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Проаналізовано застосування термінів, які позначають приведення у відповідність за-застосування термінів, які позначають приведення у відповідність за-
конодавства України до норм права ЄС. З’ясовано послідовність адаптації законодавства у 
сфері поводження з відходами та надано деякі пропозиції щодо удосконалення законодавства 
України у сфері поводження з відходами.
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Невід’ємною складовою загального інтеграційного процесу є світова та євро-
пейська правова інтеграція, що передбачає поступове зближення і гармонізацію 
національних правових систем. Україна після проголошення незалежності шукає 
власне місце у європейських інтеграційних процесах. Головним напрямом зовніш-
ньої політики України та її стратегічним курсом визнано вступ до Європейського 
Союзу (ЄС). Тому ключовим елементом успішної євроінтеграції України є адап-
тація українського законодавства, тобто досягнення певного рівня узгодженості 
українського законодавства із сучасною європейською правовою системою або 
приведення у відповідність законодавства України до стандартів права ЄС [1]. 
Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу полягає 
в поетапному ухваленні та впровадженні законів і підзаконних нормативно-право-
вих актів України, розроблених з урахуванням права Європейського Союзу, також 
у внесенні відповідних змін у чинні правові акти України. 

Проблемі адаптації законодавства України до права ЄС присвячено багато на-
укових публікацій. Зокрема, в цьому напрямку можна виділити праці М. Микієвича, 
В. Мотиля, О. Головко-Гавришевої, В. Муравйова, Н. Малишевої, та ін. Проте саме 
адаптації законодавства у сфері поводження з відходами приділено незначну увагу. 
Серед таких заслуговують на увагу дослідження В. Міщенка та Г. Виговської. 

Серед науковців є різні думки щодо застосування термінів, які позначають 
приведення у відповідність законодавства України до норм права ЄС. Це, зокрема, 
«адаптація», «гармонізація», «апроксимація», «конвергенція» тощо. Вважаємо, що 
визначення термінології є важливим, адже вироблення сталої системи юридичних 
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понять є не лише результатом наукового дослідження, а й необхідною умовою, од-
ним із пріоритетних напрямів правового реформування. Саме така система дасть 
змогу забезпечити зближення законодавства, а також правильно застосовувати 
правові норми.

Зокрема, на думку Н. Железняка, йдеться не про адаптацію національного за-
конодавства до законодавства ЄС, а про наближення, гармонізацію національного 
законодавства із законодавством ЄС [2]. Низка українських науковців досліджували 
це питання, застосовували термін «гармонізація» як узагальнювальний. З огляду 
на те, що ще Угода про співробітництво України з ЄС (УПС) оперувала різними 
термінами на позначення процесу гармонізації, таких як «зближення» (ст. 51, 76), 
«адаптація» (ст. 53, 77), «наближення» (ст. 60), «встановлення еквівалентних норм» 
(ст. 67), [3] інші вчені вважають, що терміни адаптація та гармонізація використову-
ють у законодавстві як синоніми [4]. Капіца Ю. дійшов висновку, що для визначення 
передбаченої в УПС уніфікації законодавства України та ЄС потрібно використо-
вувати термін «наближення». Проте дослідник зазначає, що в праві ЄС вживають 
терміни «наближення» та «гармонізація». «Наближення» нормативно-правової 
бази передбачає досягнення того чи іншого рівня відповідності. «Гармонізація», 
однак, може означати й досягнення певної ідентичності норм права держав-членів 
Євросоюзу через прийняття регламентів ЄС і визначення цілей, єдиних для держав-
членів, через прийняття директив організації [5, С. 19]. 

Поняття гармонізації законодавства визначено також у Словнику термінів і 
понять із міжнародного та європейського права, який видав Інститут законодавства 
Верховної Ради України, як приведення законодавства держав-членів і країн-не-
членів у відповідність до вимог Європейського Союзу на підставі правових актів 
організації. Цей процес може відбуватися у формі адаптації законодавства, імпле-
ментації положень, стандартизації норм тощо [6], проте, з іншого боку, План дій 
«Україна – Європейський Союз» чітко засвідчує необхідність саме гармонізації 
права [7].

Отже, термін «гармонізація» використовують у європейському праві для позна-
чення процесу зближення законодавств держав-членів, коли узгоджуються спільні 
підходи, концепції розвитку національного законодавства, виробляються спільні для 
застосування правові норми. Це швидше взаємний процес між державами-членами, 
який відбувається на рівні Європейського Союзу, використовуючи як засіб первинне 
та вторинне право ЄС [8]. Саме, термін «гармонізація», як стверджує В. Муравйов, 
найадекватніше характеризує мету цього процесу – узгодити національні норми в 
такий спосіб, щоби в обох випадках вони створювали однакові правові умови для 
діяльності суб’єктів господарювання в межах внутрішнього ринку [9].

Проте в Угоді про асоціацію, як і в інших міжнародних угодах ЄС, не міститься 
визначення поняття «гармонізація», хоча у ній приділено особливу увагу гармонізації 
не тільки чинного, а й майбутнього законодавства України з правом ЄС. В угоді лише 



193
Мар’яна Федунь
ISSN 2078-4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014. Випуск 36. Частина 2

містяться традиційні для права Євросоюзу терміни, як-от «зближення», «законо-
давче зближення», «гармонізація», «адаптація», «визнання міжнародних принципів 
і стандартів», «взаємне визнання правил», «транспозиція» тощо [10]. Як і в разі з 
установчими договорами ЄС, на думку В. Муравйова, це може означати, що в Угоді 
йдеться про різні способи реалізації того самого процесу, головною метою якого є 
створення однакових правових умов для суб’єктів співробітництва України та ЄС [9].

Наявність розбіжностей у правильному застосуванні термінології серед уче-
них-юристів є об’єктивним явищем і, як вважає Н. Малишева, спричинена тим, 
що ані в міжнародно-правовій теорії, ані в сучасній правотворчій практиці досі не 
приділяли належної уваги теорії гармонізації законодавства, з’ясуванню базових 
понять і підходів до дослідження цього явища, хоча прикладні аспекти гармонізації 
законодавства є одними з найактуальніших і широко досліджуваних у зарубіжній 
правовій теорії, особливо в сучасному праві ЄС [11].

У вітчизняній юридичній науці та практиці також часто використовують по-
няття «апроксимація» та «конвергенція» [12]. Процес конвергенції передбачає, що 
основні принципи і властивості однієї правової системи відтворюються або інтегру-
ються в іншу правову систему. Враховують особливості цієї іншої правової системи, 
а також необов’язковість ухвалювати абсолютно тотожні положення і норми [13]. 
Наголосимо, що в Угоді про асоціацію трапляється саме термін «конвергенція», 
що свідчить про інтеграцію нашої країни у правовий простір ЄС.

Конвергенція дещо відрізняється від процесу, відомого як «апроксимація», 
який означає впровадження джерел acquis communautaire ЄС так, щоб країна могла 
показати повне і всеохоплювальне дотримання всіх правових зобов’язань, закрі-
плених у праві ЄС. Апроксимацію здійснюють держави-члени ЄС та держави, що 
є кандидатами на членство у ЄС. Апроксимація в контексті вступу є унікальним 
зобов’язанням повністю адаптувати національні закони та підзаконні норматив-
но-правові акти і процедури відповідно до права ЄС для введення в дію всієї сис-
теми права ЄС, що міститься у джерелах acquis communautaire. Не виконавши це 
зобов’язання, держава не може набути членства у ЄС. Головною метою процесу 
апроксимації є повна інтеграція усіх вимог права ЄС у національну правову систему 
так, щоб країна була підготовлена і здатна виконати усі зобов’язання держави-члена 
ЄС [13]. Оскільки ціллю апроксимації є членство, і її використовують у розширенні 
ЄС, вважаємо, що цей термін не можна застосовувати щодо України, тому що вона 
ще не оголошена кандидатом на членство в ЄС.

Конвергенція більше передбачає зближення двох правових систем, ніж досяг-
нення повної відповідності, як це зумовлює апроксимація. Це поступовий процес 
узгодження правового поля держави, систем управління та заходів щодо виконання 
з основними вимогами права ЄС. Вона припускає, що країна може мати власні 
національні пріоритети, виклики та підходи до ресурсів і законодавства. Тому 
конвергенція надає певну гнучкість зобов’язанням країни щодо встановлення цілей 
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та термінів транспозиції і впровадження. Зазначений термін застосовує В. Лозо 
у монографії «Правові основи екологічної стратегії Європейського Союзу» [12].

Проте не завжди можна погодитися з такими твердженнями, оскільки, як за-
свідчує практика діяльності європейських інтеграційних об’єднань, незважаючи 
на застосування різних термінів у праві Євросоюзу та в угодах ЄС із третіми краї-
нами, в цих документах йдеться про той самий процес гармонізації національного 
законодавства відповідно до приписів права спільноти.

В інших офіційних документах також часто використовують термін «адапта-
ція». У Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу, затвердженій законом України від 18 березня 2004 р.  
№ 1629-ІV, зазначено, що адаптація полягає у приведенні законів України та інших 
нормативно-правових актів у відповідність до acquis communautaire [14].

Відповідно до положень Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, 
адаптація полягає у зближенні законодавства України із сучасною європейською 
системою права. Вона передбачає реформування правової системи України та її 
поступове узгодження з європейськими стандартами [15]. 

З цього приводу академік Ю. Шемшученко зазначає: «Під адаптацією розумі-
ють систему односторонніх заходів, що вживаються державами, які мають намір 
вступити до ЄС, з метою приведення своїх законодавчих систем та адміністративної 
практики у відповідність із обов’язковим мінімумом законодавства ЄС» [16]. 

Питання правильності застосування терміна щодо процесу, який триває в Укра-
їні, неодноразово розглядали і в Центрі європейського і порівняльного права при 
Міністерстві юстиції України. Його експерти дійшли висновку, що «в процесі 
досягнення принципової адекватності законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу варто вживати термін «адаптація», оскільки він має ширше 
значення, ніж гармонізація, і, що найголовніше, охоплює процес гармонізації» 
[17]. Отже, аналізуючи розвиток зарубіжної та вітчизняної правової думки, ми 
вважаємо, що найбільш вдалим буде  використання терміна «адаптація» для цього 
процесу з огляду також і на те, що Україна не є державою-членом Європейського 
Союзу, не бере участі в нормотворчих процесах на рівні ЄС, і процес наближення 
її законодавства до законодавства ЄС має більше однобічний характер.

Екологічна політика України стосовно адаптації законодавства щодо відхо-
дів формується як складова правової реформи та спрямована на забезпечення 
обов’язкового врахування вимог законодавства ЄС, створення відповідних умов 
для інституційного, фінансового, науково-освітнього процесу адаптації, підготовки 
кваліфікованих спеціалістів у цій сфері.

Сьогодні адаптація законодавства України до законодавства ЄС відбуваєься 
відповідно до положень Закону України «Про Загальнодержавну програму адапта-
ції законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня  
2004 р. № 1629-IV [14] (далі – Загальнодержавна програма).
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Загальнодержавна програма охоплює основні аспекти процесу адаптації зако-
нодавства, зокрема: етапи імплементації та цілі першого етапу реалізації програми 
(2004–2007 роки, 14 січня 2009 р. Законом України № 852-VI «Про внесення зміни 
до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу» продовжено до кінця терміну дії УПС); послідовність про-
цесу адаптації; інституційний механізм, а також – повноваження Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України [18]. 

Загальнодержавна програма поєднує елементи стратегії і залишається робочим 
документом. Вона визначає стратегічну мету процесу адаптації законодавства Укра-
їни – відповідність вимогам ІІІ-го Копенгагенського та Мадридського критеріїв, а 
також визначає загальний механізм процесу адаптації [18].

Адаптація законодавства у сфері поводження з відходами – складний процес, 
тому важливе чітке його планування. На нашу думку, можна виділити таку по-
слідовність здійснення адаптації законодавства у сфері поводження з відходами:

−	 визначення актів acquis communautaire1, що регулюють правовідносини у 
такій сфері;

−	 переклад визначених актів європейського законодавства щодо поводження 
з відходами українською мовою;

−	 комплексний порівняльний аналіз нормативно-правових актів щодо відходів 
і поводження з ними;

−	 розроблення рекомендацій стосовно адаптації законодавства України з acquis 
communautaire;

−	 визначення переліку законопроектних робіт у цій сфері;
−	 підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів, включених 

до переліку законопроектних робіт у зазначеній сфері, та їхнє ухвалення;
−	 моніторинг виконання та контроль законодавчих механізмів.
Для забезпечення взаємодії органів державної влади та недержавних інституцій 

під час виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства Украї-
ни до законодавства Європейського Союзу, розробки пропозицій щодо розвитку 
співробітництва з Європейським Союзом у сфері адаптації законодавства України 
до законодавства ЄС, а також забезпечення формування єдиних підходів до про-
вадження діяльності з адаптації законодавства України до законодавства ЄС було 
створено Координаційну Раду з адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу. Із 6-го засідання, яке відбулося 9 березня 2010 р. з метою 
забезпечення систематизації, послідовності та плановості роботи у сфері адаптації, 

1 Аcquis communautaire в дослівному перекладі з французької – ,,надбання Співтовариства”. 
Цей термін відображає особливості правової природи Європейського Союзу і фактично є правовою 
системою Європейського Союзу, яка включає акти законодавства Європейського Союзу (але не 
обмежується ними).
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вона схвалила Прогресивний план адаптації законодавства України до законодавства 
ЄС, який був доповнений у 2012 р. [19] (далі – Прогресивний план). Відповідно до 
цього плану, упродовж п’яти років після набуття чинності Угодою про асоціацію 
між Україною та ЄС передбачено підготовку проектів нормативно-правових актів 
щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів, зокрема, Закону України 
«Про відходи» від 5 березня 1998 р. № 187/98 (щодо впровадження п’ятиступеневої 
ієрархії пріоритетів у вирішенні питань поводження з відходами) та підготовку нор-
мативно-правового акта щодо створення та ведення відповідних публічних реєстрів 
усіх суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами (пере-
візників, операторів утилізації та видалення, їхніх дилерів і посередників у галузі 
поводження з відходами) [19]. Проте з метою адаптації з Директивою 2008/98/EC 
у законодавство України про відходи потрібно внести суттєві зміни. Це особливо 
стосується застосування термінів і понять. Зокрема, немає визначення «повторне 
використання», «підготовка до повторного використання», «біовідходи», «відпра-
цьоване мастило», «роздільне збирання», «запобігання утворенню» та ін.). Потрібно 
доповнити та змінити термінологію, визначену в законодавстві України, зокрема, 
з питань, що стосуються окремих видів відходів та операцій поводження з ними, 
а також критеріїв визначення небезпечних відходів і їхньої класифікації. Важливо 
закріпити норму, яка би стосувалась вжиття заходів перед тим, як речовина, матеріал 
або продукт стане відходами, що зменшать кількість відходів, з охопленням тих, 
що утворені після переробки продуктів. Упровадження принципу безвідходних чи 
маловідходних технологій1 теж стало б важливим напрямом у вирішенні проблем 
поводження з відходами на шляху адаптації до законодавства ЄС.

Загалом можна стверджувати, що в Україні, хоча і виконують певні дії щодо 
наближення законодавства до вимог ЄС, проте цей процес, на нашу думку, дуже по-
вільний. Крім того, європейське законодавство періодично змінюється та вдосконалю-
ється, тому Україні треба якнайшвидше докласти значних зусиль для імплементації 
європейських стандартів щодо поводження з відходами у національне законодавство.
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The approximation of Ukrainian legislation to the EU legislation means adoption and 
implementation of laws and legal acts of Ukraine, elaborated on the basis of the European Union 
standards, and making appropriate amendments to existing legal acts of Ukraine. Issues concerning 
the correctness of this process that goes on in Ukraine are considered among scientists, lawyers in 
a variety of modes. This article examines the usage of the relevant terminology denoting aligning 
legislation of Ukraine to EU law with the particular attention to the field of the waste management. 
It provides the necessary links between the adoption of the EU-stanadard approximated legislation 
on the waste management for the Ukrainian realities and provides some suggestions for the 
improvement of the relevant legislative basis already existing in Ukraine in the field of waste 
management. F.e. it is stated that in order to adapt the Ukrainian waste law regulations to the 
provisions of the Directive 2008/98 / EC the significant changes need to be introduced. This applies 
especially to the use of terms and concepts, which are lacking the Ukrainian legislative acts on the 
waste and waste managment. In particular, there Ukrainian legidslation lacks some definition, such 
as «reuse», «preparation for reuse», «bio-waste», «waste oil», «separate collection», «education 
for prevention», and other key concepts which are embedded into the European legal standards 
. It is necessary to amend and change the terminology defined in the Ukrainian legislative acts, 
including issues relating to certain types of operations and waste handling, and the criteria for 
the definition of hazardous wastes and their classification. It is important to consolidate the rules 
which would regulate the issues connected with reduction of waste, including those created after 
processing products.

Generally we can conclude that in Ukraine certain actions are already regulated and sometimes 
the Ukrainian regulation on the waste management is EU-conform, however this process is, in 
our opinion, very slow. 

It needs also to be stressed that the EU law on waste management changes periodically and 
improves. As examples are to be mentioned the Proposal for the  Directive 2014/0201, which 
replaces Directive 2008/98/EC on waste and Directive 1999/31/ EC on the landfill of waste, as 
well as four other directives. These constant changes and improvements on the EU level can 
lead to slowing-down the adaptation process and create problems in the implementation certain 
provisions of EU Directives in Ukraine. 

Thus, the policy of Ukraine concerning approximation of its legislation on waste and waste 
management has to forme a integral part of legal reforms and with an aim to provide mandatory 
consideration of the EU legal standards in this area, creating the necessary conditions for 
institutional, financial, scientific and educational process of the adaptation, training of qualified 
specialists in the area of the EU Environmental law issues.

Key words: adaptation, waste, the EU waste management.
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Адаптация законодательства Украины к законодательству Европейского Союза заклю-
чается в поэтапном принятии и внедрении законов и подзаконных нормативно-правовых 
актов Украины, разработанных с учетом права Европейского Союза, также во внесении со-
ответствующих изменений в действующие правовые акты Украины. Вопрос правильности 
применения термина относительно процесса, который проходит в Украине, неоднократно 
рассматривался среди ученых-юристов и встречается в различных нормативных актах. В 
статье анализируется применение терминов, обозначающих приведения в соответствие зако-
нодательства Украины с нормами права ЕС. Выделяется последовательность осуществления 
адаптации законодательства в сфере обращения с отходами и предоставляются некоторые 
предложения усовершенствования законодательства Украины в сфере обращения с отхода-
ми. В частности, с целью адаптации Директиве 2008/98 / EC в Закон Украины об отходах 
нужно внести существенные изменения. Это особенно касается применения терминов и 
понятий. В частности, отсутствуют определения «повторное использование», «подготовка 
к повторному использованию», «биоотходы», «отработанное масло», «раздельный сбор», 
«предотвращение образования», и другие. Необходимо дополнить и изменить терминоло-
гию, определенную в законодательстве Украины, в частности по вопросам, касающимся 
отдельных видов отходов и операций обращения с ними, а также критерии определения 
опасных отходов и их классификации. Важно закрепить норму, которая бы касалась вне-
дрения мероприятий перед тем, как вещество, материал или продукт станет отходами, 
уменьшат количество отходов, включая те, что образованы после переработки продуктов.

В целом можно утверждать, что в Украине, хотя и выполняются определенные действия 
по приближению законодательства к требованиям ЕС, однако этот процесс, по нашему 
мнению, очень медленный. Кроме этого, европейское законодательство периодически меня-
ется и совершенствуется, примером, является предложение Директивы 2014/0201, которая 
заменяет Директиву 2008/98 / ЕС об отходах и Директива № 1999/31 / ЕС о захоронении 
отходов, а также еще четырех других директив.

Это может привести к торможению процесса адаптации, а также создать проблемы на 
пути внедрения некоторых положений Директивы ЕС. Поэтому Украине нужно быстрее 
приложить значительные усилия для имплементации европейских стандартов обращения 
с отходами в национальное законодательство.

Итак, политика Украины по адаптации законодательства об отходах формируется как 
составляющая правовой реформы и направлена   на обеспечение обязательного учета требова-
ний законодательства ЕС, создания соответствующих условий для институционального, фи-
нансового, научно-образовательного процесса адаптации, подготовки квалифицированных 
специалистов в этой сфере.

Ключевые слова: адаптация, отходы, Европейский Союз, обращение с отходами.


