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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Основою сучасної інтеграційної політики України є правильний вибір національного вектора інтеграційного 

процесу. 

Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог Революції гідності. У системі 

зовнішньополітичних пріоритетів України вона посідає особливе місце. 

Виступаючи на XVII саміті Україна–ЄС, який відбувся у Києві 27 квітня 2015 р., Президент України 

П.Порошенко наголосив, що перспектива членства у ЄС є стратегічним орієнтиром українських прагнень до 

перетворення і ключовою метою, заради якої проводяться реформи. Уперше Україна брала участь у саміті в статусі 

держави, яка уклала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. 

Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, 

залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як 

невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-

економічного розвитку. 

Політичні переваги інтеграції України у ЄС пов’язані зі створенням надійних механізмів політичної 

стабільності, демократії та безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а виконання його вимог – інструментом 

розбудови демократичних інституцій в Україні. Крім того, членство у ЄС відкриє шлях до колективних структур 

спільної безпеки Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій з європейськими державами у сфері 

контролю за експортом і нерозповсюдження зброї масового знищення, дасть змогу активізувати співробітництво в 

боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, наркобізнесом тощо. 

У сфері зовнішньополітичного забезпечення своєї національної безпеки Україна як європейська позаблокова 

держава просуває свої інтереси, спираючись на норми та принципи міжнародного права, розвиває добросусідські 

відносини з усіма країнами, насамперед, сусідніми, проводить політику, спрямовану на утвердження стабільності і 

безпеки в Європі та у світі в цілому, бере активну участь у розв’язанні т. зв. „заморожених” конфліктів та в інших 

міжнародних зусиллях, спрямованих на подолання існуючих викликів і загроз. 

Постійним пріоритетом зовнішньої політики та сферою особливої уваги МЗС є захист і заохочення прав 

людини та співпраця у цій галузі з іншими країнами світу та в рамках міжнародних організацій, захист прав та 

інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном, створення сприятливих зовнішньополітичних умов для 

розвитку української нації, її історичної свідомості, національної гідності українців, а також етнічної, культурної, 

мовної, релігійної самобутності громадян України усіх національностей. 

Також є і перепони на шляху до євроінтеграції. По-перше, наша держава ще не визначилась повною мірою з 

основними напрямами і механізмом структурної перебудови економіки. Критерії цього процесу повинні 

вироблятися з врахуванням особливостей розвитку світової системи господарювання, а також реальних 

можливостей і напрямів інтегрування до неї України. По-друге, дуже гостро стоять питання як безпеки у сфері 

зовнішньоекономічних відносин, так і взагалі економічної безпеки, які необхідно вирішувати з позицій активного 

конкурентного протистояння на світовому ринку. По-третє, існують певні суперечності регіонального характеру, 

усунення яких можливе тільки на довгострокових договірних засадах шляхом активного включення до 

інтеграційних процесів з визначенням глобальних національних пріоритетів та їх збалансуванням з іншими, що 

існують у світовому економічному просторі. По-четверте, спроби активного спілкування та діалогу з 

міжнародними фінансовими інститутами як гарантами входження України до світового ринку і оновлення 

економіки поки що спричиняють неадекватну реакцію широких кіл української громадськості, оскільки досі чітко 

не визначено орієнтири нашої держави ні в розвитку її внутрішньої економіки, ні в пошуках її майбутнього місця в 

світовому господарстві. 

Основною внутрішньою проблемою, яка перешкоджатиме євроінтеграційному курсу України, експерти 

вважають насамперед неефективність системи державного управління – недостатній рівень компетенції 

держслужбовців, надмірна бюрократичність, нереформованість та корумпованість системи державного управління. 

У євроінтеграційному процесі кожної країни настає момент, коли із зовнішньополітичного питання він 

перетворюється на ряд конкретних і досить складних завдань політики внутрішньої. Для України такий момент 

настав з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 р. Відтоді на перший план вийшли абсолютно технічні 

потреби, наприклад імплементація сотень європейських нормативних актів, щоб правила, за якими функціонує 

державний сектор, політика та економіка в Україні, були такими ж, як у Європі. 

Налагодити цю роботу не так просто: хтось має очолити, хтось – проконтролювати, хтось – втілювати. 

Причому важливо, аби ніщо не «провисало», не відтерміновувалося, роботу не робили двічі різні відомства або, 

навпаки, не перекидали її одне на одного.  

За останні роки Україна поступово формувала і уточнювала свою стратегію вступу в перспективі у 

Європейський Союз. Однак на підготовчому етапі та довгому шляху у напрямі інтеграції до ЄС попереду чекає 

велика робота з структурної перебудови економіки, реформування власності, здійснення макроекономічної 

стабілізації, форсуванню економічного росту, демократизації суспільства, проведення належної судової реформи. 

Необхідно досягти тих високих макроекономічних стандартів, які склались в економіці країн Західної Європи. 



 Розвиток відносин з Європейським Союзом у довгостроковій перспективі має залишатися одним із пріоритетів 

зовнішньоекономічної політики України. Основні зусилля мають спрямовуватися на: 

 інтеграцію господарства України у загальноєвропейський економічний простір шляхом розширення 

доступу українських товарів на європейські ринки, ліквідацію економічних бар'єрів у торгівлі та поглиблення 

виробничої кооперації; 

 підтримку вітчизняних товаровиробників і вдосконалення міжнародно-правового механізму захисту їх 

інтересів; 

 гармонізацію економічного законодавства у відповідності до стандартів ЄС і СОТ та створення 

економічних і правових передумов для створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС. 

На мою думку, перспектива інтеграції у ЄС України залежить значною мірою від вирішення ряду економічних 

проблем. Тільки в результаті успішного здійснення ринкових реформ і досягнення високого рівня розвитку 

економіки Україна може претендувати на членство у Європейському Союзі. Проблема економічної інтеграції для 

України є однією з першочергових, а враховуючи те, що Україна - одна з найбільших європейських держав, то для 

неї особливо важливою є інтеграція саме з країнами Європи і, в першу чергу, з країнами-членами Європейського 

Союзу.  

Отже, європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами 

континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних 

відносин. Це – найкращий спосіб реалізації національних інтересів. 

 


