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ліки, оскільки власниками основних засобів виробництва будуть 
не українські, а іноземні підприємці [3].

Незважаючи на кризу, Європейський Союз продовжує зали-
шатися одним з найуспішніших економічних та політичних про-
ектів. Йдеться про умови ведення бізнесу, значний інвестиційний 
потенціал, високі технології та конкурентоздатність продукції єв-
ропейських виробників. Європа йшла до цього моменту не одне 
десятиріччя.

Так, це буде боротьба за економічне виживання, можливо на-
віть природний відбір для окремих сегментів галузей економіки, 
але боротьба, від якої виграє громадянин України, її економіка та 
зрештою держава. Для найбільш чутливих сегментів економіки 
країни будуть передбачені певні перехідні періоди та сприятливі 
адаптаційні умови, які дозволять запобігти шоковим явищам.

Звичайно, перші роки адаптації до умов поглибленої та всео-
хоплюючої зони вільної торгівлі будуть непростими. У цьому не-
має нічого дивного, адже системні перетворення завжди призво-
дять до короткострокових втрат. Водночас, сам факт підписання 
Угоди про асоціацію з Україною значно підвищить інвестиційну 
привабливість та приток прямих іноземних інвестицій, що дозво-
лить урівноважити від’ємний торговельний баланс з ЄС.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄВРОСОЮЗУ

Не один рік в Україні тривають дискусії щодо її цивілізацій-
ного та інтеграційного вибору. Цю проблему наша країна, на відмі-
ну від інших постсоціалістичних держав, розв’язує по-особливому. 
Після створення СНД (1991 р.) та набуття в ній асоційованого 
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членства Україна у 1994 р. підписала угоду про партнерство та 
співробітництво з Європейським Союзом. Такий полярний рух 
України — «з поглядом на Захід і з оглядкою на Схід» — триває 
вже близько 20 років. Наразі ситуація так і не прояснилася. Нині 
Україна хоче підписати Угоду про асоціацію з ЄС і водночас веде 
переговори про співпрацю з Митним союзом [1].

Більшість українців є прибічниками вступу до ЄС, оскільки 
вважають, що саме це «відкриє вікно у Європу». Упродовж деся-
тиліть українці шукають кращої долі закордоном. Природно, що 
наших співгромадян ваблять вищі стандарти життя, свобода пере-
міщення між країнами, можливість знайти кращу роботу на одно-
му з найбільших в світі ринків праці.

Згідно з програми деяких українських депутатів, Асоціація з 
ЄС вже у перший рік дасть Україні можливість збільшити поставки 
товарів за кордон на 10 млрд. доларів США. Євроінтеграція допо-
може диверсифікувати українську зовнішню торгівлю, скоротивши 
ризики для економіки. Після створення асоціації з Європейським 
Союзом слід очікувати помітного зростання експорту з України не 
лише у країни ЄС, але і на інші зовнішні ринки. Згідно прогнозів 
зарубіжних експертів компанії ECORYS та центру CEPS, згідно з 
яким, після вступу в ЄС Україна зможе збільшити експорт до Євро-
союзу за багатьма товарними групами. Насамперед, мова йде про 
продукцію важкої та електронної промисловості — на 2,6-7,4 %, 
чорних металах та виробах з них — на 2,6-6,8 % (в минулому році 
це була найбільша група українського експорту в Євросоюз).

Також експерти сходяться на думці, що євроінтеграція допо-
може диверсифікувати українську зовнішню торгівлю, скоротив-
ши ризики для економіки. Це дозволить, за підрахунками Київської 
школи економіки (KSE), наростити частку високотехнологічних 
товарів у загальній структурі експорту до 28-29 %. При цьому вже 
в перший рік українські експортери зможуть поставити на зовніш-
ній ринок на 9-10 млрд. дол. США більше товарів порівняно з іс-
нуючим режимом торгівлі [2].

Водночас із боку Росії за останні роки Україна відчула най-
більш наполегливе намагання втягнути її до інтеграційних утво-
рень — Митного союзу. Але Європейська комісія заявила, що 
зближення України з Митним союзом і Угода про асоціацію Украї-
ни — ЄС є несумісними [3].
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На думку деяких депутатів ВРУ, Україна може стати спочатку 
членом Митного союзу, а потім підписати Угоду про зону вільної 
торгівлі з ЄС [4].

На нашу думку пріоритетним є вступ України в ЄС, оскільки 
перевага полягає у можливості виходу нашої держави на один рі-
вень з провідними країнами Європи та прийняття її до співдруж-
ності вільних, розвинутих в економічному та політичному плані 
держав.

По перше: ЄС — це розвиток економіки. Вступ України до 
Євросоюзу дозволить нам приєднатися до одного з відкритих сві-
тових ринків, більшого ніж ринки США та Японії. ЄС — це єдиний 
гармонізований ринок з майже 500 млн. користувачами та 30 млн. 
фірм і компаній, що виробляють та користуються товарами за єди-
ними правилами та стандартами. Рівноправне членство в ЄС до-
зволить українським виробникам вільно вести торгові операції на 
європейському ринку та змусить їх до підвищення якості товарів, 
для забезпечення їхньої конкурентоздатності.

По друге: ЄС — це висока якість життя. Середній рівень та 
якість життя в країнах ЄС в рази перевищує показники України. 
Вступ України до Євросоюзу дозволить долучитися до його еко-
номічних і соціальних програм, отримати доступ до європейської 
системи освіти, охорони здоров’я.

По-третє: ЄС — це права людини. Ефективний і доступний 
судовий захист, високі і надійні конституційні гарантії прав і сво-
бод людини та громадянина.

По-четверте: ЄС — це демократія. Високий рівень розвитку 
демократичних інститутів в країні — один із основоположних кри-
теріїв для вступу нових членів до ЄС. Обравши курс на європей-
ську інтеграцію, наша держава має докласти значних зусиль аби 
українські громадяни відчули переваги демократії європейського 
зразка.

По-п’яте: ЄС — це енергетична безпека. У сучасних умовах 
жодна європейська країна не в змозі одноосібно забезпечити свою 
енергетичну безпеку. Рухаючись по дорозі до вступу в ЄС наша 
держава намагається отримати підтримку та відстоювання своїх 
енергетичних інтересів з боку провідних країни Європи.

По-шосте: ЄС — це вільні подорожі. Після вступу до Євросо-
юзу перед громадянами країни-новачка відкривається велика кіль-
кість європейських кордонів та з’являється унікальна можливість 
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вільно, без перешкод та принизливих «візових контролів» пересу-
ватися Європою.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС

Європейська інтеграція і членство в Європейському Союзі 
є стратегічною метою України — це є найкращим способом реа-
лізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої і 
демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі між-
народних відносин.

Інтеграція України в ЄС має свої переваги і для України, і для 
Європейського Союзу. Для нашої держави важливого значення на-
бувають як процес її послідовного наближення до ЄС, так і стра-
тегічний результат цього процесу — повноправне членство в ЄС.

Політичні переваги інтеграції України в ЄС пов’язані зі ство-
ренням надійних механізмів політичної стабільності, демократії та 
безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, а виконання його вимог — 
інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні. Крім 
того, членство в ЄС відкриє шлях до колективних структур спіль-
ної безпеки Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій 
з європейськими державами у сфері контролю за експортом і не-
розповсюдження зброї масового знищення, дозволить активізувати 
співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю, контр-
абандою, нелегальною міграцією, наркобізнесом тощо [1].


