
туризму Карпатського регіону України в цілому та Івано-Франківської області 
зокрема. 
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ДОЛЕНОСНА ПОДІЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

На початку незалежності України були визначені основні напрями її 
зовнішньої політики, названі стратегічні партнери: Європейський Союз, США* та 
Російська Федерація. З цих трьох пріоритетів найбільшим є Європейський Союз. 
Держава взяла курс на інтеграцію в Європу, вступ до Європейського Союзу. Цей 
курс є безальтернативним. 

Для України вступ до Європейського Союзу залишається великою 
національною метою. Інтеграція до Європи - не просто пріоритет зовнішньої 
політики, її стратегічний вектор, а й цивілізаційний вибір українців. 
Євроінтеграційний курс України офіційно визначений та закріплений у прийнятому 
1 липня 2010 року Законі «Про іасади внутрішньої та зовнішньої політики 
України». 

Причини прагнення України доЄС: 
- Європейський Союз - це система цінностей, на які орієнтується Україна 

-демократія, заможність, стабільність; 
- Європейський Союз - це найбільші в світі інвестори; 
- Європейський Союз - це вплив на світовий розвиток. 
9 вересня 2008 року в Парижі на саміті ЄС - Україна було прийняте 

рішення про асоціацію України з ЄС. Питання про асоціацію суто політичне і 
означає для України перспективу отримати План дій щодо вступу в Євросоюз. Це 
сприятиме економічній інтеграції міх Україною та Європейським Союзом, оновить 

Згідно з Будапештським меморандумом 1994 р. США є гарантом безпеки та територіальної 
Цілісності України. 
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спільну інституційну базу та включатиме зону вільної торгівлі, яка сприятиме 
поступовій інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС [1]. Це подвоїть експорт 
товарів з України до Європи. Ця подія є ключовою віхою на шляху європейської 
інтеграції України [2]. 

Створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною і 
ЄС є пріоритетом економічного розвитку, потужним стимулом для модернізації 
національної економіки, створення додаткових можливостей для виходу 
українських підприємств та компаній на зовнішній ринок, залучення інвестицій і 
розвитку торгівлі. 

Глибока і всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, переговори 
про створення якої ведуться з 18 лютого 2008 року, передбачатиме скасування 
митних тарифів майже щодо всього українського експорту. Передбачено, що після 
набуття чинності відповідною угодою вони стануть нульовими для понад 90 % 
промислових та 80 % сільськогосподарських та харчових товарів. Для тієї частини 
українського експорту, яка не буде повністю лібералізована, ЄС пропонує суттєве 
полегшення доступу до свого ринку - наприклад, квоти з нульовою ставкою для 
певної кількості свинини, м'яса птиці, зерна. Загальною метою є забезпечити 95 % 
торгівлі без митних зборів між ЄС та Україною. Коли глибока та всеохоплююча 
зона вільної торгівлі почне діяти, вона забезпечить зниження тарифів. Це 
дозволить економічним гравцям з обох сторін заощаджувати щороку приблизно 
750 мільйонів евро. Тим самим буде підвищуватись обопільна 
конкурентоздатність [4]. 

Отже, зона вільної торгівлі з ЄС значно розширить доступ українських 
товарів і послуг до єдиного ринку ЄС - найбільш інтегрованого ринку світу, що 
об'єднує понад 500 мільйонів споживачів із високим рівнем доходів. Зона вільної 
торгівлі повинна створити практично такі ж умови для торгівлі між Україною та ЄС, 
що мають місце у торгівлі всередині Союзу. За деякими прогнозами, після 
підписання угоди про зону вільної торгівлі Україна може додатково залучити 
інвестицій на суму від 10 до 16 мільярдів евро [5]. Переговори з Угоди про вільну 
торгівлю між ЄС і Україною було завершено в жовтні 2011 року. Вагомим кроком у 
просуванні України на європейські ринки став вступ її до Світової організації 
торгівлі. Відтоді вона будує свою ехономічну політику на принципах СОТ [6]. 
Головними партнерами як в експорті, так і в імпорті товарів залишаються 
Німеччина (вона посідає перше місце), після неї - Італія, і на третьому місці -
Польща. 

Великим започаткуванням Паризького самгту став візовий діалог, націлений 
на встановлення безвізового режиму для українських громадян, які відвідують ЄС 
на короткий термін перебування, тобто до 90 днів. 2008 року набула чинності 
Угода про спрощення візової процедури. Це дало позитивний результат. 
Зменшено плату за візи для всіх громадян, третина аплікантів отримують їх 
безкоштовно. Багаторазові візи надаються ширше таким категоріям як журналісти, 
бізнесмени, члени сімей українців, що мешкають в ЄС, регулярним учасникам 
академічних обмінів. 

В листопаді 2010 року Європейський Союз надав Україні план дій щодо 
безвізового режиму. Цей документ чітко окреслив умови, які має виконати 
українська влада для того, щоб безвізовий режим став реальністю. План дій з 
візової лібералізації розділений на дві фази виконання. У рамках першої фази 
Україна має внести потрібні зміни до чинного законодавства, а другої -
імплементувати прийняті законодавчі зміни на практиці. Запровадження 
безвізового режиму дасть змогу громадянам України вільно подорожувати 
Європою і почувати себе членами великої європейської родини. 
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Тоді ж Рада ЄС ухвалила рішення про надання безвізового режиму Албанії 
та Боснії і Герцеговині. Завдяки такій ухвалі громадяни цих країн, які мають 
біометричні паспорти, можуть вільно здійснювати короткотермінові поїздки до 
країн Шенгенського простору. Всього нині без віз можуть відвідувати країни 
Шенгенського простору громадяни 41 держави [7]. 

Серед основних результатів на шляху до євроінтеграції - прийняття 
близько 90 % законодавчих актів, необхідних для переходу до імплементаціиного 
етапу виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС [8]. 

Нині з 194 незалежних держав світу українці можуть безвізово відвідати 
менше ніж чверть. На сьогодні, за даними з відкритих джерел, без віз українці 
можуть в'їжджати на територію 45 країн. 

Зокрема, віз для громадян України не вимагають країни колишнього СРСР: 
Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, 
Таджикистан, Узбекистан. Також не потрібні візи в п'ять європейських країн: 
Албанію, Боснію і Герцеговину, Сербію, Чорногорію та Македонію. Слід зазначити, 
що остання скасувала візи для українців лише до 15 березня 2013 року. Не 
вимагають віз від українців і вісім країн Північної Америки. Зокрема це Антигуа і 
Барбуда, Барбадос, Гаїті, Гондурас, Гватемала, Нікарагуа, Сальвадор і Ямайка. У 
Південній Америці у громадян України не вимагають віз п'ять країн: Аргентина, 
Бразилія, Еквадор, Парагвай і Перу. 

Без віз українці можуть також відвідати дев'ять країн Азії: Бруней, Ізраїль, 
Південна Корея, Північна Корея, Малайзія, Монголія, М'янма, Східний Тимор, 
Туреччина. З країн Африки безвізовий режим для українців діє тільки в Свазіленді 
і Тунісі. Також без віз українці можуть відвідати п'ять країн Океанії: Самоа Тонга, 
Тувалу, Федеративні Штати Мікронезії і Фіджі. У 42 країнах світу українцям можуть 
оформити візу безпосередньо на кордоні, при в'їзді у відповідну країну. Для в'їзду 
в інші країни українцям потрібно заздалегідь оформляти візи в консульствах [9]. 

Сукупний валовий внутрішній продукт країн Європейського Союзу у 2007 
році перевищив аналогічний показник США. Валовий внутрішній продуктна душу 
населення в країнах ЄС має такий вигляд: Польща - 15149 доларів, Болгарія -
10022, Італія - 31051, Франція - 31825, Німеччина - 31390, Ірландія - 44676 
доларів. В Україні валовий внутрішній продукт на душу населення становить 7832 
доларів [10]. 

За результатами саміту Україна - ЄС 19 грудня 2011 року сторони 
оголосили про завершення п'ятирічного переговорного процесу щодо Угоди про 
асоціацію із створенням поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. Угода про 
асоціацію має понад тисячу сторінок. Вона є найбільшим міжнародно-правовим 
документом, який укладала за свою історію Україна ЗО березня 2012 року в Києві 
сторони парафували політичну частину документа, а також першу й останню 
сторінки економічного розділу. Остаточне парафування тексту відбулося 19 липня 
2012 року в Брюсселі. Цим самим Україна однозначно заявила про свій 
європейський вибір, перетворення на сучасну європейську державу. Ця подія 
стала важливою віхою п'ятирічного процесу підготовки унікального за змістом і 
важливого для обох сторін документа. Його мають підписати, а потім дати на 
Ратифікацію 28 європейським країнам. Важливим кроком на шляху європейської 
інтеграції України став XV саміт Україна-ЄС, що відбувся 25 лютого 2013 року в 
Брюсселі. На ньому сторони підтвердили намір рухатися в напрямі підписання 
У|"оди про асоціацію під час Вільнюського саміту ініціативи ЄС «Східне 
партнерство» у листопаді 2013 року. 
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