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ДОцІЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВцІВ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Останніми роками розвиток українського сус-
пільства пов’язаний  з прагненням України набу-
ти членства в ЄС. Обраний шлях може потенційно  
сприяти розвитку багатьох сфер життя, зокрема еко-
номіки, виробництва, науки, освіти тощо.

Євроінтеграцію України ускладняють багато чин-
ників, одним з яких є впровадження системи євро- 
пейських стандартів у сфери життя. Складність впро-
вадження пов’язана з тим, що як у населення загалом, 
так і у фахівців не завжди є компетенція щодо вико-
ристання документів ЄС.

Одним із важливих кроків щодо покращення рівня 
компетенції фахівців з використання документів ЄС у 
професійній діяльності є впровадження у вищу освіту 
України дисциплін, які на них базуються. Підготов-
ка фахівців у ВНЗ супроводжується використанням  
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нормативних документів, адже вища освіта є про-
фесійно зорієнтованою та наближеною до практич-
ною діяльності. Одним навантаженим нормативною 
базою напрямом є підготовка інженерів-екологів. Їх 
специфіка полягає у використанні стандартів, норма-
тивів, що поєднана з необхідністю знання міжнарод-
них договорів, пов’язаних з лімітуванням забруднень 
навколишнього середовища та іншими нормативними 
документами.

Отже, якісна підготовка інженерів-екологів є до-
сить важливим аспектом. Основний напрям діяльнос-
ті інженерів-екологів – це розроблення технологій, 
що супроводжуються еколого-економічним ефектом і 
впливають як на зменшення забруднення навколиш-
нього середовища, так і на оптимізацію технологій 
для отримання більш якісної продукції з меншою  
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кількістю відходів, а також контроль наявних та інно-
ваційних технологій (аудит та експертиза). Кожен із 
цих напрямів діяльності базується на нормативній базі.

Для того, щоб підготувати інженера-еколога, який 
був б компетентним щодо використання нормативних 
документів для модернізації підприємств, екологіч-
ного аудиту, розроблення нових технологій та облад-
нання. Також необхідно проводити його підготовку, 
базуючись на нормативах, стандартах, міжнародних 
договорах і документах інтернаціонального характе-
ру, зокрема документів ЄС.

Діяльність інженерів-екологів впливає на еколо-
гічність виробництв і на якість та безпеку отриманого 
продукту, що потребує адаптації до вимог ЄС. Таким 
чином, підготовка фахівців екологів, які здатні вико-
ристовувати документи ЄС у своїй діяльності, є важ-
ливим кроком для євроінтеграції України. 

Основні документи ЄС поділяються на чотири 
типи: регулювання, директиви, рішення та комуніка-
ції. Вони є офіційними документами ЕК та впливають 
на розвиток країн-членів ЄС. Детальну інформацію 
про типи документів подано в таблиці 1 [4]. Окрім 
цих документів, ЕК розробляє документи інструкцій-
ного або інформаційного характеру.

Враховуючи вищесказане, обсяг матеріалів, які 
формують нормативну базу ЄС, є значною. Отже, 
доцільно розглянути деякі важливі документи, що 
можуть бути актуальними для підготовки інжене- 
рів-екологів.

Важливим для підготовки фахівців є огляди за-
конодавства. Для підготовки інженерів-екологів 
харчового спрямування актуальним є огляд законо-
давства політики ЄС, виданий 15 червня 2015 р., що 
пов’язано з регулюванням поводження з харчовими 
відходами у країнах-членах ЄС [4]. Доцільно зазна-
чити, що законодавча база ЄС, пов’язана з харчови-
ми відходами, охоплює 53 нормативних документа.  
Запропоновано класифікувати її на такі групи:

 • законодавство, спрямоване на регулювання
утворення харчових відходів.

 • законодавство, спрямоване на регулювання
системи управління харчовими відходами.

 • законодавство, спрямоване на регулювання
скорочення харчових відходів.

 • законодавство, спрямоване на оптимізацію ви-
користання харчових продуктів.

 • законодавства комплексного спрямування [4].
Доцільно акцентувати на тому, що Україна – це 

країна, на території якої розташована Чорнобильська 
АЕС. Відповідно до цього законодавство ЄС перед-
бачає особливі умови ввезення харчової продукції з 
території України. З метою врегулювання відносин 
між ЄС та країнами, розташованими поблизу Чорно-
бильської зони, ЄС впровадив регламент комісії (ЄС) 
№ 1661/1999 [2]. 

Доцільно зазначити, що відповідно до ст. 4 Регла-
менту (ЄЕС) № 737/90, держави-члени також повинні 
здійснювати перевірку товарів, що надходять з третіх 
країн [1].

Кожен вантаж, що має вагу більше 10 кг свіжого 
продукту або відповідає його еквіваленту, є предме-
том систематичної експертизи. Продукти, які мають 
сертифікат, що відповідає нормам ЄС, можуть бути 
дозволені до вільного обігу в ЄС.

У разі виявлення невідповідності продуктів мак-
симальним дозволеним рівням, компетентні органи 
держави-члена можуть вимагати, щоб  імпортований 
продукт було знищено або повернутий в країну похо-
дження [2].

До того ж, ЄС розробляє інформаційні докумен-
ти, призначені для використання у практичній діяль- 
ності. Важливим документом, що призначено для 
використання у практичній діяльності, є EIPRO 
(Environmental Impact of Products). EIPRO вивчає 
основні аспекти побудови життєвого циклу продукції, 
аналізує його.

Метою зазначеного документу (проекту) є визна-
чення продуктів, що мають більший вплив на навко-
лишнє середовище впродовж їх життєвого циклу: від 
виробництва до утилізації. Запропонований аналіз  

Таблиця 1
Типи документів ЕК

Типи документів Опис

Технічний регламент 
(Regulation)

Технічний регламент – законодавчий акт ЄС, що є терміновим до виконання як закон в усіх 
державах-членах. Коли регулювання набують чинності, то замінюють національні закони, які 
стосуються тієї сфери, що й регулювання

Директиви (Directive)
Директива – законодавчий акт ЄС, який не замінює закони, однак, її зміст повинен бути пере-
несений у зміст національних законів країн-членів. Зазвичай держави-члени повинні замінити 
свої закони, щоб правильно застосовувати директиви

Рішення (Decision) Рішення – юридичний акт, який є обов’язковим для тих держав-членів або осіб, до яких воно 
адресовано. Не кожне Рішення ЄС є підставою для розроблення нових національних законів

Комуніке та ко-
мунікації (COM 

Documents)

Комуніке та комунікації – це документи пропозиції та інші акти, прийняті в рамках законодав-
чої процедури. Вони можуть мати форму повідомлення, рекомендації, звіту, офіційних доку-
ментів
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доцільно аналізувати з метою оптимізації виробни-
чих процесів у цій сфері на всіх рівнях. У документі  
викладено шляхи ідентифікації продуктів, які мають 
найбільший вплив на навколишнє середовище [3].

Таким чином, використання запропонованих до-
кументів є важливим для розвитку системи освіти для 
підготовки інженерів-екологів на шляху до євроінте-
грації.
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