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ПРАВОВІ ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Європейська інтеграція є пріоритетним завданням зовнішньої політики 

України. Інтеграційна стратегія України щодо Європейського Союзу (ЄС) є 
складною соціально-економічною, політичною та правовою проблемою. Для 
її здійснення потрібна об’єктивна соціально-політична база, підтримка роз-
ширення курсу європейської інтеграції. Одна з проблем інтеграції України до 
ЄС полягає в тому, що не гармонізовано українське законодавство до євро-
пейських стандартів.  

Питання участі України в інтеграційних процесах та співпраці з ЄС 
вивчали: І. Бережнюк, С. Боротнеченко, А. Гальчинський, В. Геєць, П. Рудя-
ков,В. Мовчан, М. Якубяк та інші.  

Наближення національної нормативно-правової бази до стандартів Єв-
ропейського Союзу потрібне, насамперед, для України, оскільки приведення 
у відповідність української системи нормативно-правових актів до положень 
європейського права підвищить ефективність вітчизняної економіки та рівень 
життя українських громадян, зміцнить засади демократії. В свою чергу демо-
кратизація державного управління є однією з головних передумов інтеграції 
України до Європейського Союзу. 

Україна повинна рухатися далі в поступовому наближенні законодавчої 
та регуляторної бази до ЄС з стандартами та забезпечити його ефективне 
впровадження. 

Серед основних принципів Адаптації законодавства України до зако-
нодавства ЄС є: верховенство права; неухильність дотримання Україною 
взятих на себе зобов`язань за чинними міжнародними договорами; врахуван-
ня сучасного становища українського суспільства; аналітичне обґрунтування 
запропонованих змін; колегіальність прийняття рішень; прозорість заходів 
регулювання.  
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Щодо інших змін, то серед вимог є скасування незалежності Націо-
нального банку України, включаючи, за необхідності, зміни до Закону 
України «Про Національний банк України», а саме приведення його у 
відповідність із стандартами ЄС, а також реформування системи оподатку-
вання і пенсійну систему. 

Повинна відбутися адаптація українського законодавства із європейсь-
ким, це має здійснюватися за рахунок реформування української правової 
системи та поступове приведення її у відповідність із європейськими стан-
дартами. Ця адаптація повинна охопити приблизно усі сфери права. 

Певні кроки в цьому напрямі здійснено. Наразі діє Закон України «Про 
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодав-
ства Європейського Союзу» [1]. Проте, аналізуючи статті закону, стає зро-
зуміло, що чітких механізмів та необхідних конкретних питань адаптації не 
закріплено на необхідному рівні, зазначено лише загально-правова характе-
ристика. 

Значним кроком стало підписання Угоди про асоціацію. 
Також Україна впровадила зміни в Конституцію України, де офіційно 

закріпила політичний напрям розвитку, який направлений на співпрацю з ЄС. 
Сьогодні ми можемо впевнено стверджувати, що рух до європейської 

інтеграції має сприяти важливим реформам в Україні. Цей початок може бу-
ти успішним, підживленням політичної волі в Україні, або невдачею, незва-
жаючи на підтримку Європейського Союзу[2, 113.]. 

Важливе місце також займає громадська свідомість і готовність до 
впровадження змін громадянами країни.  

Кожен член суспільства повинен відчувати і проявляти свою 
відповідальність за дотримання основоположних прав і свобод людини, а та-
кож за утвердження злагоди і взаємодопомоги в державі [3, 165]. 

Отже, правова інтеграція України залежить від низки факторів, проте 
адаптація українського законодавства до права ЄС вже став невід’ємною 
складовою правової реформи в Україні. 
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