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АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ  
ДОВКІЛЛЯ ДО ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Рудой Б.І. 

Повстин О.В., к. ек. н., завідувач кафедри права та 
менеджменту у сфері цивільного захисту, 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
 
Важливою умовою інтеграції України в Європейський Союз (далі 

ЄС) є приведення законодавства України  до правових стандартів ЄС. Про-
цес адаптації полягає у поетапному прийнятті і впровадженні нормативно-
правових актів України з врахуванням законодавства ЄС, і як результат пе-
редбачається політичний, економічний, соціальний розвиток України. 

Верховною Радою України 18 березня 2004 прийнято «Загальнодер-
жавну програму адаптації законодавства України до законодавства Євро-
пейського Союзу», що передбачає порядок приведення у відповідність нор-
мативно-правових актів України до правової системи ЄС і включає перелік 
законодавчих актів ЄС прийнятих в рамках Європейського Співтовариства, 
зокрема: спільна політика безпеки, зовнішня політика, співпраця в сфері 
юстиції й внутрішніх справ, створення відповідних інституцій та інші необ-
хідні заходи для ефективного правотворення. Мета адаптації законодавства 
полягає у досягненні відповідності правової системи України acquis 
communautaire враховуючи критерії, що висуваються ЄС [1]. 

Пріоритетними  завданнями у цьому процесі є: 
1. здійснення порівняльно-правового дослідження щодо відповідно-

сті законодавства України до стандартів ЄС; 
2. розроблення процедури розгляду законопроектів, які регулюють-

ся правом ЄС; 
3. вироблення на державному рівні інформаційної мережі з питань 

європейського права, яка передбачає створення Інтернет-порталу, елект-
ронної системи документації; 

4. навчання, підвищення кваліфікації посадових та службових осіб 
органів державної влади України з питань європейського права; 

5. заходи щодо затвердження спільного з ЄС механізму підготовки 
та впровадження планів-графіків адаптації, і контроль за їх виконання. 

Серед пріоритетних сфер, у яких здійснюється адаптація законодав-
ства є охорона здоров'я, життя людей та довкілля. 

Окрім цього, Європейський Союз підтримує адаптацію законодавст-
ва України,  надає технічну допомогу, через підтримку  Українсько-
європейського консультативного центру з питань законодавства (у рамках 
програми Tacis), та через ряд інших проектів, таких як: «Правові студії», 
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«Управління стандартами у сфері охорони навколишнього середовища на 
підприємствах», «Розробка стратегії гармонізації правової бази поводження 
з відходами на державному і регіональному рівні зі стандартами Європей-
ського Союзу» [4]. 

Важливим  документом є Угода «Про партнерство і співробітницт-
во», укладена 16 червня 1994 р. між Україною і ЄС. Метою цієї співпраці є 
спільна боротьба учасників Угоди з погіршенням стану навколишнього се-
редовища, зокрема, оцінка стану природного довкілля, система інформу-
вання населення про його стан, ефективне та екологічно безпечне виробни-
цтво, утилізація відходів, раціональне використання біологічних ресурсів, 
застосування економічних важелів, екологічна освіта, а також  виконання 
Конвенції «Про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордон-
ному контексті» [3]. 

Адаптація законодавства України у сфері охорони довкілля полягає у 
введенні в систему екологічного законодавства вимог законів ЄС, створенні 
відповідних інститутів та необхідного фінансування, заходах контролю за 
станом дотримання природоохоронного законодавства та застосування від-
повідних санкцій за його порушення. 

Важливим кроком стало підписання «Протоколу до Угоди про партнер-
ство і співробітництво про доступ України до програм ЄС» та прийняття Вер-
ховною Радою Закону України «Про Основні засади державної екологічної 
політики України на період до 2020 р.». Закон визначає мету, принципи, стра-
тегічні цілі та завдання державної екологічної політики України у сфері покра-
щення стану навколишнього природного середовища в Україні [2]. 

Процес адаптації законодавства є важливим і нелегким завданням 
для України. Та незважаючи на розробку його механізму в сфері охорони 
довкілля він потребує більш докладного та всебічного вивчення. 
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