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адаптації екологічної політики та екологічного законодавства 
України відповідно до екологічної політики та права 
навколишнього середовища ЄС. Окрема увага в статті 
приділяється аналізу екологічних положень Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС і механізмам упровадження 
екологічних стандартів і норм в українське законодавство та 
правозастосовну практику.  
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Серед глобальних проблем сучасності одними з 
найактуальніших, безумовно, є екологічні проблеми, від 
невідкладного розв’язання яких  залежить подальше життя та 
здоров’я людини. Наразі людство вже чітко усвідомило 
необхідність дбайливого поводження з навколишнім 
середовищем. Незадовільний стан навколишнього середовища 



давно набув статусу транснаціонального, тому виникає гостра 
потреба в об’єднанні зусиль усього міжнародного 
співтовариства в реалізації  всіх можливих і результативних 
заходів щодо відновлення сприятливої екологічної ситуації.  

На нашу думку, позитивне розв’язання екологічних 
проблем, насамперед, залежить від упровадження дієвих  
механізмів правового регулювання екологічних правовідносин, 
що виникають і функціонують у різних сферах життєдіяльності 
людини. Особливого значення у розробленні та реалізації 
заходів забезпечення екологічної безпеки, зокрема, через 
правове регулювання, надається державам-членам 
Європейського Союзу. Незважаючи на те, що право 
навколишнього середовища ЄС  – порівняно його нова галузь 
права, проте вона динамічно розвивається, починаючи від 70-х 
років ХХ століття, під впливом міжнародно-правових процесів. 
Формування нормативної бази ЄС у сфері охорони 
навколишнього середовища обумовлене цілою низкою 
економічних, технологічних і політичних чинників і процесів, 
що відбуваються в Європі. 

Беззаперечним лідером у розв’язанні екологічної 
проблеми наразі є  Європейський Союз – інтеграційне 
утворення розвинених держав Європи. Дотепер у ЄС прийнято 
понад 300 нормативних актів, спрямованих на розв’язання 
екологічних проблем на рівні всього ЄС. Екологія є справою 
Союзу і держав-членів, юридичних осіб  і громадян. 
Європейський підхід до формування правових основ 
екологічної політики має превентивний характер і 
орієнтований не тільки на розв’язання вже існуючих 
екологічних проблем, але, передусім, на запобігання новим. 
Екологічні пріоритети закладено майже в усі компоненти і 
напрями діяльності ЄС. Крім правових заходів екологічної 
політики, законодавчі приписи зі збереження довкілля 
реалізуються в регіональній, науково-технічній, аграрній, 
транспортній і торговій політиці ЄС [8, с. 3]. 

Наразі детального правового регулювання в рамках 
екологічної політики та законодавства в межах ЄС набули такі 



актуальні проблеми, як поводження з генетично 
модифікованими організмами (можливість контролю і 
маркування; транскордонний рух; біобезпека);  несприятливий 
вплив на клімат, викиди парникових газів і реалізація 
Кіотського протоколу, поводження з відходами, зокрема – з 
різними категоріями відходів, якість води; використання 
пестицидів; поводження з небезпечними хімічними 
речовинами. Новою сферою правового регулювання права 
навколишнього середовища ЄС можна вважати екологічні 
права людини, яка почала розвиватись після підписання ЄС 
Орхузької конвенції про доступ до інформації, участь 
громадськості у прийнятті рішень і доступ до правосуддя з 
питань навколишнього середовища [6]. 

Безумовно, такий розвиток екологічної політики та права 
навколишнього середовища ЄС має безпосередній вплив на 
національне правові системи всіх європейських держав, 
включаючи й Україну, яка, як відомо, нещодавно підписала 
Угоду про асоціацію з цим поважним інтеграційним 
об’єднанням. Крім того, співробітництво України у сфері 
охорони навколишнього середовища розглядається як один із 
пріоритетних напрямків у відносинах між нашою державою та 
Європейським Союзом. 

Ступінь вивченості екологічної політики та права 
навколишнього середовища ЄС у вітчизняній науці 
міжнародного права нині бачиться явно недостатнім, що 
пов’язано  як з складністю і високим динамізмом 
інтеграційних процесів, так і розгалуженістю правового 
регулювання охорони навколишнього середовища в ЄС. 
Сьогодні проблематикою екологічної політики та 
законодавства ЄС займаються такі вітчизняні й зарубіжні 
вчені, як:  А.О. Андрусевич, О.В. Бабінська, П.А. Калініченко, 
С.М. Кравченко, А. В.Кулько, Н.Р. Малишева, М.М. Микієвич, 
В.І. Лозо, Л.М. Єнтін, Б.М. Топорнін, Т.К. Хартлі та інші.  

Метою статті є здійснити комплексний аналіз 
сучасного стану співробітництва між Україною та ЄС в 
екологічній сфері  в контексті Угоди про асоціацію.  



Природоохоронне законодавство ЄС на сучасному етапі є 
всебічно розвиненим і передовим на противагу позиції інших 
економічно розвинених держав (зокрема, США та Японії). 
Позиція ЄС є орієнтиром в екологічній сфері для всього 
міжнародного співтовариства. Європейський Союз діє в межах 
тієї компетенції, яка надана йому установчими договорами, в 
яких визначена сфера його повноважень, а також сфери, у яких 
ЄС і його держави-члени мають змішану компетенцію [10, с. 
68]. Отже, довкілля є тією сферою, у якій повноваження 
поділені між державами-членами та інститутами й органами 
ЄС. У випадку, якщо в законодавстві ЄС немає норм, що 
регулюють дії в окремій сфері охорони навколишнього 
середовища, держави-члени мають право самостійно 
ухвалювати відповідні закони.  

Правові норми ЄС у цілому та екологічні правові норми 
зокрема, які зобов’язують держав-членів вживати 
природоохоронних заходів, складаються з чотирьох основних 
груп законодавчих актів: директиви, рішення, регламенти, 
рекомендації та резолюції. Як уже вище нами зазначалось, 
існує близько 300 нормативно-правових актів. Крім того, до 
низки таких джерел слід зарахувати й численні опубліковані 
інформаційні матеріали та документи програмного характеру, 
які є вагомим інструментом регулювання екологічної політики 
ЄС. Варто зазначити, що директиви є основним і ефективним 
видом актів, оскільки зобов’язують держави-члени ЄС 
привести національні правові системи, тобто змінити їх або 
доповнити, відповідно до прийнятих директив упродовж 
визначеного терміну (зазвичай, від 2 до 5 років). 

Отже, держави-члени ЄС мають два рівня правотворення 
в екологічній сфері: перший – це інституції Союзу, правові 
акти яких формують внутрішнє правове регулювання окремих 
держав, і процеси прийняття рішень; другий – національний 
рівень формування норм екологічного права, який обов’язково 
має враховувати приписи першого рівня.  

Зауважимо, що основи двостороннього співробітництва 
між Україною та ЄС у природоохоронній сфері вперше були 



визначені у  статті 63 (1) Угоди про партнерство і 
співробітництво між Україною і Європейським Союзом від 16 
червня 1994 р. (далі – УПС) [15], яка наразі залишається 
базовим документом у цій сфері.  

Метою такого співробітництва є спільна боротьба Сторін 
у недопущенні погіршенням стану довкілля. Співробітництво в 
екологічній сфері між Україною та ЄС  охоплює такі питання:  

– моніторинг рівнів забруднення та оцінку стану 
природного довкілля; систему інформації про стан довкілля;  

– боротьба із локальним, регіональним і транскордонним 
забрудненням атмосферного повітря та води;  

– стале, ефективне й екологічно безпечне виробництво та 
використання енергії; безпека підприємств;  

– зменшення обсягів, утилізація та безпечне знищення 
відходів;  

– захист лісів;  
– збереження біологічної розмаїтості, раціональне 

використання біологічних ресурсів та управління ними;  
– застосування економічних і фінансових важелів;  
– глобальні кліматичні зміни;  
– екологічна освіта і виховання;  
– виконання положень Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище в транскордонному контексті, яка була 
підписана в м. Еспо.  

Формування і запровадження національної стратегії 
екологічної політики випливає з низки міжнародних 
зобов’язань України та принципів екологічної політики ЄС. До 
того ж, воно обумовлюється й складною екологічною 
ситуацією в державі, а також браком комплексного 
нормативно-правового акта, що містив би цілі і пріоритетні 
завдання щодо охорони довкілля з урахуванням нових 
суспільно-політичних та соціально-економічних реалій 
усередині держави.  

З огляду на вищезазначене, вбачається доцільним 
звернутись до положень Стратегії державної екологічної 
політики України на період до 2012 року від 21.12.2010 р. [13], у 



якій, зокрема, ідеться про таке: «Приведення у відповідність 
екологічного законодавства України із положеннями джерел 
acquis communautaire, в першу чергу,  необхідно здійснити за 
такими напрямами:  

1.забезпечення наскрізності екологічної політики, її 
інтеграції до політик державного,  галузевого (секторального),  
регіонального та місцевого розвитку;  

2.моніторинг і оцінка якості атмосферного повітря, зокрема 
щодо загальнопоширених  забруднюючих   речовин, зонування  
території України,  планів поліпшення якості атмосферного 
повітря в зонах і агломераціях; регулювання зменшення вмісту 
сірки у пальному;  

3.перегляд нормативів вмісту забруднюючих речовин  у 
відпрацьованих   газах   під   час виробництва  певних  категорій 
транспортних засобів в Україні;  

4.перегляд нормативів якості  поверхневих  вод, які  
використовуються  для потреб централізованого 
водопостачання і для культурно-побутового користування,  
очищення  комунальних  стоків, запобігання    забрудненню    
внаслідок    змиву    нітратів    із сільськогосподарських земель;  

5. здійснення контролю за поводженням з такими видами  
відходів, як  використані  хімічні  джерела  струму,  ртутні,  у  
тому числі компактні, відпрацьовані оливи, електронне 
обладнання, не придатні до використання транспортні засоби;  

6. впровадження комплексної/інтегрованої  дозвільної 
системи для стаціонарних джерел викидів (у першу чергу 
енергогенеруючих);  

7. ліцензування виробництва,  застосування,  імпорту і  
експорту небезпечних  хімічних речовин,  контроль за їх 
вмістом у продукції та безпечне видалення [13].  

Як відомо, Стратегія інтеграції України до ЄС від 11 
червня 1998 р. [12] визначила «головні» пріоритети діяльності 
органів виконавчої влади у цій сфері, серед яких 
співробітництво в галузі охорони природного довкілля, що має 
гарантувати створення безпечного і сприятливого для людини 
загальноєвропейського екологічного простору.  



Таке співробітництво здійснюється завдяки плануванню 
заходів з подолання наслідків катастроф та інших 
надзвичайних ситуацій; обміну інформацією та експертами; 
організації та проведенню спільної дослідницької діяльності; 
розробці стратегії, зокрема – щодо  глобальних змін клімату, з 
метою досягнення сталого розвитку; дослідженню шкідливого 
впливу людини на компоненти навколишнього природного 
середовища. Для ефективної реалізації згаданого 
співробітництва у сфері екологічної політики створено багато 
двосторонніх інститутів, які є ключовими під час прийняття 
подальших відповідних рішень.  

Для ефективної реалізації згаданого співробітництва у 
сфері екологічної політики створено багато двосторонніх 
інститутів, які є ключовими під час прийняття подальших 
відповідних рішень. Це,  наприклад,  Рада зі співробітництва на 
міністерському рівні  (представники головуючої в ЄС держави, 
Європейської Комісії, Верховного представника ЄС,   уряду 
України), Комітет зі співробітництва  (на рівні вищих 
державних службовців під почерговим головуванням 
представників ЄК та української сторони), підкомітети (на 
рівні експертів) [4, с. 75]. 

Співробітництво між Україною та ЄС в екологічній сфері, 
передусім, відбувається у межах Підкомітету з питань 
транспорту й енергетики, співробітництва в цивільному та 
ядерному секторі, охорони навколишнього середовища, освіти, 
навчання і технологій [4, с. 75]. 

Як слушно зазначається в міжнародно-правовій 
літературі, одним із важливих елементів інтеграції України до 
ЄС є приведення у відповідність до ЄС законодавства України, 
до його стандартів права, через його адаптацію, тобто 
зближення правових систем України та ЄС. Слід передбачити, 
що адаптація законодавства України до стандартів ЄС полягає 
в поетапному прийнятті та впровадженні нормативно-правових 
актів України, розроблених з урахуванням вимог норм права 
ЄС, зокрема, і в екологічній сфері.  



У контексті цього питання варто зазначити, що в 
екологічній сфері Україна керується положеннями ст. 51 УПС 
від 14 червня 1994 р. [15], відповідно до якої Україна взяла на 
себе зобов’язання вживати заходів для забезпечення того, щоб 
національне законодавство поступово було приведене у 
відповідність до правової системи ЄС. Отже, у центрі органів 
законодавчої та виконавчої  влади України перебуває 
нормативно-правова база (acquis communataire) ЄС, яка являє 
собою сукупність норм і рішень Суду ЄС, які були прийняті 
впродовж усього періоду існування цього інтеграційного 
об’єднання. Зазначимо, що як для України, так і для інших 
держав-претендентів на вступ до ЄС, важливим є те, що чинна 
правова основа ЄС повинна ними беззастережно сприйматися 
[4, с. 75 – 76]. 

Виділяють три основні елементи адаптації вітчизняного 
екологічного законодавства до норм ЄС: 1) транспонування – 
наближення або зміна національних законодавчих актів, що 
регулюють використання природних ресурсів і охорону 
природи, а також правила юридичної процедури в такий 
спосіб, щоб вимоги відповідних законів ЄС були повністю 
введені в систему законодавства України; 2) реалізація – 
призначення відповідних інститутів, виділення бюджетного 
фінансування, необхідного для введення в дію законів і 
постанов; 3) здійснення правоохоронних дій – упровадження 
відповідних заходів контролю належним дотриманням 
природоохоронного законодавства в повному обсязі і 
здійснення санкцій за його порушення [16; 11].  

У межах вищезазначеного процесу адаптації Міжвідомча 
координаційна рада з адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС у 2001 р. затвердила орієнтовний перелік 
правових актів ЄС, відповідно до яких  має бути узгоджене 
екологічне законодавство України. Це, зокрема, 56 документів 
у галузі охорони довкілля, які стосувалися, серед іншого, 
захисту водних ресурсів, флори та фауни, ґрунтів, контролю за 
генетично модифікованими організмами, оцінки шкідливого 
антропогенного впливу на довкілля, правил поводження з 



небезпечними відходами, запобігання забрудненню тощо [4, с. 
76]. 

З метою здійснення ефективного контролю за процесом 
адаптації 2003 р. Українсько-європейським консультативним 
центром з питань законодавства було проведено експертну 
оцінку наближення законодавства України до законодавства ЄС 
у сфері навколишнього природного середовища і визначено 
рівень наближення до відповідного нормативно-правового акта 
в ЄС, а також надано значну кількість рекомендацій у цій сфері 
[4, с. 76].  

Наступним важливим кроком ЄС стало створення 2007 р. 
Європейського інструменту сусідства та партнерства завдяки 
об’єднанню програми TACIS і супутніх програм технічної 
допомоги. Вбачається, що в перспективі для України цей 
інструмент має також важливе значення, оскільки передбачає 
надання допомоги в сумі 494 млн. євро.  

22 листопада 2010 р. був підписаний Протокол до «Угоди 
про партнерство і співробітництво про доступ України до 
програм ЄС» [15], згідно з яким Україна отримала доступ до 
нових форм технічної допомоги ЄС, а саме: TAIEX і 
«twinning».  Однак принципово новітнім  інструментом 
допомоги став Інвестиційний механізм сусідства та Механізм 
підтримки державного управління. Окрім того, існує низка 
інших проектів [4, с. 76-77]. 

Як слушно зазначається в Стратегії державної екологічної 
політики України до 2020 р., успішна інтеграція України в 
європейські структури залежатиме саме від ефективної 
реалізації прийнятих нею законів, зокрема і цього закону в 
екологічній сфері. Основною проблемою реалізації вимог ЄС 
щодо України залишається питання фінансового забезпечення. 
Незважаючи на розробку механізму адаптації, визначення її 
основних етапів і методів, існує і низка проблем, які полягають 
у чіткому визначенні використовуваних термінів, правильному 
їх перекладі та відсутності достатньої кількості спеціалістів у 
сфері європейського права тощо[13]. 



У контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в 
екологічній сфері, слід зазначити таке: відповідно до статті 292 
Угоди про асоціацію Сторони визнають важливість 
міжнародного управління з питань охорони навколишнього 
середовища та угод як відповідь міжнародного співтовариства 
на глобальні й регіональні проблеми у сфері охорони 
навколишнього середовища. Сторони підтверджують своє 
зобов’язання щодо ефективної імплементації у своїх законах та 
практиках багатосторонніх угод з охорони навколишнього 
середовища, учасницями яких вони є. Ніщо в цій Угоді не 
обмежує прав Сторін ухвалювати та підтримувати заходи щодо 
імплементації багатосторонніх угод з охорони навколишнього 
середовища, учасницями яких вони є. Такі заходи не 
застосовуються у такий спосіб, який міг би стати засобом 
довільної або невиправданої дискримінації між Сторонами або 
прихованого обмеження торгівлі  [14]. 

Сторони гарантують, що їхня екологічна політика 
ґрунтуватиметься на принципі обережності та принципах, які 
вимагають застосування превентивних заходів, відшкодування 
в пріоритетному порядку шкоди, заподіяної навколишньому 
середовищу, та сплати штрафу забруднювачем навколишнього 
середовища. 

Сторони співробітничають з метою сприяння 
обґрунтованому і раціональному використанню природних 
ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку для зміцнення 
зв’язків у сфері торговельної та екологічної політики та 
практики Сторін [14].  

Крім того, у статті  296 Угоди йдеться про те, що жодна 
Сторона не повинна послаблювати або знижувати рівень 
охорони навколишнього середовища чи праці, передбачений у 
її законодавстві, з метою покращення торгівлі або інвестицій 
шляхом відмови чи часткового відступу або пропонування 
такої відмови чи часткового відступу від своїх законів, 
підзаконних актів або стандартів у такий спосіб, що впливає на 
торгівлю або інвестиції між Сторонами [14].  



Отже, з аналізу вищезазначеного можна дійти до таких 
висновків.  

Наразі в Україні сформована певна система управління у 
сфері екологічної політики як на національному, так і 
регіональному рівнях, й така система має нормативно-правове 
підґрунтя, яке постійно оновлюється. Однак, водночас, 
завдання вступу до ЄС потребує від органів державної влади 
України вдосконалення роботи регіональних органів влади 
щодо транскордонного співробітництва, а також потребує 
законодавчо обґрунтованих їх повноважень. Крім того, 
підвищення результативності регіональної екологічної 
політики потребує всебічної екологізації суспільного розвитку, 
поєднання економічних, соціальних та екологічних проблем.  

На нашу думку, екологічна політика має носити 
міжсекторальний характер. Доцільно посилити питому вагу 
науки в  прийнятті рішень у галузі охорони навколишнього 
середовища. Перспектива розвитку екологічної політики тісно 
пов’язана з виконанням завдань із входження України до 
європейського екологічного простіру, як чинник загального 
процесу європейської інтеграції.  

Нині, головною проблемою реалізації вимог ЄС щодо 
України залишається питання фінансового забезпечення. 
Вбачається, що часткове її розв’язання можливе через надання 
траншу кредиту з боку ЄС, у якому передбачається виділення 
коштів і для екологічної сфери. З огляду на це, передбачено 
чотири основні напрями співпраці, а саме: екологічна політика 
на секторальному і регіональному рівнях; наближення 
екологічного законодавства України до актів первинного та 
вторинного права ЄС; розбудова інституційних 
спроможностей; підтримка реалізації екологічної політики в 
підсекторах: повітря, водні ресурси, управління відходами та 
біорозмаїття.  

І, насамкінець, слід передбачати, що процес адаптації 
законодавства України до вимог ЄС є доволі складним 
завданням. Незважаючи на розробку механізму адаптації, 
визначення її основних етапів і строків,  існує низка 



проблемних питань, що  полягають у чіткій дефініції термінів, 
що використовуються, правильному їх перекладі та відсутності 
достатньої кількості фахівців у сфері права ЄС, серед іншого, й 
права навколишнього середовища ЄС.  

 
Література: 

1. Андрусевич А.О.  Європейське право навколишнього 
середовища / А. О. Андрусевич, В. М. Кравченко. – Львів: 
Екоправо, 2004. – 250 с. 

2. Андрусевич А.О. Огляд екологічного права ЄС // А. О. 
Андрусевич. – Х.: Юрист, 2003.  

3. Івасечко О. Особливості формування екологічної політики 
Європейського Союзу, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21114/ 1/20-113-
118.pdf 

4. Івасечко О.І. Співпраця України та Європейського Союзу 
в галузі охорони довкілля // Українська національна ідея: реалії 
та перспектив розвитку; вип. 24. – 2012. – С. 73 – 78. 

5. Калиниченко П. А., Рациборинская Д. Н. Защита 
экологических прав в законодательстве Европейского 
сообщества / П. А. Калиниченко, Д. Н. Рациборинская. 
Экологическое право. – 2003. – № 2. – С. 55 – 60.  

6. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості 
в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя  з питань, 
що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція) від 25.06.1998. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_015 

7. Кулько А.В. Правове регулювання охорони довкілля у 
Європейському Союзі : уроки для України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.edu/ 

8. Лозо В.I. Правові основи екологічної політики 
Європейського Союзу : автореферат дис. на здобуття наукового 
ступеня доктора юридичних наук: за спеціальністю 12.00.06 – 
земельне право; аграрне право; екологічне право; 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21114/%201/20-113-118.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21114/%201/20-113-118.pdf
http://www.academia.edu/


природоресурсне право / Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – 34 с.  

9. Микієвич М.М. Європейське право навколишнього 
середовища: навч. посіб. / М. М. Микієвич, А.О. Андрусевич. – 
Львів, 2004. – 256 с. 

10. Микієвич М.М. Міжнародно-правові аспекти 
співробітництва ЄС з третім країнами / М.М. Микієвич.–Л.: 
Львівський національний університет, 2001. – 200с. 

11. Представництво  України  при  Європейському  Союзі. 
Відносини Україна – Європейський Союз: засади розвитку 
відносин між Україною та ЄС. [Електронний ресурс]. – Режим    
доступу :  http://www.ukraine-eu.be 

12. Про затвердження Стратегії інтеграції України до 
Європейського Союзу : Указ Президента України від 11 червня 
1998 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615/98 

13. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року: Закон України від 
21.12.2010 № 2818-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/page2 

14. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/ 

15. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і 
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 
14 червня 1994 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012 

16. Фонарюк Д.В.  Адаптація  українського  законодавства  
дог законодавства ЄС  як  фактор швидкого розвитку 
євроінтеграції Електронний ресурс] /Д.В. Фонарюк. – Режим  
доступу : http://www.intkonf.org›fonaryuk…adaptatsiya… 
evrointegratsiyi 

http://www.ukraine-eu.be/
http://zakon.rada.gov.ua/go/2818-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/2818-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/page2
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012


The article considers some aspects of the adaptation process 
of environmental policy and environmental legislation of Ukraine 
according to environmental policy and environmental law of the 
EU. Special attention is paid to the analysis of environmental 
articles of the Ukraine-European Union Association Agreement 
and mechanisms of implementation of environmental standards and 
norms into Ukrainian legislation and law enforcement practice. 

Key words: environmental policy, principles of the EU’s 
environmental police, legislation of Ukraine in the field of 
environmental protection, adaptation of the environmental 
legislation of Ukraine, Ukraine-European Union Association 
Agreement and others. 

В статье рассматриваются некоторые аспекты 
процесса адаптации экологической политики и экологического 
законодательства Украины в соответствии с экологической 
политикой и правом окружающей среды ЕС. Отдельное 
внимание в статье уделяется анализу экологических 
положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и 
механизмам внедрения экологических стандартов и норм в 
украинское законодательство и правоприменительную 
практику. 
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экологической политики ЕС, законодательство Украины в 
сфере охраны окружающей среды, адаптация экологического 
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