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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР 

 

Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог Революції 

гідності. У системі зовнішньополітичних пріоритетів України вона посідає особливе місце. 

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 Європейського Союзу (далі 

ЄС). Як невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних 

європейських країнах модель соціально-економічного розвитку [1]. 

Взагалі відносини України з ЄС були започатковані після здобуття незалежності 

України. Тоді вперше і пролунав заклик Євросоюзу до України підтримувати із державами 

– членами відкритий діалог та відкриті стосунки. 

Позиція України щодо Євросоюзу була сформована вперше на законодавчому рівні 

в Основних напрямках зовнішньої політики України, що були схвалені Верховною Радою 

України 2 липня 1993 р. Починаючи із цього моменту Україна почала тяжіти до 

європейського інтеграційного об’єднання і від того моменту намагалась все ж таки 

приєднатись до ЄС, ці намагання ми можемо спостерігати і до сьогоднішнього дня [2]. 

За останні місяці українське суспільство суттєво змінилося, зокрема зміни відбулися 

в духовних, культурних та політичних цінностях, які вочевидь еволюціонували. Водночас 

дедалі актуальнішим стає питання протистояння цінностей в українському суспільстві. 

Європейським цінностям – демократії, толерантності, правам людини – протистоїть 

російський світогляд [3]. Таким чином, цінності українського суспільства спричинили 

віддалення України від Росії в бук ЄС. 

За прогнозами економістів, Україна до 2020 року не стане членом ЄС, оскільки на 

даний момент ЄС переживає кризу. Також вступ України до цього інтеграційного 

об’єднання унеможливлюється тим, що до ЄС приєднається країна, яка потребує дуже 

серйозних компенсацій від закриття цілих галузей промисловості. Оскільки ЄС є строго 

квотована планова економіка, яка передбачає, що кожна держава, яка вступає в 

Європейський Союз, повинна включатись у спільний ринок і відповідно вона повинна 

запроваджувати квоти на виробництво тієї чи іншої продукції, тому для ЄС на даному 

етапі не вигідно приймати Україну до себе. 

Європейська інтеграція для України є шляхом покращення та модернізації 

економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вільний рух в середині 

інтеграційного об’єднання кваліфікованої робочої сили, товарів послуг, факторів 

виробництва. а також вихід на єдиний спільний ринок. Співробітництво України з ЄС 

сприятиме наближенню нашої держави до високих європейських стандартів. підвищенню 

рівня життя та добробуту населення [4]. 

Розвиток відносин з Європейським Союзом у довгостроковій перспективі має 

залишатися одним із пріоритетів зовнішньоекономічної політики України. Основні 

зусилля мають спрямовуватися на інтеграцію України у загальноєвропейський 

економічний простір шляхом розширення доступу українських товарів на європейські 

ринки, ліквідацію економічних бар’єрів у торгівлі та поглиблення виробничої кооперації, 

гармонізацію економічного законодавства у відповідності до стандартів ЄС і СОТ та 



створення економічних і правових передумов для створення зони вільної торгівлі Україна 

– ЄС. 

Таким чином, перспектива інтеграції у ЄС України залежить значною мірою від 

вирішення ряду економічних проблем. 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. 
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