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ІНТЕГРАЦІЙНІ	ПРОЦЕСИ	УКРАЇНИ 

І	ЄВРОПЕЙСЬКОГО	СОЮЗУ	ТА	ЇХ	ПЕРСПЕКТИВИ 
	

Досліджуючи проблематику даної теми, ми з’ясували, що 
своєрідні відносини України з Європейським Союзом  виникли 
ще у грудні 1991 року. Саме в цей час міністр закордонних справ 
Нідерландів офіційно визнав від імені ЄС незалежність України. 

Процес зближення України з Євросоюзом гарантується 
Законом України «Про засади внутрішньої та зовнішньої 
політики» від 1 липня 2010 року. Однією із засад, які визначені у 
цьому Законі є те, що для набуття членства в ЄС, Україна 
повинна забезпечити процес інтеграції в європейський простір, а 
саме в економічний, політичний та правовий напрямки. 

Підґрунттям для закладення співробітництва стала Угода (яка 
на сьогоднішній день втратила чинність) про партнерство та 
співробітництво з певного кола питань: торгівельно-економічних, 
гуманітарних та політичних питань. Після укладання цієї угоди 
було встановлено певний діалог між Україною та Європейським 
Союзом на політичному рівні та у відносинах торгівлі між держава- 
ми відповідно до прнципів Світової організації торгівлі та Гене- 
ральної угоди з тарифів і торгівлі, а також визначили пріорітет- 
ність наближення та адаптивність українського законодавства до 
норм Європейського Співтовариства у сфері економіки. 

Згідно з цією Угодою визначалося 7 напрямків 
співробітництва. До них належали енергетика, транспортна 
сфера, торгівля, юстиція та внутрішні справи, зближення 
законодавства України та ЄС, охорона навколишього природного 
середовища, транскордонна співпраця, співробітництво у сфері 
науки, технологій та космосу. Це і стало основою та визначними 
напрямками інтеграції. 

Наступним етапом зближення було підписання між 
сторонами  21  лютого  2005  року  План  дій  Україна   –   ЄС. 
Цей двосторонній документ містив ряд конкретизованих 
пунктів, які мала впровадити Україна. По-перше, це була 
боротьба з високим рівнем корупції, далі – зміцнення 
демократичних інституцій, а також економічні реформи. 
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У 2008 році розпочалися переговори між сторонами у сфері 
створення зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та 
Україною. Цього ж року 9 вересня на Паризькому саміті сторони 
досягли згоди про те, що у майбутньому буде укладено угода в 
форматі «угода про асоціацію України з Євросоюзом» [1]. 

За умовами вступу до Європейського Союзу, існує 
імперативний метод, якого повинні притримуватись країни – 
країна-кандидат має відповідати чітко визначеним Копенга- 
генським критеріям. Це критерії, які були закріплені в червні 
1993 року Європейською Радою в місті Копенгагені та 
підтверджені у 1995 року в місті Мадриді. Вимоги до держав, які 
бажають отримати членство в Європейському Союзі наголошують 
на тому, що держава повинна дотримуватись принципу 
демократії, свободи та гідності прав людини. Країна повинна мати 
конкурентноздатну ринкову економіку, а також визнавати 
стандарти і правила Європейського Союзу, враховуючи пріорітет- 
ність цілей політичного, валютного та економічного фонду. 

Для України Європейська інтеграція передбачає 
впровадження реформ в усіх сферах життя згідно з нормами та 
стандартами ЄС. Основним напрямком цього процесу є набуття 
членства в Європейському Союзі. 

27 червня 2014 року була підписана повністю Угода про 
Асоціацію між Україною та ЄС, одразу ж 16 вересня цього ж року 
вона була ратифікована Верховною Радою України та 
Європейським парламентом. Ця угода була укладена на 
невизначений термін дії. Вона може бути переглянута, змінена 
або розірвана в разі такої потреби. 

Якщо розглядати переваги нашої євроінтеграції, то таке 
співробітництво буде сприяти наближенню певних соціальних 
умов України до належних європейських стандартів. На мою 
думку буде значно підвищено рівень життя населення, значно 
втілиться та  буде  виходити  із  принципу  верховенство  права. 
У культурному аспекті - активний обмін між українською та 
європейською культурами, а також гарантування зміцнення 
національної безпеки [2]. 

На сьогодні підтримка Європейського Союзу є дуже важливою 
та стосується дуже широкого кола напрямків: державне 
управління, розвиток громадянського суспільства, енергетики, 
економіки,  захисту  екології.  З  2014  року  ЄС  значно  збільшив 
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фінансову допомогу Україні, беручи до уваги складну економічну 
ситуацію та військові дії на Сході. Досліджуючи статистику, у 
період з 2014 року по  2020  рік,  Україна  отримала  близько 
11 млрд. євро. Завдяки цьому наша країна має можливість 
впроваджувати якісні реформи, які стабілізують економіку та 
покращують рівень життя людей. 

Одні з найважлиивіших та найболючіших реформ стосуються 
саме протидії корупції та реформування судової системи. Країни 
ЄС дуже скептично налаштовані щодо прийняття України до ЄС, 
саме через ці два чинники. Рівень корупції дуже перевищує 
середні показники в інших країнах, тому виділяється багато 
коштів на зупинення цього процесу. На власні очі ми можемо 
побачити як активно створюються органи протидії корупції: 
Національне антикорупційне бюро, Національне агенство з 
питань запобігання корупції, Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура, Державне бюро розслідувань, Вищий анти- 
корупційний суд України [3]. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що на даний момент 
інтеграція з Європейським Союзом є стратегічною метою нашої 
держави, яка є закріплена законодавчо. Якщо проаналізувати, що 
дасть Україні членство в Євросоюзі, то ми можемо виділити такі 
пункти: розбудова та розвиток демократичних інституцій, які є 
основоположним принципом Європейського Союзу; європейська 
колективна безпека, яка гарантує державам захист та підтримку; 
економічна стабільність та політична модернізація: забезпечення 
вільного доступу володіння інформацією з приводу новітніх 
технологій, капіталу; надання субсидій для розвитку сільського 
господарства та створення нових робочих місць для покращення 
розвитку екномічного рівня; залучення іноземних інвестицій у 
розвиток української економіки. Якщо розглядати покращення в 
соціальній сфері, то це впровадження соціальних стандартів у 
сферах охорони здоров’я, культури, освіти, соціального страхуван- 
ня та захисту, також належний захист прав працівників, намагання 
забезпечити високий рівень життя населення країни, а також фор- 
мування більш чіткого та ефективного державного менталітету. 

Також відбуватиметься швидкий розвиток капіталістичних 
відносин – більш ефективна підтримка малого та середнього 
бізнесу, який буде провокувати створення нових робочих місць, 
а внаслідок цього й покращення економічної сфери життя. 
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