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На сьогоднішній день все ще залишається актуальним питання асоціації України з ЄС. Для Укра-
їни наявна потреба у інтеграції в світове господарство. Їй важливо закріпити свій статус у сферах міжна-
родного економічного, соціального та політичного співтовариства. Розуміючи дану необхідність, учасники 
економічного і політичного процесів у країні визнають, що реалізація інтеграції —надзвичайно складнезав-
дання та потребує наукових досліджень з приводу інтеграційних процесів та їх впровадження.

На переділі 2013 - 2014 рр. в  Україні відбулися значні зміни влади, цінностей та пріоритетів сус-
пільства. І як результат, наша держава обирає новий напрям розвитку, а саме  — європейський. Як свід-
чить досвід інших країн, які нещодавно стали членами ЄС: євроінтеграція стане успішною лише за умови, 
що вона набуде статусу національної ідеї і кожен член суспільства усвідомить її важливість для себе [1]. 

Для України підписання Угоди передбачає що:
 9 Україна має в рамках встановлених термінів запровадити всі необхідні законодавчі та ін-

ституційні зміни, за ходом та ефективністю яких будуть слідкувати ЄС та міжнародні донори.
 9 Відбудеться адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 9 Україні стане доступна зона вільної торгівлі ( з 1.01.16 ця умова вступила в дію).
 9 І багато іншого.

Щодо зобов’язань України у технологічному регулюванні промислового сектору, то в даному 
випадку вимоги стосуються впровадження технічних регламентів та стандартів. В Україні вже при-
йняли 7412 стандартів, які гармонують з міжнародними та європейськими [2].

Дякуючи Уряду за те, що вони здійснили підготовку внутрішнього ринку для роботи в рам-
ках ЗВТ між Україною та ЄС, наші вітчизняні експортери мають доступ до ринку ЄС для таки про-
дуктів як молоко, яйця, мед, продукти птахівництва. Україна була включена до списку третіх країн.  
Цим країнам дозволяється експорт продукції тваринногопоходження (субпродуктів) та продуктів їх 
переробки,шкірсировина,перо, пух; корми длянепродуктивних тварин;добрива та покращувачі ґрун-
ту;  інші субпродукти). Для того, щоб підтримати наших виробників, була розпочата дискусія з ЄС з 
приводу збільшення взаємного товарообігу.

Україна має експортний потенціал. І його рівень залежить від рівня розвитку окремих еко-
номічних регіонів і областей країни. Колапс, який стався на Донбасі, автоматично сприяв зростанню 
частки промислового виробництва в інших регіонах [3].

Можна виділити наступні основні здобутку від укладання Угоди с ЄС [1,2]:
 9 покращення умов експорту до ЄС української продукції;
 9 прискорення темпів економічного зростання;
 9 збільшення кількості зайнятих економічною діяльністю;
 9 розширення доходної частини державного бюджету;
 9 заохочення прямих іноземних інвестицій в Україну;
 9 покращення ділового та інвестиційного клімату для національних бізнес-операторів;
 9 відмова ЄС від застосування експортних субсидій в торгівлі з Україною.

Однак, існують певні не доопрацювання держави у сфері збільшення експорту до ЄС і на це 
звернули увагу міжнародні експерти: 

 9 Бізнес недостатньо інформований про вихід на ринок ЄС.
 9 Відсутня будь-яка система просування експорту.
 9 Відкриття доступу на ринок ЄС не є пріоритетним напрямом.
 9 Робота всіх органів влади не є скоординованими.

Отже, для України підписання Угоди с ЄС є наймасштабніший проект за всю історію України. Що 
стосується економічної частини цього договору, то вона охоплює всі основні сфери та галузі економі-
ки. Для ефективного вирішення проблем і процвітання зовнішньоекономічних зав’язків стає необхід-
ною трансформація товарної структури з виділенням пріоритетів. Україна має направити свої зусил-
ля на опанування нових ринків збуту українського продукту. Саме тому важливим є сформувати но-
вий торгівельний режим, який інтегрований у світовий економічний простір.
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