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наслідків таких змін стало утвердження європейського вектору розвитку України, реалізоване в підписанні 
Угоди про асоціацію між країною та ЄС. Україна розпочинає шлях асоційованого члена ЄС в один з 
найважчих періодів своєї історії. З метою подолання системної кризи, консолідації країни, протистояння 
зовнішній агресії та подолання її наслідків як ніколи важливо забезпечити максимальний позитивний ефект 
євроасоціації для розвитку українського суспільства. 

Бібліографічний покажчик  містить інформацію щодо вступу України до Європейського Союзу. 
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категоріям читачів, яким цікава дана тема. 
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ПЕРЕДМОВА 

Європейський вибір України, який був визначений у початковий період 
формування основ її зовнішньої політики, став природним наслідком здобуття країною 
державної незалежності. Він відображає життєво важливі інтереси України, 
викристалізувався з усієї попередньої історії українського народу, його ментальності та 
глибоких демократичних традицій, грунтується на законному прагненні громадян України 
бачити свою державу невід'ємною частиною єдиної Європи.  

З усіх можливих альтернатив лише євроінтеграційний курс здатний забезпечити 
нашій державі гідне місце в сім'ї європейських народів. Для України інтеграція в 
Євросоюз - це рух країни до стандартів реальної, діючої демократії та цивілізованого, 
соціально орієнтованого ринкового господарства. Саме тому це є стратегічною метою 
державної політики України.  

В листопаді 2013 року на саміті у Вільнюсі очікувалось підписання угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. Однак, 9 листопада в 
Росії відбулася таємна зустріч президентів Януковича і 
Путіна, зміст якої залишається невідомим. Після цього 
українська влада різко змінила риторику і 21 листопада 
2013 Кабінет міністрів України вирішив призупинити 
процес підготовки до підписання угоди з Євросоюзом. 
Внаслідок цього, по всій Україні розпочались масові 
акції протесту. 
Питання вибору вектору зовнішньої інтеграції перед 
Україною вже не стоїть. Проте на порядку денному 
постає утвердження євроінтеграційних орієнтирів як 
основного змісту реформування українського 
суспільства. Досвід країн – нових членів ЄС засвідчив: 
євроінтеграція може стати успішною лише тоді, коли 
вона дійсно набуде рівня національної ідеї, а кожний 
член суспільства усвідомить її значущість особисто 
для себе.  

На жаль, непевність і тривалість шляху України до підписання Угоди не сприяла 
формуванню у суспільстві адекватного розуміння сутнісного значення євроінтеграції у 
якісному оновленні суспільства. Противники поширювали міфи, в яких євроінтеграційні 
виклики формулювалися як фатальні. Така «міфологія» була штучно «роздута» та повною 
мірою використовувалася ідеологами сепаратистських процесів у регіонах Сходу України, 
інспірованих та щедро підтриманих з боку Російської Федерації. Україна розпочинає шлях 
асоційованого члена ЄС у один з  найважчих періодів своєї історії. З метою подолання 
системної кризи, консолідації країни, протистояння зовнішній агресії та подолання її 
наслідків як ніколи важливо забезпечити максимальний позитивний ефект євроасоціації 
для розвитку українського суспільства.  

Саме підписана Угода про асоціацію дає можливість вирішити ключові 
проблеми, що стали об’єктивним підґрунтям напруженості у суспільстві й викликали 
системну кризу та наступні революційні події: очистити від корупції владу та систему 
державних послуг, забезпечити прозорість та ефективність витрачання бюджетних коштів, 
сформувати ліберальне середовище для підприємництва, утвердити розширені права 
регіональної влади та місцевого самоврядування, впровадити реальні гарантії регіональної 
самобутності.  
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Тому підписання Угоди – це насамперед зобов’язання української влади перед 
власним народом щодо основних засад розвитку суспільства, забезпечення прозорих 
принципів функціонування громадянського суспільства, беззаперечної влади права та 
гарантування прав людини, рішучого руйнування корупційних схем і формування 
структур влади, дружніх для кожного члена суспільства, надання широких повноважень і 
можливостей розвитку територіальних громад, формування сучасної конкурентної і 
конкурентоспроможної економіки. А те, наскільки Україна виграє завдяки Асоціації, 
залежить від ефективності національних реформ.  

Настав також час для істотної активізації зусиль у підвищенні рівня 
підготовленості держави, суспільства та національної економіки до входження в структури 
ЄС. Це визначає напрями перетворень в Україні та пріоритети при формуванні та 
здійсненні економічної і соціальної політики.  

Європейський союз – це сім’я демократичних, економічно розвинених 
європейських країн, що спільно працюють задля миру та процвітання. Це – не нова 
держава, що має замінити існуючі, і не просто міжнародна організація. ЄС – дійсно 
унікальне явище, тому що його члени залишаються незалежними, суверенними націями.  

Історично Європейський Союз сягає своїм корінням часів Другої світової війни. 
Метою європейської інтеграції було запобігання убивчим війнам та їх руйнівним 
наслідкам. Ідею ЄС уперше запропонував міністр закордонних справ Франції Робер 
Шуман у промові 9 травня 1950 року. Ця дата – день народження того, що ми сьогодні 
називаємо ЄС, – відзначається щорічно як День Європи. З 2002 року він святкується і в 
Україні. 

Європейське Економічне Співтовариство (організація-попередник Європейського 
Союзу) було створено на основі Римського договору, підписаного 25 березня 1957 року 
шістьма європейськими державами, які вважаються засновниками ЄС, а саме – Бельгією, 
Італією, Люксембургом, Нідерландами, Німеччиною, Францією.  

Нині Європейський Союз має 28 членів.  
Ставлення ЄС до України зумовлюється застосуванням до неї геополітичного 

критерію, який може зіграти певну роль у подальшій євроінтеграції нашої держави.  
21 березня 2014 року, була підписана політична частина угоди асоціації з 

Європейським Союзом. Економічну частину угоди було підписано 27 червня 2014 року. 
Європейський вибір має стати підґрунтям для загальнонаціонального єднання на 

основі ідеї модернізації країни. Відновлення гарантій усім без винятку жителям Сходу 
України їхніх конституційних прав у повному обсязі – перший украй серйозний іспит 
України в ролі асоційованого члена ЄС.  
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