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Один из возможных сценариев развития Украины с ЕС может 
заключаться в следующем: европейская пищевая промышленность 
будет закупать сельскохозяйственную продукцию в низкой степе-
ни переработки: чистое зерно, кукурузу и прочее, чтобы загру-
зить мощности своей пищевой промышленности и украинские 
продукты будут возвращаться назад в виде немецких йогуртов, 
голландской кондитерской продукции и т.д. Ни о какой конкурен-
ции с высокоразвитой пищевой промышленностью Запада речи 
быть не может. При такой форме сотрудничества основная часть 
прибыли будет оставаться в руках держателей акций западноев-
ропейских гигантов пищевой промышленности, а Украине будет 
отведена роль сельскохозяйственного «сырьевого придатка».
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ВИБІР УКРАЇНИ В ХХІ СТОЛІТТІ

В 21 столітті перед Україною постало досить серйозне питан-
ня, яке просто не можливо ігнорувати: «Який напрям цивілізацій-
ного розвитку обрати нашій країні?» І це зрозуміло, адже Україна 
за роки своєї незалежності, більше 20 років, так і не змогла чітко 
і конкретно обрати вектор свого розвитку, а саме: Європейський 
Союз, Євразійський Союз.
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Метою даної роботи є аналіз кожного з векторів розвитку, а 
також надання чітких і лаконічних аргументів «за», «проти» сто-
совно кожної окремої позиції.

1. Інтеграція до Європейського Союзу.
Головним аргументом того, щоб Україна вступила до Євро-

пейського Союзу є дотації і допомога країнам-учасникам зі «слаб-
кою» економікою. Тобто при вступі до ЄС ми отримаємо реальний 
шанс і кошти для підтримання і покращення нашої економіки та 
рівня життя.

Вступ України до Європейського Союзу значно посилить і по-
кращить такі процеси в Україні, як розвиток демократичних інсти-
тутів, утвердження основних засад громадянського суспільства, 
забезпечення прав людини, боротьба з організованою злочинніс-
тю та корупцією на всіх рівнях державної влади і місцевого само-
врядування, а також повернення довіри до інституту судочинства 
в Україні, на недоліки якого ЄС звертає в наш час особливу увагу.

Забезпечення миру та боротьба зі злочинністю на території 
Європейського Союзу. На всій території ЄС діє спільна система 
боротьби зі злочинністю, а також існують загальна база злочинців 
і правопорушників. Отже боротьба зі злочинністю буде здійсню-
ватись не тільки на національному рівні, а вже на регіональному 
рівні і ми отримаємо більш ефективну роботу правоохоронних ор-
ганів щодо забезпечення миру в нашій країні.

Вступ до ЄС передбачає культурно-освітню і науково-
технічну співрацю. Тобто студенти і науковці з нашої країни отри-
мають можливість працювати на території всього Європейського 
Союзу, що значно розширить їх перспективи у майбутньому. Також 
ми отримаємо покращення і розвиток в сфері науки і техніки за ра-
хунок того, що до нашої країни будуть залучені новітні технології.

Економічна ситуації в ЄС на сучасному рівні досить сильно 
погіршилась, тому Європейський Союз зараз не взмозі прийняти 
до свого складу країну з досить нестабільною економікою, адже це 
не буде відповідати одному з критеріїв вступу до ЄС, згідно якого, 
Європейський Союз повинен прийняти країну і забезпечити їй рі-
вень економіки приблизно такий же, як і в інших країнах ЄС.

При вступі України до Європейсього Союзу нам доведеться 
переписати нашу Конституцію, тому що майже всі вищі органи 
держави втратять велику кількість своїх повноважень та автоном-
ність у прийнятті рішень.
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При вступі до ЄС можуть постраждати майже всі області еко-
номіки України, тому що ринок Євросоюзу вже наповнений різ-
номінітними продуктами та послугами. Нашій країні буде досить 
складно конкурувати з новітніми технологіями та витримати кон-
куренцію на ринку ЄС.

Досить складним етапом являється комплементація націо-
нального законодавства до законодавства Європейського Союзу, а 
також те, що адміністративна і юридична система країни повинна 
відповідати системі Європейського Союзу.

Спираючись на історію ми можемо побачити, що Україна за 
своїми моральними, матеріальними та соціальними поглядами до-
сить сильно відрізняється від європейських, а вона за цими осо-
бливостями ближча до слов’янських країн. Також для дружнього 
співжиття між народами досить велику роль відіграє схожість ре-
лігійних погладів, чого теж немає у відносинах України і Європей-
ського Союзу.

Звичайно вступ України до Європейського Союзу міг би ви-
вести її на принципово новий рівень міжнародних відносин, але 
потрібно відповісти для себе на ряд запитань: «Чи потрібно нашій 
країні втрачати певну автономію заради вступу до ЄС?» та головне 
питання: «Чи чекають на Україну в Європейському Союзі?» Тому, 
на нашу думку, Україні не слід так сильно поспішати і домагатися 
вступу до ЄС.

2. Інтеграція до Євразійського союзу.
Багато українських вчених почали проводити дослідження 

щодо перспективи вступу України до Євразійського союзу як по-
казали, що повноцінна участь нашої країни в даному союзі є вкрай 
економічно вигідним. За оцінками вчених, входження України в 
Євразійський Союз і, як наслідок, скасування всіх митних зборів 
на нафту і газ, принесе додаткові $5-9 млрд позитивного сальдо 
торгового балансу для української економіки, що є вкрай енерго-
ємною.

Провівши розрахунки за моделлю міжгалузевого балансу на 
чотири держави з участю України в десятирічній перспективі деякі 
вчені прийшли до висновку, що додатковий приріст економічної 
активності за рахунок спільного ринку можливий на 15-17 % ВВП, 
що складає приблизно 700 млрд доларів додаткового обсягу вироб-
ництва товарів і послуг.
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За рахунок створення даного союзу планується зниження цін 
на товари за рахунок зменшення витрат на перевезення сировини 
та експорту свого готового товару, а також збільшення заробітної 
плати завдяки все того зменшення витрат і підвищенню продук-
тивності товарів та послуг на новоствореному ринку.

Також планується нарощення виробництва завдяки створен-
ню даного союзу і за рахунок цього буде залучено більшу кількість 
людей до роботи, що призведе до збільшення зайнятості населення 
і покращить загальний стан економіки і добробут в усіх країнах-
членах.

Оскільки Євразійський союз є абсолютно новим економічним 
простором, то вступивши до нього Україна отримає досить вели-
кий шанс конкурувати на його внутрішньому ринку, а також буде 
можливість зайняти одну із провідних позицій і стати однією із 
впливових країн в даному Євразійському союзі.

Деякі науковці підкреслюють, що створення Євразійського 
союзу представляє собою конфедаритивну державу з єдиним полі-
тичним, економічним, військовим, митним, гуманітарним та куль-
турним простором, тобто можна сказати, що це буде досить схоже 
на відтворення Радянського союзу.

Перспективи розвитку нашої країні в складі Євразійського со-
юзу досить великі, тому що новостворений союз і він має всі шан-
си здобути панівну позицію в зовнішній політиці в світі і скласти 
дуже серйозну конкуренцію Європейському Союзу, США та ін-
шим високорозвиненим країнам.

Також науковці зауважуються, що Україна має всі шанси впи-
сати себе в якості одного з ключових пазлів континентальної мо-
заїки XXI століття, яка сьогодні активно формується. В наслідок 
цього отримати пануюче і важливе місце в міжнародних співвід-
ношеннях.

Особливо важливо те, що перш ніж зробити вибір слід досить 
добре подумати ще й над тим питанням, що в межах Євразійського 
союзу зосередженні майже всі основні ресурси світу без яких, на 
даний час, людина зовсім не може існувати. Тому об’єднавшись з 
даними країнами ми отримаємо досить добрий доступ до них.




