів України;
− графік впровадження.
Якщо

предмет

національного

механізму

звузити

лише

до

«європейського» законодавства і політики (проєвропейських реформ),
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функція з реалізації такого механізму могла б бути покладена на Урядовий
офіс. За будь-яких умов, національний механізм мав би забезпечити залучення
парламенту, а також зацікавлених сторін (громадськість, бізнес).
Звітування щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС не є достатнім інструментом забезпечення як відповідності прийнятого
законодавства в рамках процесу його наближення к нормам та стандартам ЄС,
так і його дієвості в українських реаліях та ефективного його застосування.
Тому існує необхідність впровадити механізм, який би забезпечував контроль
за належним виконанням положень Угоди, виявляв системні прогалини та
пропонував відповідні рішення.
Отже, можна зробити висновок, що не лише в Україні, але й в ЄС та його
державах-членах існує потреба в покращенні застосування політики і права у
сфері довкілля. Досудові та судові процедури для забезпечення належного
застосування права ЄС державами-членами не завжди є дієвими, тому нові,
так звані «м’які», інструменти можуть допомогти вирішити проблеми на
ранній стадії та боротися з першопричинами недотримання.
Одним із таких інструментів є Перегляд імплементації в екологічній
сфері, започаткований у 2016 році. Перегляд імплементації в екологічній сфері
– це інструмент покращення імплементації екологічної політики і права в
кожній державі-члені ЄС на основі дворічного циклу аналізу імплементації та
діалогу. Перегляд імплементації дає можливість отримати цілісну картину про
прогалини в імплементації, створити можливості для структурованого діалогу
з кожною державою-членом, надавати ранню та індивідуальну підтримку
державам-членам, зміцнити культуру дотримання зобов’язань ЄС у сфері
екологічної політики.
Окрім інформації про стан імплементації в кожній країні-члені,
Європейська Комісія робить узагальнюючі висновки щодо проблем, які
спільні для усіх чи більшості держав. Звіти показують, що основні виклики і
прогалини імплементації є у сферах управління відходами, природи і
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біорізноманіття, якості повітря і шуму, якості води і управління водними
ресурсами, інструментів імплементації.
Необхідність покращення рівня практичного застосування екологічного
законодавства в Україні стоїть досить гостро: багато положень чинних
нормативно-правових актів не працюють, а механізмів покращення рівня
імплементації не передбачено. Проблема недотримання поглиблюється ще й
тим фактом, що наразі відбувається процес наближення екологічного
законодавства України до норм та стандартів ЄС. А це означає, що окрім
необхідності дієвих механізмів дотримання потрібні ще й механізми перевірки
відповідності законодавства екологічним acquis communautaire.
Перспективи

можливого

застосування

в

Україні

Перегляду

імплементації в екологічній сфері можна розглянути, як три базові сценарії:
− використання Україною результатів Перегляду імплементації в
екологічній сфері ЄС. Це означає, що першопричини поганої
імплементації та інші проблемні моменти, з якими зіштовхуються
держави-члени в процесі імплементації екологічного законодавства
та політики, Україна може враховувати вже на стадії планування та
розробки своїх реформ, зокрема в процесі прийняття стратегій,
нормативно-правових актів;
− залучення України до механізму Перегляду імплементації в
екологічній сфері як спостерігача. Таке залучення є доцільним та
найбільш ефективним за умови його реалізації на трьох рівнях:
парламентському, урядовому, громадському;
− запровадження в Україні дієвого механізму покращення дотримання
екологічного законодавства та впровадження екологічної політки за
аналогією з Переглядом імплементації в екологічній сфері в ЄС.
Національний

механізм

покращення

дотримання

екологічної

політики і законодавства міг би включати ті ж елементи, що й
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європейський та мав би забезпечити залучення парламенту, а також
зацікавлених сторін (громадськість, бізнес).
У зв`язку з цим, виникає потреба в розробці методу кількісного
порівняльного аналізу нормативного забезпечення стандартів в Україні та ЄС.
Метод кількісного порівняльного аналізу нормативного забезпечення
стандартів буде розроблено за напрямом моніторингу біорізноманіття.
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3 НАУКОВЕ-МЕТОДИЧНЕ

ОБҐРУНТУВАННЯ

КІЛЬКІСНОГО

ПОРІВНЯЛЬНОГО

НОРМАТИВНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МЕТОДУ
АНАЛІЗУ

СТАНДАРТІВ

МОНІТОРИНГУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ЄС
3.1 Можливі підходи до імплементації законодавчих актів ЄС в
галузі охорони довкілля
Українська наукова спільнота схильна порівнювати різні процеси, які
відбуваються в Україні, Молдові та Грузії, з аналогічними практиками і
реформами, що відбуваються в країнах ЄС. Аналіз законодавчих практик в цих
країнах показує [46], що прийняті ними правила, національні стратегії та
плани заохочують «зелену економіку» і принципи сталого виробництва та
споживання. В проведених дослідженнях відзначається відсутність повних
програмних документів, якими описують можливі шляхи імплементації
відповідних законодавчих актів.
В законодавчій базі України можна виділити три групи документів, які
мають відношення до нормативного забезпечення стандартів біорізноманіття
[47].
До першої групи належать закони, які зосереджують основний вплив на
проблемі збереження біорізноманіття. Серед яких є: закони України “Про
Червону книгу України”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про
екологічну мережу України”, “Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”, “Положення про
Зелену книгу України”, затверджене постановою КМ України № 1286 від
29.08.2002 р.
До другої групи належать нормативні документи, які визначають
порядок виділення природоохоронних територій і обумовлюють особливості
господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів
тваринного і рослинного світу. До цієї групи можна віднести: Лісовий кодекс
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України, Водний кодекс України, Земельний кодекс України, Закони України
“Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про рослинний
світ”, “Про тваринний світ”.
Третя група містить документи, які регулюють на законодавчому рівні
порядок і процедури практичного використання чинних законів першої та
другої груп. Найбільш важливими з них є наступні: «Порядок ведення
державного обліку і кадастру рослинного світу” (постанова КМ України № 195
від 22.02.2006 р.), “Положення про порядок ведення державного кадастру
тваринного світу” (постанова КМ України № 772 від 15.11.1994 р.), “Порядок
поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”
(постанова КМ України № 733 від 16.05.2007 р.), “Порядок визначення
розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності
в них” (постанова КМ України № 486 від 08.05.1996 р.), “Положення про
Проект організації території природного заповідника та охорони його
природних комплексів”, “Положення про Проект організації території
біосферного

заповідника

та

охорони

його

природних

комплексів”,

“Положення про Проект організації території національного природного
парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних
комплексів і об’єктів”, “Положення про Проект організації території
регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного
використання його природних комплексів та об’єктів”.
Порівняльний

аналіз

зазначених

груп

законів

на

предмет

їх

відповідності нормативним актам, які прийняті в країнах ЄС в галузі
збереження біорізноманіття [47], показує що основними факторами
невідповідності природоохоронного законодавства України з поточним
законодавством країн ЄС, які призводять до появи невизначеностей
(прогалин) в діючих законах України, є:
1. Відсутність базових положень оселищної концепції збереження
біорізноманіття. Як зазначено в Законе України "Про Основні засади
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(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року",
відсутність закріплених на місцевості в установленому законом порядку меж
територій та об’єктів природно-заповідного фонду призводить до порушення
вимог заповідного режиму.
2. Невідповідність Закону "Про природно-заповідний фонд України"
сучасним вимогам, які пред'являються до процесу формування мережі
природоохоронних територій в країнах ЄС.
3. Невідповідність основних положень Закону "Про Червону книгу
України" принципам, що визначені Міжнародним союзом охорони природи
(МСОП – IUCN).

Відсутність

в

існуючому

варіанті

Закону

«диференційованого» підходу до оцінки природоохоронного статусу в
залежності від реальних природних, соціально-економічних і демографічних
умов в різних областях України.
4. Відсутність у законодавстві України чітко прописаних механізмів
обґрунтування

і

практичної

реалізації

екологічного

моніторингу

за

популяціями, які занесені до Червоної книги
5. Надмірно загальний опис окремих положень ряду статей закону "Про
Червону книгу України" (наприклад, стаття 11) та не пов'язаність їх посилань
з положеннями інших законів, що регулюють процеси охорони природного
середовища, таких як: “Про рослинний світ”, “Про тваринний світ”, “Про
природно-заповідний

фонд

України”,

“Про

охорону

навколишнього

природного середовища”, Лісовий, Водний і Земельний кодекси України,
“Про екологічну мережу України”, “Про Загальнодержавну програму
формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”.
Національним природоохоронним законодавством України визначено
лише основні вимоги щодо охорони флори і фауни, які частково відповідають
вимогам двох Директив ЄС: “Council Directive 79/409/EEC On the conservation
of wild birds” (Директива про птахів) та “Council Directive 92/43/EEC of 21 May
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1992 On the conservation of Natural habitats and of wild fauna and flora”
(Оселищна директива) [49].
В лісовому секторі України рівень відповідності законодавства України
та ЄС в галузі збереження біорізноманіття оцінюється як «середній» [46] і для
його підвищення пропонується ціла низка змін і доповнень до відповідних
статей законів України.
Приклад більш інформативного порівняльного оцінювання статей
законів наведено, в розгорнутому плані узгодження законів України з
Директивою 2009/147/ЄС Європейського парламенту та Ради про захист
диких птахів [48], де розглянуто всі статті Директиви 2009/147/ЄС та по
кожній з них зроблено висновок про ступінь їх узгодження з відповідними
статтями законів України. Оцінювання ступеня узгодження здійснювалося за
трьох бальною шкалою: «повне», «часткове», «відсутнє». Аналогічний підхід,
але по чотирьох бальної шкалі («відмінно», «добре», «задовільно», «ні») для
вимірювання індикаторів щодо питань подальшої розробки та імплементації
законодавства України у охорони сфері навколишнього природного
середовища, розглянуто при оцінці екологічної складової двостороннього
співробітництва між Україною та ЄС [49]. Процес оцінювання за
розглянутими шкалами здійснено виключно на основі інтуїції і професійних
знань експерта без вказівки чітких критеріїв узгодження.
При

розробке

ключових

законодавчих

актів

щодо

охорони

біорізноманіття в лісах в рамках адаптації українського законодавства до
вимог ЄС [50], апробовано систему критеріїв оцінки загроз оселищам, основу
якої складає австрійська дворівнева система з окремими доповненнями й
корекціями. Розглянуто такі головні критерії: загроза втрати площ (ареалу), на
яких поширений певний тип оселища; загроза якісної зміни оселища (загроза
його деградації); рідкісність. Оцінювання здійснювалось на основі п’яти
бальних шкал. Також запропоновано систему показників і супутніх їм
критеріїв, що характеризують стан екологічної безпеки в регіональному вимірі
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[51]. Однак розгляд зазначених вище критеріїв [50]–[51] здійснювався без
зв'язку з будь-якою законодавчою базою.
При виконанні міжнародних зобов'язань України в рамках Конвенції Рiо
про біорізноманіття на 10-й Конференції сторін, де було затверджено
Стратегічний план з біорізноманіття (2011–2020 рр.), в рамках підготовки
рекомендацій щодо удосконалення політик, програм, планів і законодавчих
актів у галузі освіти й науки відповідно до положень Конвенцій Ріо [52] було
розглянуто SWOT– і GAP аналізи їх прогалин.
В рамках SWOT– аналізу визначались:
− сильні сторони – узагальнений опис тих положень Конвенції Рiо, які
вже інтегровані в законодавче поле України;
− слабкі сторони – узагальнений опис тих положень Конвенції Рiо, які
ще не інтегровані в законодавче поле України;
− можливості – зовнішні аспекти, які можна було б використовувати
для інтеграції положень Конвенції Рiо в національну політику України;
− загрози – будь-які процеси або явища, які перешкоджають руху в
напрямі інтеграції положень Конвенції Рiо в національну політику України.
В рамках GAP-аналізу експерт виконував наступні процедури:
− вибір на основі інтуїції і досвіду експерта основних положень
Конвенції Рiо, інтеграція яких є найбільш актуальною і, можливо, їх реалізація
в законодавчому полі України містить прогалини;
− аналіз законодавчих актив України в даній предметній області, і
вказівка які відповідні положення Конвенції Ріо знаходять відображення в
законах України.
Кінцева мета аналізу – визначити, наскільки ситуація в відповідній
галузевій політиці (планах, програмах, законодавстві) України відрізняється
від конкретної вимоги Конвенції Ріо (аналізу того, що необхідно зробити).
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Основним недоліком запропонованого підходу є відсутність кількісних
оцінок прийняття конкретних рішень і, як наслідок, орієнтація виключно на
досвід і інтуїцію експертів.
Найбільш близькими до математичного апарату цього дослідження є
результати використання методу аналізу ієрархій при виборі стратегічних
альтернатив впровадження інфраструктури віртуальних робочих столів у ВНЗ
[53], де запропоновано доповнити процедуру SWOT–аналізу кількісними
оцінками кожної з чотирьох складових. В основу процесу оцінювання
покладено метод аналізу ієрархій (МАІ). Розглянуто гранично просту
дворівневу ієрархію: «мета – чотири альтернативи», де в якості альтернатив
використано складові SWOT–аналізу. Однак, в процесі попарного порівняння
альтернатив не враховувалися в явному вигляді фактори і критерії, що
впливають на сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози
прийнятого рішення. Роль інтуїтивної складової прийняття відповідного
рішення, наразі щодо парних порівнянь, як і раніше, залишається високою і,
як наслідок, проблема підвищення достовірності кількісного оцінювання
ступеня узгодження порівнюваних законодавчих баз залишається актуальною.
Однією з причин відсутності суттєвого прогресу в галузі збереження
біорізноманіття є відсутність системного підходу до проблеми імплементації
законодавчої бази ЄС в Україні. Даний підхід повинен враховувати реалії
сьогодення, коли існують фінансові і кадрові обмеження, які не дозволяють
реалізувати повною мірою за відносно короткий термін всю безліч
запропонованих змін і доповнень в існуючу законодавчу базу. В першу чергу,
слід розглядати найбільш важливі для України законодавчі акти, для чого
необхідно на кількісному рівні визначити не тільки ступінь узгодження
директив ЄС з відповідними статтями законів України, а також ступінь
важливості поточної директиви ЄС в природних умовах її впровадження.
В даний час результати узгодження відповідних статей законів в галузі
біорізноманіття, як правило, оцінюється на базі якісного SWOT-аналізу, або з
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застосуванням двох/п’яти елементної шкали (рангів). Недоліком такого
підходу є:
− відсутність чітких критеріїв оцінювання і, як наслідок, значна роль
інтуїтивної складової в процедурі порівняльного аналізу статей законів, що
пред'являє до експерта підвищені професійні вимоги;
− в

якості

основного

показника

(критерію)

порівняння

використовується виключно контент порівнюваних статей (директив), при
цьому передбачається, що кліматичні та інші умови їх впровадження однакові.
Даний підхід спрощує процедуру порівняння, проте важливість одного і того
ж законодавчого акту в умовах ЄС (або порівнюваних країн) може істотно
відрізнятися (наприклад, від умов України) через їх різні особливості
застосування. Тому слід, в першу чергу, розглядати найбільш важливі для
умов Україні законодавчі акти;
− процедура порівняння виконується без урахування існуючого в
даний час досвіду правової практиці оцінювання статей законодавчих актів в
різних предметних галузях. Вона передбачає від експерта нетривіального
рішення, оскільки правова практика порівняльного оцінювання статей, як
правило, включає в себе набір з 10–15 показників [54]. В галузі біорізноманіття
ще недостатньо досліджень, в яких на якісному рівні досліджені правові
критерії. Фактично розглянуто лише один з можливих правових критеріїв –
«наявність прогалин» в законодавчому полі України [47]. Тому правова
сторона

процедури

імплементації

порівнюваних

статей

в

галузі

біорізноманіття в даний час практично не знайшла свого відображення.
На прикладі порівняльної оцінки законодавства ЄС та України щодо
моніторингу біорізноманіття за критеріями якості контенту законів і
важливості його застосування в природних умовах України розроблено метод
кількісного порівняльного аналізу законодавчих актів ЄС і України на основі
моделі ранжування критеріїв оцінки біорізноманіття. Одержано кількісну
характеристику як ступеня узгодження директив ЄС з відповідними статтями
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законів України щодо моніторингу біорізноманіття, так і ступеня важливості
цих директив ЄС в природних умовах їх впровадження.
Метод ґрунтується на кількісних оцінках важливості порівнюваних
законодавчих актів в залежності від 1) – конкретних умов їх застосування і 2)
–

ступеня

правового

узгодження

контенту

статей,

які

підлягають

імплементації в галузі збереження біорізноманіття.
Для цього були вирішені такі завдання:
1) розроблено критеріальну базу оцінювання якості контенту низки
законів України та відповідних директив ЄС у галузі збереження
біорізноманіття;
2) сформовано перелік факторів і супутніх їм критеріїв оцінювання
природних умов застосування низки законів України та директив ЄС у галузі
збереження біорізноманіття;
3) у кожній з критеріальних баз виконано аналіз взаємозв'язків
елементів-критеріїв (факторів) і на цій основі розроблено один з можливих
варіантів (ієрархічний, холархічний або змішаний) а) моделі оцінювання
важливості аналізованого законодавчого акту в умовах конкретних країн і б)
моделі оцінювання ступеня узгодженості контенту порівнюваних низки
законів України та відповідних директив ЄС у галузі збереження
біорізноманіття;
4) розроблено шаблони матриць парних порівнянь для кластерів
моделей і відповідних вузлів кластерів; для кожної матриці сформульовані
типові питання до експертів і їх відповіді представлені у вигляді значущих за
шкалою Сааті чисел;
5) для кожної з моделей обчислено: локальні, глобальні і граничні
вектори пріоритетів всіх кластерів і вузлів, а також відносно кожного з
критеріїв

оцінювання

а)

коефіцієнти

узгодження

якості

контенту

порівнюваних законодавчих актів і б) коефіцієнти узгодження важливості
статей для порівнюваних умов їх застосування.
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Опис процесу вирішення цих задач становить суть методу, який
пропонується.
В процесі досліджень були використанні методи аналізу систем та
методи аналізу ієрархій, а також методи контентного аналізу, які засновані на
структурному підході.
3.2 Поетапна схема процесу імплементації
У рамках зазначеного методу процес імплементації виконується в
декілька етапів.
Етап 1. Формування критеріїв оцінювання відповідності законів
стандартним, загальноприйнятим в правової практиці, критеріям в галузі
охорони біорізноманіття.
Досвід в області застосування і узгодження правових законів [48], [54]–
[55] дозволяє зробити висновок, що для опису змістовної частини типового
закону найбільш затребуваними факторами і супутніми їм критеріями є
наступні.
Фактор 1. Якість викладу тексту статті закону.
1.1. Якість і точність тексту.
1.2. Безособовість викладу і відсутність особистих займенників,
відсутність адресата у висловлюваннях.
1.3. Зрозумілість термінів та їх відповідність понятійному апарату
системи права в галузі біорізноманіття.
1.4. Відсутність синонімів та омонімів.
Фактор 2. Логіка викладу тексту статті закону.
2.1. Відсутність підміни понять.
2.2. Дотримання логічного закону тотожності.
2.3. Дотримання логічного закону не протиріччя.
2.4. Дотримання логічної послідовності викладу тексту.
2.5. Відповідність структури логікі викладу.
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Фактор 3. Технолого-правові критерії.
3.1. Еколого-правова точність визначення предмета регулювання,
новизна регулювання правовідносин.
3.2. Зв'язаність з іншими нормативними правовими актами.
3.3. Відсутність колізій та прогалин і протиріч з положеннями інших
законів.
3.4. Політичні критерії (відповідність інтересам держави, державного
режиму тощо).
3.5. Економічні критерії (ресурсозабезпеченість закону, пріоритетність
витрат на реалізацію тощо).
3.6. Управлінські критерії (наявність механізму реалізації закону,
дотримання

правил

управління,

відсутність

можливості

складання

корупційних схем і т. п.).
3.7. Соціальні критерії (ступінь покращення умов життєдіяльності
населення).
Етап 2. Формування критеріїв оцінювання важливості законів в галузі
охорони біорізноманіття відносно природних умов їх застосування.
Аналіз типових природних умов в країнах – учасницях імплементації
дозволив виділити наступні фактори і критерії, які надають суттєвий вплив на
біорізноманіття.
Фактор 1. Кліматичні умови.
1.1. Морський клімат.
1.2. Пустельний клімат.
1.3. Гірський клімат.
1.4. Високогірний клімат.
1.5. Лісовий клімат.
1.6. Посушливий клімат.
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Фактор 2. Геоморфологічні умови.
2.1. Приморська рівнина.
2.2. Низовина.
2.3. Схил.
2.4. Вододіл.
2.5. Морська тераса.
2.6. Річкова тераса.
2.7. Долина річки.
Фактор 3. Антропологічна навантаження.
3.1. Територія для забудови житла.
3.2. Промислова територія.
3.3. Сільськогосподарська територія.
3.4. Територія заповідника.
3.5. Пустельна територія.
3.6. Ліси.
3.7. Луги.
Фактор 4. Типи ґрунтів.
4.1. Чорнозем.
4.2. Підзолисті ґрунти.
4.3. Піщані ґрунти.
4.4. Відходи виробництва.
4.5. Солончаки.
Фактор 5. Роза вітрів.
5.1. Північ.
5.2. Південь.
5.3. Схід.
5.4. Захід.
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Етап 3. Аналіз взаємозв’язків між факторами та критеріями та побудова
загальної моделі оцінювання контенту низки статей України та директиви ЄС
на відповідність правовим критеріям якості типового законодавчого акту.
В основу аналізу покладено такі твердження:
1) між факторами відсутні прямі причинно-наслідкові зв'язки;
2) між відповідними критеріями, що відносяться до фактору 1 і фактору
2, існують тільки ієрархічні зв'язки;
3) між критеріями, що відносяться до фактору 3, існують холархічні
зв’язки;
4) між усіма критеріями і статтями законів України та директивами ЄС,
які підлягають узгодження, існують тільки ієрархічні зв'язки.
3.3 Модель оцінювання контенту статей законів України і
директив ЄС
З урахуванням результату виконання етапів 1–3, модель процесу
оцінювання контенту низки статей України та директиви ЄС на відповідність
правовим критеріям якості типового законодавчого акту пропонується в виді
зображеному на рисунку 3.1.
Модель містить три рівні: рівень мети (кластер мети); рівень факторів
(три кластери) з супутніми кожному з них критеріями, і рівень альтернатив
(кластер альтернатив). У загальному випадку рівень альтернатив може містити
декілька (більше двох) країн – учасників імплементації.
Сутність і взаємозв’язок технолого-правових критеріїв (фактор 3
етапу 1), наведено на рис. 3.2. Граф побудовано в результаті опитування
експертів. Стрілка, що з'єднує два суміжних критерію, означає, що критерій,
на який вона вказує, має більш сильний вплив на фактор технолого-правових
критеріїв (оцінюється сам факт впливу, але не його величина).
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Рисунок 3.1 – Модель процесу оцінювання якості контенту низки законів
України та директиви ЄС на відповідність стандартним правовим критеріям
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Рисунок 3.2 – Граф взаємозв’язку технолого-правових критеріїв
Етап 4. Аналіз взаємозв’язків між факторами та критеріями та побудова
загальної моделі оцінювання важливості директиви ЄС в галузі охорони
біорізноманіття відносно природних умов її впровадження.
В основу аналізу покладено такі твердження:
1) між факторами відсутні прямі причинно-наслідкові зв'язки;
2) між критеріями і відповідними факторами існують тільки ієрархічні
зв'язки;
3) між усіма критеріями і вузлами кластера альтернатив існують тільки
ієрархічні зв'язки.
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Сутність і взаємозв’язок між факторами та критеріями оцінювання
важливості

поточної

статті,

що

розглядається

в

галузі

охорони

біорізноманіття, відносно природних умов її впровадження наведено на
рис. 3.3.

Рисунок 3.3 – Модель процесу оцінювання важливості директиви ЄС в
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галузі охорони біорізноманіття відносно природних умов її впровадження
Етап 5. Розроблення шаблонів матриць парних порівнянь для кластерів
моделей і їх відповідних вузлів; формулювання для кожної матриці типових
питань до експертів і подання їх суджень у вигляді значущих за шкалою Сааті
чисел.
У загальному випадку для розглянутих моделей можна виділити чотири
групи шаблонів матриць парних порівнянь:
група 1 – «Мета – фактори» (ієрархічні зв’язки);
група 2 – «Фактори – критерії» (ієрархічні зв’язки);
група 3 – «Критерії – альтернативи» (ієрархічні зв’язки);
група 4 – «Критерій – критерії» (холархічні зв’язки);
Приклади відповідних шаблонів матриць для моделі (рис. 3.1) процесу
оцінювання контенту статті на відповідність правовим критеріям якості
типового законодавчого акту надано в таблицях 3.1–3.4.
Таблиця 3.1 – Приклад шаблону матриці першої групи
Мета – фактори

2. Логіка викладу тексту 3. Технолого-правові
статті закону
критерії

1. Якість викладу
тексту статті
закону
2. Логіка викладу
тексту статті
закону
Таблиця 3.2 – Приклад шаблону матриці другої групи
Фактори – критерії
1.4. Відсутність
1.2. Безособовість 1.3. Зрозумілість
Фактор 1. Якість
синонімів та
викладу тексту статті
викладу …
термінів …
омонімів
закону

1.1.Якість і
точність тексту
1.2.Безособовість
викладу …
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1.3.Зрозумілість
термінів …
Таблиця 3.3 – Приклад шаблону матриці третьої групи
Критерії – альтернативи
Критерій 1.1. Якість і точність
тексту

4.2. Стаття Директиви ЄС

4.1. Стаття закону України
Таблиця 3.4 – Приклад шаблону матриці четвертої групи
Критерій –
критерії
Критерій 3.4.
Політичні критерії

3.2. Зв’язаність
з іншими
3.3. Відсутність
3.7. Соціальні
нормативними
колізій та
критерії
правовими
прогалин
актами

3.1. Екологоправова
точність
визначення…
3.2. Зв’язаність з
іншими
нормативними
правовими
актами
3.3. Відсутність
колізій та
прогалин
В таблиці 3.4 матриця відповідає холархічним зв'язкам критерію 3.4. з
критеріями 3.1, 3.2, 3.3 і 3.7 всередині кластера (рис. 3.2) і ієрархічним зв'язкам
з вузлами 4.1 і 4.2 кластера 4 (див. кластер альтернатив, рис. 3.1).
Побудова інших шаблонів для холархічних зв’язків здійснюється на
підставі графу взаємозв’язку технолого-правових критеріїв, які відносяться до
фактору 3 (рис. 3.2).
Заповнення матриць виконується шляхом запису відповідей (суджень)
експертів на питання, суть яких випливає з назви рядків і стовбців відповідних
шаблонів.
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Наприклад, для заповнення клітини на перетинку критеріїв 3.1 х 3.2
шаблону, який наведено в таблиці 3.4, експерту ставлять питання типу: оцініть
за шкалою Сааті [56] наскільки критерій 3.1 «Еколого-правова точність
визначення предмета регулювання правовідносин» оказує більший (або
менший) вплив на критерій 3.4 «Політичні критерії» порівняно з критерієм 3.2
«Зв'язаність з іншими нормативними правовими актами». Відповідь експерта
у вигляді кількості балів від 1 до 9 записується у відповідну клітину матриці.
Для матриці, яка розглядається необхідно поставити низку з шості подібних
питань.
Відповіді експертів повинні не суперечити один одному, для чого
розраховуються відповідні індекси узгодження [56]. При значенні індексів
більш 10–15 % судження експертів повинні бути переглянуті.
3.4 Рангова модель технолого-правових критеріїв оцінювання
контенту законодавчих актів в галузі біорізноманіття
Для полегшення роботи експерта і підвищення достовірності його
відповідей запропонована процедура побудови рангової моделі, або «мережі з
рівнями» [56], [57], яка відіграє суттєву допоміжну роль в поточної роботи
експерта. Модель складається з рангів або рівнів, кожен з яких відповідає
ступеню важливості груп критеріїв, які входять до нього.
При формуванні поточних відповідей для заповнення матриць парних
порівнянь експерт на фоні рангової моделі враховує взаємне розташування
рівнів важливості розглянутих пар критеріїв, що дозволяє йому в значні мірі
уникнути критичних помилок.
Для побудови рангової моделі використовується наступна процедура:
Крок 1. Побудова вихідного графу взаємозв’язку критеріїв, що
розглядаються
Передбачається, що між критеріями існують множинні зв'язки, які
дозволять побудувати вихідний граф, приклад якого було надано на рис. 3.2.
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Крок 2. Побудова матриці суміжності.
Матриця суміжності (табл. 3.5) В = { bij } заповняється на підставі аналізу
графа (рис. 3.2) на основі бінарного відношення «залежить від» і визначається
наступним чином:
b=1, якщо критерій i залежить від критерія j;
b=0, – в протилежному випадку.
Крок 3. Побудова матриці досяжності.
Матриця досяжності визначається як бінарна матриця, в якій
елементами є одиниці, якщо вершина графа будь-яким шляхом досяжна з
іншої вершини, в іншому випадку елементи її – нулі. Формальна процедура її
визначення має вид [56]:
(I + B)k-1 ≤ (I + B)k – (I + B)k+1,

(3.1)

згідно з якої на базі матриці B формується бінарна матриця (I + B), де I –
одинична матриця.
Таблиця 3.5 – Матриця суміжності В = { bij }
j→
i↓

h1

h2

h3

h4

h5

h6

h7

h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7

0
0
1
1
1
1
0

1
0
1
1
1
1
1

0
0
0
1
1
1
0

0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0

1
0
0
0
1
1
0

Показано [58], що існує найменше ціле k, при якому кожен елемент
матриці (I + B)k-1 менше відповідного елемента матірці (I + B)k або дорівнює
йому, а відповідні елементи матриць (I + B)k і (I + B)k+1 рівні. Матриця в правій
частині виразу (1) називається матрицею досяжності.
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При малій кількості критеріїв (до 7–10) побудова матриці досяжності
може бути виконана шляхом прямого відстеження зв'язків у вихідному графі
або – як результат аналізу відповідних рядків матриці суміжності.
Так, з першого рядку матриці суміжності можна побачити, що відносно
вершини h1 досяжними є вершини h2 і h7. А з урахуванням самої вершини h1
досяжними будуть вершини: h1, h2 і h7.. Тому в відповідних клітинах першого
рядку матриці досяжності слід записати одиниці.
Кінцевий результат виконання другого кроку наведено в табл. 3.6.
Крок 4. Аналіз матриці досяжності і побудова на його основі системи з
рівнями (рангової моделі).
Використання матриці досяжності дозволяє розділити поточну безліч
вершин H = { h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7 } на безліч рівнів, а також розділити кожен
рівень на відповідні підмножини.
Таблиця 3.6 – Матриця досяжності
j→
i↓
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7

h1

h2

h3

h4

h5

h6

h7

1
0
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1
0

0
0
0
1
1
1
0

0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
1
1
0

1
0
1
1
1
1
1

Таким чином, з безліч вершин H можна виділити два види множин:
− досяжні вершини (ДВ) (hi) – безліч вершин, яких можна досягти з
вершини hi;
− вершини попередниці: ВП (hi) безліч вершини, з яких можна досягти
вершину hi.
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Безліч тих вершин hi, для яких виконується ВП (hi) = ДВ (hi) ∩ ВП (hi),
що не можуть бути досяжними з будь-якої з решти вершин H, визначаються
як рівень ієрархії [58].
Для побудови всіх рівнів необхідно застосувати наступну ітераційну
процедуру:
1. Сформувати таблицю з елементами:
hi, ДВ(hi), ВП (hi), ДВ (hi) ∩ ВП (hi).
2. Знайти елементи в таблиці, що задовольняють умові
ВП (hi) = ДВ (hi) ∩ ВП (hi). Ці елементи утворюють перший рівень.
У таблиці 3.7 наведено результат реалізації першого етапу розглянутої
процедури.
Так як безлічі ВП (hi) і ДВ (hi) ∩ ВП (hi) збігаються тільки для п’ятого
рядка (i = 5), то перший (найнижчий) рівень складається з одного критерію h5
– «Економічні критерії» [56].
Таблиця 3.7 – Визначення вершин нижчого рівня ієрархії (1-й рівень)

h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7

ДВ (hi)

ВП (hi)

h1, h2, h7
h2
h1, h2, h3
h1, h2, h3, h4 h7
h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7
h1, h2, h3, h4, h6, h7
h2, h7

h1, h3, h4, h5, h6
h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7
h3, h4, h5
h4, h5, h6
h5
h5, h6
h1, h3, h4, h5, h6, h7

ДВ (hi) ∩ ВП
(hi)
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7

Далі з таблиці 3.7 видаляються всі раніше виділені критерії та відповідні
їм рядки. У розглянутому прикладі – рядок 5 і критерій h5.
Отримана таким чином нова таблиця (табл. 3.8) аналізується за
аналогією з пунктом 2. Як результат – визначається критерій h6 –
«Управлінські критерії», який співвідносяться з більш старшим рівнем.
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Таблиця 3.8 – Визначення вершин другого рівня ієрархії (2-й рівень)

h1
h2
h3
h4
h6
h7

ДВ (hi)

ВП (hi)

h1, h2, h7
h2
h1, h2, h3
h1, h2, h3, h4 h7
h1, h2, h3, h4, h6, h7
h2, h7

h1, h3, h4, h6
h1, h2, h3, h4, h6, h7
h3, h4,
h4, h6
h6
h1, h3, h4, h6, h7

ДВ (hi) ∩ ВП
(hi)
h1
h2
h3
h4
h6
h7

На рис. 3.4 надано кінцевий результат даної процедури побудови
рангової моделі технолого-правових критеріїв.
З рисунка витікає, що модель має сім рівнів і найбільш важливішим
критерієм (сьомий рівень) є критерій «Зв'язаність з іншими нормативними
правовими актами».

Рисунок 3.4 – Рангова модель технолого-правових критеріїв
оцінювання контенту законодавчих актів в галузі біорізноманіття
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Розглянута рангова модель дозволяє оцінити ступінь впливу поточної
множини критеріїв на технолого-правові критерії оцінювання контенту
законодавчих актів в галузі біорізноманіття.
Етап 6. Розрахунок для кожної з моделей: локальних, глобальних і
граничних векторів пріоритетів всіх кластерів і вузлів, а також:
− коефіцієнтів якості контенту поточної низки статей України и
відповідної директиви ЄС;
− коефіцієнтів важливості застосування поточної директиви ЄС в
природних умовах України та в природних умовах країн ЄС.
Вихідними даними для розрахунку є конфігурація моделей, що наведені
на рис. 3.1 і 3.3, а також матриці парних порівнянь, шаблони яких заповнені в
результаті експертного оцінювання (результат виконання етапу 5).
Розрахунок виконується відомим способом, при цьому методичною
основою для отримання кінцевого результату в моделі процесу оцінювання
контенту статті (рис. 3.2) є метод аналізу систем (МАС) [48], [57], а в моделі
процесу оцінювання важливості директиви ЄС відносно природних умов її
впровадження (рис. 3.3) – метод аналізу ієрархій (МАІ) [56].
Етап 7. Розрахунок коефіцієнтів узгодження низки законів України і
статей директиви ЄС.
Коефіцієнт узгодження контенту низки законів України і статей
директиви ЄС пропонується обчислювати за наступною формулою
УК

ЄС/Укр

=

∑𝑁
𝑛=1 𝑏𝑛 ∗ЛКУ𝑛
𝑁

,

(3.2)

де N – кількість критеріїв оцінювання контенту; 𝑏𝑛 – ваговий коефіцієнт
критерія n оцінювання якості контенту статей директиви ЄС та контенту
відповідної низки законів України; ЛКУn – локальній коефіцієнт узгодження
контенту низки законів України і статей директиви ЄС відносно критерія n
оцінювання контенту
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Укр

ЛКУn= 1 –

EC −𝑘
abs(𝑘𝑛
𝑛 )

;
EC , 𝑘 Укр )
max(𝑘𝑛
𝑛

(3.3)

Укр

𝑘𝑛EC – коефіцієнт рівня узгодження критерія n з директивою ЄС; 𝑘𝑛

–

коефіцієнт рівня узгодження критерія n з відповідною низкою законів України.
Коефіцієнт узгодження важливості застосування поточної директиви ЄС
в природних умовах України та країн ЄС пропонується обчислювати за
наступною формулою

УВ

ЄС/Укр

=

∑𝑀
𝑚=1 𝑎𝑚 ∗ЛКВ𝑚
𝑀

,

(3.4)

де M – кількість критеріїв оцінювання природних умов; 𝑎𝑚 – ваговий
коефіцієнт критерія m оцінювання важливості застосування поточної
директиви ЄС в природних умовах України та країн ЄС; ЛКВm – локальній
коефіцієнт важливості застосування поточної директиви ЄС відносно критерія
m оцінювання природних умов України та країн ЄС
Укр

ЛКBm = 1

–

EC −𝑣
abs(𝑣𝑚
𝑚 )

;
EC , 𝑣 Укр )
max(𝑣𝑚
𝑚

(3.5)

𝑣EC
𝑚 – коефіцієнт рівня важливості застосування поточної директиви ЄС
Укр

відносно критерія m оцінювання природних умов України та країн ЄС; 𝑣𝑚 –
коефіцієнт важливості застосування законів України відносно критерія m
оцінювання природних умов України та країн ЄС.
Загальна процедура формування результату узгодження низки законів
України і статей директив ЄС наведена на рис. 3.5.
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Рисунок 3.5 – Процедура формування результату узгодження низки
законів України і статей директив ЄС в галузі біорізноманіття
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Апробація методу здійснювалась на прикладі директиви Ради 92/43/ЄЕС
від 21 травня 1992 року про охорону природних середовищ існування та дикої
флори і фауни [48] та низки відповідних законів України:
− «Про охорону навколишнього природного середовища», від 26 червня
1991 року, № 1268-XII. (Розділ IV, ст.20, розділ V, ст. 22; розділ ХII,
ст. 61)
− «Про природно-заповідний фонд», від 16 червня 1992 року № 2456ХІІ. (Вступ (2 абзац); розділ 1, ст. 9; розділ III, глава 2, ст. 17)
− «Про рослинний світ», від 9 квітня 1999 року, № 591-ХIV.(Розділ VII,
ст. 39)
− «Про мисливське господарство та полювання», від 22 лютого 2000
року, № 1478-ІІІ. (Ст.6)
− «Про

Загальнодержавну

програму

формування

національної

екологічної мережі України на 2000-2015 роки», від 21 вересня 2000
року № 1989.
− «Про тваринний світ», від 13 грудня 2001 року № 2894-III. (Розділ V,
ст. 55)
− «Про Червону книгу України», від 7 лютого 2002 року № 3055-III.
(Розділ 3, ст. 11 (останній абзац); розділ 4, ст. 12)
− «Про екологічну мережу України», від 24 червня 2004 року № 1864IV. (Розділ III, ст. 20)
− Лісовий Кодекс України. Закон України № 3404-IV, постанова ВР від
8 лютого 2006 року).
В якості інструментального середовища реалізації моделей було обрано
програму Super Decision [59], що дозволяє враховувати в повній мірі
особливості методів МАІ і МАС.
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Модель оцінювання контенту низки статей України і директив ЄС
На рис. 3.6 надана реалізація в середовищі Super Decision моделі
оцінювання контенту статті на відповідність правовим критеріям якості
типового законодавчого акту.
Рисунок 3.6 – Модель оцінювання узгодження низки законів України і
директиви 92/43/ЄЕС на відповідність правовим критеріям якості контенту
типового законодавчого акту (середовище Super Decision)

Структура моделі відповідає рис. 3.1 і отримана як результат виконання
перших чотирьох етапів розглянутого вище методу.
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Дужка над кластером 3 означає, що на відміну від інших кластерів, між
критеріями всередині кластера 3 мають місце холархічні зв’язки.
Розрахунок локальних, глобальних і граничних векторів пріоритетів всіх
кластерів і вузлів моделі (п’ятий етап методу) виконано в наступній
послідовності.
Крок 1. Розрахунок локальних пріоритетів факторів 1, 2 та 3.
На рис. 3.7 наведено матрицю парних порівнянь відповідних факторів
(рис. 3.7а) и графічне уявлення локальних пріоритетів їх важливості
(рис. 3.7б).

а)

б)

Рисунок 3.7 – Локальні пріоритети факторів 1, 2 та 3 моделі процесу
оцінювання контенту
Для заповнення матриці експерту ставилась низка із трьох питань типу:
оцініть за шкалою Сааті наскільки фактор 1 «Якість викладу тексту статті
закону» оказує більший (або менший) вплив на опис змістовної частини
(контенту) типового закону в галузі біоразноманіття порівняно з фактором 2
«Логіка викладу тексту статті закону».
Відповідь експерта у вигляді кількості балів від 1 до 9 записується у
відповідну клітину матриці. В даному разі експерт оцінив суттєву перевагу
фактору 2 над фактором 1, що згідно шкалі Саати, відповідає чотирма балам.
Коефіцієнт узгодження суджень експерта дорівнює 0,00885, що значно
менш допустимого діапазону 0,1–0,15.
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Крок 2. Розрахунок локальних пріоритетів критеріїв факторів 1, 2 і 3.
Результати виконання поточного кроку у вигляді матриць парних
порівнянь і графічного уявлення локальних пріоритетів надано на рис. 3.8–
3.10.

а)

б)
Рисунок 3.8 – Матриця парних порівнянь а) і локальні пріоритети
б) критеріїв фактору 1 «Якість викладу тексту статті закону» моделі
процесу оцінювання контенту

а)

б)
Рисунок 3.9 – Матриця парних порівнянь
а) і локальні пріоритети; б) критеріїв фактору 2 «Логіка викладу тексту
статті закону» моделі процесу оцінювання контенту
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а)

б)
Рисунок 3.10 – Матриця парних порівнянь а) і локальні пріоритети
б) критеріїв фактору 3 «Технолого-правові критерії» моделі процесу
оцінювання контенту
З метою зменшення можливих протиріч в судженнях експерта для
критеріїв кожного з кластерів були побудовані відповідні рангові моделі (етап
4, методу), орієнтуючись на які експерт заповнював матриці парних порівнянь.
Так, порівнюючи рангову модель критеріїв кластера 3 (рис. 3.2) і відповідні
локальні пріоритети (рис. 3.10б) бачимо, що вагові коефіцієнти критеріїв
практично збігаються з рівнями рангової моделі.
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Крок 3. Розрахунок локальних пріоритетів для холархічних зв’язків
критеріїв кластеру 3 (рис. 3.2).
Результати виконання поточного кроку у вигляді матриць парних
порівнянь і графічного уявлення локальних пріоритетів надано на рис. 3.11–
3.15.

а)
б)
Рисунок 3.11 – Матриця парних порівнянь: а) і локальні пріоритети;
б) критеріїв 3.2 і 3.7 відносно критерія 3.1 фактору 3 «Технолого-правові
критерії» моделі процесу оцінювання контенту

а)
б)
Рисунок 3.12 – Матриця парних порівнянь а) і локальні пріоритети;
б) критеріїв 3.1 і 3.2 відносно критерія 3.3 фактору 3 «Технологоправові критерії» моделі процесу оцінювання контенту

а)

б)
Рисунок 3.13 – Матриця парних порівнянь а) і локальні пріоритети;
б) критеріїв 3.1, 3.2, 3.3 і 3.7 відносно критерія 3.4 фактору 3
«Технолого-правові критерії» моделі процесу оцінювання контенту
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а)

б)
Рисунок 3.14 – Матриця парних порівнянь а) і локальні пріоритети;
б) критеріїв 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 і 3.7 відносно критерія 3.5 фактору 3
«Технолого– правові критерії» моделі процесу оцінювання контенту

а)

б)
Рисунок 3.15 – Матриця парних порівнянь а) і локальні пріоритети;
б) критеріїв 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, і 3.7 відносно критерія 3.6 фактору 3
«Технолого-правові критерії» моделі процесу оцінювання контенту
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Крок 4. Розрахунок локальних пріоритетів альтернатив.
Локальні пріоритети альтернатив розраховуються щодо кожного
критерія трьох факторів моделі. На рис. 3.16 наведена одна із 16 матриць
парного порівняння а) і локальні пріоритети; б) оцінювання рівня реалізації
критерію 1.1 «Якість і точність тексту» в статтях директиві 92/43/ЄЕС (вузол
4.1) і відповідної низки законів України (вузол 4.2).

а)

б)

Рисунок 3.16 – Матриця парного порівняння а) і локальні пріоритети;
б) оцінювання рівня реалізації критерію 1.1 «Якість і точність тексту»
в статтях директиві 92/43/ЄЕС (вузол 4.1) і відповідної низки законів
України (вузол 4.2)
З рисунку випливає, що досвід і судження експерта дають незначну
перевагу (два бали за шкалою Сааті) директиві 92/43/ЄЕС відносно низки
законів України.
Аналогічним чином виконувалися парні порівняння для решти критеріїв
трьох кластерів.
Крок 5. Розрахунок нормалізованих і граничних пріоритетів всіх вузлів
моделі.
Обчислення нормалізованих і граничних пріоритетів здійснювалося на
основі математичного апарату методу аналізу систем, реалізація якого
вбудована в систему Super Decision. Результат розрахунків наведено на
рис. 3.17.
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Рисунок 3.17 – Нормалізовані і граничні пріоритети вузлів моделі
оцінювання узгодження низки законів України і статей директиви 92/43/ЄЕС
Слід зазначити однаковість локальних і нормалізованих пріоритетів
однойменних критеріїв для кластерів 1 і 2 (рис. 3.8–3.9). В той час, як для
критеріїв кластера 3 (рис. 3.10) , де є холархічні зв'язки (рис. 3.2) такого збігу
не спостерігається. В цьому проявляється вплив холархічних зв'язків між
критеріями третього кластера на кінцевий результат розрахунку.
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Крок 6. Розрахунок коефіцієнтів узгодження контенту низки законів
України і статей директиви ЄС.
Обчислення здійснюється за формулами (3.2) і (3.3). Результат наведено
в таблиці 3.9.
Таблиця 3.9 – Локальні і інтегральні коефіцієнти узгодження контенту
низки законів Украйни і директиви 92/43/ЕС

З таблиці випливає, що повне узгодження порівнювальних законодавчих
актів спостерігається щодо критеріїв 1.2, 1.4, 2.2, 2.4, 3.4 і 3.5. Також
законодавчі акти Украйни не потребують узгодження відносно критеріїв 1.1,
1.3 та 3.7, оскільки коефіцієнти узгодження низки законів України більш ніж
відповідні коефіцієнти країн ЄС. Тобто напрям наближення законодавства має
бути (при необхідності) протилежний (ЕС →Укр). Законодавчі акти України
потребують узгодження відносно критеріїв 2.1, 2,3, 2.5–3.3 та 3.6 (Укр → ЕС).
Найменш узгодження спостерігається щодо критерію 3.1. Інтегральний
коефіцієнт узгодження дорівнює 0,77.

104
3.5 Модель кількісного оцінювання важливості застосування
законодавчих актів ЄС в Україні
На рис. 3.18 надана реалізація моделі процесу оцінювання важливості
директиви 92/43/ЄЕС в галузі охорони біорізноманіття відносно природних
умов її впровадження в Україні та країнах ЄС.

Рисунок 3.18 – Реалізація моделі оцінювання важливості директиви
92/43/ЄЕС в галузі охорони біорізноманіття відносно природних умов її
впровадження (середовище Super Decision)
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Структура моделі відповідає рис. 3.3 і отримана як результат виконання
перших чотирьох етапів розглянутого вище методу. Розрахунок локальних,
глобальних і граничних векторів пріоритетів всіх кластерів і вузлів моделі
(п’ятий і шостий етапи методу) виконувався в такій же послідовності, як і для
попередньої моделі. Результат наведено на рис. 3.20.

Рисунок 3.20 – Нормалізовані і граничні пріоритети вузлів моделі оцінювання
важливості директиви 92/43/ЄЕС в галузі охорони біорізноманіття відносно
природних умов її впровадження в країнах ЄС та Україні
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Обчислення здійснюється за формулами (3.4) і (3.5). Результат наведено
в таблиці 3.10. З таблиці випливає, що найбільш важливими природними
умовами в яких імплементація законів може дати найбільший ефект є умови,
Укр

ЄС
що відповідають критеріям, для яких 𝜈𝑚
≤ 𝜈𝑚 .

Таблиця 3.10 – Локальні і інтегральні коефіцієнти узгодження
важливості застосування поточної директиви ЄС в природних умовах України
та країн ЄС
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ВИСНОВКИ
1. Виконана наукова робота повністю відповідає ТЗ.
2. Запропоновано

метод

кількісного

порівняльного

аналізу

законодавчих актів в галузі біорізноманіття за двома критеріями: 1) якості
контенту і 2) важливості застосування в природних умовах країн
імплементації.
3. Розроблений метод дозволяє на основі моделі ранжування критеріїв
оцінювання контенту законодавчих актів в галузі біорізноманіття отримувати
кількісну характеристику як ступеня узгодження директив ЄС з відповідними
статтями законів України щодо моніторингу біорізноманіття, так і ступеня
важливості цих директив ЄС в природних умовах їх впровадження.
4. Надано критеріальну базу оцінювання якості контенту типового
законодавчого акту.
5. Розглянуто перелік факторів і супутніх їм критеріїв оцінювання
важливості застосування законодавчих актів в природних умовах країн
імплементації.
6. На прикладі низки законів України та статей директиви 92/43/ЄЕС
розроблено:
− модель оцінювання ступеня узгодженості їх контенту у галузі
збереження біорізноманіття.
− модель оцінювання важливості застосування законодавчих актів, що
порівнюються, в природних умовах країн імплементації.
7. Метод

доцільно

використовувати

для

виділення

з

безлічі

рекомендацій за погодженням переліку законодавчих актів, які найбільш
затребувані в природних умовах України і контент яких потребує найбільшого
узгодження, та наближення до них існуючого українського законодавства в
галузі збереження біорізноманіття.
Звіт відповідає технічному завданню і схвалений Вченою радою
УКРНДІЕП, протокол № 12 від 01.12.2020 р. (витяг з протоколу додається).
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