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І. Пшенкина1

ЄвроПейський союз та Україна  
в Умовах сьогодення

Європе́йський Сою́з – економічний та політичний союз держав-чле-
нів Європейських Спільнот (ЄВС, ЄОВіС, Євратом), створений згідно 
з Договором про Європейський Союз, підписаним в лютому 1992 року 
і чинним із листопада 1993 р.

На сьогоднішній день Європейський Союз можна назвати найпо-
тужнішим політичним та фінансово-економічним союзом світу, основною 
метою діяльності якого є насамперед забезпечення безпеки, недопущен-
ня порушення як міжнародного так і національного законодавства краї-
нами членами в цілому, а їх громадянами, що в умовах сьогодення є над-
звичайно актуальним [1]. Так, варто зазначити, що внутрішньою метою 
Європейського Союзу соціально-економічний розвиток покращення 
якого можна досягти через створення зони без внутрішніх кордонів, під-
тримку економічної і соціальної цілісності, заснування економічного 
і монетарного союзу та введення єдиної валюти. Разом з цим, зовнішньою 
метою політики Європейського Союзу є ведення спільної зовнішньої 
політики безпеки, зокрема через розробку спільної оборонної політики. 
На шляху інтеграції української держави до ЄС виявилось багато проблем 
та викликів, особливо небезпечних в умовах зовнішньої агресії та веден-
ня військових дій.

Так слід зазначити, що економіка України, як і держава в цілому, на 
сьогодні переживає надзвичайно складний період та потребує термінових 
ефективних перетворень. У 2014 році Україна пережила безпрецедентне 
поєднання політичної, фінансово-економічної та банківської кризи. Кон-
флікт на сході України разом із накопиченими у попередні роки макро-
економічними дисбалансами зруйнували макрофінансову стабільність 
держави.

Разом з цим, підтримка Європейським союзом нашої держави є над-
звичайно важливою [5].

Так, варто зазначити, що глибока і всеосяжна зона вільної торгівлі 
(ГВЗВТ) між ЄС і Україною, що набуде чинності 1 січня 2016 року, надає 
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Україні багато можливостей [6]. Водночас вона зобов’язує країну до-
тримуватися правил і бути конкурентоздатною [2].

Вкрай важливою є реформа, яка гарантуватиме підвищення медико-
санітарних вимог у сільськогосподарській сфері до європейського рівня. 
Це неабияк сприятиме збільшенню експорту наших дуже хороших про-
дуктів до Європи. І Європа буде рада поділитися з нашою державою їх 
знаннями щодо цього, допомогти у поліпшенні стандартів.

Якщо Україна реалізуватиме реформи і рухатиметься до поліпшення 
бізнесового клімату – борючись з корупцією, зміцнюючи верховенство 
права, – це сприятиме збільшенню інвестицій в країну. У результаті від-
будеться економічне зростання та збільшиться кількість робочих місць. 
Це важлива робота, яку має зробити уряд і парламент.

ГВЗВТ не є чарівною паличкою, однак є можливістю. Вона надає 
українським компаніям доступ на ринок ЄС. Але задля отримання цього 
доступу вони мають дотримуватися правил і бути конкурентоздатними.

З іншого боку, із набуттям чинності ГВЗВТ відкривається багато 
можливостей. ЄС дуже сподівається на тісну роботу з нашими україн-
ськими друзями для отримання кращого з можливих результатів від цієї 
угоди, а також для використання її можливостей у поліпшенні бізнесової 
і торговельної співпраці між нами. Також угода сприятиме збільшенню 
експорту з України не лише в ЄС, але й до решти країн світу.

Дуже важливо, щоб український бізнес був обізнаний з можливос-
тями ГВЗВТ на момент набуття цією угодою чинності. І саме задля 
цього ми створили електронний посібник, що надасть допомогу і поради 
підприємцям щодо того, як найкраще експортувати свою продукцію 
у Євросоюз.

Наш Парламентський комітет асоціації відіграє надважливу роль 
у здійсненні нагляду за процесом впровадження Угоди про асоціацію.

Ми заохотили наших партнерів ухвалити повний пакет законів, необ-
хідний для виконання плану дій з візової лібералізації, який принесе 
конкретні результати для українського народу. Також ми прагнемо пиль-
но слідкувати за вкрай важливими заходами у порядку денному європей-
ським реформ, особливо, що стосуються здійснення конституційної та 
виборчої реформ, а також децентралізації, антикорупційних заходів, 
реформ судової системи і державного управління [3, c. 16]. Ця робота 
проводитиметься паралельно із всеосяжною програмою розвитку і зміц-
нення потенціалу Верховної Ради; ця програма наразі спільно розробля-
ється двома парламентами.
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Підсумовуючи вище зазначене варто додати, що наше зобов’язання – 
підтримувати актуальність теми України у порядку денному Євросоюзу; 
також ми маємо бути певні, що політика ЄС [4] залишається непохитною 
і згуртованою у проявленні солідарності з Україною, підтримці мирної 
реінтеграції тимчасово окупованих і анексованих територій країни та 
наближенні її до європейської сім’ї – у відповідності до чітко вираженої 
політичної волі більшості її населення».
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