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Умови публікації статей у Збірнику наукових праць 

Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» 

 

Відповідно до положень наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спо-

рту України № 1112 від 17 жовтня 2012 року «Про опублікування результатів 

дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (зі зміна-

ми, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України № 1380 від 3 грудня 2012 року) результати дисертацій на здобуття на-

укових ступенів доктора і кандидата наук публікуються в наукових фахових 

виданнях України та іноземних держав (або у виданнях України, які внесено до 

міжнародних наукометричних баз). 

Міжнародні наукометричні бази даних (МНМБД) є бібліографічними та 

реферативними базами даних з інструментами для обліку цитування статей, 

опублікованих у наукових виданнях. У зв‟язку з цим на основі визначення інде-

ксу цитування конкретної статті МНМБД виконують функцію оцінювання ро-

боти певного автора, актуальності обраної теми та аналізу розвитку визначено-

го наукового напряму в країні загалом. 

Оскільки дослідження в галузі міжнародних відносин мають на території 

України неабиякі вагу та значення, редакційна колегія часопису «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин» прагне активізувати та розвивати такі науко-

ві пошуки, забезпечуючи українським науковцям та зарубіжним авторам мож-

ливість продемонструвати свої наукові розробки міжнародній дослідницькій 

спільноті. 

Відповідно, задля збільшення цитування статей видання на світовому рівні 

з 1 липня 2016 року до друку в щоквартальнику  «Актуальні проблеми міжна-

родних відносин» приймаються статті, присвячені актуальним проблемам 

міжнародного розвитку в галузі політичних, юридичних та економічних наук, 

текст яких може бути переданий до редакції українською чи англійською мо-

вами.   

Задля належного оформлення наукових матеріалів тексти рукописів по-

винні відповідати визначеним критеріям: 
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ВИМОГИ ДО ТЕКСТУ СТАТЕЙ 

 

1. Матеріали, подані до друку, мають бути оформлені згідно вимог Пос-

танови ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року «Про підвищення вимог 

до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» й містити такі еле-

менти: 

 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв‟язок із важливими на-

уковими чи практичними завданнями; 

 формулювання цілей (мети) статті; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв‟язання даної проблеми і на які спирається автор; 

 виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвя-

чується стаття; 

 виклад основного матеріалу дослідження з докладним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

 висновки й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; 

 список використаних джерел. 

2. Текст рукопису, оформлений у текстовому редакторі  Word-2003 розмі-

щується на аркушах формату А4 (210×297 мм); поля (верхнє, нижнє, праве, лі-

ве) – 20 мм; вирівнювання – за шириною сторінки; шрифт – Times New Roman, 

кегль 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1 см. 

Номери сторінок та колонтитули не використовуються. 

3. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати: 

 оглядові та проблемні статті – до 30 сторінок (до 45 тисяч друкованих 

знаків); 

 тематичні статті за рубриками журналу – до 20 сторінок (до 30 тисяч 

друкованих знаків). 

4. Розташування структурних елементів статті (Додаток 1): 

 У верхньому лівому куті сторінки (без абзацного відступу) вказується 

індекс УДК (шрифт – Times New Roman, кегль 14). 

 Через один інтервальний проміжок розміщується назва статті українсь-

кою, англійською та російською мовами; шрифт – Times New Roman напівжир-

ний, кегль 14). 

 Через один інтервальний проміжок з абзацу вказуються прізвище та іні-

ціали автора (шрифт – Times New Roman напівжирний, кегль 14). Ці дані зазна-

чаються послідовно українською, англійською та російською мовами. У разі 

подання англомовного варіанту статті, в зворотному порядку – англійською, 

українською та російською мовами. 

 Через один інтервальний проміжок з абзацу вказуються вчений ступінь 

та вчене звання (за наявності) автора; через кому – його посада та місце роботи; 

в новому реченні – його електронна адреса (шрифт – Times New Roman, кегль 

12). Ці дані зазначаються послідовно українською, англійською та російською 

мовами. У разі подання англомовного варіанту статті, в зворотному порядку – 

англійською, українською та російською мовами.  
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За наявності кількох авторів такі самі дані вказуються й щодо інших осіб 

шляхом відокремлення їх від попередньої інформації за допомогою одного ін-

тервального проміжку. 

 Через один інтервальний проміжок з абзацу послідовно наводяться ано-

тації до статті – українською, англійською та російською мовами. Зазначення 

«Анотація», «Abstract» та «Аннотация» вказуються на початку тексту та відді-

ляються від основного тексту анотацій крапкою (шрифт – Times New Roman на-

півжирний, кегль 12). Обсяг анотацій не повинен бути меншим ніж 150 слів 

(шрифт – Times New Roman курсив, кегль 12), у межах яких автор має коротко 

окреслити основні проблеми, що порушуються в дослідженні, його суть та ви-

сновки, яких він дійшов у результаті проведеної роботи. 

З абзацного відступу після кожної з трьох анотацій зазначається формулю-

вання «Ключові слова:», «Key words:», «Ключевые слова:» (шрифт – Times New 

Roman напівжирний, кегль 12), після якого подаються 5–7 ключових слів украї-

нською, англійською та російською мовами відповідно (шрифт – Times New 

Roman курсив, кегль 12). 

У тексті статті англійською мовою автор розташовує анотації в зворотному 

порядку: спочатку подається анотація англійською, потім – українською та ро-

сійською мовами. 

 Через один інтервальний проміжок розміщується основний текст статті, 

що має в обов‟язковому порядку містити всі необхідні структурні елементи. 

 У тексті категорично заборонено використовувати автоматичну або при-

мусову розстановку переносів. 

 Посилання на джерела в тексті є обов‟язковими й подаються за таким 

зразком: [5, с. 123], де 5 – номер джерела у списку використаних джерел, 123 – 

сторінка. Посилання на джерела, котрі не містять сторінок (наприклад, ресурси 

мережі «Інтернет»), подаються шляхом зазначення їхнього номера у списку ви-

користаних джерел: [7] тощо. Посилання на декілька джерел одночасно пода-

ються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. 

Посилання на джерела в англомовному тексті подаються за таким зразком: 

[Freeman, 2000: 254], де Freeman – прізвище автора, праця котрого вказана у 

списку використаних джерел, 2000 – рік видання цієї праці, 254 – сторінка. У 

разі зазначення у списку джерел кількох праць одного автора, опублікованих в 

один і той самий рік, посилання на них у тексті подаються таким чином: 

[Wendt, 2001a: 148], [Wendt, 2001b: 150] тощо. При цьому в списку використа-

них джерел після зазначення років видання таких праць також мають бути вка-

зані відповідні літери, розміщені за алфавітом, згідно з порядком зазначення 

робіт. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: 

[Jervis, 1997: 135; Waltz, 1979: 107-11]. Посилання на джерела, котрі не містять 

сторінок (наприклад, ресурси мережі «Інтернет»), подаються шляхом зазначен-

ня їхнього номера у списку використаних джерел: [5] тощо. 

Розміщення підсторінкових посилань допускається лише в разі необхіднос-

ті роз‟яснення окремих термінів чи подання додаткової інформації до тексту 

статті за допомогою послідовних цифрових позначень 1, 2, 3, тощо (шрифт – 
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Times New Roman, кегль 10; інтервал – 1). Обов‟язковим є використання функ-

ції: «Виноски». Шлях у Word: вставка/посилання /виноска. 

 Згадані в тексті науковці називаються за абеткою: М. Тард, Е. Фромм, К. 

Юнг, К. Ясперс та інші. На початку зазначається ім‟я (ініціали) дослідника, а 

потім – його прізвище. Під час складання такого переліку необхідно виокрем-

лювати імена зарубіжних і вітчизняних учених. 

 Таблиці та ілюстрації (рисунки) розміщуються в центрі сторінки. Угорі 

праворуч (вирівнювання – по правому краю сторінки) над таблицею / ілюстра-

цією розміщується її порядковий номер, на який міститься вказівка в тексті 

статті, наприклад: Таблиця 1, Рисунок 2 тощо (шрифт – Times New Roman кур-

сив, кегль 14). Через один інтервальний проміжок розміщується назва табли-

ці/ілюстрації (вирівнювання – відцентрове; шрифт – Times New Roman напівжи-

рний, кегль 14), а через один інтервальний проміжок під нею – безпосередньо 

сама таблиця чи ілюстрація. Розміщені в тексті таблиці, а також ілюстрації, 

графіки, схеми і рисунки додатково подаються в окремих файлах форматів .xls 

та .jpg (300 ррі) або .pdf відповідно, назви яких мають містити прізвище автора. 

Рисунки, графіки, діаграми мають бути читабельними, контрастними. Таблиці 

створюються у програмі Excel шрифтом Times New Roman, кеглем 12. У вели-

ких таблицях допускається застосування шрифту кеглем 10-11. Ширина таблиці 

має бути не більше 16 см. 

 Спеціальні символи: використовуються лише лапки зразку «» для украї-

номовного чи російськомовного тексту та лапки зразку „‟ або “” – для англомо-

вного тексту; у тексті – коротке тире (–) і дефіс (-) розрізняються за розміром та 

наявністю/відсутністю пробілів; між словами ставиться лише один знак «про-

біл» (для запобігання дублювання пробілів можна активувати функцію «Недру-

ковані знаки»); крапка, кома, двокрапка ставляться безпосередньо після слова 

(без знаку «пробіл»). 

 Вигляд апострофа має відповідати шрифту Times New Roman, а саме (‟). 

 В якості позначки номеру при цифрах використовується символ (№) 

шрифту Times New Roman. 

 Списки в тексті статті створюються за допомогою функцій «Формат – 

Список – Нумерований / Маркований».  

 Для уніфікації статей у Збірнику АПМВ в якості маркера потрібно вико-

ристовувати позначку (). 

 Якщо в якості маркера нумерованого списку використовуються літери, 

потрібно використовувати літери того алфавіту, мовою якого написана стаття. 

 Формули в тексті подаються у форматі Equation 3 (категорично заборо-

няється використовувати в Equation стиль «Інший», «Другой», «Other»). Споча-

тку наводиться пронумерована формула, а потім використовуються посилання 

на неї, а не навпаки. 

У тексті статті всі математичні вирази обов‟язково виконуються в редакто-

рі формул, навіть якщо вони є окремими змінними або індексами. Категорично 

не допускається запис частини виразу в текстовому вигляді, а частини – в реда-

кторі формул. Також забороняється самостійно змінювати геометричні розміри 
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формул (розтягувати або/та стискати їх). Із метою вирівнювання формул забо-

роняється вставляти їх у таблиці. Нумерувати можна тільки ті формули та вира-

зи, на які є посилання в тексті статті. Якщо формула займає декілька рядків, 

номер формули проставляється в останньому рядку формули. 

 Список використаних у статті джерел подається через один інтервальний 

проміжок під її текстом (Додаток 1). Підзаголовок «Список використаних дже-

рел» друкується з абзацним відступом із лівого краю сторінки (шрифт – Times 

New Roman напівжирний, кегль 14). Джерела у списку (не менше 20) розміщу-

ються мовою оригіналу за алфавітом – спочатку праці українською та російсь-

кою мовами, потім – англійською, німецькою, французькою тощо (шрифт – 

Times New Roman, кегль 14). 

Зазначені у списку джерел нормативно-правові акти розміщуються перед 

переліком авторських праць у такому порядку: міжнародні документи та угоди; 

законодавство України (Конституція України, кодифіковані нормативно-

правові акти, закони, підзаконні нормативно-правові акти); іноземне законодав-

ство. 

Зазначені у списку ресурси мережі «Інтернет», котрі не містять вказівки на 

конкретного автора, подаються наприкінці списку за алфавітом. 

Нумерація джерел виконується арабськими цифрами за допомогою функції 

«Формат – Список – Нумерований». 

Приклади оформлення бібліографічного опису джерел, що найчастіше на-

водяться авторами, для україномовного чи російськомовного варіанту статті 

подано в Додатку 2. 

Список використаних джерел у статті, поданій українською мовою, має та-

кож бути оформлено в транслітерованому варіанті (Додаток 1). Правила транс-

літерації українського алфавіту латиницею затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування трансліте-

рації українського алфавіту латиницею». 

Список використаних джерел у транслітерованому варіанті має повністю 

дублювати основний список використаних джерел і подається через один інте-

рвальний проміжок після нього. Підзаголовок «References» друкується з абзац-

ним відступом із лівого краю сторінки (шрифт – Times New Roman напівжир-

ний, кегль 14). 

Список використаних джерел в англомовному варіанті статті подається че-

рез один інтервальний проміжок під її текстом. Підзаголовок «References» дру-

кується з абзацним відступом із лівого краю сторінки (шрифт – Times New 

Roman напівжирний, кегль 14). Джерела у списку (не менше 20) розміщуються 

мовою оригіналу за алфавітом – спочатку праці англійською, німецькою, фран-

цузькою тощо мовами, потім – українською та російською мовами (шрифт – 

Times New Roman, кегль 14). 

Зазначені у списку джерел нормативно-правові акти розміщуються перед 

переліком авторських праць у такому порядку: міжнародні документи та угоди; 

законодавство України (Конституція України, кодифіковані нормативно-

правові акти, закони, підзаконні нормативно-правові акти); іноземне законодав-

ство. 
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Зазначені у списку ресурси мережі «Інтернет», котрі не містять вказівки на 

конкретного автора, подаються наприкінці списку за алфавітом. 

Нумерація джерел виконується арабськими цифрами за допомогою функції 

«Формат – Список – Нумерований». 

Зазначення у списку використаних джерел англомовного варіанта статті 

праць чи документів, оригінал котрих представлено українською (російською) 

мовою, має супроводжуватися перекладом назви праці/документа англійською 

мовою, який розміщується у квадратних дужках безпосередньо після оригіна-

льної назви джерела.  

Приклади оформлення бібліографічного опису джерел, що найчастіше на-

водяться авторами, для англомовного варіанту статті подано в Додатку 3. 

У тексті статті українською/англійською/російською мовою обов‟язково 

мають міститися посилання на всі джерела, внесені до списку. 
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УМОВИ ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО РЕДАКЦІЇ 

 

1. У збірнику наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відно-

син» публікуються матеріали, які мають наукову та практичну цінність. Ав-

тор має право подати тільки одну наукову статтю для розміщення в одному но-

мері журналу. Її текст (або частини тексту) не повинен бути опублікований в 

наукових збірниках України чи інших держав. Якщо одна й та сама стаття од-

ночасно проходить рецензування для подальшого опублікування в інших ви-

даннях, автор має повідомити про це редакцію журналу. 

2. Рукопис статті подається в електронному вигляді у форматі .dос. Еле-

ктронний файл надсилається на електронну адресу редакції 

apmv@clouds.iir.edu.ua чи подається на CD/DVD диску в форматі .dос. Назва 

файлу має відповідати прізвищу автора. Розміщені в тексті таблиці, а також 

ілюстрації, графіки, схеми і рисунки додатково подаються в окремих файлах 

форматів .xls та .jpg або .pdf відповідно, назви яких мають містити прізвище ав-

тора. У тексті електронного листа чи в окремому файлі в форматі .dос на 

CD/DVD диску автор(и) має(ють) вказати свої контактні дані (номер(и) телефо-

ну(ів) та адресу(и) електронної пошти). 

3. Подана стаття в обов‟язковому порядку проходить процедуру внутріш-

нього сліпого рецензування (що відповідає Гарантіям сліпого рецензування), 

яке здійснюють члени редакційної колегії – фахівці з відповідної тематики, та 

літературного редагування. 

4.  Аспіранти, здобувачі наукового ступеня доктора філософії та авто-

ри, котрі не мають наукового ступеня, мають право на публікацію матері-

алів виключно у співавторстві з особами, які мають науковий ступінь 

та/або вчене звання. 

5. Текст англомовної статті має бути належним чином оформлено та зміс-

товно перевірено. Текст має відповідати лексичним нормам та правилам грама-

тики англійської мови. У разі подання англомовного тексту, котрий не відпові-

дає даним вимогам, редакція залишає за собою право на повернення його авто-

ру або ж відмови автору в публікації.  

6. Відповідальність за достовірність матеріалу, дотримання законо-

давства про авторські та суміжні права, зміст статей, точність поданих 

фактів, цитат, цифр і прізвищ, несуть автори матеріалів. Редакція має 

право на редагування й скорочення, а також літературне виправлення статей (зі 

збереженням головних висновків і стилю автора).  

7. У разі недотримання авторами вимог щодо змісту та/або оформлен-

ня статей редакція залишає за собою право відправити їх на доопрацювання 

автору чи відмовити йому в публікації. 

8. Із питань щодо публікації матеріалів автори можуть звертатися за теле-

фоном +38 (044) 483-11-25, або +38 (099) 441-76-04. 

 

 

 

mailto:apmv@clouds.iir.edu.ua
javascript:openHelp('http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/help/view/editorial/topic/000044')
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Анотація. Доведено, що підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом та його державами-членами відкриває перед нашою державою перспективу інтег-

рації до цього об’єднання з можливим членством у ньому після створення між партнерами 

зони вільної торгівлі. Відзначається, що реалізація Угоди про асоціацію здійснюється на 

міжнародному і національному рівнях завдяки використанню різних засобів – приєднання до 

міжнародних договорів; приведення національних законів у відповідність до правових актів 

інституцій ЄС; визнання Україною національних стандартів держав-членів ЄС; взаємного 

дотримання правил іншої сторони тощо. Наголошується на тому, що найважливішим пра-

вовим інструментом поширення європейських acquis communautaire на внутрішній правопо-

рядок України є гармонізація національного законодавства з правом Євросоюзу.  

Ключові слова: Європейський Союз, правові інструменти, гармонізація законодавст-

ва, міжнародна угода, acquis communautaire, Угода про асоціацію. 

 

Abstract. The signature of the Association Agreement between the European Union and its 

Member States and Ukraine is proven to open to our state a prospect of its integration in this or-

ganization with possible membership therein upon the creation of the free trade area between the 

partners. Realization of the Association Agreement by Ukraine is noted to be carried out at the in-

ternational and national levels by various means: accessing to international treaties; bringing na-

tional laws in accord with legal acts of the EU institutions; recognizing national standards of the 

EU Member States; mutual adhering to the rules of the other party, etc. Harmonization of the na-

tional legislation with the European Union law is emphasized to be the most powerful legal instru-

ment to introduce the EU’s acquis communautaire into the internal legal order of Ukraine. 

Key words: European Union, legal instruments, harmonization of legislation, acquis com-

munautaire, Association Agreement. 

 

Аннотация. Доказано, что подписание Украиной Соглашения об ассоциации с Евро-

пейским Союзом и его государствами-членами открывает перед нашим государством пер-

спективу интеграции в это объединение с возможным членством в нем после создания ме-

жду партнерами зоны свободной торговли. Отмечается, что реализация Соглашения об 

ассоциации осуществляется на международном и национальном уровнях благодаря исполь-

зованию различных средств – присоединения к международным договорам; приведения на-

циональных законов в соответствие с правовыми актами институций ЕС; признания Ук-

раиной национальных стандартов государств-членов ЕС; взаимного соблюдения правил дру-

гой стороны и т. п. Подчеркивается, что важнейшим правовым инструментом распро-

странения европейских acquis communautaire на внутренний правопорядок Украины являет-
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ся гармонизация национального законодательства с правом Евросоюза. 

Ключевые слова: Европейский Союз, правовые инструменты, гармонизация законо-

дательства, международное соглашение, acquis communautaire, Соглашение об ассоциации. 

 

Постановка проблеми. Серед міжнародних договорів, які укладає Євро-

пейський союз (ЄС) з третіми країнами і міжнародними організаціями, особли-

ву роль у залученні партнерів ЄС до європейської інтеграції відіграють угоди 

про асоціацію. Угоди про асоціацію ЄС з третіми країнами, зокрема, з країнами-

учасницями східного партнерства [12, с. 121], становлять один з потужних право-

вих інструментів створення такими країнами з Союзом простору стабільності і 

економічного, політичного і правового співробітництва [7]. Вони віддзеркалюють 

в значній мірі правову політику Союзу. Завдяки угодам про асоціацію право ЄС 

поширює свою дію на внутрішні правопорядки асоційованих країн. 27 вересня 

2014 року Верховна Рада та Європейський парламент синхронно ратифікували 

Угоду про асоціацію.  

1 листопада 2014 року набрали чинності положення Угоди стосовно полі-

тичного і економічного співробітництва сторін, за винятком положень про 

створення зони вільної торгівлі. А відтак,  детальний розгляд і аналіз особливо-

стей асоціації України з ЄС стає актуальним для української науки європейсь-

кого права. 

Мета статті. Стаття  має на меті розглянути теоретичні і практичні аспек-

ти реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом, адже формування зони вільної торгівлі в рамках асоціації можна розг-

лядати як перший крок до інтеграції України та Євросоюзу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практично питанням створення 

асоціації між Україною та Євросоюзом були присвячені лише роботи І. Бере-

зовської [11], Н. Мушак [12], К. Хілліона [13]. Проте нові реалії співпраці Укра-

їни з ЄС вимагають подальшого дослідження цієї проблематики. На жаль, пра-

вовим проблемам впливу права ЄС на характер і зміст угод про асоціацію, що 

створює передумови для експансії acquis Союзу у правопорядки третіх країн, 

поки що не приділялось достатньої уваги в український та зарубіжній літерату-
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рі з європейського права. З огляду на це, вивчення зазначених питань становить 

актуальну проблему сучасної науки міжнародного і європейського прав, а їх ви-

рішення матиме значне практичне значення. Ця робота є спробою певною мірою 

заповнити прогалини аналізу спектру питань екстра територіальної дії права Євросо-

юзу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Угоду про асоціацію між 

Україною та Європейським союзом (ЄС)  і його державами-членами (УА) мож-

на віднести до нового покоління угод ЄС про співпрацю з третіми країнами [14, 

с. 42]. Це перша угода про асоціацію з європейською країною, яку укладено пі-

сля набрання чинності Лісабонськими редакціями Римського і Маастрихтського 

договорів. В ній відображено кардинальні зміни, які були внесені до Лісабонсь-

ких редакцій установчих договорів про ЄС (ДЄС) і про функціонування ЄС 

(ДФЄС) [8]. Запроваджені зміни стосувалися, зокрема, поширення повноважень 

ЄС на нові сфери співпраці, такі, як космос, спорт, туризм, енергія, цивільна 

оборона, адміністративне співробітництво, гуманітарна допомога тощо. Євро-

союз отримав додаткові повноваження у сфері СЗППБ та спільної торговельної 

політики (СТП). Усе це дало можливість поширити співпрацю в рамках асоціа-

ції між Україною та ЄС на нові сектори і залучити до співробітництва нові ор-

гани і агенції Союзу (Таблиця 1).  

 

Таблиця 1 

 

Нові сектори співпраці між Україною та ЄС,  

визначені в рамках Угоди про асоціацію між сторонами 
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Висновки. Угода про асоціацію передбачає створення спеціального інсти-

туційного механізму в сфері регулювання торговельних відносин. До його ос-

новних елементів можна віднести: діалог щодо захисту торгівлі на рівні експер-

тів, який функціонує на основі ad hoc; механізм вирішення суперечок.  

Для врегулювання суперечок УА передбачає використання різних спосо-

бів: проведення консультацій, арбітраж. Рішення арбітражної палати є 

обов‟язковими (ст. 311). Якщо суперечка стосується питань тлумачення актів 

інститутів ЄС в сфері регуляторного зближення, арбітраж звертається до Суду 

ЄС для отримання його рішення по даному питанню. У цьому випадку арбітра-

жне рішення не виноситься поки Суд ЄС не надасть свого рішення. Рішення 

Суду ЄС є обов‟язковим для арбітражу (ст. 322). 

Разом з цим, поки що залишається під питанням правовий механізм реалі-

зації актів органів асоціації, й  насамперед,  рішень Ради та Комітету асоціації. 

Відповідні механізми  поки ще не вироблені.  

Така ж сама ситуація із застосуванням європейських стандартів (EN). І це 

при тому, що у відведений згідно УА термін Україна має транспонувати (ввес-

ти) зведення технічних правил, стандартів та оцінки відповідності ЄС в якості 

національних стандартів. Проте не ясно, яким чином це буде зроблено. 

Однак, не дивлячись на зазначені труднощі, створення належних правових 

механізмів і реалізація УА відкриває для України перспективу її залучення до 

процесу європейської інтеграції. 
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