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Актуальність теми. Для реалізації своїх міжнародних зобов’язань Україна 

уклала значну кількість угод з Європейським Союзом.  

Особливу увагу займали питання щодо безвізових поїздок громадян, 

спрощеного перетинання державного кордону нашої держави, а також з інших 

питань, що забезпечують вільний міжнародний рух осіб на законних підставах. 

Окремого напряму досліджень зазнали питання, що стосувалися суспільних 

відносин, які забезпечують умови з своєчасного та повного одержання 

громадянами зазначених гарантованих державою виплат. 

Уваги потребують суспільні відносини з охорони навколишнього 

природного середовища від проектування чи експлуатації споруд без систем 

захисту довкілля. 

В умовах ескалації конфлікту на Сході нашої країни важливим є вивчення 

суспільних відносин, що виникають у сфері кримінальної відповідальності за 

знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини в 

Україні та країнах Східної Європи. 

Ці та інші групи питань обґрунтовують актуальність розробки теоретичних і 

методологічних основ адаптації законодавства і права України до законодавства 

і права Європейського союзу, формування адаптаційних моделей орієнтованих 

на реалізацію конкретних, науково-обґрунтованих напрямків та векторів 

розвитку вітчизняного законодавства у довгостроковій (стратегічній) 

перспективі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед науковців, роботи яких 

було присвячено адаптації законодавства і права України до законодавства і 

права Європейського союзу є когорта спеціалізованих досліджень.  

Окремі аспекти зазначеної проблеми в різні роки розглядалися в незначній 

кількості наукових статей чи розділів монографій таких українських дослідників, 

як: Л. Ананко, Н. Бортник, Т. Гнатюк, О. Гріненко, Ч. Качурець, С. Книш, Я. 

Костюченко, Ю. Курилюк, З. Макаруха, А. Мота, В. Муравйов, О. Олексів, С. 

Петреченко, І. Сєрова та деякі інші. Зарубіжний досвід щодо дослідження 

вказаної проблеми представлений значно більшою кількістю праць. Серед них 

слід відмітити роботи: А. Абашидзе, С. Акімова, Л. Андріченко, Л. Бєлянської, 

Д. Бутейле-Паке (D. Bouteillet-Paquet), В. Волоха, К. Жіллад (K. Gillade), Н. 

Зінченко, П. Кажмєркєвич, Ж.-П. Кассаріно (J.-P. Cassarino), С. Каррера (S. 

Carrera), Є. Кисельової, М. Клачінські (M. Klaczynski), С. Коллінсона (S. 

Collinson), І. Крузе (I. Kruse), І. Кудашової, Д. Лойши, Ю. Паукової, Т. Пєшкової, 



 

І. Плюгіної, А. Роіг (А. Roig), Л. Суторміної, Ф. Траунер (F. Trauner), Т. 

Худдлстон (T. Huddleston), М. Янмир (M. Janmyr), А. Ястребової та деяких 

інших.  

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у розробці, виявленні та 

розкритті правової природи теоретичних положень, особливостей і тенденцій 

розвитку і адаптації законодавства і права України до законодавства і права 

Європейського союзу, формування на цій основі науково-обґрунтованих 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення законодавства в цій 

сфері та практики його застосування. 

 
 
 


