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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ 
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС

Базові національні інтереси та геополітичні пріоритети є основою 
для формування стратегічних завдань і цілей зовнішньополітичного 
курсу України. На сьогодні національним інтересом та основним 
геополітичним пріоритетом зовнішньої політики України є її розвиток 
як  незалежної держави разом із збереженням національних цінностей, 
соціально-культурної ідентичності, забезпеченням економічноїбезпеки 
та політичного суверенітету. Реалізація цього національного інтересу є 
важливою передумовою гарантування безпеки, добробуту, соціального і 
культурного прогресу для всіх громадян України. Укріплення держав
ного суверенітету України у площинізовнішньої політики означає 
повноцінне представлення нашої держави в межах світового ци- 
вілізаційного простору як  активного суб’єкту геополітики. На мою 
думку,для України європейська інтеграція — це шлях модернізації 
економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, 
можливість виходу на єдиний внутрішній ринок ЄС. У вітчизняній 
літературі питання вступу України в ЄС приділяється певна увага. 
Зокрема отримали відображення в роботах: Е. Вілсон, М. Горинь, 
П. Рудяков, О. Ковальова та О. Храбрий та багато інших звернули 
свою увагу на цю проблему. Проте, єдиної думки в літературі досі 
немає. Однак з врахуванням значимості євроінтеграційних процесів, 
що останнім часом мають місце в Україні, а також їхній вплив на 
економічне, соціально — політичне життя, правову теорію та правоза- 
стосовчу практику, цього представляється недостатньо.

Європейський Союз — це унікальне об’єднання країн через ство
рення спільного ринку, економічного та валютного союзу, а також 
шляхом забезпечення безперервне економічне зростання, соціальний 
розвиток і згуртованість країн — учасниць [1, с. 14]. Європейський 
Союз (ЄС) на початку ХХІ століття вступив у новий етап безпреце
дентного поглиблення інтеграції (завершення формування економічно
го союзу і наближення до реалізації союзу політичного) та розширення 
її масштабів. Євроінтеграція стає реальністю для багатьох країн 
Центральної і Східної Європи. Позиція України щодо Євросоюзу була 
сформована вперше на законодавчому рівні в Основних напрямках 
зовнішньої політики України, що були схвалені Верховною Радою 
України 2 липня 1993 р. Ось починаючи із цього моменту Україна
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почала тяжіти до європейського інтеграційного об’єднання і від того 
моменту намагалась все ж  таки приєднатись до ЄС, ці намагання ми 
можемо спостерігати і до сьогоднішнього дня.

Вивчення характеру довгострокових та короткострокових факторів 
впливу процесів європейської інтеграції на українське суспільство, 
виявлення на цій основі відповідних переваг та недоліків для України 
за умов її входження до Європейського Союзу.

В юридичній літературі виділяють такі вигоди: політичні: європей
ська колективна безпека; встановлення стабільної політичної системи; 
сприйняття України як  важливого суб’єкта політичних відносин. 
Економічні: макроекономічна стабільність; додаткові інвестиції в
українську економіку; забезпечення розвитку малого та середнього 
бізнесу; упровадження стандартів ЄС у виробництві; надання субсидій 
сільському господарству; отримання позитивного сальдо торговельного 
балансу; спільні митні тарифи; кількісні обмеження імпорту; анти
демпінгова політика; протекціонізм і контроль експорту.Соціальні: 
ефективний захист прав людини в інституціях ЄС; формування 
середнього класу; реформування освіти, охорони здоров’я, соціального 
захисту; відкриття кордонів для вільного пересування населення;
забезпечення високого рівня життя населення [2, с. 47].

Політичні недоліки:часткова втрата суверенітету; невизначеність 
стратегій розвитку ЄС; погіршення відносин з країнами
СНД. Економічні: втрата конкурентоспроможності певних галузей; 
складність переходу на європейський рівень цін; квотування певних 
видів товарів; можливе переміщення до України шкідливих вироб
ництв; використання України як сировинного придатку. Соціальні: 
ускладнення візового режиму із східними сусідами; поглиблення 
демографічного спаду; незаконна міграція та відплив кадрів.Ще однією 
проблемою інтеграції України до ЄС є не гармонізоване до європейсь
ких стандартів українське законодавство. Повинна здійснитись 
адаптація українського законодавства із європейським, це має
здійснюватись за рахунок реформування української правової системи 
та поступове приведення її у відповідність із європейськими стандар
тами. Ця адаптація повинна охопити приблизно усі сфери права, такі 
як : приватне, митне, трудове, фінансове, податкове законодавство, 
законодавство про інтелектуальну власність, охорону праці, життя та 
здоров’я, навколишнього середовища та багато іншого. Але на даному 
етапі для України здійснення таких заходів є неможливими [3, с. 215].

Проаналізувавши можливі позитивні та негативні наслідки вступу 
України до ЄС, слід зазначити, що входження до Європейського 
Союзу є логічним наслідком прагнення України до цивілізованої 
правової держави та розбудови демократичного суспільства, обумовле
ний сучасними реаліями та вимогами об’єктивних суспільно- 
економічних і політичних законів розвитку. В сучасному глобалізова- 
ному суспільстві, найбільшу вигоду отримують саме ті країни, які
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об’єднують свої зусилля заради досягнення спільних інтересів та 
високих показників розвитку
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ВИХІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ З ЄС (BREXIT): 
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Політичні та економічні зв’язки Великобританії та Європейського 
Союзу від початку інтеграційного процесу характеризувалися постій
ними протиріччями, апогеєм яких стало голосування більшості 
британців про вихід із інтеграційного об’єднання. Беручи до уваги той 
факт, що таке явище є безпрецедентним у світовій практиці, виникає 
необхідність більш глибокого аналізу передумов та очікуваних 
наслідків такої події.

Мета статті полягає у аналізі юридичного змісту терміну «Brexit», 
його передумов та розумінні реакції світової спільноти на «Brexit», що 
дасть змогу більш точно оцінити наслідки такого явища.

Brexit (скорочено від англ. «Britain» + «exit») — це референдум, який 
відбувся у Великобританії та Гібралтарі 23 червня 2016 року, де було 
висунуто питання щодо доцільності членства Великої Британії в 
Європейському Союзі. Голосування завершилося приголомшливим для 
світової спільноти результатом: 51,9% респондентів висловилися за 
вихід з ЄС [1].

Однією з основних причин виходу Великобританії з ЄС є бажання 
Туманного Альбіону відстояти свою винятковість. Я к стверджують
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