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ПлЮСи та мінуСи євроінтеграційної 
ПолітиКи уКраїни

Характерною рисою сучасного світового розвитку країн є активізація 
інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому, навіть, ті 
країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднань, неминуче від-
чувають на собі їх відчутний вплив. І Україна не вийняток. Протягом 
останніх двадцяти років наша держава марить недосяжною метою вхо-
дження до складу Європейського союзу (далі – ЄС).

Позиція України щодо Євросоюзу була сформована вперше на за-
конодавчому рівні в Основних напрямках зовнішньої політики України 
2 липня 1993 р. Починаючи із цього моменту Україна почала тяжіти до 
європейського інтеграційного об’єднання і від того моменту намагалась 
все ж таки приєднатись до ЄС, ці намагання можемо спостерігати і до 
сьогоднішнього дня. Євроінтеграційний курс – це невід’ємна частина 
суспільно-політичного та економічного поступу України сьогодні і ця 
ідея так міцно засіла в свідомості всього суспільства і, зокрема, кожної 
особи, що, мабуть, нагальнішої проблеми сучасного розвитку України 
і знайти важко [8 – с. 1].

1  Студентка 1 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
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Вже минуло 24 роки незалежності, Україною були зроблені перші, 
здавалось, досить успішні кроки в напрямку європейської інтеграції. Але 
в 2005 році стало зрозуміло, що інтеграційний процес не буде таким 
простим і передбачуваним, яким він до цього представлявся ряду укра-
їнських політиків [3 – с. 1]. Сучасні відносини України та ЄС характе-
ризуються критичним станом, оскільки Європейський Союз знаходить-
ся зараз не у вигідному становищі через внутрішні економічні проблеми 
країн-членів, які підривають усю стабільність об’єднання.

Актуальність проблеми взаємовідносин України з гігантом процесів 
європейської інтеграції та кооперації Європейським Союзом є беззапере-
чна. Варто визнати, що євроінтеграція України поставили багато кризо-
вих питань еволюції загальнодержавного розвитку. Адже всі ми розумі-
ємо цінність того позитивного прогресу, який може настати для Україну 
як для визнаної, авторитетної, передової, правової європейської держави 
за встановлення «євростандартів» економічного процвітання, політичної 
стабільності, соціального благополуччя, демократії та особистої свободи 
громадянина [3, с. 2]. На фоні економічної кризи, корупції, організованої 
злочинності, політичної нестабільності і зубожіння основної маси на-
роду України, «євростандарти» виступають більше ніж привабливими 
взірцями для наших співвітчизників і стимулами подальшої інтеграції 
України.

Зазвичай при розгляді країни – претендента на членство в ЄС Євро-
пейська комісія, крім інформації, наданої самою державою, вивчає також 
документи інших міжнародних організацій, передусім Ради Європи, 
котра є визнаним авторитетом зі встановлення контролю за дотриманням 
стандартів у сфері демократії, верховенства права та прав людини. Саме 
запровадження стандартів Ради Європи у сфері демократії, верховенства 
права і прав людини слід розглядати як головний політичний пріоритет 
держави та ключовий механізм досягнення відповідності України пере-
дусім політичним критеріям членства в ЄС.

Треба виділити декілька переваг євроінтеграційної політики України. 
Перш за все, це є політична вигода, сутність якої полягає у встановленні 
стабільної політичної системи,сприйнятті України як важливого суб’єкта 
політичних відносин, залученні України до Спільної європейської по-
літики безпеки та оборони, яка гарантуватиме Україні державний суве-
ренітет та територіальну недоторканість. Напевно, це є основний і най-
болючіший фактор.
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Другим можна вважати економічний потенціал, тобто, забезпечен-
ня розвитку малого та середнього бізнесу, впровадження стандартів ЄС 
у виробництві, макроекономічна стабільність, додаткові інвестиції в еко-
номіку країни, надання субсидій сільському господарству, кількісні об-
меження імпорту, антидемпінгова політика,протекціонізм і контроль 
експорту. Щодо макроекономічної стабільності, то у цьому випадку 
мається на увазі, при вступі до ЄС Україна має підтягнути свої економіч-
ні показники до європейських стандартів, створити досить розвинений 
ринок, закріпити тенденції до економічного зростання, що саме по собі 
принесе Україні уже позитивні результати. Україна також отримає пере-
ваги від запровадження єдиної валюти при вступі в ЄС [9].

Третій чинник – це є соціальний євроефект, що має на меті ефектив-
ний захист прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для вільно-
го пересування населення, забезпечення високого рівня життя 
населення,формування середнього класу та проведення реформування 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту [5, с. 33].

На думку Чабаненка С. В., останній за ієрархією чинник містить 
найважчий парадокс, адже тут прихований важливий компонент ─ за-
гальнодержавний менталітет [2, с. 4]. Якими б не були відчайдушними 
та сумлінними намагання української влади щодо євроінтеграції, вона 
ніколи не подолає соціального розмежування свідомих поглядів населен-
ня, а головне усталених та генетично сформованих диференційних світо-
глядів. Адже Україну можна включити до складу ЄС, але ж це тільки 
формальність. 10–15 років грунтовних економічних та політичних ре-
форм не зможе подолати проблему невідповідності євростандартам 
українського мислення як єдиного загальнодержавного компоненту [9].

Проте, передові розуми світової політичної системи ще не дійшли 
до ідеального способу угрупування країн у відокремлені співтовариства, 
позаяк навіть ЄС у своїх цілях не є абсолютно безкорисною. Тому варто 
виділити певні недоліки:

– політичні недоліки несуть із собою часткову втрату суверенітету 
та підпорядкування територій органам ЄС, невизначеність стратегії роз-
витку, що також не дуже добре вплине на економічний стан, оскільки 
між країнами ЄС існує в деякій мірі висока конкуренція в деяких галу-
зях, тому потрібно буде переорієнтовуватись на менш конкурентні га-
лузі, а також негативним чинником буде погіршення взаємин із країна-
ми СНД;
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– економічні недоліки передбачають втрату конкурентоспроможнос-
ті певних галузей, складність переходу на європейський рівень цін, 
квотування певних видів товарів,можливе переміщення до України 
шкідливих виробництв, використання України як сировинного придатку, 
а також як дешевої робочої сили;

– соціальні недоліки ─ це ускладнення візового режиму із східними 
сусідами,поглиблення демографічного спаду,незаконна міграція та від-
плив кадрів [1 – с. 1].

Але, на жаль, за прогнозами економістів, наша країна до 2020 року 
не стане членом ЄС, оскільки на даний момент ЄС переживає кризу. 
Також вступ України до цього інтеграційного об’єднання унеможливлю-
ється тим, що до ЄС приєднається країна, яка потребуватиме дуже сер-
йозних компенсацій від закриття цілих галузей промисловості. Оскільки 
в ЄС є строго квотована планова економіка, яка передбачає, що кожна 
держава, яка вступає в Європейський Союз, повинна включатись у спіль-
ний ринок і відповідно вона повинна запроваджувати квоти на виробни-
цтво тієї чи іншої продукції, тому для ЄС на даному етапі не вигідно 
приймати Україну до себе і це і є однією із проблем інтеграції України 
[3 – с. 2].

Ще однією проблемою інтеграції України до ЄС є не гармонізо-
ване до європейських 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 
стандартами. Ця адаптація повинна охопити приблизно усі сфери 
права, такі як: приватне, митне, трудове, фінансове, податкове зако-
нодавство, законодавство про інтелектуальну власність, охорону 
праці, життя та здоров’я, навколишнього середовища та багато іншо-
го. Але на даному етапі для України здійснення таких заходів є не-
можливими [3 – с. 160].

Щодо загроз від вступу України до ЄС їх виділяють – політичні, 
економічні та соціальні. Політичні загрози – це небезпека втягнення 
України в конфлікт цивілізацій між Заходом і мусульманським світом. 
Економічні загрози – передбачають можливе переміщення до України 
шкідливих виробництв, використання України як сировинного придатку. 
Соціальні загрози несуть на меті поглиблення демографічного спаду, 
незаконна міграція та відплив кадрів [8 – с. 2].
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Щодо інтеграційних процесів України в контексті даного досліджен-
ня слід розуміти, що європейська інтеграція для України є шляхом по-
кращення та модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій 
і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняно-
го товаровиробника, вільний рух в середині інтеграційного об’єднання 
кваліфікованої робочої сили, товарів, послуг, а також це все передбачає 
вихід на єдиний спільний ринок. Співробітництво України з ЄС сприя-
тиме наближенню нашої держави до високих європейських стандартів, 
підвищенню рівня життя та добробуту населення [6 – с. 3].

Проте, допускаємо все ті ж помилки неоднозначної орієнтації курсу 
Європейський союз – Митний союз. Як можна вирішити питання вхо-
дження України до складу ЄС, якщо громадянське населення суперечить 
самому собі, а відсоткова пропорційність не має однорідності? В очах 
ЄС ми виглядаємо як безкорисне щеня, яке ніяк не може обрати свій 
шлях, кидається в різні кутки, шукаючи кращого притулку і не знаходить 
[4 – с. 1].

Цілком зрозуміло, що вступ України до ЄС є довготривалим, багато-
етапним та віддаленим у часі процесом, проте висвітлення цієї теми вже 
сьогодні займає чільне місце серед науковців, журналістів та політиків. 
Водночас вона пронизана різноманіттям підходів та оцінок до її висвіт-
лення, політичними та ідеологічними розбіжностями. Наприклад, Федо-
ришина О. О. наводить такий аргумент, що економісти з різних країн ЄС 
заявляють, що нещодавнє парафування угоди про асоціацію і створення 
зони вільної торгівлі між Україною та ЄС все одно не дасть швидкого 
залучення України до європейського об’єднання [3 – с. 4].

Дослідження показують, що світові зміни на початку XXI століття 
будуть іти шляхом формування багатополюсного світу. Політичні пере-
ваги буде мати лише той, хто впишеться в них. Унікальне географічне роз-
ташування України в Євразії в поєднанні з політикою економічної без-
пеки надасть їй можливість відігравати важливу стабілізуючу роль 
у глобальному середовищі [1 – с. 2].

Таким чином, процес євроінтеграції складний і тривалий. Єврооінтегра-
ція має не тільки позитивні наслідки, але й негативні. Однією з умов їх 
усунення є прийняття Конституції ЄС. Без створення відповідного законо-
давства ЄС неможливе вирівнювання соціально-економічного розвитку 
країн-членів ЄС. Ще однією з проблем є сприйняття європейських цінностей, 
адже «європейський вибір України потребує відповідних змін не тільки 
у правовій системі держави, а й у правовому мисленні населення країни для 
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досягнення цієї мети» [10, c. 248]. З огляду на зазначене вище, Україна може 
стати членом ЄС лише через 10–15 років [7 – с. 2]. За цей час необхідно 
вирішити багато проблем: подолати бідність, побудувати демократичну, 
правову державу, проводити необхідні природо-захистні заходи і т. д. 

Підводячи підсумок, треба зазначити, що при вступі до ЄС Україна отри-
має ряд значних переваг, але щоб уникнути існуючих загроз треба поступово 
впроваджувати стратегічні напрями розвитку ЄС в українську економіку 
та розробити програму дій щодо безболісної інтеграціїУкраїни, із урахуванням 
існуючих загроз та досвіду країн, які нещодавно вступили до ЄС.
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