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РОЗРИВ У РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС 

ЯК ОБ’ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Євроінтеграція є визначальним фактором побудови зовнішньоекономічної політики 

України на сучасному етапі її розвитку. Обраний зовнішньоекономічний курс передбачає 

поступове зближення економіки України та Європейського Союзу, проте існують 

об’єктивні фактори, що ускладнюють цей процес. Розрив у рівнях економічного розвитку 

України та країн Європейського Союзу, розрив у рівні життя населення та рівні 

економічної свободи суб’єктів господарювання ускладнює швидку інтеграцію України в 

Європейський Союз. 

Аналіз основних макроекономічних показників показав, що швидка інтеграція 

України в Європейський Союз призведе до негативних наслідків для вітчизняної 

економіки та національних виробників. Необхідним є застосування політики виховного 

протекціонізму для формування конкурентного національного виробника, що дозволить 

зміцнити позиції українських виробників на європейському ринку та їх 

конкурентоспроможність на національному ринку. Водночас зменшення зайнятості та 

підвищення рівня доходів населення дасть можливість сформувати платоспроможний 

попит як для вітчизняних, так і для імпортних товарів, що забезпечить поступове 

включення України в європейську економічну систему не на умовах сировинного 

придатку та ринку збуту, а на умовах паритетного партнера в торгівельних операціях та 

суб’єкта переміщення капіталів. 

Європейський вектор зовнішньоекономічної та політичної орієнтації був 

проголошений Україною ще на початку 2000-х років і майже 15 років наша держава 

розвивається у руслі обраного шляху. Європейська орієнтація України є не випадковою і 

зумовлена прагненням до економічного зростання, підвищення норм та стандартів життя 

людей, прийняттям та розумінням європейських цінностей. Не менш важливою є 

економічна складова євроінтеграції України, оскільки вона передбачає реальний перехід 

країни на якісно новий рівень економічного розвитку. 

Досліджуючи євроінтеграцію України в Європейський Союз необхідно здійснити 

аналіз не лише переваг та недоліків такого процесу для України, не менш важливим 

також є аналіз готовності Європейського Союзу до прийняття України до свого складу. 

Визначальним критерієм обрання євроінтеграційного курсу України є ряд перспективних 

можливостей для подальшого розвитку країни та її інтеграції у світове господарство. 

Європейська політика сусідства відкриває нові перспективи для партнерства, економічної 

інтеграції та співробітництва України та Європейського Союзу, зокрема перспектива 

розвитку економічних, політичних та соціальних відносин за рамки партнерства до 

значного рівня інтеграції, включаючи участь у внутрішньому ринку ЄС дасть можливість 

для України брати участь у ключових аспектах політик та програм ЄС. 

Наближення законодавства в економічній сфері, відкриття економік за рахунок 

зменшення кількості торговельних бар’єрів сприятиме збільшенню товарообігу між 

економіками України та країн-членів ЄС. У цьому процесі вітчизняні товаровиробники 

будуть змушені конкурувати з європейськими як за ціною, так і за якістю продукції, в 

результаті чого виграє український споживач, який отримає доступ до більш якісної 

продукції. Разом з тим українські товаровиробники отримають доступ до європейських 

ринків, що дозволить розширити ринки збуту та диверсифікувати ризики в таких галузях, 

як молочна промисловість та сільське господарство.  

Більш тісне економічне співробітництво між Україною та ЄС дозволить збільшити 



обсяги фінансової підтримки нашої держави. Надання ЄС фінансової допомоги Україні 

сприятиме виконанню заходів, щодо реформування економіки, подолання наслідків 

рецесії та покращенню економічного становища в цілому. 

Об’єктивно зрозумілим є той факт, що процес євроінтеграції України є 

довготривалим та не може бути завершений протягом найближчих кількох років, тому 

протягом цього періоду для зближення економічних, політичних та соціальних систем, 

варто використовувати Європейський інструмент сусідства та партнерства (ЄІСП), який 

надаватиме допомогу Україні, у т.ч. у сфері транскордонного та міжрегіонального 

співробітництва між Україною та державами-членами ЄС. Також через Європейський 

інвестиційний банк надаватиметься підтримка проектам, що потребуватимуть інвестицій 

у інфраструктуру України. Така співпраця дозволить максимально гармонізувати 

економічні особливості та відмінності між Україною та ЄС, що забезпечить 

еволюційність процесу інтеграції. 
 


