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ПЕРСПЕКТИВИ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ  

НА ЄВРОПЕЙСЬКІ РИНКИ 

 

Незважаючи на значні теоретичні та практичні розробки, питання інтеграції 

України в Європейський Союз (ЄС) є і до тепер актуальним. Входження України в ЄС є 

стратегічною метою, оскільки Україна прагне бути не тільки географічною частиною 

Європи, але й повноцінним учасником її політичних, економічних та культурних 

процесів. Досягнувши даної мети Україна зможе повноцінно захищати національні 

інтереси, будувати економічно розвинену і демократичну державу, зміцнювати позиції у 

світовій системі міжнародних відносин. Повноцінна інтеграція України до ЄС стане 

основою та рушійною силою модернізаційних процесів у державі. 

Одним з важливих кроків для досягнення цієї цілі є входження України на 

європейські ринки. З 1 січня 2016 року між ЄС та Україною розпочато реалізацію 

економічної частини Угоди про асоціацію, зокрема в частині функціонування зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС. Так, Міністерством економічного розвитку 

України разом з іншими уповноваженими державними органами та Урядовим офісом з 

питань Європейської інтеграції із залученням аналітиків європейського союзу 

розроблявся Проект деталізованого Плану заходів з імплементації розділу економічної 

частини Угоди про асоціацію на 2016-2019 рр. 

Як показує вивчення обставин та умов впровадження зони вільної торгівлі з ЄС, 

значний вплив на затягування початку реалізації торгівельної складової Угоди 

спричинила не тільки геополітична криза з Росією, а й недоліки інституційного 

середовища регулювання економічних, в т.ч. зовнішньоекономічних відносин України. 

Разом з тим, з 2016 р. глибока та всеохоплююча зона вільної торгівлі почала своє 

функціонування, а Україна не відмовилася від запровадження норм та стандартів ЄС у 

національне законодавство. 

Вказаний вище План заходів передбачає низку завдань у таких сферах, як технічні 

вимоги, виконання санітарних та фітосанітарних норм, дотримання прав інтелектуальної 

власності, урегулювання державних закупівель, особливості вирішення питань митного 

оформлення. Подальше ефективне функціонування зони вільної торгівлі з ЄС вимагає 

від України виконання всіх вимог для забезпечення повноцінної її участі у торгівельній 

співпраці. “План також враховує вже актуалізовані акти законодавства ЄС, 

імплементація яких дозволить гармонізувати українські стандарти зі стандартами ЄС, 

що позитивно вплине як на споживачів продукції та послуг на внутрішньому ринку 

України, так і на виробників української продукції та послуг для їх експорту до ринку 

ЄС” [1].  

Вважаємо, що імплементація норм та правил ЄС щодо стандартизації української 

продукції забезпечить можливість входження українських товаровиробників на українські 

ринки, сприятиме зростанню припливу іноземних інвестицій в економіку нашої держави, а 

також розширить можливість активізації експорту послуг, в тому числі у послуг виробничого 

характеру. 

В цілому, передбачене Угодою скасування торгових мит майже на всю 

номенклатуру товарів, нівелювання тарифних та нетарифних обмежень імпорту товарів 

з України дозволить певним чином відкрити шлях українським виробникам на 



європейські ринки за умов дотримання ними вказаних вище стандартів якості продукції. 

За такого виду міжнародної економічної інтеграції України в ЄС очікується 

підвищення результативності економічної діяльності підприємств-експортерів за 

рахунок зростання норми прибутку від скасування ввізних мит ЄС та можливості 

українських підприємств брати участь в конкурсах щодо державних закупівель з країн 

ЄС; 

Недоліком складової Угоди щодо зони вільної торгівлі є певна нерелевантність її 

положень щодо потенційної структури українського експорту. Як відмічають деякі фахівці, 

на момент обговорення її умов ключовою статтею експорту України “вважалася продукція 

металургії, однак війна на сході країни істотно знизила цей потенціал. Зараз ключовою 

статтею українського експорту стала агропродукція, що вимагає коригування документа” [2].  

Усі ці складності не зменшують можливості, що відкрилися для України. Потрібно 

усвідомлювати, що позитивний ефект від ЗВТ з ЄС буде поступовий, і на миттєвість не 

варто сподіватися. Для того щоб позитивний ефект був помітніший в 2016 році Україні 

необхідно зробити великий крок в адаптації європейських техстандартів.  
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