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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС

Актуальність даної статті полягає в тому, що сьогодні Європейський Союз 
вступає в новий етап інтеграції. Відбуваються серйозні зміни в напрямках 
уніфікації податкових систем, зближення законодавств, введено єдину ва-
люту — євро. В один ряд з економічними стають політичні, соціальні та 
екологічні проблеми, проблеми прав людини і проблеми безпеки. Зрозуміло, 
що це об’єднання дуже привабливе для України як молодої європейської 
держави. Тому одним з найбільш актуальних завдань України виступає асо-
ційоване членство в Європейському Союзі. 

Це зумовлюється тим, що образ сучасної Європи в основному визна-
чається інтеграційними процесами, які об’єднують 27 держав у європей-
ське співтовариство. Аналогів ЄС у світі не існує. Ґрунтуючись на єдності 
економічних та політичних інтересів України, вже зроблених нею реальних 
кроків, можна говорити про цілком певну тенденцію розширення і розвитку 
її інтеграції в європейські структури. 

Мета даної статті визначити важливість вступу України до Європей-
ського Союзу, визначити певні правові аспекти , так як інтеграція в ЄС 
прискорить і вдосконалить процес економічної трансформації в Україні, а 
членство в ЄС принесе не тільки значні економічні вигоди, але й позитивно 
вплине на безпеку країни. 

Одним з основних зовнішньополітичних пріоритетів України є європейська 
та євроатлантична інтеграція, що полягає у послідовному процесі зміцнення 
національної безпеки, поступальному економічному розвитку, утвердженні 
цінностей демократії, прав і свобод людини. 

Адаптація законодавства України передбачає реформування її правової 
системи та поступове приведення у відповідність із європейськими стан-
дартами і охоплює приватне, митне, трудове, фінансове, податкове зако-
нодавство, законодавство про інтелектуальну власність, охорону праці, 
охорону життя та здоров’я, навколишнє природне середовище, захист 
прав споживачів, технічні правила і стандарти, транспорт, а також інші 
галузі, визначені Угодою про партнерство та співробітництво. Важливим 
чинником реформування правової системи України слід вважати участь 
України у конвенціях Ради Європи, які встановлюють спільні для цієї 
організації та стандарти ЄС. Етапами правової адаптації є імплементація 
Угоди про партнерство та співробітництво (Partnership and co-operation 
agreement between the European communities and their member states, and 
Ukraine), укладання галузевих угод, приведення чинного законодавства Ук-
раїни у відповідність із стандартами ЄС, створення механізму приведення 
проектів актів законодавства України у відповідність із нормами ЄС. Ця 
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угода знайшла своє вираження у національному законодавстві способом  
інкорпорації.

Стратегія України полягає у наближенні до загальноєвропейських 
структур двома паралельними курсами — безпосередньо та через членство в 
центральноєвропейських установах. У відносинах з ЄС Україна сподівається 
на: 1) вирішення питань щодо приєднання України до окремих європейських 
програм, зокрема в галузі енергетики, транспорту, науки і техніки, охорони 
навколишнього середовища, освіти тощо; 2) забезпечення недискримінацій-
ного доступу основних товарів експорту України на ринки ЄС; 3) активізацію 
фінансової і технічної допомоги країн ЄС Україні тощо. 

Підтвердженням ефективності даної стратегії є нещодавній успішний 
візит української делегації на чолі з Прем’єр-міністром України Миколою 
Азаровим у Люксембург на засідання Ради з питань співробітництва «Ук-
раїна-ЄС». Так же підсумком візиту Президента Бундестагу Норберта Лам-
мерта до Києва, стало його заяву, що Україна у найближчому часі має 
перспективу введення безвізового режиму з ЄС.

Таким чином, можна зробити висновок, що Питання входження України, 
як і будь-якої країни, до ЄС — дуже складна комплексна проблема. Оче-
видно, що на даному етапі Європейський Союз не поспішає брати на себе 
зобов’язання відчинити двері перед Україною, через слабо розвиненої еко-
номіки. Крім того, треба усвідомлювати, що політика Європейського Союзу 
сьогодні багато в чому визначається посиленням проблем безпеки, які 
викликані політичною нестабільністю на європейському континенті, існую-
чими та потенційними регіональними конфліктами. Тому за цих умов цілком 
природний інтерес ЄС до України має здебільшого політичний характер, 
а сама Україна розглядається, перш за все, як стратегічний плацдарм на 
європейському континенті.
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ПРАВОВI АСПЕКТИ СПIВПРАЦI УКРАЇНИ ТА ЄС  
У РАМКАХ ПРОГРАМИ «СХIДНЕ ПАРТНЕРСТВО»

Процес правової інтеграції України до ЄС розпочався з набуттям нашою 
державою незалежності, що й обумовило необхідність створення у внутріш-
ньому правопорядку держави відповідних правових приписів для її здійснення. 
Ці принципи було зафіксовано Угодою про партнерство і співробітництво 
між Україною і Європейськими Співтовариствами, укладену у 1994 р. Ряд 
положень зазначеної угоди містить зобов’язання нашої держави, спрямовані 
на створення правової бази для регулювання співробітництва з ЄС. 

Європейський вибір України полягає у всебічному входженні правової 
системи нашої держави до європейського правового простору, її адаптації 


