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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ 

Ю.М. Мануйлович 

Шосткинський інститут Сумського державного університету 

Manuilovich86@gmail.com 
Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання 

технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, 
створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна 
частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах 
модель соціально-економічного розвитку.  

Метою роботи є дослідження поточних проблем і найближчих перспектив 
інтеграції України в глобальну економічну систему та її регіональну підсистему – ЄС. 
Проблеми європейської інтеграції України у загальному спектрі стратегічних завдань її 
внутрішньої та зовнішньої політики посідають одне з провідних місць. Це стратегічний 
напрямок не стільки зовнішньої політики України, скільки її внутрішньої політики.  

Політичні переваги інтеграції України у ЄС пов’язані зі створенням надійних 
механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. Зближення з ЄС є гарантією, 
а виконання його вимог – інструментом розбудови демократичних інституцій в Україні. 
Крім того, членство у ЄС відкриє шлях до колективних структур спільної безпеки 
Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій з європейськими державами у 
сфері контролю за експортом і нерозповсюдження зброї масового знищення, дасть 
змогу активізувати співробітництво в боротьбі з тероризмом, організованою 
злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, наркобізнесом тощо. 

Членство у ЄС є стратегічним орієнтиром українських прагнень до перетворення і 
ключовою метою, заради якої проводяться реформи.  

До позитивних наслідків вступу України в ЄС можна віднести такі переваги: 
- політичні переваги: Стабільність політичної системи та адаптація національного 

законодавства із законодавством ЄС, реформування національного судочинства;  
- економічні переваги: Забезпечення розвитку середнього та малого бізнесу, 

впровадження стандартів ЄС у виробництві, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств;  

- соціальні переваги: Формування середнього класу, реформування освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту тощо;  

- ідеологічні переваги: Поширення української культури в країнах ЄС.  
До негативних наслідків вступу України в ЄС можна назвати такі недоліки:  
- політичні недоліки: Часткова втрата суверенітету, невизначеність стратегії 

розвитку ЄС, погіршення відносин з країнами СНД та іншими країнами;  
- економічні недоліки: Втрата конкурентоспроможності певних галузей, складність 

переходу на європейський рівень цін;  
- соціальні недоліки: Ускладнення візового режиму зі східними сусідами;  
- культурні (ідеологічні) недоліки: Розмивання національної самобутності України. 
Незважаючи на прийняття важливих програм і документів, в Україні досі не 

створено реальні передумови не тільки для вступу нашої країни в ЄС, але й для 
визнання її «асоційованим» членом. Щоб інтегруватися в Європейське Співтовариство, 
Україна повинна досягти показників, які визначені Маастрихтською угодою до країн-
кандидатів: стабільність своєї грошової одиниці; зниження рівня інфляції до 2 % на рік 
(у 2014 р.– 25 %, 2015 – 43%, 2016 –12%, 2017 - 14%); бюджетного дефіциту до 3 % 
ВВП (у 2014 р. – 5 %); державного боргу - до 60 % ВВП; виробництва ВВП на душу 
населення - 10 тис. доларів США (у 2014 р цей показник в Україні склав 2,3 тис дол.) 
[1]. Тобто головними проблемами, які стоять перед підприємствами реального сектора 
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економіки, є темпи зростання обсягів виробництва, продуктивності праці, 
конкурентоспроможності товарів, рівня заробітної плати. На вирішення цих питань 
повинен бути зорієнтований механізм господарювання підприємств і виробничих 
комплексів економіки трансформаційного періоду. 

Актуальним питанням у процесі інтеграції України в європейський простір є 
адаптація українського законодавства до законодавства ЄС, так як із цим процесом 
пов'язане як створення правової бази для майбутньої інтеграції з ЄС, так і досягнення 
таких важливих для України цілей, як [2, с. 364]:  

- створення підґрунтя та рушійної сили правової, адміністративної та судової 
реформи в Україні;  

- наближення України до повного виконання своїх зобов'язань за УПС як етапу на 
шляху поступової інтеграції до Європейського Союзу;  

- створення стимулу для здійснення економічних реформ, підвищення 
конкурентоспроможності економіки та сприяння залученню іноземних інвестицій в 
Україну;  

- подальша демократизація суспільних процесів, розбудова основних принципів 
функціонування громадянського суспільства відповідно до європейських стандартів. - 
розвиток зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС, оскільки зі створенням зони вільної 
торгівлі для них діятимуть однакові правила; Адаптація законодавства України, а 
згодом і всієї правової системи - важливе завдання, що потребує значних ресурсів і 
часу.  

Угода про асоціацію передбачає, що до кінця 2025 року Україна має наблизити 
своє законодавство до законодавства ЄС та імплементувати в своє законодавство 
положення більше ніж півсотні директив, регламентів та рішень, а також розробити 
порядок та процедуру їхнього втілення в життя.  

У період за 2014 – І півріччя 2016 року Україна мала адаптувати національне 
законодавство у чотирьох сферах, що становлять сукупно 15 нормативних актів ЄС:  

енергетика – 8 зобов’язань, транспорт – 3 зобов’язання, довкілля – 1 зобов’язання, 
громадське здоров’я – 3 зобов’язання. 

Найбільш успішною адаптація законодавства виявилась у сфері енергетики, а саме 
в секторі газу. Проте наразі ми не можемо ці зобов’язання вважати повністю 
адаптованими, адже робота ще не завершена. У сфері транспорту розроблені проекти 
законів, проте вони досі не прийняті Верховною Радою України. У сфері громадського 
здоров’я прийнято 2 накази, але вони не враховують останніх змін в законодавстві ЄС. 
У сфері охорони природи майже нічого не зроблено. Відповідно, Україна повною 
мірою не виконала жодного зобов’язання, досі ведеться робота. 

Інтеграція України до Європейського Союзу означає більше, ніж бути просто 
членом найуспішнішої на сьогоднішній день міжнародної міжурядової організації. 
Вступ до ЄС ознаменує наше входження у політичний, економічний, соціальний, 
культурний та безпечний простір, спільний з тими країнами, з якими ми поділяємо 
загальні цінності та принципи.  

Формування інституційного та адміністративного потенціалу європейської 
інтеграції України представляє собою складний, багаторівневий і всеохоплюючий 
процес організаційної, інформаційної та безпосередньо практичної діяльності 
державних і недержавних структур, орієнтованих на перспективу набуття Україною 
членства в Європейському Союзі. 
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