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ДОЛЕНОСНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ 

16 вересня 2014 року в історії України відбулася доленосна, 
історична подія - Верховна Рада України синхронно з Європейським 
парламентом ратифікувала Угоду про асоціацію з Європейським 
Союзом. її тут же підписав Президент України Петро Порошенко. Цим 
самим ще раз підтверджено стратегічний поступ України, її 
європейський вектор розвитку. Європейська інтеграція стала 
українською національною ідеєю. 

Угоду про асоціацію України та Європейського Союзу підписували 
в два етапи: 21 березня 2014 року - політичну частину, а 27 червня 
2014 року - економічну. Європейський Союз - це 28 країн, понад 500 
мільйонів населення, найбільші в світі інвестори, друга по значенню 
валюта в світі, вирівнювання рівня життя в країнах-членах. 
Європейський Союз модернізує все суспільство, політичне життя й 
економіку тих країн, які до нього приєднуються. Європейський Союз -
це система цінностей, на які орієнтується Україна - демократія, 
заможність, стабільність. Європейський Союз - це вплив на світовий , 
розвиток. Сукупний валовий внутрішній продукт країн Європейського 
Союзу у 2007 році перевершив аналогічний показник Сполучених 
Штатів Америки. 

Кабінет Міністрів України узяв на себе амбітне завдання: протягом 
трьох років виконати всі положення Угоди про асоціацію. Після цього 
Україна зможе претендувати на повноцінне членство у Європейському 
Союзі Нині ж Україна постала перед проведенням стратегічних 
реформ всіх секторів економіки, державного управління, соціальної, 
податкової, бюджетної систем. Це становить зміст історичного для 
України документа, який міститься на семистах сторінках.1 

Після завершення технічних формальностей політична частина 
Угоди про асоціацію набере чинності 1 листопада цього року, а угода 
про зону вільної торгівлі, яка становить 80% документа, - із січня 
2016-го. Це відтермінування, за спільною згодою сторін, зроблено 
задля адаптації вітчизняних виробників до жорстких умов конкуренції 
на ринках Старого Світу. :^ 

Завдяки домовленостям наша держава до кінця 2015 року 
продаватиме свої товари на ринках ЄС безмитно, тобто матиме 
односторонні торговельні пільги Тобто ринок ЄС відкритий для 
України так, як він був би відкритий, якби зона вільної торгівлі 
працювала. Натомість на українському ринку європейська продукція 
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обкладатиметься митом за правилами СОТ. Так Євросоюз підтримав 
економіку України, надав їй серйозну фінансову вигоду. 

Одностороннє зменшення або скасування мит на українські товари 
діє із 23 квітня 2014 року. Так, скасовано мито для 94,7% обсягу 
промислових товарів і для 83,4 % товарних позицій сільгосппродукції. 
15,9% сільськогосподарської продукції підпадає під нульові тарифні 
квоти, зокрема яловичина, свинина, баранина, м'ясо птиці, яйця, 
молоко, йогурти, вершкове масло, молочні пасти, пшениця, ячмінь, 
кукурудза, овес, мед, цукор-сирець, карамель, глюкоза, крохмаль, 
манітол, гриби, томати, часник, сік виноградний, спирт етиловий. 
Внаслідок цього український експорт до ЄС зріс на 1,3 мільярда 
доларів [1]. 

Щодо виконання, імплементації Угоди, то урядом України уже 
розроблено спеціальний механізм роботи, створено державну систему 
європейської інтеграції. В кожному міністерстві запроваджено посаду 
заступника міністра з питань євроінтеграції. В уряді створено офіс з 
питань європейської інтеграції. Це - ключовий координаційний орган, 
який забезпечуватиме виконання норм Угоди. Європейські партнери 
України також створили групу допомоги. Вона працює при профільних 
міністерствах та допомагатиме забезпечувати технічне виконання 
Угоди з ЄС. Успішно завершено першу фазу переходу до безвізового 
режиму з ЄС. Прийнято усі необхідні рішення Уряду і зміни до 
законодавства. Розпочинається виготовлення біометричних паспортів 
для безвізових поїздок до ЄС. Ці паспорти будуть майже вдвічі 
дешевшими, ніж сьогоднішні закордонні. 

Запровадження безвізового режиму для громадян України має 
стати історичним рішенням. В цьому контексті перехід до другої фази 
Плану дій, який наближає досягнення цієї ключової мети, - важлива 
подія. Нація, яка у найважчий час протистояння на Майдані не 
згорнула синьо-зіркастих прапорів, заслуговує на скасування візових 
бар'єрів якнайшвидше. Нині з 194 незалежних держав світу українці 
можуть безвізово відвідати менше ніж чверть. 

Угода з ЄС не створює загроз для третіх сторін, натомість 
відкриває перспективи для всіх партнерів України. Так, Україна та 
Російська Федерація і надалі співпрацюватимуть у рамках 
преференційного режиму, який є в Угоді про вільну торгівлю країн -
членів Співдружності Незалежних Держав. 

Весь демократичний світ вітає Угоду про асоціацію з Європейським 
СойзоМ, вважає 16 вересня 2014 року історичним днем для України. 
Дійсно, українська влада виконала волю українського народу, котрий 
продемонстрував свою переважну підтримку подальшої інтеграції з 
Європою минулої зими на Майдані та голосуванням на 
президентських виборах 25 травня. 2020 рік визначено Президентом 
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України Петром Порошенком роком подачі заявки України на членство 
в Європейському Союзі. 

Альтернативи європейській інтеграції України не існує. Інтеграція 
України до Європи є проявом самобутності української нації, її 
історичної належності до європейського простору, природним 
наслідком здобуття країною державної незалежності. Там, де 
знаходиться український інтерес, там повинна знаходитись українська 
політика. Якщо на Заході краще, то туди треба тягнутися. Навколо 
України відбуваються масштабні інтеграційні процеси. Альтернатива 
тут - самоізоляціонізм, протистояння, якщо не конфронтація, 
самоусунення від передового досвіду, відхід на задвірки сучасного 
розвитку й прогресу. Інтеграційний досвід країн Центральної та 
Східної Європи, зростання добробуту їх громадян переконливо 
підтверджують висновок про те, що майбутнє України має бути в 
об'єднаній Європі. 
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