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Розрив у рівнях економічного розвитку України та країн 
ЄС як об’єктивна реальність євроінтеграції України

Резюме

Євроінтеграція є визначальним фактором побудови зовнішньоекономічної політики Украї-
ни на сучасному етапі її розвитку. Обраний зовнішньоекономічний курс передбачає поступове 
зближення економіки України та Європейського Союзу, проте існують об’єктивні фактори, що 
ускладнюють цей процес. Розрив у рівнях економічного розвитку України та країн Європей-
ського Союзу, розрив у рівні життя населення та рівні економічної свободи суб’єктів господа-
рювання ускладнює швидку інтеграцію України в Європейський Союз.

Аналіз основних макроекономічних показників показав, що швидка інтеграція України  
в Європейський Союз призведе до негативних наслідків для вітчизняної економіки та націо-
нальних виробників. Необхідним є застосування політики виховного протекціонізму для фор-
мування конкурентного національного виробника, що дозволить зміцнити позиції українських 
виробників на європейському ринку та їх конкурентоспроможність на національному ринку. 
Водночас зменшення зайнятості та підвищення рівня доходів населення дасть можливість 
сформувати платоспроможний попит як для вітчизняних, так і для імпортних товарів, що за-
безпечить поступове включення України в європейську економічну систему не на умовах сиро-
винного придатку та ринку збуту, а на умовах паритетного партнера в торгівельних операціях 
та суб’єкта переміщення капіталів.

Ключові слова: євроінтеграція, економічний розвиток України, економічний розвиток Євро-
пейського Союзу.

Код JEL: F15

Європейський вектор зовнішньоекономічної та політичної орієнтації був прого-
лошений Україною ще на початку 2000-х років і майже 15 років наша держава роз-
вивається у руслі обраного шляху. Європейська орієнтація України є не випадковою  
і зумовлена прагненням до економічного зростання, підвищення норм та стандартів 
життя людей, прийняттям та розумінням європейських цінностей. Не менш важливою 
є економічна складова євроінтеграції України, оскільки вона передбачає реальний пе-
рехід країни на якісно новий рівень економічного розвитку.

Досліджуючи євроінтеграцію України в Європейський Союз необхідно здійснити 
аналіз не лише переваг та недоліків такого процесу для України, не менш важливим 
також є аналіз готовності Європейського Союзу до прийняття України до свого складу. 
Визначальним критерієм обрання євроінтеграційного курсу України є ряд перспек-
тивних можливостей для подальшого розвитку країни та її інтеграції у світове госпо-
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дарство. Європейська політика сусідства відкриває нові перспективи для партнерства, 
економічної інтеграції та співробітництва України та Європейського Союзу, зокрема 
перспектива розвитку економічних, політичних та соціальних відносин за рамки парт-
нерства до значного рівня інтеграції, включаючи участь у внутрішньому ринку ЄС 
дасть можливість для України брати участь у ключових аспектах політик та програм 
ЄС.

Наближення законодавства в економічній сфері, відкриття економік за рахунок 
зменшення кількості торговельних бар’єрів сприятиме збільшенню товарообігу між 
економіками України та країн-членів ЄС. У цьому процесі вітчизняні товаровиробни-
ки будуть змушені конкурувати з європейськими як за ціною, так і за якістю продукції, 
в результаті чого виграє український споживач, який отримає доступ до більш якісної 
продукції. Разом з тим українські товаровиробники отримають доступ до європей-
ських ринків, що дозволить розширити ринки збуту та диверсифікувати ризики в та-
ких галузях, як молочна промисловість та сільське господарство. 

Варто окремо зазначити про нещодавні “продовольчі війни” Російської Федерації 
проти України, коли були застосовані нетарифні методи регулювання зовнішньої тор-
гівлі, внаслідок чого російський ринок був закритий для української продукції молоч-
ної та кондитерської галузей. Росія, використовуючи санітарні норми та директивне  
(а іноді і селективно директивне) регулювання порядку перетину кордону українськи-
ми товарами, створила ситуацію штучного обмеження доступу українських товаро-
виробників на свій внутрішній ринок. Наслідком таких дій було різке зменшення то-
варообігу між країнами за товарними позиціями вищезазначених галузей та збитки 
українських підприємств. В свою чергу в Росії спостерігався дефіцит українських 
товарів молочної та кондитерської промисловості. В результаті таких дій значно по-
страждали не лише українські товаровиробники, а й російський споживач.

Більш тісне економічне співробітництво між Україною та ЄС дозволить збільши-
ти обсяги фінансової підтримки нашої держави. Надання ЄС фінансової допомоги 
Україні сприятиме виконанню заходів, щодо реформування економіки, подолання на-
слідків рецесії та покращенню економічного становища в цілому.

Об’єктивно зрозумілим є той факт, що процес євроінтеграції України є довготрива-
лим та не може бути завершений протягом найближчих кількох років, тому протягом 
цього періоду для зближення економічних, політичних та соціальних систем, варто 
використовувати Європейський інструмент сусідства та партнерства (ЄІСП), який 
надаватиме допомогу Україні, у т.ч. у сфері транскордонного та міжрегіонального 
співробітництва між Україною та державами-членами ЄС. Також через Європейський 
інвестиційний банк надаватиметься підтримка проектам, що потребуватимуть інвес-
тицій у інфраструктуру України. Така співпраця дозволить максимально гармонізува-
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ти економічні особливості та відмінності між Україною та ЄС, що забезпечить еволю-
ційність процесу інтеграції.

Проте усі ці переваги є лише перспективою до того часу, поки не настане реальна 
інтеграції України в європейську спільноту. Для досягнення поставленої мети окрес-
лено ряд завдань, виконання яких дозволить вирівняти соціально-економічні стандар-
ти України та Європейського Союзу, що дозволить провести еволюційну інтеграцію 
без використання шокової терапії, яка на сьогодні призведе лише до поглиблення кри-
зи української економіки. До таких завдань відносяться наступні (Аналітична допо-
відь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про 
внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році”, 2015, с. 227-230):

1. Інклюзивне зростання, що означає спрямованість результатів економічного роз-
витку на поліпшення якості життя громадян та подолання нерівності. Досягнення ви-
соких показників економічного зростання не є самоціллю, а має бути спрямоване на 
підвищення якісних параметрів життя українських громадян, розширення доступу до 
суспільних благ, зростання національного добробуту та його гармонійний розподіл. 
Цілеспрямована політика, орієнтована на участь усіх верств населення у розподілі ре-
зультатів економічного розвитку та скорочення розриву в доходах, має бути ключовим 
непорушним базисом нового економічного консенсусу та імперативом відновлення 
довіри між суб’єктами суспільних відносин.

2. Побудова відкритої конкурентоспроможної економіки. Сьогодні економіка 
України є відкритою і базується на підходах, які визнають міжнародну конкуренцію 
найбільш дієвим інструментом зміцнення економічних позицій держави на глобаль-
ному ринку. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки відповідає 
завданням подолання неефективності системи управління та структурних дисбалан-
сів, прискорення процесів адаптації до інформаційно-технологічної парадигми розви-
тку, характерної для сучасної глобальної економіки. Важливими рушійними силами 
таких реформ мають стати: залучення до інвестиційного процесу громадян України, 
чого слід досягати у спосіб підвищення рівня довіри та гарантування прав не лише зо-
внішніх, а й внутрішніх інвесторів; всебічне стимулювання всіх форм підприємництва 
та торгівлі; утвердження належної ролі технологічних чинників забезпечення конку-
рентоспроможності національних підприємств на основі запровадження інформацій-
но-комунікаційних і технологічних новацій.

3. Продовження євроінтеграційного курсу, забезпечення якого має стати загально-
національною філософією впровадження європейських цінностей в українську еконо-
мічну модель розвитку. Європейські стандарти динамічно просуваються у внутрішні 
регламенти держави. Головний тягар імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а від-
повідно, і робота щодо поглиблення євроінтеграції, лежить на плечах міністерств та 
відомств, державних та приватних корпорацій і банків, об’єднань підприємців та ін-
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ститутів громадянського суспільства. Кожна установа в межах своєї відповідальності 
має крок за кроком наближати економіку й суспільство до стандартів життя ЄС.

4. Демонтаж системної корупції як базового імперативу, що має стати основою на-
ціонального консенсусу стосовно моделі економічного розвитку України. Це зумовле-
но обсягами корупції, її особливою природою в українському суспільстві та необхід-
ністю мінімізації її проявів у національній економіці. В українській практиці корупція 
– це насамперед не хабар за те, щоб обійти закон, а “відкат” за те, щоб можна було 
робити бізнес за законами. Викорінення системної корупції має відбуватися у спо-
сіб створення дорожньої карти усунення механізмів отримання корупційних доходів 
від управління державною власністю, спрощення державного контролю над підпри-
ємницьким сектором тощо.

5. Непорушне забезпечення права власності як базового інституту економічного 
розвитку України. Багаторічне ігнорування проблем, що існують у системі забезпе-
чення прав власності, насамперед корпоративної, неминуче знову і знову загострюва-
тиме інші економічні проблеми – корупцію, монопольне завищення цін, рейдерство. 
Органи державного нагляду за фондовим ринком та система Національного депози-
тарію України повинні навести порядок щодо питань реєстрації прав корпоративної 
власності. Мають бути гарантовані прозорість і дотримання прав власників, а також 
повнота розрахунків за операціями купівлі-продажу корпоративних прав власності. 
Крім того, в Україні слід припинити практику, коли нехтування правами одних влас-
ників спостерігається на тлі абсолютизації цього права для інших. 

6. Забезпечення випереджального розвитку економіки України на основі підвищен-
ня рівня технологічності. Це є одним із ключових імперативів реалізації економічних, 
інституційних та технологічних перетворень у країні, який має вивести українську 
економіку на сталий шлях інноваційно-технологічного й інформаційного поступу.  
В умовах втрати п’ятої частини промислового потенціалу для України особливої важ-
ливості набуває національна концепція реіндустріалізації на основі інновацій, що пе-
редбачає підвищення ролі інформаційно-комунікаційних технологій, збільшення част-
ки наукоємних галузей у структурі виробництва та експорту тощо.

Необхідно відмовитися та послідовно виводити з експлуатації морально застарілі 
технології і їх виробничу базу, які не відповідають сучасним матеріало- та енергоєм-
ним промисловим стандартам. Слід відмовитися від практики постійного “ремонту” 
морально застарілої бази. Висока вартість впровадження нових технологій у націо-
нальну економіку має розглядатися не як тягар для фінансової системи, а як стимул 
для акумулювання необхідних коштів.

Знищення промислового та інфраструктурного потенціалу України внаслідок во-
єнних дій на Донбасі й анексії Криму зумовлює потребу створення компенсаторних 
потужностей, що має бути реалізовано на новій технологічній основі. Відповідне фі-
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нансування можливо отримати завдяки формуванню міжнародних альянсів за участю 
українських та іноземних суб’єктів підприємництва, а також розширенню механізмів 
фінансового партнерства за участю держави та інституційних інвесторів.

7. Гарантування високого рівня економічної безпеки в умовах глобалізації. Це мож-
ливо лише у спосіб досягнення та збереження високих конкурентних позицій на сві-
товому ринку. Система влади має переглянути підходи до ідентифікації економічних 
загроз Україні, виявляти найбільш вразливі сфери української економіки та канали 
ретрансляції зовнішніх шоків, сформувати диверсифіковані стратегії їх подолання. 
Завданнями держави є мінімізація ризиків для законослухняних внутрішніх і зовніш-
ніх інвесторів, ефективна протидія недобросовісним інвесторам, а також формування 
контрзаходів у відповідь на економічну агресію.

8. Розширення міжнародного співробітництва, що має поглибити економічні ін-
теграційні процеси на основі європейських цінностей. Україні слід послідовно зміц-
нювати двосторонні економічні взаємовідносини (із США, ЄС, Японією, Канадою, 
Австралією та іншими країнами), розширювати порядок денний участі в роботі між-
народних економічних організацій (СОТ, МВФ, ОЕСР тощо). Залучення фінансового 
й консультативного потенціалу міжнародних організацій дозволить Україні у стислі 
терміни досягти прогресу в розвитку підприємництва, боротьбі з корупцією, поліп-
шити державне управління та підвищити секторну конкурентоспроможність, удоско-
налити законодавство України з урахуванням передового міжнародного досвіду, роз-
ширити представництво в роботі органів міжнародних організацій.

Вирішення зазначених завдань має на меті покращення ряду соціально-еконо-
мічних показників України з метою їх приведення до рівня показників країн членів 
Європейського Союзу. Якщо враховувати прагнення керуючих органів ЄС включати 
до складу Союзу такі країни, рівень розвитку яких наближається до аналогічних ха-
рактеристик принаймні “нових” країн, які вступили до ЄС у 2004–2007 рр., то оціню-
вати перспективи вступу України в ЄС необхідно виходячи з ряду показників, зокрема 
ВВП на душу населення (ВВПдн), індекс споживчих цін, який розрахований як відсо-
ток до попереднього року (Ісц), та індекс людського розвитку, який встановлений за 
даними Програми розвитку ООН (Ілр).

Розглянемо значення цих показників за період до військового конфлікту та анек-
сії частини території України, що суттєво вплинуло на зниження усіх економічних 
параметрів української економіки. Кількісний аналіз цих характеристик за 2010 р. 
(Державна служба статистики України, 2014) свідчить про те, що ВВПдн в Україні 
становив 6055 дол. США, цей же параметр у східноєвропейських країнах (членах ЄС) 
був в діапазоні від найменшого у Румунії – 10675 дол. США до найбільшого в Естонії 
– 16560 дол. США; Ісц в Україні становив 109,4 %, а в Латвії – 98,9 %, в Румунії – 
106,1%, Ілр в Україні найменший – 0,710, а в Чехії – 0,841.
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На сьогодні оцінку готовності приєднання України до ЄС доцільно здійснювати за 
такими показниками, як індекс легкості ведення бізнесу (Ease of doing business Index), 
індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom), індекс глобальної конку-
рентоспроможності (The Global Competitiveness Index), індекс сприйняття корупції 
(Corruption Perceptions Index, CPI), індекс розвитку людського потенціалу (Human 
Development Index, HDI).

Аналізуючи показник індексу легкості ведення бізнесу за 2014 рік країн членів ЄС, 
економіка яких є наближеною до економіки України, варто зазначити, що Україна за цим 
показником від них значно відстає (рис. 1). Індекс легкості ведення бізнесу (Ease of Doing 
Business Index) надає об’єктивну оцінку бізнес-клімату в країнах світу з точки зору про-
стоти низки найважливіших для малого і середнього бізнесу адміністративних процедур.

Індекс присвячений діяльності національних малих і середніх підприємств і оцінці 
нормативних актів, що регулюють їхню діяльність упродовж усього життєвого циклу. 
У рамках дослідження здійснюється збір і всебічний аналіз кількісних даних для зі-
ставлення умов регулювання підприємницької діяльності між країнами і в динаміці, 
тим самим забезпечуються вимірні орієнтири для проведення реформ. Дослідження 
служить також ресурсом для учених, журналістів, дослідників з приватного сектора 
й інших категорій користувачів, які цікавляться діловим кліматом у конкретній країні.

Індекс легкості ведення бізнесу (рис. 1) не лише вказує на проблеми, які пере-
шкоджають розвитку підприємництва, але і дає можливість встановити, які реформи  
у сфері регулювання підприємницької діяльності виявилися ефективними, у яких сфе-
рах і країнах та чому (Індекс легкості ведення бізнесу, 2013).

У 2014 році за Індексом легкості ведення бізнесу Україна посіла 96 місце з 186 
можливих. У порівнянні із країнами членами ЄС відчувається суттєва різниця – прак-
тично у двічі. Це свідчить про складність адміністративних процедур щодо відкриття 
та ведення бізнесу в Україні.

Індекс економічної свободи порівнює обмеження і перешкоди на шляху еконо-
мічної діяльності, до яких вдаються уряди різних країн. Логіка Індексу базується на 
ідеї Адама Сміта, згідно з якою добробут країни залежить від ступеня свободи ринку  
і свободи економічної діяльності в ній.

Дослідження індексу економічної свободи відображає важливий взаємозв’язок між 
економічною свободою і соціально-економічними благами, такими як дохід на душу 
населення, темпи економічного зростання, розвиток людського капіталу, демократія, 
боротьба з бідністю і захист довкілля. З точки зору цінностей індексу, максимальна 
економічна свобода або мінімум обмежень для бізнесу сприяють зростанню продук-
тивності в країні і відповідно зростанню добробуту її громадян. Аналіз індексу еконо-
мічної свободи дає можливість визначити перешкоди і проблемні місця, які створює 
держава і які за умови обмеження свободи економічної діяльності стримують еконо-
мічне зростання в країні.
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В індексі аналізуються 10 компонентів економічної свободи, згрупованих у 4 кате-
горії: 1) верховенство права (права власності, свобода від корупції); 2) обмежений уряд 
(фіскальна свобода, державні витрати), 3) регуляторна ефективність (свобода бізнесу, 
свобода ринку праці, монетарна свобода); 4) відкритість ринків (свобода торгівлі, сво-
бода інвестицій, фінансова свобода). Індекс комбінує кількісні і якісні показники і роз-
раховується як середнє арифметичне 10 економічних свобод. Індекс має значення від 0 
(найгірше значення) до 100 (найкраще) (Індекс економічної свободи, 2013).

За індексом економічної свободи (рис. 2) Україна значно відстає від країн членів 
ЄС, що обрані для порівняння. Для досягнення рівня індексу свободи мінімально не-
обхідного для вступу в ЄС Україні треба провести ряд реформ для полегшення умов 
функціонування бізнесу та ліквідації значного впливу держави на процес діяльності 
підприємств.

Індекс глобальної конкурентоспроможності оцінює здатність економік забезпе-
чувати більш високу продуктивність бізнесу, і як наслідок, більш високі темпи еко-
номічного зростання й економічного добробуту нації. Індекс глобальної конкурен-
тоспроможності розроблений Всесвітнім економічним форумом. Індекс порівнює 
конкурентоспроможність країн за 12 складовими конкурентоспроможності: інституції, 
інфраструктура, макроекономічна стабільність, охорона здоров’я та початкова освіта, 
вища освіта та професійна підготовка, ефективність ринку товарів, ефективність рин-
ку праці, рівень розвитку фінансового ринку, технологічна готовність, розмір ринку, 

Рис. 1
Індекс легкості ведення бізнесу, 2014 р. 
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Джерело: Doing Business (2014).
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рівень розвитку бізнесу, інновації. Для можливості порівняння конкурентоспромож-
ності країн на різних стадіях економічного розвитку до індексу інтегровано концепцію 
стадій економічного розвитку країн.

Значення індексу глобальної конкурентоспроможності України (рис. 3) значно 
нижче за показник країн членів ЄС. Основними проблемами, що впливають на низь-
ке значення даного показника в Україні є вплив бюрократії, корупції та податкової 
політики на розвиток бізнесу та залучення інвестицій, довіра до політиків (а точні-
ше її відсутність), робота правоохоронних органів та незалежність судів, якості доріг, 
стійкість банків, захист матеріальних та інтелектуальних прав власності (Поліщук Н., 
2014). Найкращий стан справ в нашій країні з охопленням населення освітою, якості 
викладання природничих та математичних наук, рівнем розвитку залізниці та обсягах 
ринку. З часом якість освітніх послуг та рівень вітчизняної науки помітно падає, дана 
тенденція зумовлена відсутністю впровадження наукоємних технологій у виробни-
цтво та фінансування науки на належному рівні.

Індекс сприйняття корупції ґрунтується на декількох незалежних опитуваннях,  
у яких беруть участь міжнародні фінансові та правозахисні експерти, в тому числі  
з Азіатського і Африканського банків розвитку, Світового банку та американської ор-
ганізації Freedom House. Індекс є оцінкою від 0 (максимальний рівень) до 10 (відсут-
ність корупції). Кожна країна в рейтингу характеризується показником, що відображає 
оцінку рівня корупції підприємцями й аналітиками за десятибальною шкалою.

Рис. 2
Індекс економічної свободи
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Джерело: Index of Economic Freedom (2014).
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Показник індексу сприйняття корупції в Україні (рис. 4) найнижчий з-поміж до-
сліджуваних країн, що свідчить про те, що підприємці та аналітики високо оціню-

Рис. 3
Індекс глобальної конкурентоспроможності
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Рис. 4
Індекс сприйняття корупції
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ють корумпованість влади та державних структур. Зрозуміло, що з таким показником 
сприйняття корупції не може йти мови про членство в ЄС і необхідно докласти зусиль 
для подолання цієї проблеми. Створене антикорупційне бюро покликане вирішити цю 
проблему на найвищому рівні. Саме за мовчазної згоди вищого керівництва держав-
ного апарату корупція стала звичним явищем в українському суспільстві, а тому саме 
з цього найвищого рівня її необхідно викорінювати.

Індекс розвитку людського потенціалу використовується як інтегральний показник 
для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, письменності, освіченості 
і довголіття як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної країни. 
Індекс розвитку людського потенціалу є стандартним інструментом при загальному 
порівнянні рівня життя різних країн.

Низьке значення індексу розвитку людського потенціалу України (рис. 5) зумов-
лені насамперед низькими показниками ВВП (як в абсолютному вираженні, так  
і в розрахунку на душу населення) і тривалості життя населення, що є одним із най-
менших у Європі. Освітні показники є відносно високими, причому за індексом освіти 
населення Україна в рейтингу країн із середнім рівнем індексу розвитку людського 
потенціалу знаходиться на першому місці і на одному рівні з країнами з дуже високим 
рівнем значення цього показника. Таким чином, за даною методикою саме рівень ВВП 
і тривалість життя є тими показниками, які знижують рейтинг України. Така ситуація 
зумовлена тим, що для України є характерним високий рівень безробіття, наявність 

Рис. 5
Індекс розвитку людського потенціалу
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значного сектору економіки з досить низьким рівнем доданої вартості. На тривалість 
життя окрім економічних факторів впливає також низька якість медицини та соціаль-
ного забезпечення громадян.

Проведене дослідження основних показників соціально-економічного розвитку 
України та порівняння їх значень із значеннями показників країн членів ЄС, еконо-
міки яких за рівнем розвитку є максимально наближеними до України, показало, 
що Україна значно відстає від європейських норм та стандартів. Питання інтеграції 
України в європейську економічну систему є не стільки політичним скільки соці-
ально-економічним. Перш ніж інтегруватися із більш сильним партнером необхідно 
сформувати потужну основу, що дозволить на рівних конкурувати із європейськими 
партнерами, а вітчизняна соціально-економічна система буде привабливою не лише 
як ринок дешевих факторів виробництва, а як ринок інвестиційно та інноваційно при-
вабливий для інвесторів та громадян інших розвинених країн.
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Różnica w poziomach rozwoju gospodarczego Ukrainy i krajów UE 
jako obiektywna rzeczywistość eurointegracji Ukrainy

Streszczenie

Integracja europejska jest czynnikiem determinującym kreowanie zagranicznej polityki gospodar-
czej Ukrainy na obecnym etapie jej rozwoju. Obrany kierunek zagranicznej działalności gospodarczej 
przewiduje stopniowe zbliżenie systemów gospodarczych Ukrainy i Unii Europejskiej. Tym niemniej 
istnieją obiektywne czynniki, które komplikują ten proces. Różnica w poziomach rozwoju gospo-
darczego Ukrainy i krajów Unii Europejskiej, w jakości życia i w poziomie wolności gospodarczej 
komplikuje szybką integrację Ukrainy z Unią Europejską.

Analiza głównych wskaźników makroekonomicznych wykazała, że szybka integracja Ukrainy 
z Unią Europejską doprowadzi do negatywnych konsekwencji dla gospodarki krajowej i rodzimych 
producentów. Wdrożenie polityki protekcjonizmu edukacyjnego jest konieczne dla kształtowania 
konkurencyjnego producenta krajowego, co pozwoli umocnić pozycję ukraińskich producentów na 
rynku europejskim i ich konkurencyjność na rynku krajowym. Równocześnie zmniejszenie zatrud-
nienia i podniesienie poziomu dochodów z pracy pozwoli na stworzenie efektywnego popytu zarów-
no na towary krajowe, jak i zagraniczne, co zapewni stopniową integrację Ukrainy z europejskim sys-
temem gospodarczym nie w kategoriach surowcowego przydatku i rynku zbytu, lecz w kategoriach 
równorzędnego partnera w operacjach handlowych i podmiotu przepływów kapitałowych.

Słowa kluczowe: integracja europejska, rozwój gospodarczy Ukrainy, rozwój gospodarczy Unii Eu-
ropejskiej.

Kod JEL: F15

Gap in the Levels of Economic Development of Ukraine and EU 
Countries as the Objective Reality of European Integration of Ukraine

Summary

European integration is the determining factor of creation of the external economic policy of 
Ukraine at the current stage of its development. The chosen external economic direction provides 
gradual convergence of Ukraine and the European Union economic systems. However, there are ob-
jective factors that complicate this process. The gap in the levels of economic development of Ukraine 
and countries of the European Union, in life quality and level of economic freedom complicates fast 
integration of Ukraine into the European Union.

The analysis of the main macroeconomic indicators showed that fast integration of Ukraine into 
the European Union will lead to negative consequences for domestic economy and national produc-
ers. The implementation of the policy of educational protectionism is necessary for the formation of 
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the competitive national producer that will allow to strengthen the position of Ukrainian producers in 
the European market and their competitiveness in the national market. At the same time, the reduction 
of employment and increasing of the rate of labour incomes will allow creating an effective demand 
for both domestic and import goods that will provide gradual integration of Ukraine into the European 
economic system not on the terms of raw materials appendage and outlet market, but on the terms of 
the parity partner in trading activities and the subject of capital flows.

Key words: European integration, economic development of Ukraine, economic development of the 
European Union.

JEL code: F15

Разрыв в уровнях экономического развития Украины и стран ЕС 
как объективная реальность евроинтеграции Украины

Резюме

Евроинтеграция является определяющим фактором построения внешнеэкономической по-
литики Украины на современном этапе ее развития. Избранный внешнеэкономический курс 
предусматривает постепенное сближение экономики Украины и Европейского Союза, однако 
существуют объективные факторы, затрудняющие этот процесс. Разрыв в уровнях экономи-
ческого развития Украины и стран Европейского Союза, разрыв в уровне жизни населения 
и уровне экономической свободы субъектов хозяйствования затрудняет быструю интеграцию 
Украины в Европейский Союз.

Анализ основных макроэкономических показателей показал, что быстрая интеграция Укра-
ины в Европейский Союз приведет к негативным последствиям для отечественной экономики 
и национальных производителей. Необходимо применение политики воспитательного протек-
ционизма для формирования конкурентного национального производителя, что позволит укре-
пить позиции украинских производителей на европейском рынке и их конкурентоспособность 
на национальном рынке. В то же время уменьшение занятости и повышение уровня доходов 
населения позволит сформировать платежеспособный спрос как для отечественных, так и для 
импортных товаров, что обеспечит постепенное включение Украины в европейскую экономи-
ческую систему не на условиях сырьевого придатка и рынка сбыта, а на условиях паритетного 
партнера в торговых операциях и субъекта перемещения капиталов.

Ключевые слова: евроинтеграция, экономическое развитие Украины, экономическое разви-
тие Европейского Союза.

Код JEL: F15

Artykuł nadesłany do redakcji w styczniu 2016 roku.
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