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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З ЄС 

 

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 відчувають на 

собі їх відчутний вплив. Після розширення ЄС Україна стала безпосереднім 

сусідом Євросоюзу. Це відкриває нові можливості для поглиблення співпраці 

між Україною та ЄС.  

Громадянська революція в Україні, військово-політичний конфлікт з 

Росією, реформи економічного, правового та культурного просторів відбулися 

під гаслом європейської інтеграції. І хоча, досить багато позитиву принесла б 

інтеграція з ЄС нашій країні, однак, існує і багато загроз та перепон на шляху 

до об’єднання. Тому актуальним є розібратись, що нам потрібно для 

ефективного входження в зону ЄС та з якими проблемами може зіткнутись 

Україна на своєму Європейському курсі. 

Європейський Союз є найбільшим донором України, надаючи нашій 

країні безповоротну фінансову допомогу, фінансуючи і підтримуючи різні 

програми і проекти, надаючи інші види нефінансової прямої допомоги. На 

сьогодні, технічна допомога становить близько 262,7 млн. євро, секторальна 

бюджетна підтримка ЄС – 244 млн. євро(включаючи 12 млн. євро – компо- 

ненти технічної допомоги), фінансова допомога – близько 150 млн. євро, 

макрофінансова допомога – 3,41млрд. євро, гуманітарна допомога – близько 

399 млн. євро. 

Цілком зрозуміло, що Україна зацікавлена в такій допомозі, особливо 

зараз, в умовах складного економічного становища на тлі триваючої вже 

четвертий рік, де-факто, війни, розв’язаної в результаті агресії Росії проти 

України.  

Одним з пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної діяльності 

України є подальший розвиток торговельно-економічного співробітництва з 

країнами ЄС. Згідно із статистичними даними обсяг торгівлі товарами між 

Україною та ЄС у 2016 році склався в обсязі 30 637 125 млн. дол. США.  

В 2016 році найбільше товарів з України в рамках ЄС було експортовано в 

Польщу. 

Вагому частку товарної структури українського експорту до країн 

Євросоюзу у 2016 році складали недорогоцінні метали та вироби з них – 23%, 

продукти рослинного походження – 15%, машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання – 15%, мінеральні продукти – 11%, жири та олії 

тваринного або рослинного походження – 9%, деревина і вироби з деревини – 
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6%, готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої – 5%, інші 

товари – 16%. 

Найбільшою країною Європейського Союзу, з якої Україна у 2016 році 

імпортувала товари, стала Німеччина (4 318 445,9 млн. дол. США). Основу 

товарного імпорту з країн ЄС до нашої країни у 2016 році складали машини, 

обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 21%, продукти хімічної 

та пов’язаних з нею галузей промисловості – 18%, мінеральні продукти – 15%, 

засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 9%, полімерні 

матеріали, пластмаси – 8%, готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні 

напої – 6%, недорогоцінні метали та вироби з них – 5%, інші товари – 18% 

Обсяг торгівлі послугами між Україною та Європейським Союзом у  

2016 році склався в обсязі 5 423,5 млн. дол. США. В 2016 році Україна 

експортувала послуги переважно в такі країни Європейського Союзу, як: 

Німеччина (488,4 млн. дол. США), Велика Британія (462,9 млн. дол. США), 

Польща (220,6 млн. дол. США). Головними партнерами з яких у 2016 році 

імпортувала послуги наша держава стали такі країни-члени Євросоюзу: 

Велика Британія (563,1 млн. дол. США), Німеччина (364,1 млн. дол. США), 

Кіпр (250 млн. дол. США). 

Основними проблемами інтеграції України до ЄС є: нeoбхiднiсть 

прoвeдeння рeфoрм в рiзних сфeрах та ствoрeння бiльш привабливoгo бiзнeс-

клiматy в Українi; повільний темп реформ; нeдoстатня бoрoтьба з корупцією; 

та залeжність вiд Рoсiї.  

Щoдo перспектив та планів України, тo це: асoцiацiя з Шeнгeнськoю 

зоною, приєднання дo митнoгo сoюзy ЄС, приєднання дo eнeргeтичнoгo сoюзy 

ЄС, встyп в дiю спiльнoгo авiацiйнoгo прoстoрy (САП), встyп дo єдинoгo 

цифрoвoгo ринку. 

Однак, існує багато загроз від інтеграції нашої країни з ЄС– це небезпека 

втягнення України в конфлікт цивілізацій між Заходом і мусульманським 

світом, можливе переміщення до України шкідливих виробництв, 

використання України як сировинного придатку, поглиблення демографічного 

спаду, незаконна міграція та відплив кадрів.  

Незважаючи на це ЄС залишається ще дуже привабливим для України. Ця 

привабливість багатоаспектна та проявляється: 

− у подоланні економічної відсталості; 

− у вирівнюванні та підтримці розвитку; 

− у збільшенні залучення інвестицій; 

− у сприянні інноваційному розвитку; 

− у здійсненні реформ та модернізації; 

− у легалізації трудової міграції; 

− у досягненні соціальних стандартів. 

Отже, негативні наслідки вступу в ЄС можуть мати як короткочасний, так 

і тривалий характер, проте незважаючи на це, для України є багато 

позитивних моментів. Тому сьогодні Україна прагне до євроінтеграції, адже 

це є надзвичайно важливим досягненням для нашої країни. 
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