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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Європейська інтеграція – це магістральний напрям розвитку 

континенту, який визначить як ситуацію у самій Європі в третьому 
тисячолітті, так і її місце у світі. Європейська інтеграція і членство в 
Європейському Союзі є стратегічною метою України, тому, що це є 
найкращим способом реалізації національних інтересів, побудови еконо-
мічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій 
системі міжнародних відносин. 

Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації 
економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних 
інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, 
підвищення конкурентної спроможності вітчизняного товаровиробника, 
вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. 

Основними політичними вигодами послідовної європейської 
інтеграції є зміцнення стабільності демократичної політичної системи та її 
інститутів, модернізація правового поля і забезпечення прозорості 
національного законодавства, поглиблення культури демократії і повага до 
прав людини. 

Європейська інтеграція є визначальним чинником як міжнародної 
діяльності України, так і її внутрішньої політики на тривалу перспективу, 
зміцнює безпеку та позитивно впливає на відносини України з усіма 
державами світу, насамперед – сусідніми. 

Неухильна реалізація курсу на інтеграцію до Європейського Союзу 
забезпечуватиме гарантії верховенства права, демократії, дотримання прав 
людини, розвиток в Україні громадянського суспільства, побудову 
соціально орієнтованої ринкової економіки. 

З точки зору ЄС, Україна становить високу зацікавленість 
іноземного капіталу щодо поглиблення економічних зв’язків, враховуючи 
вигідність географічного положення, наявність багатих природних 
ресурсів, потенціал належно підготовлених фахівців. 

На думку фахівців, шлях України до ЄС охоплює наступні етапи: 
створення передумов для розвитку співробітництва та інтеграції; 
прискорення адаптації та початок входження до економічних структур 
Євросоюзу; комплексна інтеграція в економічну систему ЄС. 

Україні час знайти кращий шлях підвищення власного конку-
рентного потенціалу і здатності бути повноцінним суб’єктом міжнародних 
відносин. Основою успішності євроінтеграційних зусиль може стати 
врахування всієї сукупності реальних обставин і тенденцій, у першу чергу 
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це стосується створення відповідного законодавства та вирівнювання 
соціально-економічного розвитку країн-членів ЄС. Україні необхідно 
вирішити багато проблем: подолати бідність, побудувати демократичну, 
правову державу, проводити необхідні природозахисні заходи і т.п. 

Таким чином, перспектива інтеграції у ЄС України значною мірою 
залежить від вирішення ряду економічних проблем. Тільки в результаті 
успішного здійснення ринкових реформ і досягнення високого рівня 
розвитку економіки Україна може претендувати на членство у Євро-
пейському Союзі. 


