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УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ІНТЕГРАЦІЇ ДО  
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Європейський Союз постає реальністю, яка засвідчує 

переваги демократичного розвитку країн для кожного окремого 
взятого європейця. Враховуючи єдність кордону України з 
Євросоюзом, історичну, культурно-цивілізаційну, територіальну 
ідентифікацію України та стратегічний курс держави на 
інтеграцію в Євросоюз аж до набуття повноправного членства, 
доречною та своєчасною постає потреба знань про Євросоюз, 
процеси, які там відбуваються, перспективу їх розвитку для 
України [1, 287]. 

Розвиток інтеграційних процесів – універсальна 
закономірність сучасної епохи, що проявляється як у середовищі 
національних економік, так і в сфері міждержавних відносин, та 
логічно спричиняється до глобалізації економічного середовища. 

Процес інтеграції як економічне явище, сутність якого 
полягає у взаємному пристосуванні й об’єднанні національних 
господарств декількох держав з однотипним соціально-
економічним устроєм, є об’єктивним наслідком посилення 
взаємозалежності процесів економічного життя [5]. 

Проте на відміну від інтернаціоналізації як об’єктивного 
процесу посилення взаємозв’язку та взаємозалежності 
національного і світового господарства інтеграційні процеси 
локалізуються в певних регіонах світу. 

Слово «інтеграція» в перекладі з латинської мови означає 
об’єднання в ціле окремих частин. Розуміння вихідного значення 
поняття «інтеграція» є принциповим, оскільки вже в ньому 
закладено основу змісту цього явища, а саме діалектичних і 
суперечливих взаємин складових і цілого [2, 33]. 

Інтеграція України в ЄС була проголошена ключовим 
зовнішньополітичним пріоритетом в інавгураційній промові 
президента Леоніда Кучми (листопад 1999 р.) і визначена в 
урядовій програмі (початок 2000 р.) стратегічною метою дер-



жави. Саме ці дати можна вважати початком нового етапу роз-
витку відносин України з ЄС, зміст якого полягав у матеріалізації 
гасла руху до Європи. Урядова програма, прийнята Кабінетом 
Міністрів В. Ющенка терміном до 2004 р. («Реформи для 
процвітання»), визначила головними стратегічними цілями 
України будівництво відповідної основи для членства України в 
ЄС і формування проєвропейської більшості у суспільстві. 

Було визначено такі етапи просування України до членства 
в ЄС. 

1. Набуття членства в COT, що передбачало приведення 
українського законодавства у відповідність до стандартів країни з 
ринковою економікою. 

2. Входження України в ЄАВТ і ЄЕЗ. Реалізація УПС. 
3. Створення зони вільної торгівлі Україна – ЄС. 
4. Набуття статусу асоціації з ЄС (можлива модель 

Європейської партнерської угоди, яка відкриває перспективу 
майбутнього членства в ЄС, або модель відносин асоціації, які 
Співтовариство у 70-х роках установило з Туреччиною, країнами 
Магрибу й Близького Сходу). 

На думку деяких фахівців, шлях європейської інтеграції 
України пролягає через попередню політичну та військово-
політичну інтеграцію до євроатлантичної спільноти, що включає 
НАТО, Раду євроатлантичного партнерства, програму 
«Партнерство заради миру» і ЗЄС. Прикладом ефективності 
відповідної стратегії стали успіхи на євроінтеграційній ниві таких 
країн, як Греція, Польща, Чехія, Угорщина. Показовим у цьому 
плані було те, що в Спільній стратегії ЄС щодо України 
практично дублювались напрями співробітництва між Україною і 
НАТО, зокрема стосовно знищення протипіхотних мін. Отже, в 
геополітичній площині на перший план висувалося 
співробітництво України саме з НАТО, тоді як співробітництво з 
ЄС розвивалось паралельно, переважно у сфері економіки [4, 
608]. 

Етапним щодо інтеграції України в європейський економіч-
ний простір стало підписання в Женеві 19 червня 2000 р. Де-
кларації Україна – ЄАВТ, де визначено основні напрями й 
інституційні засади співробітництва сторін, а також отримання 
Україною статусу країни з ринковою економікою в 



антидемпінгових справах (постанова Ради ЄС від 9 жовтня 2000 
р.). Україна виконала свої зобов’язання щодо закриття до 15 
грудня 2000 р. ЧАЕС. 

Уже на кінець 90-х років результати соціологічних опиту-
вань населення свідчили про поступове формування в Україні 
основ соціально-політичного консенсусу з питань євроінтеграції: 
у червні 2000 р. 67 % опитаних соціологічною службою 
Українського центру економічних і політичних досліджень 
українських громадян висловилися позитивно з приводу вступу 
України до Європейського Союзу. Водночас 57 % опитаних 
надали перевагу співробітництву з країнами СНД і Росією, що 
певною мірою свідчить про те, що інтеграція до ЄЕС ще не стала 
загальною об’єднавчою ідеєю. Разом із тим у свідомості 
українського істеблішменту багатовекторність трансформува 
лася на користь європейського вибору, про що свідчили резуль 
тати експертного опитування, проведеного УЦЕПД серед пред-
ставників державно-політичної еліти в липні 2000 р., під час 
якого 48 % опитаних назвали зовнішньополітичним пріоритс том 
України інтеграцію до ЄС. Саме на засадах європейського вибору 
відбулися президентські вибори 1999 р., призначення уряду В. 
Ющенка, формування парламентської більшості у 2000 р [4, 609]. 

Крім того, суттєвими першочерговими кроками щодо 
поліпшення практичних результатів у сфері євроінтеграції 
України мають стати: 

 підтримка засобами економічної дипломатії створення 
консорціумів та альянсів українських підприємств з потужними 
компаніями країн ЄС; 

 поширення інформації щодо інвестиційних потреб та 
можливостей в українському аграрному виробництві, надання 
інформаційно-методичної та правової підтримки залученню 
інвестицій з країн ЄС в українське сільське господарство; 

 налагодження практичного співробітництва в контексті 
Лісабонської стратегії ЄС, можливо – з формуванням окремої 
програми науково-технологічного співробітництва України та ЄС 
в рамках цієї стратегії; 

 запровадження моніторингу ціноутворення в рамках 
транснаціональних компаній, з метою запобігання ухилення від 
сплати податків на території України; 



 запровадження сучасних форм міжнародного спільного 
фінансування стратегічних інвестиційних проектів, насамперед – 
у галузях енергетичної інформаційної транспортної 
інфраструктури; 

 формування системи взаємного захисту інвестицій та 
протидії проявам недобросовісної конкуренції з боку 
представників як країн-партнерів, так і третіх країн. 

Період адаптації України до політико-економічних вимог 
ЄС буде тривалим процесом. На думку фахівців, період 
наближення України до рівня розвинених країн триватиме 
близько 30 років [3, 134]. 

Таким чином, існують значні перспективи для наукових 
досліджень щодо практичних шляхів розвитку економічних 
взаємовідносин між Україною та ЄС, насамперед – у 
торговельній та інвестиційній сферах, які сприятимуть 
удосконаленню конкурентних переваг української економіки та 
адаптації її до ефективної конкуренції на європейському ринку. 
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