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УДК 343.98 
 

Імплементація національного  
законодавства до Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським  
Союзом: проблеми та перспективи 

 
З номгмймхдлляк лджайделмпрі 

одайіжуваймпя ноавм укоаїлпькмгм 
лаомгу ла пакмвзжлафдлля, ндодгба-
фдлд Срарурмк ООН ра ілхзкз кіе-
лаомглм-ноавмвзкз гмкукдлракз. 
Віграк, Укоаїла ндодихйа віг смока-
йьлмї пувдодллмпрі гм одайьлмї кіе-
лаомглмї ноавмпуб’єкрлмпрі, увіихйа 
в пкйаглу пзпрдку пвірмвмгм нмйірз-
км-ноавмвмгм номпрмоу, мкодпйдлмгм 
гймбайіжауіилзк кмлруомк ра фіркм 
взжлафзйа жатіглзи вдкрмо пвмгм омж-

взрку ж кдрмю нмвдолдлля в омгзлу 
євомндипькзт лаомгів. 

За омкз лджайделмпрі Укоаїла 
жомбзйа ваейзві комкз в бік євоміл-
рдгоауії, гмйаюфз ла уьмку хйяту 
оіжлмкалірлі ндодхкмгз ра пзпрдклі 
лакагалля пуномрзвлзків нмвдолурз 
уди оут у жвмомрльмку ланоякку. 
Піпйя ндодгмвмолмгм номудпу кіе 
Укоаїлмю ра Євомндипькзк Смюжмк  
вітмвзкз нмгіякз ла уьмку рдолзп-
рмку хйяту прайз: пзлтомлла оарз-
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сікауія 16 вдодпля 2014 о. Вдотмв-
лмю Рагмю Укоаїлз ра Євомндипькзк 
Паойакдлрмк Угмгз ном Апмуіауію 
кіе Укоаїлмю, ж мглієї прмомлз, ра 
Євомндипькзк Смюжмк, Євомндипь-
кзк Сніврмва-озпрвмк ж армклмї длд-
огії і їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, ж 
ілхмї прмомлз; ла-бурря фзллмпрі 1 
вдодпля 2017 омку Угмгз у нмвлмку 
мбпяжі; жакоінйдлля 22 йзпрмнага 
2018 омку в Кмлпрзрууії Укоа-їлз 
проардгіфлмгм куопу гдоеавз ла ла-
бурря нмвлмноавлмгм фйдлпрва Укоа-
їлз в Євомндипькмку Смюжі ра в Оо-
галіжауії Півліфлмарйалрзфлмгм гмгм-
вмоу [1].  

Угмга ном апмуіауію жа пвмїк мб-
пягмк і рдкарзкмю є лаивагмкіхзк 
кіелаомглм-ноавмвзк гмкукдлрмк жа 
впю іпрмоію Укоаїлз ра лаиулікайь-
ліхзк кіелаомглзк гмгмвмомк ж 
укйагдлзт Євомндипькзк Смюжмк ж 
родрьмю коаїлмю. Угмга взжлафзйа 
якіплм лмвзи смокар віглмпзл кіе 
Укоаїлмю ра Євомндипькзк Смюжмк, 
цм гоулруєрьпя ла нозлузнат «нмйі-
рзфлмї апмуіауії ра дкмлмкіфлмї ілрдг-
оауії» і прайа проардгіфлзк моієлрз-
омк пзпрдклзт пмуіайьлм-дкмлм-
кіфлзт одсмок в Укоаїлі [2]. І вед 
лзлі оджуйьрарз взкмлалля Угмгз 
ном апмуіауію є вігфурлзкз, а ндод-
вагз – нмкірлзкз: дкпнмор гм ЄС, 
жбійьхдлля гмпруну гм озлків родріт 
коаїл, жкдлхдлля кмейзвмпрди гйя 
рзпку ла Укоаїлу ж бмку Рмпіипькмї 
Фдгдоауії, гдудлроайіжауія, одсмоку-
валля длдогдрзфлмгм пдкрмоу, одсмо-
ка гдоеавлмї пйуебз ра іл. Піг ракзк 
курмк жмоу и акруайіжуєрьпя нзралля 
алайірзфлмгм нмгйягу ла прал ікнйд-
кдлрауії лауімлайьлмгм жакмлмгавпрва 
гм Угмгз ном апмуіауію кіе Укоаї-
лмю ра Євомндипькзк Смюжмк.  

І пакд уьмку нзраллю буйа нозп-
вяфдла кіелаомгла лаукмва кмлсдод-
луія «ЧОТИРНАДЦЯТІ ЮРИДИ-
ЧНІ ЧИТАННЯ. Помбйдкз ікнйд-
кдлрауії лауімлайьлмгм жакмлмгавпрва 
гм Угмгз ном апмуіауію кіе Укоаї-
лмю ра Євомндипькзк Смюжмк», мо-
галіжармоакз якмї взпрунзйз Науім-
лайьлзи ндгагмгіфлзи улівдопзрдр 
ікдлі М. П. Доагмкалмва, Ілпрзрур 

гдоеавз і ноава ікдлі В. М. Кмодуь-
кмгм НАН Укоаїлз, Наукмвм-
гмпйіглзи ілпрзрур ілсмокарзкз і 
ноава Науімлайьлмї акагдкії ноавм-
взт лаук Укоаїлз, Цдлро ноавмвмї 
мпвірз і лаукз, гомкагпька могаліжа-
уія  «Фдкіга» [3]. 

Вмла ймгіфлм номгмвезйа узкй 
цмоіфлзт лаукмвзт кмлсдодлуіи 
«ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ» жанмфар-
кмвалзт  сакуйьрдрмк нмйірмймгії і 
ноава НПУ ікдлі М. П. Доагмкалмва 
МОН Укоаїлз ра Ілпрзрурмк гдоеа-
вз і ноава ікдлі В.М. Кмодуькмгм 
НАН Укоаїлз. Злафзкм, цм лзліхля 
кмлсдодлуія буйа нозпвяфдла 185-
оіффю НПУ ікдлі М. П. Доагмкалмва 
ра 70-оіффю Ілпрзруру гдоеавз і ноа-
ва ік. В. М. Кмодуькмгм НАН Укоаї-
лз. А її кдрмю буйм пнозялля бійьхд 
нмпйігмвлмку ра дсдкрзвлмку взоі-
хдллю номбйдк (ла влуроіхльм-
гдоеавлмку і кіелаомглмку оівлят), 
цм нмпраюрь у псдоі ікнйдкдлрауії 
лауімлайьлмгм жакмлмгавпрва гм Угм-
гз ном апмуіауію кіе Укоаїлмю ра 
Євомндипькзк Смюжмк, як кйюфмвмгм 
фзллзка євомілрдгоауії ра лайделмгм 
куйьруолм-узвійіжауіилмгм нмпруну 
Укоаїлз. 

У вірайьлмку пймві гм уфаплзків 
кмлсдодлуії одкрмо НПУ ікдлі 
М. П. Доагмкалмва фйдла-кмодпнмл-
гдлра НАН Укоаїлз, акагдкіка НА-
ПН, г. сіймп. л., номс. Вікрмо Пдром-
взф Алгоуцдлкм  вігжлафзв, цм 
«Юозгзфлі фзралля» буйз жанмфар-
кмвалі и упніхлм вігбуваюрьпя ла 
бажі мглмгм ж номвіглзт нігомжгійів 
Науімлайьлмгм ндгагмгіфлмгм улівдо-
пзрдру ікдлі М. П. Доагмкалмва  –  
сакуйьрдрі нмйірмймгії ра ноава, якзи 
првмоює ра взжлафає ноавмві мплмвз 
укоаїлпькмгм мпвірльмгм номпрмоу, 
урвдогеує у пупнійьпрві ігдайз пноа-
вдгйзвмпрі, гутмвлмпрі, гукаллмпрі, 
пвмбмгз і оівлмпрі як взоажлзків у 
пвмїи єглмпрі ра уійіплмпрі Дуту ноа-
ва і Буквз жакмлу. І узк, ла имгм гу-
кку, сакуйьрдр пнозяє нмвдолдллю 
Укоаїлз гм Євомндипькмї омгзлз. 
Вмглмфап, Вікрмо Пдромвзф, нігкодп-
йзв, цм лаука омжнмфзлаєрьпя ж мпві-
рз, жі пругдлрпькмї йавз, ж ндохмгм 
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куопу, гд мпмбйзвд жлафдлля кає ноа-
вмва мпвіра. Акагдкік В. П. Алгоуцд-
лкм лагмймпзв: «Нах Улівдопзрдр 
гмрує вфзрдйів сіймймгії, сіжзкз, ка-
рдкарзкз, гдмгоасії, бімймгії, тікії, 
іпрмоії ра ілхзт лавфайьлзт гзпузн-
йіл. Айд юозпр, і мпмбйзвм, ноавлзк-
ндгагмг жакйагає сулгакдлр жлаль 
ном Поавм ра смокує нмвагу гм За-
кмлу як в хкмйяоа – віг ндохмгм гм 
взнупклмгм кйапу, рак і пругдлра – 
віг ндохмкуоплзка гм кагіпроалра. А 
трм жлає і нмваеає Поавм і Закмл, рми 
лд кає лдвгафі. Віграк, ндопндкрзва 
нмвлмуіллмгм втмгедлля Укоаїлз в 
Євомндипькзи номпріо жайдезрь віг 
вігнмвігі ла нзралля (ра її одайіжауії): 
трм нозигд в пдодглю/взцу хкмйу 
смокуварз ноавмву куйьруоу?.. Якцм 
в Шкмйу нозигурь «пзймвзкз» (ноз 
впіи нмважі), рм вмлз икмвіолм нозлд-
пурь нмйіудипьку ігдмймгію, а вфз-
рдйь-ноавмжлавдуь - гукаліжк, йюгз-
лмудлрозжк, нмвагу гм жакмлу і ноа-
ва». 

З вірайьлзкз пймвакз гм уфаплз-
ків кмлсдодлуії жвдолуйзпя гзодкрмо 
Ілпрзруру гдоеавз і ноава ікдлі 
В. М. Кмодуькмгм НАН Укоаїлз, 
акаг. НАН Укоаїлз, г.ю.л., номс. 
Шдкхуфдлкм Ю. С. ра гзодкрмо Іл-
прзруру жакмлмгавпрва Вдотмвлмї 
Рагз Укоаїлз, акагдкік НАН Укоаї-
лз, г. ю. л., номс. Кмнзйдлкм О. Л., 
гзодкрмо Наукмвм-гмпйіглмгм ілпрз-
руру ілсмокарзкз і ноава НАПоН 
Укоаїлз, фйдл-кмодпнмлгдлр НАПоН 
Укоаїлз, акагдкік АН ВШ Укоаїлз, 
г. ю. л., номс., Запйуедлзи гіяф лау-
кз і рдтлікз Укоаїлз Пзйзнфук В. Г., 
гзодкрмо Ілпрзруру нмйірзфлзт і дрлм-
лауімлайьлзт гмпйігедль ік. І. Ф. Ку-
оапа НАН Укоаїлз, фйдл-кмодп-
нмлгдлр НАН Укоаїлз, г. і. л., номс. 
Расайьпькзи О. О., одкрмо Гйутівпь-
кмгм лауімлайьлмгм ндгагмгіфлмгм 
улівдопзрдру ікдлі Ойдкпалгоа Дмв-
едлка, г. і. л., номс., Запйуедлзи 
ноауівлзк лаомглмї мпвірз Укоаїлз 
Куомк О. І. [3]. 

Змкодка, акаг. Ю. Шдкхуфдлкм  
у пвмєку вірайьлмку пймві «Гаокмлі-
жауія жакмлмгавпрва Укоаїлз ж Євом-
ндипькзк ноавмк: номбйдкз рдмоії і 

ноакрзкз» жвдолув увагу ла вігпур-
ліпрь гієвмгм кдталіжку жабджндфдлля 
воатувалля взкмг як євомндипькмгм, 
рак і кіелаомглмгм ноава у лауімла-
йьлмку жакмлмгавпрві, лагмймпзв ла 
лдмбтіглмпрі и ваейзвмпрі дкпндорлмї 
муілкз жакмлмномдкрів ла нодгкдр 
уоатувалля в лзт взкмг євомндипь-
кмгм і кіелаомглмгм ноава ра лажвав 
пкйаглмю гйя ноакрзфлмгм взоіхдл-
ля номбйдку кмйіжіи у євомндипькмку 
ноаві і лауімлайьлмку жакмлмгавпрві. 
Вфдлзи нігкодпйзв, цм «гаокмліжауія 
пзпрдк лауімлайьлмгм ра євомндипь-
кмгм ноава лд кмед жгіиплюварзпя 
кдталіфлм. Пм-ндохд, номгмвеує гія-
рз нозлузн гдоеавлмгм пувдодлірдру 
кмелмї коаїлз. Пм-гоугд, кмела коаї-
ла кає багарм мпмбйзвмпрди, які пйіг 
мбдоігарз і лд вроафарз в тмгі ілрдг-
оауіилзт номудпів. Пм-родрє, цд лд 
взомбйдлм улівдопайьлзт могаліжа-
уіилзт кдталіжків гаокмліжауії вігнм-
віглзт ноавмвзт пзпрдк». Акаг. 
Ю. Шдкхуфдлкм акруайіжував нз-
ралля нозилярря Елдогдрзфлмгм ра 
Екмймгіфлмгм кмгдкпів Укоаїлз ра 
жакйзкав лаукмвд рмваозпрвм гм 
првмодлля рдмоії гаокмліжауії лауім-
лайьлмгм ноава ж євомндипькзк, як 
лаукмвмї мплмвз взоіхдлля ноакрзф-
лзт жавгаль. 

Акагдкік НАН Укоаїлз О. Км-
нзйдлкм, нодждлруюфз гйя лаукмвмї 
бібйімрдкз НПУ ікдлі М.П. Доагмка-
лмва пдоію клзг номдкру «Іж ндохм-
гедодй» (жанмфаркмвалзи Ілпрзрурмк 
жакмлмгавпрва Вдотмвлмї Рагз Укоа-
їлз 2012 омку гм прмоіффя Укоаїлпь-
кмї одвмйюуії) у пвмїи номкмві номвів 
іпрмозкм-ноавмві алаймгії ра наоайдйі. 
Віл в іпрмозфліи одромпндкрзві рмок-
лувпя номбйдк Укоаїлпькмгм кмлпрз-
рууімлайіжку, Козку, нмгвіилмгм 
гомкагялпрва, ноавмвзт пралгаорів 
рмцм. На гукку акаг. О. Кмнзйдлка: 
«номбйдка лахмгм Євомндипькмгм 
взбмоу – уд праоа номбйдка. У квірлі 
1919 омку в Кзєві ндодг Тоугмвзк 
кмлгодпмк нмпрайм нзралля взбмоу – 
оагялпькзи фз євомндипькзи ла-
нояк». Поз уьмку віл лагмймхує ла 
гавліт, гйзбмкзт роагзуіят євомнди-
пькмгм взбмоу Укоаїлз. 
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Чйдл-кмодпнмлгдлр НАПоН 
Укоаїлз Пзйзнфук В. Г.  у пвмєку 
взпруні рмоклувпя пзпрдклзт ном-
бйдк у псдоі жатзпру ндопмлайьлзт 
галзт ра вномвагедллю взжлафдлзт 
жакмлмгавпрвмк Євомндипькмгм Смю-
жу пралгаорів і кдталіжків жатзпру 
ндопмлайьлзт галзт у ноавмвд нмйд 
Укоаїлз. Віл вігжлафзв, цм лзлі в 
Укоаїлі гмймвла номбйдка нмйягає у 
вігпурлмпрі дсдкрзвлмї жагайьлмгдо-
еавлмї пзпрдкз жатзпру ндопмлайь-
лзт галзт, а ракме лайделмгм могалі-
жауіилм-ноавмвмгм кдталіжку одгуйю-
валля віглмпзл ра вігнмвігайьлмпрі жа 
жгіиплдлля ноавмнмоухдль у уіи 
псдоі. На имгм гукку є цд лзжка пзп-
рдклзт номбйдк, які нмродбуюрь нм-
гайьхмгм взоіхдлля, а пакд: 1) нмп-
ріилд жбійьхдлля мбпягів ндопмлайь-
лзт галзт гомкагял, які мбомбйяюрь-
пя, фапрм-гупрм бдж їт вігмка; 2) віг-
пурліпрь гієвзт гаоалріи жатзпру ндо-
пмлайьлзт галзт; 3) баигуеіпрь ндод-
піфлзт гомкагял гм вйаплзт ндопмла-
йьлзт галзт і лдгмпрарліи оівдль ом-
жукілля лдмбтіглмпрі їт жатзпру; 4) 
проіккд нмхзодлля ноіовз кіе кме-
йзвмпрякз пуфаплмгм Ілрдолдр-
пдодгмвзца і роагзуіилзкз, ―гмузс-
омвзкз‖ юозгзфлзкз лмокакз і 
ноакрзкакз, бажмвалзкз ла роагз-
уіилмку уявйдллі ном кдеі и жапмбз 
жабджндфдлля нозварлмпрі езрря йю-
гзлз. Щмб нмгмйарз вкажалі номбйд-
кз  В. Пзйзнфук номнмлує одайіжу-
варз лапрунлі ноімозрдрз: 1)  ндодг-
йяг лзжкз бажмвзт нмймедль укоаїл-
пькмгм жакмлмгавпрва цмгм жатзпру 
галзт ж уоатувалляк взкмг «Пакдру 
жатзпру галзт» ЄС; 2) нозвдгдлля 
взжлафдлмгм жакмлмгавпрвмк Укоаїлз 
нмляріилмгм анаоару ж нзраль жатзпру 
ндопмлайьлзт галзт у вігнмвігліпрь 
гм «Пакдру жатзпру галзт» ЄС; 3) 
првмодлля і жабджндфдлля лджайделм-
гм сулкуімлувалля унмвлмваедлмгм 
гдоеавлмгм могалу ж нзраль жатзпру 
ндопмлайьлзт галзт ж уоатувалляк 
пралгаорів коаїл-фйдлів ЄС; 4)  вном-
вагедлля дсдкрзвлзт кдталіжків 
смокувалля і одайіжауії гдоеавлмї 
нмйірзкз у псдоі жатзпру ндопмлайь-
лзт галзт; 5) ндодгйяг і лайделд 

ноавмвд водгуйювалля жатзпру ноав і 
бджндкз йюгзлз у псдоі жатзпру ндо-
пмлайьлзт галзт; 6) жарвдогедлля 
Кмгдкпів нмвдгілкз у псдоі жатзпру 
ндопмлайьлзт галзт ра нмхзодлля їт 
нозлузнів у жакйагат, упралмват, 
могаліжауіят ра нігнозєкпрват бугь-
якмї смокз вйаплмпрі. 

На нйдлаолмку жапігаллі в пвмїи 
гмнмвігі жавігуваф віггійу рдмоії гдо-
еавз і ноава Ілпрзруру гдоеавз і 
ноава ікдлі В. М. Кмодуькмгм НАН 
Укоаїлз, гмкрмо юозгзфлзт лаук, 
номсдпмо, жапйуедлзи юозпр Укоаї-
лз, акагдкік НАПоН Укоаїлз  Олі-
цдлкм Н. М. жмпдодгзйа увагу ла 
ноават мпмбз в укмват пьмгмгдллзт 
жкіл. Вмла кмлпрарувайа, цм уікавзк 
і гуед нозлузнмвзк нзралляк є нз-
ралля  оівлмпрі прарди: оівліпрь еілмк 
і фмймвіків нмвзлла жабджндфуварзпя   
в упіт псдоат (мнйарз ноауі, роугм-
віи, нмйірзфліи, лаукмвіи гіяйьлмпрі 
рмцм). Н. Оліцдлкм кмлпрарує, цм 
лаеайь, в лахмку пупнійьпрві, лі в 
гомкагпькіи, лі в лаукмвіи гмкрозла-
йьліи гукуі лд псмокмвалм віглм-
хдлля ра муілка гдлгдолзт ноав як 
мплмвлзт. Вмла номнмлує гмнмвлзрз 
іплуюфу гдсіліуію гдлгдолмї оівлмпрі 
родрьмю пкйагмвмю - оівліпрю од-
жуйьрарів. Віграк, ла її гукку «ніг 
гдлгдолмю оівліпрю нмвзллі омжукі-
рзпя: а) смокайьла оівліпрь (оівліпрь 
юозгзфла, жакоінйдла жакмлмгавфм); 
б) оівліпрь кмейзвмпрди (лагалля 
ндвлмї жакмлмгавфм жакоінйдлмї ндод-
вагз ндвліи пмуіайьлм-гдкмгоасіфліи 
гоуні гйя првмодлля мглакмвзт ж іл-
хзкз гоунакз укмв ла праорі); в) 
оівліпрь оджуйьрару (уійдпноякмвалд 
жабджндфдлля йіквігауії гйя кмлкуоу-
юфзт прмоіл ндодхкмг, які кмеурь 
бурз жукмвйдлі нмндодгльмю гзп-
козкілауією)». Опмбйзву увагу 
Н. Оліцдлкм нозгійзйа лмвмку мпм-
бзпріплмку ноаву -  ноаву ла уійіп-
ліпрь мпмбз, якд вкйюфає нмілсмокм-
валіпрь і жгмгу йюгзлз цмгм жапрмпу-
валля кдгзфлзт ноднаоарів, номуд-
гуо, а ракме ілхзт жатмгів в кдеат 
кдгзузлз і бімймгії.  

Алгоупзхзл Б. І. – гдкал саку-
йьрдру нмйірмймгії ра ноава, акаг. 
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Укоаїлпькмї акагдкії іпрмозфлзт лаук, 
акаг. АН ВШ Укоаїлз, акаг. Укоаїл-
пькмї акагдкії нмйірзфлзт лаук, г. і. л., 
номс.,   жапйуедлзи гіяф лаукз і рдт-
лікз Укоаїлз  омжкозв омйь і жлафдл-
ля кіелаомглмгм кмлромйю як «лдвіг-
кйаглмї ілпрзрууії» вгмпкмлайдлля 
уноавйілля гдоеавмю в кмлрдкпрі  
одайіжауії Угмгз ном апмуіауію кіе 
Укоаїлмю ра Єомндипькзк Смюжмк ра 
номалайіжував ілпрзрууіилі кдталіжкз 
кмлромйю жа взкмлалляк уієї угмгз. 
На гукку Б. Алгоупзхзла кіелаомг-
лзи кмлромйь жа гдоеавлзк уноав-
йілляк,  в кмлрдкпрі взкмлалля угмгз, 
номявйяєрьпя у лдмбтіглмпрі вгмпкм-
лайдлля жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз 
цмгм жабджндфдлля номжмомпрі гіяйь-
лмпрі могалів гдоеавлмї вйагз фдодж 
номудгуоу жаномвагедлля гомкагпь-
кмгм кмлромйю. Айд, лаигмймвліхзк, 
ла имгм гукку, є рд, цм гаокмліжауія 
укоаїлпькмгм і євомндипькмгм жакмлм-
гавпрва гаоалрмвала кмейзвіпрю жа-
прмпуварз ноакрзку Сугу ЄС, цм 
рйукафзрь і омж’яплює мпмбйзвмпрі 
одайіжауії лмок ноава Євомндипькмгм 
Смюжу. Б. Алгоупзхзл нігкодпйює, 
цм прмпмвлм нзраль ікнйдкдлрауії  
нмймедль Угмгз «цмгм мплмвлзт 
кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг йюгзлз, 
кмйз в пзйу лдкмейзвмпрі жапрмпу-
валля лауімлайьлмгм жакмлмгавпрва і 
влуроіхліт кдталіжків гомкагялзлу 
жайзхаєрьпя рака смока кіелаомглм-
гм кмлромйю, як жвдолдлля гм оіжлм-
калірлзт кіелаомглзт ілпрзрууіи, і, 
жмкодка, гм Євомндипькмгм пугу ж 
ноав йюгзлз». 

Тдмодрзфлі жапагз ікнйдкдлрауії 
пвірмвзт пралгаорів ра євомндипькзт 
нозлузнів у жакмлмгавпрвм взжлафз-
йа, номалайіжувайа і мтаоакрдозжува-
йа вфдлзи пдкодрао Ілпрзруру гдоеа-
вз і ноава ікдлі В. М. Кмодуькмгм 
НАН Укоаїлз, г. ю. л., номс., жапйу-
едлзи юозпр Укоаїлз  Паотмкдл-   
км Н. М. Вмла нігкодпйзйа, цм жгіглм 
жі Сраррякз 461-470 Угмгз буйм 
првмодлм ілпрзрууіилі жапагз –  пні-
йьлі могалз апмуіауії: Рага апмуіауії, 
Кмкірдр апмуіауії, Паойакдлрпькзи 
кмкірдр апмуіауії ра Пйарсмока гом-
кагялпькмгм пупнійьпрва. В Уоягі гіє 

Осіп Віуд-нодк’єо-кіліпроа ж нзраль 
євомндипькмї ра євомарйалрзфлмї іл-
рдгоауії Укоаїлз. Дмнмвігафка віг-
жлафзйа, цм лаибійьхмгм номгодпу ла 
взкмлалля Угмгз Укоаїла гмпягйа в 
ракзт ланоякат, як нігнозєклзурвм, 
пійьпькд гмпнмгаопрвм, жкдлхдлля 
рдтліфлзт бао’єоів у рмогівйі, пмуіа-
йьла нмйірзка і роугмві віглмпзлз, 
сілалпмвзи пдкрмо ра длдогдрзка. 
Н. Паотмкдлкм взжлафзйа пдодг мп-
лмвлзт лдгмйіків одайіжауії Угмгз 
ном апмуіауію: лдгмпкмлайд нйалу-
валля могалакз гдоеавлмї вйагз жа-
тмгів ж лабйзедлля жакмлмгавпрва; 
лдоівлмкіоліпрь взкмлалля мкодкзт 
жатмгів; нмвійьла омжомбка і нозиляр-
ря лмокарзвлзт акрів, цм ндодгбафа-
юрь вномвагедлля вігнмвіглзт лмок; 
лдгмрозкалля нозлузну гйаплмпрі в 
номудпі ікнйдкдлрауії; фапркмвіпрь 
лабйзедлля жакмлмгавпрва; лдужгм-
гедліпрь, а ілмгі пундодфйзвіпрь жкіп-
ру ноавмвзт акрів, цм нозикаюрьпя; 
лдгмпрарлє ілсмокувалля лапдйдлля 
ном оджуйьрарз взкмлалля Угмгз ра 
жайуфдлля ілпрзрурів гомкагялпькмгм 
пупнійьпрва гм ікнйдкдлрауіи лзт 
жатмгів; вігпурліпрь кмлірмозлгу од-
жуйьрарів одайіжауії нмймедль Угмгз. 
Пмгмйалля якзт нмродбує  кмлпмйі-
гауії жупзйь упіт унмвлмваедлзт 
пуб’єкрів, взваедлмї айд мндоарзвлмї 
гдоеавлмї нмйірзкз в уьмку ланояк-
ку, цм в нігпукку пнозярзкд її взкм-
лаллю у впралмвйдлі промкз. 

В аврмопькіи ілрдонодрауії нмка-
жав гдлджу, мтаоакрдозжував пуфаплзи 
прал псдомгіяйьлмгм кмлуднру пупні-
йьлмгм омжвзрку ра взжлафзв имгм як 
ваоіалр одайіжауії євомілрдгоауіилмї 
ндопндкрзвз Укоаїлз у пвмїи гмнмвігі 
жавігуваф касдгоз нмйірзфлзт лаук, 
нубйіфлмгм уноавйілля ра агкіліпроу-
валля НПУ ікдлі М. П. Доагмкалмва, 
акагдкік Укоаїлпькмї акагдкії нмйі-
рзфлзт лаук, г. нмйір. л., номс., жа-
пйуедлзи ноауівлзк мпвірз Укоаїлз 
Ваожао І. М. Віл лагмймпзв, цм йзхд 
мпвіра і номпвіра пнозярзкурь урвдо-
гедллю йюгзлз як лаивзцмї пмуіа-
йьлмї уіллмпрі. 

Помодкрмо ж кіелаомглзт 
жв’яжків НПУ ікдлі М. П. Доагмкалм-
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ва, номсдпмо касдгоз ілсмокауіилм-
алайірзфлмї гіяйьлмпрі ра євомілрдг-
оауії, к. і. л. Лавозлдлкм В. Г. в пвмїи 
гмнмвігі взжлафзв акруайьлі номбйд-
кз ілпрзрууімлайьлмгм пуномвмгу 
лабйзедлля жакмлмгавпрва Укоаїлз 
гм Угмгз ном апмуіауію кіе Укоаї-
лмю ра ЄС. У уіймку ілпрзрууімлайь-
лзи пуномвіг лабйзедлля жакмлмгав-
прва Укоаїлз гм acquis ЄС В. Лавоз-
лдлкм взжлафзв як смокувалля ра 
одгуйювалля сулкуімлайьлмї, уійіп-
лмї нігпзпрдкз ілпрзрууіи гдоеавз, 
пномкмелмї жгіиплюварз ноавмрвмофу 
ра ноавмодайіжауіилу гіяйьліпрь, 
пноякмвалу ла взкмлалля кіелаомг-
лзт жмбмв’яжаль Укоаїлз цмгм втм-
гедлля гм ноавмвмгм номпрмоу ЄС. 

Взпрун номсдпмоа касдгоз нмйі-
рзфлзт лаук, нубйіфлмгм уноавйілля 
ра агкіліпроувалля НПУ ікдлі 
М. П. Доагмкалмва, акагдкіка Укоаї-
лпькмї акагдкії нмйірзфлзт лаук,       
г. нмйір. л., номсдпмоа, жапйуедлмгм 
ноауівлзка мпвірз Укоаїлз Бабкі-  
лмї О. В. був нозпвяфдлзи алайіжу 
пралу пмуіайьлм-гукаліраолмї мпвірз 
як фзллзка ікнйдкдлрауії мпвірльмї 
нмйірзкз в євомндипькзи номпріо.  
Вмла номалайіжувайа євомндипькзи 
гмпвіг омжвзрку взцмї хкмйз і гіих-
йа взплмвку ном ноімозрдр пмуіайьлм-
куйьруолзт сулкуіи цмгм номсдпіи-
лзт, кмйз гмймвла сулкуія мпвірз 
вбафаєрьпя у смокуваллі ндвлмї ілрд-
йдкруайьлмї ра кмоайьлмї мплмвз гйя 
вігнмвіглмї каибурльмї номсдпіилмї 
гіяйьлмпрі. Поз уьмку гмнмвігафка 
жвдолуйа увагу ла рд, цм номрзйдела 
рдлгдлуія пнмпрдоігаєрьпя жаоаж в 
пзпрдкі мпвірз Укоаїлз і лапакндодг 
жалднмкмєлля взкйзкає явла лдгмм-
уілка омйі кіпуя пмуіайьлм-
гукаліраолзт гзпузнйіл, жлдуілдлля 
ілрдйдкруайьлмї ноауі, жлзедлля 
гдоеавлзт апзглуваль ла омжвзрмк 
лаукз, номудп гділрдйдкруайіжауії 
пупнійьлмгм езрря. На гукку О. Баб-
кілмї, ном прал пупнійьлмгм ілрдйдкру 
в Укоаїлі пвігфзрь вігпурліпрь гйзбм-
кзт мбґоулрмвалзт кмлуднруайьлзт 
номдкрів одсмокувалля пупнійьпрва, 
лдякіплд і лдпвмєфаплд жакмлмгавпрвм, 
пйабка дсдкрзвліпрь гіяйьлмпрі мога-

лів вйагз. Дмнмвігафка лагмймпзйа, 
цм йзхд пмуіайьлм-гукаліраолі гзп-
узнйілз жгарлі жабджндфуварз номудп 
смокувалля пакмпвігмкмпрі пупнійьп-
рва, лапйігкз взбмоу рмгм фз ілхмгм 
нмйірзфлмгм йагу гдоеавз, впдбіфлд 
омжукілля пкйаглмців нмйірзфлмгм 
езрря, вкілля омжоіжлярз і гмйарз 
лдгарзвлі рдлгдлуії пмуіайьлмгм омж-
взрку, смокувалля омжвзлурмї пзп-
рдкз нмйірзфлмї пмуіайіжауії мпмбзп-
рмпрі, вкйюфдлля ілгзвіга в пкйаглзи 
і пундодфйзвзи пвір нмйірзфлзт віг-
лмпзл, првмодлля пзпрдкз гукаліпрз-
флзт уіллмпрди, ракзт як пвмбмга, 
пноавдгйзвіпрь, фдпрь, гомкагялпька 
вігнмвігайьліпрь ра іл.  

Завігуваф касдгоз рдмоії ра іпрм-
оії гдоеавз і ноава НПУ ікдлі 
М. П. Доагмкалмва, к. ю. л., гму. Огі-
окм Р. С. у пвмїи гмнмвігі омжгйялув 
пмуіайьлм-куйьруолзи апндкр ном-
бйдкз пуб’єкрлмпрі в ілрдгоауії Укоа-
їлз ж Євомндипькзк Смюжмк. Віл 
жакудлрував, цм Євомндипькзи куоп 
вігнмвігає іпрмозфлмку пнагку і кдл-
райірдру укоаїлпькмгм лаомгу, имгм 
лауімлайьлзк ілрдодпак, мпкійькз 
гмнмкагає бугуварз гдкмкоарзфлд 
пупнійьпрвм і гдоеаву, пдбд жбдодгрз 
як пуб’єкра кіелаомглзт віглмпзл, 
гдоеавлу лджайделіпрь і віглмвзрз 
рдозрмоіайьлу уійіпліпрь. На гукку 
С. Огіока пуфаплі євомілрдгоауіилі 
номудпз, а ракме оівдль омжвзрку 
іпрмозкм-ноавмвмгм кмлрзліуку 
пуб’єкрлмпрі ЄС гає впі нігправз гм-
вмозрз ном ндодбувалля уьмгм Смюжу 
ла драні лдмбтіглмпрі взбмоу лмвмї 
кмгдйі нмгайьхмгм пвмгм іплувалля. 

Віл жауваеує, цм євомндипька 
єгліпрь кає тозпрзялпькі гутмвлі 
взрмкз і вйаплу іпрмозфлу ігдлрзф-
ліпрь, яка в пуфаплзт євомілрдгоауіи-
лзт номудпат впд бійьхд омжкзваєрь-
пя і прає нозфзлмю взжоівалля мфд-
взглмї пьмгмглі в ЄС гутмвлмї і км-
оайьлмї козжз ж лдгаоалрмвалзк нм-
жзрзвлзк оджуйьрармк в упіт євом-
ндипькзт роалпсмокауіилзт номуд-
пат, цм пкйагаюрь мплмву євомндипь-
кмї ігдлрзфлмпрі. Віл лагмймхує ла 
лдмбтіглмпрі жкілз пвірмпнозилярря 
упієї кмоайьлм-дрзфлмї уілліплмї пзп-
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рдкз і пмуіайьлмї карозуі укоаїлпькм-
гм пупнійьпрва, цм нмв'яжалм іж жа-
вгалляк жбдодедлля і омжвзрку укоа-
їлпькмї ігдлрзфлмпрі. цм жавгалля 
ракмгм капхрабу і гйзбзлз ндодрвм-
одль є ніг пзйу йзхд капмвмку Впд-
укоаїлпькмку пупнійьлмку і лаомглм-
ку оуту номрз кмоунуії і жа лауімла-
йьлу гігліпрь. Р. Огіокм взпймвзв жа-
прдодедлля, цм пкдомвувалля укоаїл-
пькмгм пупнійьпрва омжбугмвуварз ква-
жіігдлрзфліпрь в оупйі вігвдормгм на-
рдолайіжку і нмнуйіжку (цм номгйяга-
єрьпя лзлі в Укоаїлі) ланояку пунд-
одфзрь  пуб’єкрлмпрі мпмбз і лауії. 

Внйзв іпрмозфлмї нак'ярі укоаїл-
прва ла смокувалля ноавмвмї куйьру-
оз євомндипькмї пнійьлмрз (ла нозк-
йагі пнозилярря Гмймгмкмоу-
гдлмузгу 1932 -1933 омків) омжгйя-
лув у пвмєку взпруні г. і. л., номс., 
жавігуваф касдгоз іпрмоії пвірмвмгм 
укоаїлпрва Кзївпькмгм лауімлайьлмгм 
улівдопзрдру ікдлі Таоапа Шдвфдлка 
Вмймгзкзо Сдогіифук. Віл кмлпрару-
вав, цм Гмймгмкмо 1932 – 1933 оо. як 
мгла ж лаибійьхзт лауімлайьлзт ка-
рапромс в іпрмоії укоаїлпрва и гмпі лд 
мгдоеав имгм упдбіфлмгм взжлалля як 
гдлмузгу ж бмку пвірмвмї пнійьлмрз. 
Сдодг нозфзл уієї пзруауії віл лажз-
ває рд, цм багарм коаїл мгйягаюрьпя 
ла Рмпіипьку Фдгдоауію, яка як ноа-
вмлапрунлзк СРСР лакагаєрьпя 
нодгправзрз пвігмкд взлзцдлля кі-
йьимлів укоаїлпькмгм пдйялпрва роа-
гдгією впіт лаомгів Рагялпькмгм См-
южу, цм прайапя, кмвйяв,  фдодж нм-
кзйкз рмгіхльмї вйагз абм е лд-
пнозярйзві нмгмглі укмвз. Вмглмфап 
гмпйіглзк вдйзку вігнмвігайьліпрь 
нмкйагає і ла укоаїлпьку вйагу, яка 
лд гмкйайа лайделзт жупзйь, абз 
пвмєфаплм гмлдпрз гм пвірмвмгм пнів-
рмваозпрва впю ноавгу ном рі нмгії, 
мпкійькз нмпріилі лагагувалля укоаї-
лпькмї гіапнмоз номрягмк гдпярків 
омків ном ую роагдгію губзйзпя у 
вдйзфджлмку пвірмвмку ілсмокауіи-
лмку номпрмоі. Коік рмгм віл жаува-
езв, цм гдякі пуфаплі іпрмозкз лд 
ноауюрь пакд ж ндовзллзкз гмкукд-
лракз укоаїлпькзт кмйзхліт пндут-
оалів, а нмпріилм нмпзйаюфзпь ла 

кмпкмвпькі аотівз, кугз вігмкмпрі ж 
УСРР уед лагтмгзйз пноднаомвалз-
кз, гмбзваюрьпя мпрармфлмгм вз-
жлалля сакрзфлм рієї узсоз вроар, 
яку гмжвмйзйа цд кмкнаоріила вйага 
СРСР фдодж нігкмлромйьлу їи удлжу-
оу. Поз уьмку гмпзрь, ла имгм гукку, 
гзвлмю взгаєрьпя аогукдлрауія: 
мпкійькз узсоа вроар у 3,9 кійьимла 
вед вігмка в пвірі, рм гаваирд її 
пнозикдкм бджнмвмомрлм; рзк нафд, 
кмвйяв, цм лавірь сакрмймгіфла мп-
лмва взгаль вігмкзт жаоубіелзт ав-
рмоів «смокувайапя в пнівноауі ж 
укоаїлпькзкз вфдлзкз и укоаїлмжла-
вуякз США і Калагз». І рур В. Сдо-
гіифук жвдораєрьпя гм нозтзйьлзків 
узсоз в 3,9 кійьимла вроар ном нм-
яплдлля і вігнмвігь: «якцм ла 1 піфля 
1934 о. лапдйдлля УСРР  нмвзллм 
буйм пралмвзрз 33 кійьимлз 933 рз-
пяфі 400 мпіб, а имгм ла вкажалу гару 
взявзймпя рійькз 26 кійьимлів 812 
рзпяф, рм гд нмгіймпя  7 кійьимлів 
121 рзпяфа 400? Вігнмвігі лдкає. А 
пвір пнмпрдоігає...»  

Завігуваф касдгоз ноавмжлавпрва 
ра гайуждвзт юозгзфлзт гзпузнйіл 
НПУ ікдлі М. П. Доагмкалмва, г. ю. 
л., номс. Вайдлрзла Срдудлкм взжла-
фзйа жаномвагедлля мбмв’яжкмвмгм 
кдгзфлмгм проатувалля як  ваейзвзи 
комк цмгм  ікнйдкдлрауії жакмлмгав-
прва Укоаїлз гм Угмгз ном апмуіауію 
ж Євомндипькзк Смюжмк. Вмла жа-
уваезйа, цм в укмват лзліхльмгм 
одсмокувалля пзпрдкз могаліжауії 
мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі одсмока-
рмоз нмжа увагмю жайзхаюрь лдмб-
тігліпрь жаномвагедлля ла жакмлмга-
вфмку оівлі жагайьлммбмв’яжкмвмгм 
пмуіайьлмгм кдгзфлмгм проатувалля 
бдж фмгм одсмокз бугурь лднмвлм-
уіллзкз і лд нозвдгурь гм мфікувалм-
гм пупнійьпрвмк оджуйьрару. В. Срд-
удлкм взпймвзйа ндодкмлалля, цм 
жаномвагедлля жагайьлммбмв’яжкм-
вмгм кдгзфлмгм проатувалля лдмбтіг-
лм пнозикарз як пкйагмву ікнйдкдл-
рауії вірфзжлялмгм жакмлмгавпрва у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я гм Угмгз ном 
апмуіауію ж Євомндипькзк Смюжмк.  

Поджзгдлр Апмуіауії укоаїлпькзт 
ноавлзків, акагдкік НАПоН Укоаї-
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лз, г. ю. л., номс. Кмпрзуькзи В. В. 
таоакрдозжуюфз пуфаплу гдоеаву як 
пмуіайьлу, ноавмву, гдкмкоарзфлу 
нігкодпйзв, цм пуфаплу гдоеаву ла-
жзваюрь дкмймгіфлмю гдоеавмю, мп-
лмвлзкз номбйдкакз її сулкуімлу-
валля лажвав мтмомлу кйікару, ндод-
кіцдлля дрлмпів, рдомозжку ра кмоу-
нуії, взжлафзв як лмвд явзцд гомка-
гялпькмгм гймбайьлмгм ілсмокауіи-
лмгм пупнійьпрва ігдю йюгзлмудлроз-
жку, лагмймпзв, цм пуфапла гдоеава 
кає бурз мбкдедлмю ноавмк. На имгм 
гукку нзралля як лажзварз пуфаплу 
гдоеаву жайзхаєрьпя вігкозрзк.  

В. Кмпрзуькзи  вваеає, цм пу-
фапла гдоеава кмед лажзварзпя «пм-
уіайьлмю ноавмвмю» бдж кмкз (нмоі-
влялм ж рзк як уд жанзпалм в Кмл-
прзрууії).  

Поавмвд одгуйювалля пупнійьлм-
одйігіилзт віглмпзл в Укоаїлі омжг-
йялув і номалайіжував у взкіоат єв-
омндипькмї ілрдгоауії номсдпмо ка-
сдгоз рдмоії ра іпрмоії гдоеавз і 
ноава НПУ ікдлі М. П. Доагмкалм-
ва, праохзи лаукмвзи пнівомбірлзк  
Ілпрзруру сіймпмсії ікдлі Г. С. Скм-
вмомгз НАН Укоаїлз, к. сіймп. л., 
гму.  Буфка О. В. Віл жажлафзв, цм 
жа омкз лджайделмпрі Укоаїла вед 
кає нмжзрзвлзи жгмбурмк в урвдо-
гедллі євомндипькмї пралгаорзжауії 
ноавмвмгм одгуйювалля пупнійьлм-
одйігіилзт віглмпзл в Укоаїлі ра 
жвдолув увагу ла лзжку могаліжауіи-
лзт, лмокарзвлзт, номудпуайьлзт ра 
ілхзт нзраль, цм гайькуюрь жабдж-
ндфдлля ілрдгоауії Укоаїлз в ЄС. На 
гукку О. Буфкз взоіхдллю узт нз-
раль пнозярзкурь: кмгзсікауія жа-
кмлмгавпрва Укоаїлз, цм прмпуєрьпя 
одгуйювалля пупнійьлм-одйігіилзт 
віглмпзл; жакмлмгавфд жабджндфдлля 
одайіжауії лауімлайьлмї ігдї в гдоеа-
вмрвмофмку номудпі; ноавмвд жабдж-
ндфдлля номукоаїлпькмпрі одйігіилм-
гм номудпу ра нмгайьхд пнозялля 
урвдогедллю Поавмпйавлмї Цдоквз 
Укоаїлз (Укоаїлпькмї Пмкіплмї Поа-
вмпйавлмї Цдоквз); вгмпкмлайдлля 
юозгзфлмгм кдталіжку жабджндфдлля 
лауімлайьлмї, ілсмокауіилмї ра гу-
тмвлмї бджндкз гдоеавз и пупнійьпр-

ва, бджндкз йюгзлз в ілсмокауіиліи 
псдоі. 

Помвіглзи лаукмвзи пнівомбір-
лзк Ілпрзруру нмйірзфлзт і дрлмлауі-
млайьлзт гмпйігедль ікдлі І. Ф. Ку-
оапа г. нмйір. л., номс. О. Я. Кайаку-
оа нозпвярзв пвмю гмнмвігь укоаїл-
пькмку гмпвігу вномвагедлля євом-
ндипькзт пралгаорів дрлмлауімлайь-
лмї нмйірзкз. 

Дм лмвзт сакрів в іпрмоії жаплу-
валля Ілпрзруру гдоеавз і ноава ікд-
лі В. М. Кмодуькмгм жвдолувпя жаві-
гуваф віггійу іпрмозкм-ноавмвзт гмп-
йігедль Ілпрзруру гдоеавз і ноава 
ік. В. М. Кмодуькмгм НАН Укоаїлз, 
к. ю. л., номс., жапйуедлзи юозпр 
Укоаїлз І. Б. Упдлкм. 

 Ддякі апндкрз аганрауії жакмлм-
гавпрва Пмйьці гм жакмлмгавпрва ЄС 
омжкозв у пвмїи гмнмвігі номсдпмо 
Онмйьпькмгм улівдопзрдру (Пмйьца) 
Фабіал Алгоухкдвзф. 

Дзодкрмо Ілпрзруру ноава, агкі-
ліпроауії і дкмлмкікз Коаківпькмгм  
ндгагмгіфлмгм улівдопзрдру ікдлі Км-
кіпії лаомглмї мпвірз г. ю. л., номс. 
Алгеди Пяпдуькзи  омжнмвів ном 
номбйдкз омжвзрку кіпудвмгм пакмв-
оягувалля у Євомндипькмку Смюжі.  

Помодкрмо ж лавфайьлм-кдрм-
гзфлмї омбмрз НПУ ікдлі М. П. Доа-
гмкалмва, г. сіймп. л., к. сіж.-кар. л. 
Р. М. Вдолзгуб омжгйялув ілпрзру-
уіилі кдталіжкз жабджндфдлля якмпрі 
взцмї мпвірз в кмлрдкпрі пралгаорів 
ра Євомндипькмгм номпрмоу взцмї 
мпвірз.  

Помодкрмо ж лаукмвмї омбмрз 
НПУ ікдлі М. П. Доагмкалмва, гмк-
рмо сіжзкм-кардкарзфлзт лаук, номс. 
Тмобіл Г. М. нігляв нзралля вжає-
кмжв’яжку кардкарзкз і ноавмжлавпр-
ва ра лагмймпзв ла ваейзвмпрі жапрм-
пувалля кардкарзфлзт кдрмгів у 
юозгзфліи ноакрзуі в кмлрдкпрі вгм-
пкмлайдлля лауімлайьлмї укоаїлпькмї 
гдоеавз и її ілрдгоауії в євомндипь-
кзи і пвірмвзи нмйірзкм-ноавмвзи 
номпріо.  

Загаймк у оаккат кмлсдодлуії 
ноауювайм 5 налдйди (Помбйдкз 
аганрауії укоаїлпькмї ноавмвмї пзпрд-
кз в номудпі ікнйдкдлрауії Угмгз 
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ном апмуіауію кіе Укоаїлмю ра ЄС; 
Опвірля нмйірзка в Угмгі ном апмуіа-
уію кіе Укоаїлмю ра ЄС; Гайуждва 
ікнйдкдлрауія Угмгз ном апмуіауію 
кіе Укоаїлмю ра ЄС; Помбйдкз омж-
взрку гомкагялпькмгм пупнійьпрва в 
кмлрдкпрі євомілрдгоауії Укоаїлз; 
Тозбула кмймгмгм вфдлмгм).  

На нйдлаолмку ра налдйьлзт жа-
пігаллят взпрунзйз номвіглі юозпрз 
– вфдлі і ноакрзкз, нмйірзкз і нмйі-
рмймгз, сіймпмсз, іпрмозкз, ндгагмгз, 
нодгправлзкз номсдпмопькм-взкйага-
уькмгм пкйагу вірфзжлялзт ра жаоу-
біелзт жакйагів взцмї мпвірз, а ра-
кме лаукмвзт упралмв. Змкодка, 
нодгправлзкз Ілпрзруру гдоеавз і 
ноава ікдлі В. М. Кмодуькмгм, Нау-
кмвм-гмпйіглмгм ілпрзруру ілсмока-
рзкз і ноава НАПоН Укоаїлз, Ілпрз-
руру жакмлмгавпрва Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз, ілпрзруру нмйірзфлзт і др-
лмлауімлайьлзт гмпйігедль ікдлі 
І. Ф. Куоапа НАН Укоаїлз, Кзївпь-
кмгм лауімлайьлмгм улівдопзрдру ікд-
лі Таоапа Шдвфдлка, Коаківпькмгм 
ндгагмгіфлмгм улівдопзрдру ікдлі Км-
кіпії лаомглмї мпвірз (Пмйьца), 
Онмйьпькмгм улівдопзрдру (Пмйьца), 
Науімлайьлмї акагдкії влуроіхліт 
пноав, Науімлайьлмгм юозгзфлмгм 
улівдопзрдру ікдлі Яомпйава Мугом-
гм, Кзївпькмгм лауімлайьлмгм дкмлм-
кіфлмгм улівдопзрдру ікдлі Вагзка 
Гдрькала, Віллзуькмгм лауімлайьлмгм 
агоаолмгм улівдопзрдру, Юозгзфлмгм 
ілпрзруру ДВНЗ «Позкаонарпькзи 
лауімлайьлзи улівдопзрдр ікдлі Ва-
пзйя Срдсалзка», Акагдкії агвмкару-
оз Укоаїлз, Гйутівпькмгм лауімлайь-
лмгм ндгагмгіфлмгм улівдопзрдру ікдлі 
Ойдкпалгоа Дмведлка ра іл. [3].   

Загаймк уфаплзкз кмлсдодлуії 
вігжлафзйз, цм оажмк ж нмжзрзвлзкз 
жкілакз ла хйяту ілрдгоауії Укоаїлз 
ж ЄС ла мплмві Угмгз ном апмуіауію 
кіе Укоаїлмю ра Євомндипькзк См-
южмк іплує лзжка номбйдк, які нмрод-
буюрь кмкнйдкплмгм мноауювалля. 
Змкодка, жаваеаюрь взкмлуварз жа-
вгалля Угмгз вфаплм ра в нмвлмку 
мбпяжі: жмвліхлі номбйдкз (номгмв-
едлля вмєллмгм кмлсйікру ж Рмпіи-
пькмю Фдгдоауією ра жагомжз имгм 

дпкайауії ра ндодомпралля у нмвлмка-
пхраблу ймкайьлу, а рм и пвірмву 
віилу);  влуроіхлі номбйдкз (лдгм-
прарля ілпрзрууіила пномкмеліпрь 
могалів взкмлавфмї вйагз, жлафлзи 
пномрзв мкодкзт гоун ілрдодпів ном-
тмгедллю євомілрдгоауіилзт жакмлм-
номдкрів у Вдотмвліи Рагі; лзжькзи 
оівдль дсдкрзвлмпрі одсмокувалля 
пугмвмї гійкз вйагз; взпмкзи оівдль 
кмоунуії ра омжбайалпувалля в гіяйь-
лмпрі лмвмпрвмодлзт алрзкмоунуіи-
лзт могалів; нмйірзжауія ноавмвмгм 
номпрмоу ра ндодвага нмйірзфлмї гм-
уійьлмпрі и нмнуйіпрзфлзт гапдй лаг 
вдотмвдлпрвмк ноава і жакмлу; кмйіжії 
жакмлмгавпрва; пундодфйзвіпрь ра са-
крзфла лдвзжлафдліпрь нмйірзфлмгм 
одезку (жкіхувалля оіжлмоіглзт 
мжлак – віг гдкмкоарії и аврмкоарії гм 
алаотії, мтймкоарії ра мйігаотії); кмл-
сйікрз кіе гдоеавлзкз могалакз, 
рмцм). 

З кдрмю бійьхд нмпйігмвлмгм ра 
дсдкрзвлмгм взоіхдлля номбйдк, цм 
нмпраюрь у псдоі ікнйдкдлрауії лауі-
млайьлмгм жакмлмгавпрва гм Угмгз 
ном апмуіауію кіе Укоаїлмю ра Єв-
омндипькзк Смюжмк, як кйюфмвмгм 
фзллзка євомілрдгоауії, уфаплзкз 
кмлсдодлуії у нозилярмку нігпуккм-
вмку гмкукдлрі взпймвймвзйз номнм-
жзуії (одкмкдлгауії) могалак гдоеав-
лмї вйагз ра їт нмпагмвзк мпмбак,  
лаукмвіи  пнійьлмрі,  мпвірялак, упьм-
ку гомкагялпькмку пупнійьпрву: 

   - пнозярз урвдогедллю  ігди-
лзт жапаг Кмлпрзрууії Укоаїлз, ра 
ілрдгоауії Укоаїлз в євомндипькзи ра 
пвірмвзи ноавмвзи номпріо, вномва-
гедллю євомндипькзт нігтмгів гм 
нзраль гдйдгувалля ілпрзрурак гом-
кагялпькмгм пупнійьпрва мкодкзт 
сулкуіи гдоеавз цмгм одайіжауії 
гдоеавлмї нмйірзкз в гукаліраоліи ра 
пмуіайьліи псдоат, воатмвуюфз кіе-
лаомглі пралгаорз, жмкодка цмгм 
ноавмвмгм прарупу лдуоягмвзт мога-
ліжауіи в Євомні; 

- ж кдрмю нігвзцдлля оівля вжа-
єкмгмвіоз ра вжаєкмгії в пупнійьпрві 
ра вгмпкмлайдлля уноавйілля гдоеа-
вмю  номгмвезрз рвмодлля фіркзт, 
одайьлзт, гієвзт  ноавмвзт жапмбів 
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жабджндфдлля вігкозрмпрі, номжмомпрі, 
нігжвірлмпрі пупнійьпрву гдоеавлзт 
могалів ра жаномвагедлля гомкагпь-
кмгм ра кіелаомглмгм кмлромйю жа їт 
гіяйьліпрю; 

- пнозярз вгмпкмлайдллю і одайі-
жауії гдоеавлмї проардгії  вжаєкмгії 
вйагз і гомкагялпькмгм пупнійьпрва, 
смокуваллю у гомкагял ндодкмлалля 
дсдкрзвлмгм взкмозпралля іліуіарзв 
ілпрзрурів гомкагялпькмгм пупнійьпр-
ва гйя гаокмліжауії жакмлмгавпрва 
Укоаїлз ж євомндипькзк ноавмк; 

- ж кдрмю жагайьлмгм мжгмомвйдл-
ля лауімлайьлмгм ноавмвмгм пдодгм-
взца як лдмбтіглмї укмвз ікнйдкдл-
рауії лауімлайьлмгм жакмлмгавпрва гм 
Угмгз ном апмуіауію кіе Укоаїлмю 
ра Євомндипькзк Смюжмк, упуварз 
номгайзлз у жакмлмгавпрві, гмйарз 
лдгмпкмлайіпрь, пундодфйзвіпрь гд-
якзт жакмлів хйятмк їт вгмпкмла-
йдлля і гаокмліжауії, нозвдпрз мкодкі 
ноавмві лмокз у вігнмвігліпрь ж ода-
йіякз езрря віглмвзрз гмвіоу лапд-
йдлля  гм вйаглзт ілпрзрурів, нознз-
лзрз номявз калінуйювалля капмвмю 
ра ілгзвігуайьлмю пвігмкіпрю; 

- ндодбмоюварз бюомкоарзфлзи 
рзпк ла лауку и мпвіру ра урвдогеу-
варз акагдкіфлу пвмбмгу як мплмвм-
нмймелу нігвайзлу укоаїлпькмї гдо-
еавз ра жанмоуку її пмуіайьлм-
дкмлмкіфлмгм ра нмйірзфлмгм нігимку 
и жомпралля гмвіоз и нмвагз лаомгу;  

- взкагарз віг Наукмвмгм кмкірд-
ру Науімлайьлмї оагз ж нзраль омж-
взрку лаукз і рдтлмймгіи ра Міліп-
рдопрва мпвірз і лаукз Укоаїлз віг-
тзйдлля рак жвалмгм угмпкмлайдлля 
квайісікауіилзт взкмг, нмв’яжалзт ж 
мнозйюглдлляк оджуйьрарів лаукм-
взт гмпйігедль в лаукмвіи ндоімгзуі 
ра жбіолзкат, які вкйюфдлі гм лаукм-
кдрозфлзт баж Scopus ра/абм Web of 
Science Core Collection, як ракмгм, цм 
пноякмвалд ла лзцдлля укоаїлпькмї 
пмуіайьлм-гукаліраолмї лаукз, а віг-
рак і оуилувалля укоаїлпькмї гдоеа-
влмпрі. 

- взкагарз віг взцд лажвалзт мо-
галів  взжлалля і воатувалля ноз 
муілюваллі квайісікауії нубйікауіи 
які взгаюрь кіелаомглі лаукмві іл-

прзрууії ра улівдопзрдрз ж взпмкмю 
однурауією, а ракме аврмозрдрлі лау-
кмві рмваозпрва и апмуіауії лаоівлі ж 
рзкз, які вкйюфдлі гм лаукмкдрозф-
лзт баж Scopus ра/абм Web of Science 
Core Collection;  

- взкагарз віг Міліпрдопрва мпві-
рз і лаукз Укоаїлз ндодвдгдлля куо-
пів пмуіайьлм-гукаліраолмгм узкйу 
(ноавмжлавпрвм, нмйірмймгія, одйігієж-
лавпрвм, пмуімймгія, сіймпмсія ра іл.) 
у взцзт лавфайьлзт жакйагат Укоаї-
лз гм ндодйіку мбмв’яжкмвзт лавфа-
йьлзт гзпузнйіл, агед пакд вмлз и 
йзхд вмлз смокуюрь пвірмгйяг і жа-
гайьлу куйьруоу мпмбз (ж її мкодкзкз 
пкйагмвзкз  -  нмйірзфлмю, ноавм-
вмю, дкмлмкіфлмю, гутмвлмю,  ілсм-
окауіилмю рмцм) и укмейзвйююрь 
упніхлд каибурлє гйя укоаїлпькмї 
гдоеавз і пупнійьпрва; 

 - взкагарз віг мкодкзт гдоеав-
фйдлів ЄС вігкмвзрзпя віг ноакрзкз 
нозилярря гомкагял Укоаїлз ла ла-
вфалля і жгмбурря взцмї мпвірз жа 
пномцдлмю птдкмю бдж ЗНО, як ра-
кмї, цм нмоухує нозлузн оівлмпрі 
(лагагаєкм, цм в Укоаїлі нодрдлгдл-
рз ла жгмбурря взцмї мпвірз номтм-
гярь жмвліхлє лджайделд муілювал-
ля); 

 - жакмлмгавфм жабджндфуварз 
номукоаїлпькіпрь пупнійьлм-одйігіилмї 
пзруауії, пнозярз нмгайьхмку пвірм-
вмку взжлаллю Поавмпйавлмї Цдоквз 
Укоаїлз ра урвдогедллю Укоаїлпькмї 
Пмкіплмї Поавмпйавлмї Цдоквз; 

 -  везварз жатмгз гйя одайіжауії 
лауімлайьлмї ігдї в гдоеавмрвмофмку 
номудпі, нігрозккз укоаїлпькмї кмвз 
як гдоеавлмї, жанмбігалля икмвіолм-
ку номудпу її взріплдлля ра пнозялля 
жбдодедллю куйьруолмї, одйігіилмї 
пакмбурлмпрі лауімлайьлзт кдлхзл і 
кмоіллзт лаомгів Укоаїлз; 

- жабджндфзрз гдоеавлм-ноавмвд 
одгуйювалля дкмлмкікз, нмгмйалля 
біглмпрі, жлзедлля нмомгу пмуіайьлмї 
лдоівлмпрі, бмомрьбу жі жймфзлліпрю 
рмцм; 

 -  првмозрз гієвзи кдталіжк жа-
бджндфдлля ілсмокауіилмї ра гутмв-
лмї бджндкз гдоеавз и пупнійьпрва і 
бджндкз йюгзлз в ілсмокауіиліи 
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псдоі, жатзпру ндопмлайьлзт галзт, 
вгмпкмлайюварз ноавмві жапмбз кібд-
олдрзфлмї, дкмймгіфлмї, гдоеавлмї 
лауімлайьлмї бджндкз вігнмвіглм гм 
пвірмвзт пралгаорів ра євомндипькзт 
нозлузнів; 

Віграк, взоіхдлля номбйдк ікн-
йдкдлрауії лауімлайьлмгм жакмлмгав-
прва гм Угмгз ном апмуіауію кіе 

Укоаїлмю ра Євомндипькзк Смюжмк  
ра пака ікнйдкдлрауія Угмгз в ндоп-
ндкрзві пнозярзкд урвдогедллю вдо-
тмвдлпрва ноава і жакмлу, омжвзрку 
пвмбмгз пймва, жатзпру ноав йюгзлз, 
дкмлмкіфлмку жомпраллю, длдогмдсд-
крзвлмпрі, вномвагедллю гієвзт кд-
рмгів ра ілпроукдлрів гдоеавлмгм 
уноавйілля. 
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В праррі омжгйялурі номбйдкз і ндопндкрзвз ікнйдкдлрауії лауімлайьлмгм жакм-
лмгавпрва гм Угмгз ном апмуіауію кіе Укоаїлмю ра Євомндипькзк Смюжмк. На 
мплмві алайіжу  ноакрзфлзт оджуйьрарів  омбмрз кіелаомглмї кмлсдодлуії «Чмрзо-
лагуярі юозгзфлі фзралля» ра лаукмвмгм гмомбку номвіглзт юозпрів – вфдлзт і 
ноакрзків, нмйірзків і нмйірмймгів, сіймпмсів, іпрмозків, ндгагмгів кмлпрармвалі 
нмжзрзвлі жкілз ла хйяту ілрдгоауії Укоаїлз ж ЄС ла мплмві Угмгз, взжлафдлі жмв-
ліхлі ра влуроіхлі номбйдкз, цм ндодхкмгеаюрь уьмку номудпу ра взжлафдлі жапм-
бз нмгмйалля узт ндодхкмг. 
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прва к Смгйахдлзю мб аппмузаузз кдегу Укоазлми з Евомндипкзк Смюжмк: ном-
бйдкы з ндопндкрзвы 

В прарьд оаппкмродлы номбйдкы з ндопндкрзвы зкнйдкдлраузз лаузмлайьлмгм 
жакмлмгардйьпрва к Смгйахдлзю мб аппмузаузз кдегу Укоазлми з Евомндипкзк 
Смюжмк. На мплмвд алайзжа ноакрзфдпкзт оджуйьрармв оабмры кдегулаомглми кмл-
сдодлузз «фдрыолагуарми юозгзфдпкзд фрдлзя» з лауфлмгм лапйдгзя вдгуцзт юоз-
прмв – уфдлыт з ноакрзкмв, нмйзрзкмв з нмйзрмймгмв, сзймпмсмв, зпрмозкмв, ндга-
гмгмв кмлпрарзомвалы нмймезрдйьлыд зжкдлдлзя ла нурз злрдгоаузз Укоазлы п ЕС 
ла мплмвд Смгйахдлзя, мнодгдйдлы влдхлзд з влуродллзд номбйдкы , ноднярпрвую-
цзт эрмку номудппу з мнодгдйдлы пнмпмбы нодмгмйдлзя эрзт ноднярпрвзи. 
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Andrusyshyn B., Buchma O. Implementation of national legislation to the Asso-

ciation Agreement between Ukraine and the European Union: problems and perspec-
tives 

The article deals with the problems and prospects of implementation of national leg-
islation in the Association Agreement between Ukraine and the European Union. On the 
basis of the analysis of the practical results of the international conference "Fourteen 
Legal Readings" and the scientific achievements of leading lawyers - scientists and practi-
tioners, politicians and political scientists, philosophers, historians, teachers – positive 
changes on the way of Ukraine's integration with the EU were found on the basis of the 
Agreement, identified external and internal problems that impede this process and identi-
fy ways to overcome these obstacles. 
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