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Європейський вибір України – це шлях наближення до стандартів 
демократії, громадянського суспільства, верховенства права та забезпе-
чення прав і свобод людини та громадянина. Метою стратегії економіч-
ного і соціального розвитку України є створення реальних умов для її 
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вступу до Європейського Союзу. Головне для європейської інтеграції 
України – не формальні обіцянки, а сутнісні перетворення, які у першу 
чергу потрібні самій Україні. За осатаній час більш-менш викристалізу-
вались конкретні напрямки, в яких треба рухатись, та проблеми, які 
треба вирішувати. На відміну від попередніх років, бачення цих напрямів 
і проблем практично співпадає в ЄС та в України, що безперечно свідчить 
про значний прогрес у стосунках [1].

Умови вступу до ЄС були визначені на засіданні Європейської Ради 
у Копенгагені, що проводилось 21–22 червня 1993 року: «Асоційовані 
держави Центральної та Східної Європи, які висловили таке прагнення, 
можуть стати членами Європейського Союзу. Вступ відбудеться як тіль-
ки асоційована держава зможе взяти на себе обов’язки членства, задо-
вольнивши необхідні політичні та економічні вимоги». Ці вимоги отри-
мали назву Копенгагенських критеріїв та включають наступне: перший 
критерій (політичний критерій) – «стабільність інститутів, що є гаран-
тами демократії, верховенства права, прав людини і поваги та захисту 
прав меншин»; другий критерій (економічний критерій) – «існування 
діючої ринкової економіки, а також спроможність впоратися з конкурент-
ним тиском та ринковими силами в межах Європейського Союзу»; третій 
критерій (критерій членства) – «здатність взяти на себе обов’язки член-
ства, включно з дотриманням цілей політичного, економічного та валют-
ного союзу» [2; 12, с. 283–289]. Ці критерії неподільні. Науковий спів-
робітник Інституту світового господарства м. Кіль (Німеччина) Даніель 
Пьяцоло вважає: «Зазначені сфери реформування взаємопов’язані, 
оскільки успіх в одній з них буде досягатися тільки при наявності до-
статнього прогресу в двох інших. Крім того, успішне просування у всіх 
сферах необхідно для забезпечення надійності економічних реформ» [3].

Під час прес-конференції на тему «Євроінтеграція – ще один шлях 
обов’язкового українського розвитку» В. Копійка зазначив: «Україна на 
сьогодні при наявності політичної волі ЄС може бути визнана кандида-
том, причому кандидатом, який досить успішно виконує вимоги Євро-
союзу. Копенгагенські критерії вступу до ЄС мають дуже загальний 
формат, але на сьогодні Україна теж на них орієнтується» [4]. 19 червня 
2007 року президент України Віктор Ющенко у своїй статті, опублікова-
ній в німецькій газеті «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» наголосив, 
що протягом наступних десяти років Україна має повністю виконати 
Копенгагенські критерії вступу до Європейського Союзу. «Це є моєю 
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ціллю», – зазначив президент [5]. Отже, по закінченню майже 10 років 
можна проаналізувати стан відповідності нашої держави копенгаген-
ським критеріям членства у ЄС.

Політичний критерій. Можливість прийняття нової країни до складу 
ЄС передбачена в ст. 49 Договору про ЄС: «Будь-яка європейська дер-
жава, яка поважає цінності, зазначені в ст. 2, та віддана їх поширенню, 
може подати заявку на набуття членства у Союзі». Відповідно до статті 
2 зазначеного договору: «Союз заснований на цінностях поваги до люд-
ської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотри-
мання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці 
цінності є спільними для держав-членів в рамках суспільства, характе-
ризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, 
солідарністю і рівністю жінок та чоловіків» [6]. ЄС за всю свою історію 
лише кілька разів відхиляв заявки про набуття членства в Союзі: невда-
ча спіткала Марокко, Туреччину та Іспанію. Марокко не відповідала 
засадничому географічному критерію членства в ЄС, а Іспанії і Туреч-
чині було відмовлено розпочати перемови головним чином через авто-
ритарність режимів, що правили в цих країнах на час подання заявок – 
після того, як автократії поступилися місцем цілком легітимним демо-
кратичним урядам – ЄС розпочав з цими країнами переговори про 
вступ [7]. У рішеннях Люксембурзької Ради (12–13 грудня 1997 року) за-
значалося, що «дотримання Копенгагенського політичного критерію 
є передумовою для початку переговорів про асоціацію». 

На сьогодні Україна вже виконала низку політичних критеріїв, до них 
слід віднести: закріплення в Конституції України гарантії захисту полі-
тичних, економічних та соціальних прав. Конституція встановила демо-
кратичні інститути та незалежні органиправосуддя, органи конституцій-
ної юрисдикції, що створюютьумови для нормального функціонування 
державних установ; ратифіковано низку міжнародних нормативних актів, 
наприклад, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Між-
народний пакт про економічні, соціальні і культурні права; схвалено 
низку нових законів, що стосуються вдосконалення виборчого процесу; 
скасовано смертну кару; ухвалено Закон України «Про виконання рішень 
Європейського суду з прав людини»; проведено реформу прокуратури 
щодо обмеження повноважень та ін. Але існують також завдання, які ще 
необхідно вирішити у майбутньому, наприклад, слід вживати реальних 
заходів щодо забезпечення дотримання прав і свобод людини, закріпле-
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них у Конституції України; більш послідовною має бути політика щодо 
боротьби з корупцією; необхідно усунути існуючі розбіжності між різ-
ними законодавчими актами, наприклад, між Цивільним і Господарським 
Кодексами України та ін. [8].

Група економічних критеріїв має дві складові – існування діючої 
ринкової економіки; спроможність впоратись з ринковими силами та 
тиском конкурентного середовища в межах Європейського Союзу – ви-
конання кожної з яких оцінюється на основі аналізу ряду факторів. Стан 
виконання економічного критерію в нашій країні має наступний вигляд: 
поступово підвищується рівень продуктивності виробництва та розши-
рюється база економічного зростання; Україна отримала від ЄС та США 
статус країни з ринковою економікою; внесено зміни до відповідних 
законів України з метою приведення законодавства у відповідність до 
законодавства ЄС; у сфері фінансових послуг Національним банком 
України прийнято постанови з метою вдосконалення процесу аудиту та 
нагляду у банківському секторі; схвалено відповідне законодавство щодо 
врегулювання ринків цінних паперів; реформовано систему щодо по-
рядку проведення аудиту та створення комп’ютерних реєстрів податкових 
накладних і відповідної автоматизованої системи; у сфері прав інтелек-
туальної власності досягнуто значного успіху у вдосконаленні відповід-
ного законодавства та ін. [8].

На сьогодні, для покращення економічного становища слід модерні-
зувати традиційне виробництво, домагатися ефективності економіки. 
З розвитком економіки пов’язане забезпечення економічної свободи 
кожної людини. Треба враховувати, що з економічним зростанням від-
бувається збільшення номінальних та реальних доходів населення, до 
того ж треба брати до уваги, що зростання вартості робочої сили можна 
досягти не при безробітті, а при надлишку робочих місць. Необхідно 
забезпечити зростання середньорічних темпів ВВП, водночас мають за-
лишатися високими темпи зростання інвестицій в країну. Середньорічний 
рівень інфляції має бути знижено. Потрібно, щоб продовжувався прогрес 
у створенні повністю функціонуючої ринкової економіки, включаючи 
ціноутворення, контроль за державною допомогою, законодавчим сере-
довищем, яке забезпечує чесну конкуренцію між суб’єктами господарю-
вання [9].

Третій критерій – критерій членства є, як свідчать переговори країн-
кандидатів, найважчим для виконання. При проведенні переговорів про 
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набуття членства в ЄС конкретизовані 31 критерій членства. Кожен з них 
відповідає одному з 31 розділів acquis communautaire («спільного до-
робку ЄС»). Копенгагенська Європейська Рада дійшла висновку, що 
країни-кандидати мають бути здатними взяти на себе зобов’язання член-
ства в ЄС у контексті відповідності цілям Договору про Європейський 
Союз, включаючи політичний, економічний і валютний Союз. Спільна 
зовнішня політика і політика у сфері безпеки є головними складовими 
політичного союзу ЄС. Важливим сегментом ЄС є Європейський еконо-
мічний і валютний союз. Однак слід розрізняти участь у валютному 
союзі, обов’язковому для усіх членів ЄС, і прийняття євро як єдиної 
валюти. Від нових членів не вимагається прийняття євро як єдиної ва-
люти, навіть якщо вони беруть участь у ЕВС. Участь у ньому сприяти-
ме розвитку країн-кандидатів, прийняттю у перспективі євро як єдиної 
валюти для усіх членів ЄС [10]. Для виконання Україною даного крите-
рію необхідно здійснити низку практичний дій, щодо кожного з пунктів 
acquis communautaire, серед яких можна виділити: забезпечення цінової 
стабільності, стабільності національної валюти, подолання дефіциту 
бюджету, державного боргу, проведення гармонізації українського за-
конодавства з нормативними актами ЄС у сфері енергетики, промисло-
вості, екології, забезпечити відповідність стандартів промислової про-
дукції європейським та ін.

Згідно з рішенням Європейської Ради у Люксембурзі в 1997 р., Євро-
пейською Комісією було запропоновано подавати щорічні звіти про до-
сягнутий прогрес країн-кандидатів у процесі приєднання з відповідними 
висновками. У них Комісія аналізує відповідність реформ, що проводять-
ся у країнах-кандидатах з 1997 р., Копенгагенським критеріям. При цьому 
ЄК бере до уваги лише вжиті заходи, а не ті, що готуються. Це є універ-
сальним методом, який дає можливість на основі об’єктивного підходу 
порівняти й оцінити реальний прогрес країн на шляху вступу до ЄС.

На сьогодні, як зазначає А. Романюк, оцінка відповідності вищезаз-
наченим критеріям буде переважно негативною для України. Причинами 
виступають: внутрішня політична нестабільність; не повна відповідність 
України формальним критеріям [11]. Отже, перед Україною ще залиша-
ються складні завдання, щодо реалізації Копенгагенських критеріїв 
у життя, а швидкість їх вирішення залежить від ефективності засобів 
їх розв’язання, наявності бажання та здійснення активних дій, як на 
рівні органів влади, так і на рівні пересічних громадян. 
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