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НАСЛІДКИ ПІДПИСАННЯ УГОДИ 
ПРО  АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Сьогодні Україна знаходиться на етапі підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС. Ця угода не лише фіксує особливі взаємовідноси-
ни України та ЄС, але й відкриває перспективи для України стати 
складовою частиною європейського політичного, економічного 
і культурного простору. Угода про асоціацію (УА) між Україною 
та ЄС — це об’ємний та складний документ, загальний обсяг яко-
го складає 2000 сторінок англійською мовою. Економічні аспекти 
Угоди містяться в Розділі IV «Торгівля і питання, пов’язані з тор-
гівлею» та Розділі V «Економічне і галузеве співробітництво».

Необхідно визначити негативні та позитивні наслідки після 
підписання Угоди про асоціацію України з ЄС, виокремлення мож-
ливих заходів співпраці України з ЄС в макроекономічній сфері, 
розвиток економічної сфери та конкурентоздатність підприємств, 
прогнозуванні якісних результатів розробки та впровадження уго-
ди для різних груп інтересів.

До позитивних наслідків євроінтеграції слід віднести наступні.
1. Підвищення економічних показників України до євро-

пейських стандартів, створення в країні розвинутого ринку, закрі-
плення тенденцій до економічного зростання, вдосконалення за-
конодавства, розбудова демократичного суспільства, як неодмінної 
умови вступу України до ЄС, вже саме по собі принесли Україні 
певні економічні переваги. Прагнення приєднатися до ЄС стиму-
лює керівництво нашої держави досягти бажаних результатів та 
гарантувати економічну стабільність та зростання добробуту. Про-
ведення збалансованої та довгострокової економічної політики ЄС 
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ґрунтується на ринковій економіці та випливає із прагнення країн-
членів створити вільний економічний простір без внутрішніх кор-
донів та митних бар’єрів, введення спільної валюти, запроваджен-
ня ефективних механізмів регулювання товарів і послуг [1].

2. Перебування України в ЄС, де діє ринкова економіка з ви-
соким рівнем конкурентоздатності, стане стимулюючим фактором 
для макроекономічної стабільності. Україна отримає великі пере-
ваги від запровадження єдиної валюти, що, згідно домінуючих 
оцінок та очікувань, матиме важливі довготривалі позитивні на-
слідки. Можна очікувати на додаткове спрямування капіталів, які 
знаходяться в обігу, із монетарного ринку до реального сектора. 
Лише однією зі складових такої тенденції мало б постати те, що 
з’явиться можливість знизити ставку банківського відсотка, а та-
ким чином — забезпечити додатковий приплив коштів до сфери 
виробництва.

3. Економічний потенціал ЄС та динаміка його розвитку да-
ють можливість дійти висновку про те, що Європейський Союз 
являє собою великий ринок збуту виробів та джерело задоволення 
потреб України в найрізноманітніших споживчих та інвестиційних 
товарах. Торгівля з ЄС є важливим джерелом надходження віль-
но конвертованої валюти, дозволяє обмежувати бартер, масштаби 
якого сьогодні загрожують економічній безпеці країни [2].

Щодо негативних наслідків вступу до ЄС то необхідно виді-
лити наступне. По-перше, при вступі до ЄС, зокрема з урахуван-
ням членства в СОТ окремі вітчизняні виробники можуть вияви-
тися не готовими до жорсткої міжнародної конкуренції. Україна 
має сьогодні невисокий, за міжнародними критеріями, потенціал 
конкурентоспроможності.

По-друге, високі соціальні гарантії, які Україна змушена буде 
надавати в умовах економічного відставання від більш розвинутих 
країн ЄС, неминуче позбавлять українську економіку переваг щодо 
дешевої робочої сили. Це може загальмувати розвиток вітчизняно-
го підприємництва.

По-третє, запровадження єдиної валюти — євро — не дозво-
лить застосовувати такий механізм компенсації своєї не конкурен-
тоспроможності як девальвація валюти, що буде перешкодою до 
стимулювання експорту країни.

Зростання іноземних інвестицій у вітчизняну економіку, крім 
зазначених вище позитивних моментів, може мати й суттєві недо-
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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 


