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Змвліхля нмйірзка пуфаплмї 
Укоаїлз ланоавйдла ла номудп втм-
гедлля гм євомндипщкмгм ілрдгоа-
уіилмгм номпрмоу, цм нігрвдогеуєрщ-
пя нозилярряк  Закмлу Укоаїлз 
―Пом оарзсікауіы Угмгз ном апмуіа-
уіы кіе Укоаїлмы, ж мглієї прмомлз, 
ра Євомндипщкзк Смыжмк, Євомнди-
пщкзк пніврмваозпрвмк ж армклмї 
длдогії і їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, 

ж ілхмї прмомлз‖ [1]. Рдайіжуыфз пвмї 
ноаглдлля бурз взжлалмы євомнди-
пщкзкз наорлдоакз, взкмлуыфз укм-
вз уієї Угмгз, укоаїлпщка гдоеава 
жкухдла аганруварзпя гм взкмг Єв-
омндипщкмгм Смыжу, номвмгзрз нмйі-
рзфлі, пмуіайщлм-дкмлмкіфлі, ноавмві 
ра ілпрзрууіилі одсмокз, гмрозкува-
рзпя взжлалзт кіелаомглзт нозл-
узнів пнівноауі, нозилярзт в коаї-
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лат-фйдлат Євомндипщкмгм Смыжу. 
Оглзк іж ндопндкрзвлзт ланояків 
нмкоацдлля дкмлмкіфлзт віглмпзл, 
рмогівйі, ілвдпрзуіи ра гмбомпмвіплмї 
кмлкуодлуії, ла лах нмгйяг, кмед 
бурз роалпкмогмллд ра кіеодгімла-
йщлд пнівомбірлзурвм. Вігнмвіглм 
―Євомна Рдгімлів‖, як фапрм лажзва-
ырщ Євомндипщкзи Смыж пщмгмглі, 
взжлафає пакд ракд пнівомбірлзурвм 
ноімозрдрлзкз хйятакз вжаєкмгії 
оіжлзт одгімлів, лджайделм віг їт 
гдоеавлмї нозлайделмпрі. 

Воатмвуыфз пкйаглі укмвз, в 
якзт мнзлзйапщ Укоаїла, ваейзвзк 
ілпроукдлрмк омжвзрку бійщхмпрі 
одгімлів, кіпр і рдозрмоіайщлзт гом-
каг є роалпкмогмллд пнівомбірлзур-
вм у оіжлзт смокат кіердозрмоіайщ-
лмї пнівноауі, і лд йзхд рзт, цм кд-
еуырщ іж пупіглікз коаїлакз абм 
каырщ упрайдлі віглмпзлз ж рдозрм-
оіайщлзкз наорлдоакз в ілхзт коаї-
лат. Опмбйзвм ущмгм нмродбуырщ, ла 
лах нмгйяг, птіглі одгімлз Укоаїлз, 
цм вроарзйз пвмї жв’яжкз влапйігмк 
жбомилмгм кмлсйікру ла Стмгі. На 
пщмгмглі, могалакз гдоеавлмгм 
уноавйілля буйз жомбйдлі ндвлі ком-
кз в галмку ланоякку, в р.ф. і в жа-
кмлмгавфіи псдоі. Наеайщ, їт кмела 
вваеарз лдгмпрарлікз. У жв’яжку ж 
узк взлзкає нмродба у одсмокувал-
лі ра нігвзцдллі дсдкрзвлмпрі іплу-
ыфмї жакмлмгавфмї бажз, а ракме нм-
гайщхмї її аганрауії гм жакмлмгавпрва 
Євомндипщкмгм Смыжу. 

Тдмодрзфлі мплмвз ра ноавмві жа-
пагз роалпкмогмллмгм ра кіеодгім-
лайщлмгм пнівомбірлзурва гмпйігеу-
вайзпя у ноауят М. Баикуоармва, 
М. Буомкдлпщкмгм, Ф. Вацука, 
Я. Майзка, Н. Мікуйз, В. Ммлапрз-
олмгм, О. Сухка, І. Сругдллікмва, 
В. Тмйкмвалмва ра ілхзт сатівуів у 
псдоат кіелаомглмгм ноава, одгімла-
йщлмї дкмлмкікз, гдоеавлмгм уноав-
йілля рмцм. Наукмвуякз взжлафдлі 
нмлярря, нозлузнз, нозфзлз взлзк-
лдлля роалпкмогмллмгм ра кіеодгім-
лайщлмгм пнівомбірлзурва; нзралля 
имгм одгуйывалля. Поз ущмку, пйіг 
жажлафзрз, цм лаявлі гмпйігедлля лд 
кіпрярщ номнмжзуії цмгм кмейзвмп-

рди взтмгу іж пзруауії, цм пкйайапя 
іж роалпкмогмллзк пнівомбірлзурвмк 
у нівліфлм-птіглзт одгімлат Укоаїлз.  

Мдрмы уієї праррі є жгіиплзрз 
алайіж лаукмвзт ноаущ, фзллмгм жа-
кмлмгавпрва, ноакрзкз имгм жапрмпу-
валля ра взжлафзрз номбйдкз жайу-
фдлля гдмгоасіфлм віггайдлзт одгім-
лів Укоаїлз гм євомілрдгоауіилзт 
номудпів хйятмк роалпсмокауії роа-
лпкмогмллмгм пнівомбірлзурва в лм-
взи смокар кіелаомглзт віглмпзл.  

У вігнмвіглмпрі жі пр. 1 Рмжгійу 1 
Закмлу Укоаїлз ―Пом роалпкмогмллд 
пнівомбірлзурвм‖ ніг роалпкмогмл-
лзк пнівомбірлзурвмк пйіг омжукірз 
пнійщлі гії, пноякмвалі ла впралмв-
йдлля і нмгйзбйдлля дкмлмкіфлзт, 
пмуіайщлзт, лаукмвм-рдтліфлзт, дкм-
ймгіфлзт, куйщруолзт ра ілхзт віг-
лмпзл кіе рдозрмоіайщлзкз гомка-
гакз, їт нодгправлзущкзкз могала-
кз, кіпудвзкз могалакз взкмлавфмї 
вйагз Укоаїлз ра рдозрмоіайщлзкз 
гомкагакз, вігнмвіглзкз могалакз 
вйагз ілхзт гдоеав у кдеат кмкнд-
рдлуії, взжлафдлмї їт лауімлайщлзк 
жакмлмгавпрвмк. Закмл ракме взжла-
фає пуб’єкрів і уфаплзків роалпкмо-
гмллмгм пнівомбірлзурва, гм якзт 
вігнмвіглм віглмпзрщ рдозрмоіайщлі 
гомкагз, їт нодгправлзущкі могалз, 
кіпудві могалз взкмлавфмї вйагз 
Укоаїлз, цм вжаєкмгіырщ ж рдозрмоі-
айщлзкз гомкагакз ра вігнмвіглзкз 
могалакз вйагз ілхзт гдоеав у кд-
еат пвмєї кмкндрдлуії,  впралмвйдлмї 
фзллзк жакмлмгавпрвмк ра угмгакз 
ном роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм; 
ыозгзфлзт ра сіжзфлзт мпіб, гом-
кагпщкі могаліжауії, цм бдоурщ уфапрщ 
у роалпкмогмллмку пнівомбірлзурві, 
лагійяыфз їт ндвлзкз нмвлмваедл-
лякз [2]. Сйіг жажлафзрз, цм жакм-
лмгавдущ лд взжлафає кіеодгімлайщлд 
пнівомбірлзурвм, рмгі як цмгм роалп-
кмогмллмгм пнівомбірлзурва впд 
бійщх-кдлх водгуйщмвалм. В Закмлі 
лд жажлафдлм нмймедлля прмоіл нм 
віглмхдллы гм кмогмлу, а уд мжла-
фає, цм вігнмвіглм гм роакрувалля, 
цм кіпрярщ євомндипщкі ноавмві акрз 
роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм км-
ед карз алаймгіфлі смокз, ілпроукд-
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лрз ра кдталіжкз одайіжауії, як і кі-
еодгімлайщлд. 

Снзоаыфзпщ ла акрз Євомндипщ-
кмгм Смыжу жажлафзкм, цм і ндохзи, 
і гоугзи взг пнівомбірлзурва є пкйа-
гмвмы пзпрдкз кіелаомглзт віглм-
пзл ра дйдкдлрмк одгімлайщлмгм омж-
взрку. На лаху гукку, кіеодгімла-
йщлд пнівомбірлзурвм – уд ужагайщ-
лдлд нмлярря, рмгі як роалпкмогмллд 
– уд мкодкі смокз ндохмгм. Міела-
омглд ноавм взжлає ілпрзрууіилзи 
таоакрдо одгімлайщлмї роалпкмогмл-
лмї мгзлзуі, цм лагійяє її ндвлзк 
кмймк ноав ра мбмв’яжків.  

В мплмвлмку омжвзрмк роалпкмо-
гмллмгм пнівомбірлзурва бажуєрщпя 
ла вжаєкмужгмгедллі ра нмєглаллі 
ілрдодпів имгм пуб’єкрів ра уфаплзків, 
які каырщ пнійщлзи кмогмл ж коаїла-
кз-фйдлакз Євомндипщкмгм Смыжу. 
Дйя ракзт рдозрмоіи вігкозваєрщпя 
уійзи пндкро кмейзвмпрди: взтіг ла 
євомндипщкі озлкз рмваоів і нмпйуг, 
мрозкалля гмгаркмвзт ілвдпрзуіи і 
р.н., взкмозпрмвуыфз кдталіжкз роа-
лпкмогмллмгм пнівомбірлзурва ра 
аганрауії євомндипщкмгм жакмлмгав-
прва у псдоі одгімлайщлмї нмйірзкз.  

Дієвмы могаліжауіилмы смокмы 
роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва є 
євомодгімлз. Закмл Укоаїлз ―Пом 
роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм‖ вз-
жлафає євомодгімл як могаліжауіилу 
смоку пнівомбірлзурва агкіліпроа-
рзвлм-рдозрмоіайщлзт мгзлзущ євом-
ндипщкзт гдоеав, цм жгіиплыєрщпя 
вігнмвіглм гм гвм- абм багармпрмомл-
літ угмг ном роалпкмогмллд пнівом-
бірлзурвм [2]. У номудпі ракмгм пнів-
омбірлзурва агкіліпроарзвлм-рдозрм-
оіайщлі мгзлзуі, мб’єглуыфз пвмї 
жупзййя в оіжлмкалірлзт ланоякат, 
акрзвіжуырщ ілвдпрзуіилу гіяйщліпрщ, 
вжаєкмвзгіглд рмогмвдйщлм-дкмлм-
кіфлд пнівомбірлзурвм ж пупіглікз 
гдоеавакз, які є фйдлакз євомодгім-
лів. 

Нд кдлх ваейзвзк є омжвзрмк 
роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва і 
жа уфапрі рдозрмоіи, які лд каырщ 
пнійщлзт кмогмлів ж коаїлакз-
фйдлакз Євомндипщкмгм Смыжу. У 
ракзт рдозрмоіи, ла пщмгмглі взлзкає 

лзжка номбйдк. Оглзк іж ланояків 
взоіхдлля, ла лах нмгйяг, є роалп-
смокауія роалпкмогмллмгм пнівомбі-
рлзурва у кіеодгімлайщлд. Ндмбтіг-
ліпрщ жгіиплдлля ракмї роалпсмокауії 
нігрвдогеує мпмбйзву акруайщлмпрі 
галмї номбйдкз гйя рдозрмоіи вігга-
йдлзт віг Євомндипщкмгм Смыжу ра 
мплмвлзт роалпнморлзт омжв’яжмк. 
Нанозкйаг, Сукпщка мбйапрщ, ла рд-
озрмоії якмї првмодлм євомодгімл 
―Яомпйавла‖, яка коік взцджгагалзт 
номбйдк, ракме мбкдедла у пнівноа-
уі ж мгйягу ла рд, цм мплмвлі одайщлі 
ра нмрдлуіилі наорлдоз у роалпкмо-
гмллмку пнівомбірлзурві (Бійгмомг-
пщка, Боялпщка ра Куопщка мбйапрі 
Рмпіипщкмї Фдгдоауії) взявзйзпя 
пкйагмвмы фапрзлмы коаїлз-
агодпмоа, яка нмоухзйа рдозрмоіайщ-
лу уійіпліпрщ Укоаїлз і номгмвеує 
жбомилзи кмлсйікр ла Стмгі.  

Євомодгімл ―Яомпйавла‖ првмод-
лзи 24 квірля 2007 омку в оаккат 
Угмгз кіе Сукпщкмы ра Куопщкмы 
мбйапрякз. Айд, гм рмгм фапу, нмкз 
лд бугд взоіхдлм нзралля кмлсйік-
ру, гмвмозрз ном нмлмвйдлля омбмрз 
євомодгімлу ―Яомпйавла‖ лдкає пдл-
пу. Поз ущмку, одпуопз лаявлі, нйа-
рсмока првмодла, ілпрзрууіила пзп-
рдка іплує, а одгімл нмродбує гмгар-
кмвмгм прзкуйывалля гм омжвзрку. В 
пвмы фдогу, лаявліпрщ Угмг ном гмв-
гмпромкмвд рмогмвдйщлм-дкмлмкіфлд, 
лаукмвм-рдтліфлд і куйщруолд пнів-
омбірлзурвм Сукпщкмї мбйапрі іж од-
гімлакз гвмт коаїл-фйдлів Євомнди-
пщкмгм Смыжу: Лзрвмы ра Пмйщцды, 
вігкозває кмейзвіпрщ гммноауывал-
ля галзт угмг гм оівля кіеодгімла-
йщлмгм пнівомбірлзурва. Оред, нмп-
рає лдмбтігліпрщ роалпсмокувалля 
іплуыфмгм роалпкмогмллмгм пнівомбі-
рлзурва у кіеодгімлайщлд.  

Познзлдлля пнівноауі в оаккат 
євомодгімлу ―Яомпйавла‖ буйм нзрал-
ляк фапу, лавірщ жа укмвз вігпурлмпрі 
віипщкмвмї агодпії ж бмку РФ. Агед, 
мфдвзглм, цм лдвдйзка кійщкіпрщ ода-
йіжмвалзт номдкрів кмгйа бурз пноз-
фзлдла вігпурліпры гмпрарлщмї сілал-
пмвмї бажз. Євомодгімл ―Яомпйавла‖ 
лд кав кмейзвмпрди гйя гмгаркмвмгм 
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сілалпувалля ж смлгів омжвзрку Єв-
омндипщкмгм Смыжу фдодж вігпурліпрщ 
у имгм пкйагі одгімлу коаїлз-фйдла 
ЄС [3]. Фулкуімлувалля ілхзт євом-
одгімлів, жа уфапрі укоаїлпщкмї прмом-
лз ра наорлдоа ж бмку Євомндипщкмгм 
Смыжу, пвігфзрщ ном кмейзвіпрщ 
мрозкалля ракмгм сілалпувалля. Зм-
кодка, Закаонарры уд гмжвмйзйм жа-
йуфзрз гмгаркмвд сілалпувалля ла 
пуку 300 рзп. євом у 2002-2004 оо. жа 
номгоакмы CADSES – нмкоацдлля 
роалплауімлайщлмгм пнівомбірлзурва 
в Цдлроайщліи ра Цдлроайщлм-
Стігліи Євомні; 10,5 кйл. євом жа 
номгоакмы TACIS – Євомндипщкмгм 
Смыжу ла гмнмкмгу лмвзк лджайде-
лзк гдоеавак Стіглмї Євомнз і 
Цдлроайщлмї Ажії; 23,2 кйл. євом жа 
номгоакмы ENPI – Євомндипщкзи 
ілпроукдлр наорлдопрва ра пупігпрва 
[4, п. 136]. Уфапрщ ―Яомпйавлз‖ у га-
лзт номдкрат буйа лдкмейзвмы.  

Опраллі омкз, нігнозєкпрва одгі-
млу, цм буйз жмоієлрмвалі жгдбійщ-
хмгм ла озлмк жбуру пупіглщмї гдо-
еавз, взкухдлі жлатмгзрз лмві 
хйятз одайіжауії вйаплмї номгукуії 
ла жмвліхліт озлкат. Чапрм уд пу-
номвмгеуєрщпя лд йзхд гмгаркмвмы 
пдорзсікауієы номгукуії, а і, лавірщ, 
ндодномсійывалляк взомблзурва. 
Окоік, вжаєклзт палкуіи Укоаїлз ра 
РФ, внйзв ла ндодмоієлрауіы жмвлі-
хлщмрмогмвдйщлзт нмрмків кав нмфа-
рмк сулкуімлувалля Змлз війщлмї 
рмогівйі ж Євомндипщкзк Смыжмк. 
Пмпзйдлля палкуіи нм віглмхдллы 
гм омпіипщкзт кмкналіи, якд вігбуйм-
пя мпраллік фапмк ра кмейзвмпрі 
дкпнморлзт нмправмк гм коаїл Євом-
ндипщкмгм Смыжу в оаккат квмр прає 
гмгаркмвзк аогукдлрмк цмгм лдмб-
тіглмпрі ндодсмокарувалля роалпкм-
огмллмгм пнівомбірлзурва Сукпщкмгм 
одгімлу ла кіеодгімлайщлд іж одгім-
лакз пупігліт коаїл-фйдлів Євомнди-
пщкмгм Смыжу. Хаоакрдозпрзка нмрм-
флмгм пралу пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм 
омжвзрку одгімлів гмвмозрщ ном ―ага-
нрауіилзи‖ ндоімг, якзи кмела вз-
кмозпрарз гйя рмгм, цмб мрозкарз 
гмгаркмвзи жзпк віг лмвзт кмейзвм-
прди.  

Наявліпрщ Угмг ном гмвгмпром-
кмвд рмогмвдйщлм-дкмлмкіфлд, лаукм-
вм-рдтліфлд і куйщруолд пнівомбірлз-
урвм іж одгімлакз гвмт коаїл-фйдлів 
Євомндипщкмгм Смыжу: Лзрвмы ра 
Пмйщцды, вігкозває кмейзвіпрщ 
гммноауывалля галзт угмг гм оівля 
кіеодгімлайщлмгм пнівомбірлзурва. 
Опмбйзвм ваейзвзк галд нзралля 
кмед бурз у кмлрдкпрі мрозкалля 
гмгаркмвмгм сілалпувалля іж смлгів 
прзкуйывалля одгімлайщлмгм омжвз-
рку Євомндипщкмгм Смыжу. Бджндод-
флм, сілалпмвд жабджндфдлля є вае-
йзвмы пкйагмвмы омжвзрку роалпкм-
огмллмгм пнівомбірлзурва. Злафлу 
омйщ в номудпі сілалпувалля вігіг-
оаырщ Помгоакз Тоалпкмогмллмгм 
Снівомбірлзурва Євомндипщкмгм Іл-
проукдлру Супігпрва ра Паорлдопрва 
(ПТС ЄІСП). З ілхмгм бмку, омжкіо 
жайуфдлзт одпуопів в оаккат взцд-
жгагалзт номгоак, гає нігправз првд-
огеуварз, цм жа мпраллі омкз уфапрщ 
у впіт гмпрунлзт номгоакат роалпкм-
огмллмгм пнівомбірлзурва ЄІСП 
нозикайз укоаїлпщкі одгімлз, які 
каырщ пнійщлзи кмогмл ж коаїлакз 
Євомндипщкмгм Смыжу. Така пзруауія 
гає гмгаркмві нігправз лдмбтіглмпрі 
ндодсмокарувалля роалпкмогмллмгм 
пнівомбірлзурва ла кіеодгімлайщлд. 
У номудпі жгіиплдлля ракмгм ндод-
смокарувалля, як гйя євомодгімлу 
―Яомпйавла‖, рак і ілхзт пуб’єкрів, 
які прзкаырщпя ж птмезкз номбйд-
какз, ваейзвзк вваеаєрщпя првм-
одлля ілпрзрууіилмгм жабджндфдлля. 
Фмокувалля ілпрзрууіилмгм жабдж-
ндфдлля, як мгла іж гмймвлзт пкйагм-
взт упніхлмгм сулкуімлувалля нм-
взлла вкйыфарз в пдбд, лапакндодг, 
лаявліпрщ ноавмвмгм нмйя кіеодгім-
лайщлмгм пнівомбірлзурва гйя Укоа-
їлі ра коаїл Євомндипщкмгм Смыжу. 

На лах нмгйяг, роалпсмокауія іж 
євомодгімлу в лмвд смокувалля, ла-
жвдкм имгм ―євомнаорлдопрвм‖, кме-
йзва ла бажі нмндодглщм првмодлмї 
омбмфмї гоунз ра проукруоз. Зомжу-
кійм, цм лдмбтіглм пнзоарзпщ ла 
лмокарзвлм-ноавмвд жабджндфдлля 
вжаєкмвіглмпзл, гдоеавлу нмйірзку 
у уіи псдоі ра нмрдлуіилі жагомжз, які 
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нмроіблм пномбуварз лд рійщкз вз-
явзрз, айд і нмндодгзрз. Так, ланоз-
кйаг, в Укоаїлі гм пщмгмглі іплує 
номбйдка взжлафдлля ра одгуйывал-
ля кіекуліузнайщлмгм пнівомбірлзу-
рва. Навірщ взжлафдлля галмгм рдо-
кілу у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат 
вігпурлє. Ммела жлаирз, нмлярря 
―пнійщлзт нмродб‖ рдозрмоіайщлзи 
гомкаг, ―пнійщлзт номдкрів‖ рмцм. 
Помрд, уд бійщхд прмпуєрщпя лауім-
лайщлмгм оівля. В ЄС ноакрзка кіе-
одгімлайщлмгм пнівомбірлзурва гмвм-
гзрщ пвмы акруайщліпрщ дкмлмкієы 
ла капхрабі.  

Євомндипщка оаккмва кмлвдлуія 
ном роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм 
кіе рдозрмоіайщлзкз мбцзлакз абм 
вйапрякз взжлафає нмродбу у лаяв-
лмпрі гвмт оівлів угмг ноз одайіжауії 
роалпкмогмллмгм і кіеодгімлайщлмгм 
пнівомбірлзурва. Рівлі угмг взжлафа-
ырщпя оівлдк нігнзпалля. Тмбрм, 
угмгз кіегдоеавлмгм оівля ра, рак 
лажвалі, у Кмлвдлуії ―угмгз, гмгмвм-
оз ра прарурз ном мплмвлі нозлузнз 
пнівомбірлзурва, які кмеурщ бурз 
мплмвмы гйя роалпкмогмллмгм пнів-
омбірлзурва кіе рдозрмоіайщлзкз 
мбцзлакз абм могалакз вйагз‖ [5].  

Дйя євомодгімлів, гйя якзт і нд-
охзи, і гоугзи рзн угмг лаявлзи, 
мред ыозгзфлі кдеі пнівомбірлзурва 
вед впралмвйдлі, іплує кмейзвіпрщ 
ндодтмгзрз гм ілхмї прундлі, а пакд 
смокуварз угмгз, прарурз, гмгмвмоз, 
цм кіпрярщ мплмвлі нозлузнз пнів-
омбірлзурва кіе могалакз вйагз 
одгімлів, які пнівноауыырщ. У Дмгар-
ку 1 Кмлвдлуії ракі угмгз ндодгба-
фаырщ нозлузнз првмодлля гоун вжа-
єкмгії, кммогзлауії нзралщ кдлдге-
кдлру урвмодлзт мб’єглалщ, првмодл-
ля апмуіауіи нозварлмгм ноава, мога-
ліжауії ра одгуйывалля жмвліхлщмд-
кмлмкіфлмї гіяйщлмпрі кіе одгімлакз, 
првмодлля анаоару уноавйілля 
мб’єглалляк рмцм [5]. Нанозкйаг, 
лаявліпрщ в євомодгімлі Сраруру, віг-
нмвіглм гм якмгм првмоыырщпя і су-
лкуімлуырщ могалз кдоівлзурва. На 
лаху гукку, имгм кмела роалпсмо-
куварз у Срарур кіеодгімлайщлмгм 
пнівомбірлзурва, а првмодлу ілпрзру-

уіилу пзпрдку – в уноавйілпщку 
проукруоу лмвмурвмодлмгм євомнаор-
лдопрва.  

Звзфаилм, як омбмра євомодгімлу, 
рак і омбмра євомнаорлдопрва у вдйз-
кіи кіоі бугд жайдеарз віг рмгм, якзк 
фзлмк гм ущмгм правйярщпя могалз 
гдоеавз. На лаху гукку, в ндоху, 
фдогу кмва ігд ном рд, цмб іплував 
гієвзи кдталіжк кмрзвауії ра прзку-
йывалля одгімлів гм пнівомбірлзурва. 
Поз фмку, прзкуйывалля кмед вз-
жлафарзпя лд йзхд одайщлзкз кард-
оіайщлзкз прзкуйакз, як рм сілал-
пувалля, првмодлля пндуіайщлзт см-
лгів, нмгаркмві нійщгз рмцм, а і 
бійщх лмкілайщлзкз пкйагмвзкз – 
жабджндфдлля укмв (ноавмвзт, нмйі-
рзфлзт, дкмлмкіфлзт, пмуіайщлзт 
рмцм), првмодлля ілсмокауіилмгм 
номпрмоу, якзи бз прзкуйывав пнів-
ноауы і р.г. У взнагку іж лахзкз 
лауімлайщлзкз одайіякз кмва ігд 
ном рд, цм нмроібла ілпрзрууія, яка б 
одгуйывайа роалпкмогмллд ра кіеод-
гімлайщлд пнівомбірлзурвм.  

За жоажмк кмела вжярз EGTC – 
Євомндипщку Гоуну Тдозрмоіайщлмгм 
Снівомбірлзрува, яка ж 2006 о. одгу-
йыє роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм 
в укмват євомілрдгоауії ра смоку-
валля впд лмвзт смок євомпнівомбі-
рлзурва. Мдрмы првмодлля уієї іл-
прзрууії буйм нмпзйдлля ра првмодл-
ля коацзт укмв гйя роалпкмогмллм-
гм пнівомбірлзурва кіе коаїлакз ЄС 
[6, п. 11]. Поз ущмку, гмгаркмвзт 
кіелаомглзт угмг кіе коаїлакз-
уфаплзуякз укйагарз лд нмроіблм.  

Ваейзвзк є првмодлля гомкаг-
пщкмї могаліжауії, яка б кайа впі віг-
нмвіглі ноава ра кмейзвмпрі. Така 
могаліжауія кмгйа б номгмвезрз у 
нмгайщхмку пвмє сулкуімлувалля в 
якмпрі йалкз жв’яжку іж одгімлайщлз-
кз ра кіпудвзкз могалакз вйагз, 
апмуіауіякз, гомкагпщкзкз могаліжа-
уіякз одгімлу-наорлдоу.  

Фулкуімлувалля ра нмгайщхзи 
омжвзрмк пнівомбірлзурва лдмбтіглм 
жабджндфуварз ілсмокауіилзк пу-
номвмгмк, якзи кає лмпзрз як смо-
кайіжмвалзи, рак і лдсмокайщлзи 
таоакрдо. Агед, фапріхд пакд лдсмо-
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кайщлі жупроіфі, кмкулікауії ніг фап 
лднмв’яжалзт жатмгів, мпмбзпріплі 
жв’яжкз кмеурщ карз бійщх нмжзрзв-
лзи дсдкр. Зайуфдлля гйя омжвзрку 
пнівноауі нодгправлзків вйагз, біж-
лдпу, нодгправлзків жакйагів куйщру-
оз ра мпвірз рійщкз нмпзйзрщ дсдкр. 
Нанозкйаг, пщмгмглі жлафла кійщ-
кіпрщ взцзт лавфайщлзт жакйагів 
Укоаїлз дсдкрзвлм пнівноауыырщ іж 
взцзкз лавфайщлзкз упралмвакз 
коаїл-фйдлів ЄС в оаккат пнійщлзт 
номдкрів, мбкілів гмпвігмк і р.г. За-
одкмкдлгувавхз пдбд лагіилзкз 
наорлдоакз у кіелаомглзт номдкрат 
вмлз кмеурщ прарз рзк ваедйдк, 
якзи гмнмкмед смокуваллы нмжз-
рзвлмгм ікігеу вігнмвіглмгм одгімлу.  

Фулкуімлувалля євомнаорлдопр-
ва кмейзвм номсілалпуварз жа оату-
лмк пнійщлзт смлгів, які смокува-
рзкурщпя влдпкакз ла оіжлзт оівлят: 
гдоеавлі смлгз, одгімлайщлі быгед-
рз, влдпкз нігнозєкпрв (оівдлщ біж-
лдпу, гйя якмгм наорлдопрвм у оак-
кат кіеодгімлайщлмгм пнівомбірлзур-
ва кмед бугд уікавзк ж рмфкз жмоу 
пнійщлмї нігнозєклзущкмї гіяйщлмп-
рі), бйагмгіилі влдпкз мкодкзт мпіб, а 
гмймвлд – смлгз ЄС, які жауікавйдлі 
у смокуваллі і омжбугмві кіеодгім-
лайщлмгм пнівомбірлзурва.  

Скйаглмы номбйдкмы у номудпі 
роалпсмокауії роалпкмогмллмгм 
пнівомбірлзурва в оаккат євомодгім-
лу у євомнаорлдопрвм в кдеат кіе-
одгімлайщлмї пнівноауі, ла лах нмг-
йяг, є пйабка ілпрзрууіила пкйагмва. 
Агед, пакд вмла нмвзлла бурз мплм-
влмы оухіилмы пзймы омжвзрку 
роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва. 
Ілпрзрууіилзи пдгкдлр кає кммогз-
луварз пнійщлі жупзййя, жауікавйы-
варз нігнозєкпрва ра могаліжауії гм 
пнівомбірлзурва, лайагмгедлля 
жв’яжків, ноз ущмку какпзкайщлм 
урозкуыфзпщ віг нозкупу. Суррєвд 
кіпуд в ілпрзрууіиліи пкйагмвіи віг-
вмгзрщпя ноавмвмку жабджндфдллы. 
На пщмгмглі ноавмвд жабджндфдлля 
омжвзрку роалпкмогмллмгм пнівомбі-
рлзурва в лахіи гдоеаві пкйагаырщ 
кіелаомглі лмокарзвлм-ноавмві гм-
кукдлрз, оарзсікмвалі Укоаїлмы, 

кіегдоеавлі угмгз, лауімлайщлд жа-
кмлмгавпрвм, кіеодгімлайщлі угмгз, 
які прмпуырщпя роалпкмогмллмгм 
пнівомбірлзурва. Загаймк пзпрдку 
лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля 
кіеодгімлайщлмгм ра роалпкмогмллм-
гм пнівомбірлзурва кмела псмокува-
рз ла бажі рмгм нозлузну, цм псдоа 
віглмпзл є аноімоі кіелаомглмы і 
омжкдемвуварз лауімлайщлі ра кіе-
лаомглі лмокарзвлм-ноавмві акрз 
лдкає пдлпу, їт номпрм віглдпдлм гм 
рощмт мплмвлзт оівлів: кіелаомглм-
гм, лауімлайщлмгм ра одгімлайщлмгм. 
Срмпмвлм фіркмгм лауімлайщлмгм жа-
кмлмгавпрва цмгм кіеодгімлайщлмгм 
пнівомбірлзурва, рм пйіг кмлпрарува-
рз имгм вігпурліпрщ. Оплмвлзк гмку-
кдлрмк, цм взжлафає одгімлайщлу 
нмйірзку у псдоі роалпкмогмллмгм 
пнівомбірлзурва, є Ддоеавла проард-
гія одгімлайщлмгм омжвзрку Укоаїлз 
ла ндоімг гм 2020 омку, у якіи омжвз-
рмк кіеодгімлайщлмгм пнівомбірлзур-
ва жажлафаєрщпя як мглд ж проардгіф-
лзт жавгалщ. Коік рмгм, мглзк ж іл-
проукдлрів одайіжауії Сроардгії є 
гдоеавлі номгоакз омжвзрку роалп-
кмогмллмгм пнівомбірлзурва, які нд-
одгбафаырщ кмлпмйігауіы жупзйщ, 
пноякмвалзт ла пнозялля омжвзрку 
євомодгімлів, йіквігауіы ілсоапроук-
руолзт ра агкіліпроарзвлзт бао’єоів 
гйя акрзвіжауії пнівноауі нозкмо-
гмллзт рдозрмоіи, номвагедлля пні-
йщлмї гіяйщлмпрі у псдоі каймгм ра 
пдодглщмгм біжлдпу, нігвзцдлля оів-
ля кмлкуодлрмпномкмелмпрі одгімлів, 
омжбугмву їт взомблзфмї ра пмуіайщ-
лмї ілсоапроукруоз [7]. 

Такзк фзлмк, дсдкр віг роалп-
смокауії роалпкмогмллмгм пнівомбі-
рлзурва в оаккат євомодгімлів у єв-
омнаорлдопрвм в кдеат кіеодгімла-
йщлмї пнівноауі гмнмкмед взоіхзрз 
лаявлі номбйдкз ра гапрщ гмгаркм-
взи нмхрмвт гм омжвзрку одгімлів ла 
хйяту євомілрдгоауії Укоаїлз. Поз 
ущмку, ж кдрмы упулдлля ндодхкмг у 
жажлафдлмку ланоякку, лагайщлзк є 
якіплд нмкоацдлля жакмлмгавфмгм 
жабджндфдлля омжвзрку роалпкмогмл-
лмгм пнівомбірлзурва ра номудпу 
роалпсмокауії роалпкмогмллмгм 
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пнівомбірлзурва в оаккат євомодгім-
лу у євомнаорлдопрвм в кдеат кіе-
одгімлайщлмї пнівноауі. Ваейзвм ра-
кме, нозгійзрз увагу ноавмвмку 
прарупу пуб’єкрів кіеодгімлайщлмгм 

пнівомбірлзурва ж уоатувалляк вз-
кмг, цм прмярщ ндодг укоаїлпщкмы 
гдоеавмы в укмват євомндипщкмї 
ілрдгоауії ра гдудлроайіжауії. 
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Чдолагфук Т. О., Вмйфдлкм Н. В. Тоалпсмокауія роалпкмогмллмгм пнівомбір-
лзурва у кіеодгімлайщлд: мкодкі ноавмві апндкрз 

У праррі ла мплмві алайіжу рдмодрзфлзт мплмв ра ноавмвзт жапаг роалпкмогмллмгм 
ра кіеодгімлайщлмгм пнівомбірлзурва, жомбйдлм пномбу гмвдпрз оауімлайщліпрщ 
роалпсмокауії роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва в оаккат євомодгімлів у євомнаор-
лдопрвм в кдеат кіеодгімлайщлмї пнівноауі. Взжлафдлм лаявлі номбйдкз, ж якзкз 
прзкаырщпя пуб’єкрз роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва, цм лд каырщ пнійщлмгм кмо-
гмлу ж коаїлакз-фйдлакз Євомндипщкмгм Смыжу. Закудлрмвалм увагу ла лдгмпкмла-
ймпрі гіыфмгм жакмлмгавпрва в псдоі омжвзрку одгімлів ла хйяту євомілрдгоауії 
Укоаїлз. 

Кйюфмві пймва: роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм, кіеодгімлайщлд пнівомбір-
лзурвм, євомодгімлз, євомнаорлдопрвм. 

 
 
Чдолагфук Т. А., Вмйфдлкм Н. В. Тоалпсмокаузя роалпгоалзфлмгм пмроуглз-

фдпрва в кдеодгзмлайщлмд: мргдйщлшд ноавмвшд апндкрш 
В прарщд ла мплмвд алайзжа рдмодрзфдпкзт мплмв з ноавмвшт нмймедлзи роалп-

гоалзфлмгм з кдеодгзмлайщлмгм пмроуглзфдпрва, пгдйала нмншрка гмкажарщ оаузм-
лайщлмпрщ роалпсмокаузз роалпгоалзфлмгм пмроуглзфдпрва в оаккат двомодгзмлмв в 
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двомнаорлдопрва в нодгдйат кдеодгзмлайщлмгм пмроуглзфдпрва. Онодгдйдлш пуцд-
првуыцзд номбйдкш, п кмрмошкз прайкзваырпя пубчдкрш роалпгоалзфлмгм пмроуглз-
фдпрва, лд зкдыцзд мбцди гоалзуш пм проалакз-фйдлакз Евомндипкмгм Смыжа. Об-
оацдлм влзкалзд ла лдпмвдохдлпрвм гдипрвуыцдгм жакмлмгардйщпрва в псдод оажвз-
рзя одгзмлмв ла нурз двомзлрдгоаузз Укоазлш. 

Кйюфдвшд пймва: роалпгоалзфлмд пмроуглзфдпрвм, кдеодгзмлайщлмд пмроуглз-
фдпрвм, двомодгзмлш, двомнаорлдопрвм. 

 
 
Chernadchuk T., Volchenko N. Transformation of Cross-border Cooperation into 

Interregional: Particular Legal Aspects 
The article deals with an attempt to prove the rationality of transformation of cross-

border cooperation on the framework of Euroregions into European partnerships within 
the framework of interregional cooperation; that is based on an analysis of the theoretical 
foundations and legal provisions of transboundary and interregional cooperation. The 
existing problems faced by the subjects of cross-border cooperation that do not have a 
common border with the EU’s member countries are identified. Attention is paid to the 
imperfection of the current legislation in the sphere of regional development on the path 
of Ukraine’s European integration. 

Key words: cross-border cooperation, interregional cooperation, Euroregions, Euro-
partnership. 

 

 


