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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ 
 
Європейський Союз в тому вигляді як він існує зараз, постав в 

лютому 1992 року після підписання так званого «Маастрихтського 
Трактату» (або ж Трактату про Європейський Союз). На той час членами 
Європейської спільноти було вже 12 країн. Він включав в себе спільний 
внутрішній ринок, спільну торгівельну, аграрну, транспортну політики й 
координацію в атомній енергетиці, координацію економічної та соціальної 
політики, спільну закордонну політику й політику безпеки, координацію в 
сфері правосуддя і внутрішніх справ, договір про Шенгенську зону, а 
також спільні органи влади. 

Європейський Союз ґрунтується на договорах, ратифікованих 
державами-учасницями за правилами, передбаченими їхніми власними 
конституціями та законодавством. При цьому в процесі розширення і 
поглиблення Європейського Союзу значну роль відіграли референдуми – 
по-іншому, ніж у фазі затвердження. Стосовно європейського законо-
давства: Рада міністрів залишається провідною інстанцією, як і раніше, і в 
Раді міністрів держави-учасниці представлені своїми урядами, які можуть 
бути демократично обраними і притягуватися до відповідальності на 
демократичних виборах, чиє право ззовні представляти свою країну не дає 
підстав піддавати сумніву правила гри в демократію. Члени Комісії і судді 
Європейського Суду також призначаються урядами. 

Аксіома суверенітету народу, що лежить в основі кожної 
демократичної конституції, виражається чітко. У ній містяться понятійні й 
ідейні передумови того, що відповідь на питання, хто є народ, з якого 
«виходить уся влада», існує ще до того, як державна влада змогла 
організуватись демократичним шляхом. Також ідея конституційно наданої 
влади народу передбачає цю передумову: це не конституція, яку визначає 
народ, а радше навпаки, конституція отримує свою законність з 
конституційно заданого акту власного самоусвідомленого образу сукуп-
ності громадян бути народом. Це слід нормативно пояснити тим 
аргументом, який оголошений емпіричним: лише коли всі зацікавлені у 
рішеннях матимуть спільну, вирішальну політичну ідентичність, тоді 
можна буде об’єднати здатне на компроміс мажоритарне право ухвалю-
вати рішення і не здатне на компроміс іноземне правління [2, с. 38]. 

Європейська політика щодо України базується на Європейській 
Політиці Сусідства і спільних угодах про співпрацю. Угоду про 
Партнерство та Співробітництво (УПС) з ЄС Україна уклала ще в 1994 
році (набула чинності у 1998 році). Вона була розрахована на 10 років і не 
передбачала можливості вступу до Coюзу, але відкривала можливість 
створення зони вільної торгівлі з ЄС. 
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Після припинення дії УПС у 2008 році обидві сторони продовжили 
співпрацю виключно в рамках політики сусідства. Обман сподівань 
українського народу на підписання Угоди про асоційоване членство 
України на Вільнюському саміті у листопаді 2013 р., збурило українське 
суспільство. Лише в березні 2014 р., після кровавих подій на Майдані 
Україна та ЄС підписали в Брюсселі політичну частину Угоди про 
асоціацію, що стало символом підтримки України з боку Євросоюзу. 

Стратегією подальшої діяльності у сфері європейської та євроатлан-
тичної інтеграції є активний перехід на сучасні європейські методи роботи, 
сприяння розвитку міжвідомчої взаємодії на горизонтальному рівні, 
розширення повноважень середньої та нижньої управлінських ланок у 
сфері обміну інформацією, заохочення ініціативності, глибокої продума-
ності пропозицій і бачення кінцевих результатів їхньої реалізації, вивчення 
та трансляція корисного досвіду інших європейських країн у сфері 
державного управління інтеграційними процесами. Успіх на шляху 
просування України цим курсом та надання відносинам Україна – 
Європейський Союз якісно нового статусу залежатиме від: здійснення 
послідовного та виваженого реформування економічної і соціальної сфер; 
ефективності процесу наближення законодавства України до законо-
давства ЄС; реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво 
між Україною і ЄС та його членами. Не менш важливими є сприяння 
розвитку торгівлі та інвестицій, забезпечення підґрунтя для взаємовигід-
ного економічного, соціального, фінансового, громадського, науково-
технологічного та культурного співробітництва, а також підтримки зусиль 
України щодо зміцнення демократії, розвитку її економіки та завершення 
переходу до ринкової економіки [3, с. 628]. 

Реальний стан речей сьогодні дозволяє говорити про європейські 
перспективи України. У статті 49 основоположного Трактату про 
Європейський Союз зазначено, що «кожна європейська держава, яка шанує 
принципи, визначені у статті 6 абзац 1, може клопотати про членство в 
Євросоюзі» [1, с. 227]. 

Отже, Україна після проголошення незалежності активно веде пошук 
свого місця в європейських інтеграційних процесах. Вступ до ЄС визнаний 
ключовим напрямом зовнішньої політики України та її стратегічним 
курсом, ідея європейського вибору позитивно сприймається населенням 
України і може мати загальнооб’єднавчий характер. Євроінтеграційні 
прагнення України – це бажання стати розвиненою, демократичною 
країною з пануванням законів, повагою до прав і свобод людини, 
ринковою, конкурентоспроможною економікою. Однак відсутність 
суспільного консенсусу щодо напрямів та темпів соціально-економічних 
реформ, практично стабільно неефективна діяльність урядів суттєво 
віддалили перспективу членства України в ЄС. Очевидно, що тільки 
послідовні, глибокі та рішучі реформи можуть кардинально змінити цю 
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тенденцію. 
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