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У зв'язку з прискоренням темпів реалізації європейських інтеграційних прагнень України дослідження 
процесів її міжнародної інтеграції набувають особливої актуальності. Метою статті є характеристика 
наявних та можливих проблемних аспектів розвитку міжнародної економічної інтеграції України у цілому 
та європейських інтеграційних процесів зокрема, що мають суттєвий вплив на подальший розвиток як 
економіки України, так і громадянського суспільства країни у цілому. Участь України в процесах міжнарод-
ної економічної інтеграції є об'єктивною закономірністю включення її економіки в систему міжнародного 
поділу праці. При цьому у статті увага приділяється не тільки необхідності визначення шляхів та напря-
мів інтеграції, передумовам її проведення, виникаючим складностям та суперечностям у цьому процесі, а й 
можливостям України в процесі її міжнародної інтеграції за рахунок наявних конкурентних переваг та пев-
них загроз і ризиків інтеграції для економіки країни, пов’язаних із проблемними чинниками існуючого стану 
економіки та особливостям її розвитку. Крім того, зазначено про необхідність дотримання визначених 
принципів розбудови міжнародної економічної інтеграції України, а також методів забезпечення реалізації 
та підходів до її втілення на практиці.

Ключові слова: інтеграція, переваги, передумови, проблеми, протиріччя, розвиток, економіка.

В связи с ускорением темпов реализации европейских интеграционных устремлений Украины исследо-
вания процессов ее международной интеграции приобретают особую актуальность. Целью статьи яв-
ляется характеристика имеющихся и возможных проблемных аспектов развития международной эконо-
мической интеграции Украины в целом и европейских интеграционных процессов в частности, имеющих 
существенное влияние на дальнейшее развитие как экономики Украины, так и гражданского общества 
страны в целом. Участие Украины в процессах международной экономической интеграции является объ-
ективной закономерностью включения ее экономики в систему международного разделения труда. При 
этом в статье внимание уделяется не только необходимости определения путей и направлений инте-
грации, предпосылкам ее проведения, возникающим сложностям и противоречиям в этом процессе, но и 
возможностям Украины в процессе ее международной интеграции за счет имеющихся конкурентных пре-
имуществ и определенных угроз и рисков интеграции для экономики страны, связанных с проблемными 
факторами существующего состояния экономики и особенностям ее развития. Кроме того, указано на 
необходимость соблюдения определенных принципов развития международной экономической интегра-
ции Украины, а также методов обеспечения реализации и подходов к ее воплощению на практике.

Ключевые слова: интеграция, преимущества, предпосылки, проблемы, противоречия, развитие, эко-
номика.

Due to the acceleration of the pace of implementation of the European integration aspirations of Ukraine, the 
study of the processes of its international integration becomes of special urgency. The purpose of the article is to 
describe the existing and possible problematic aspects of the development of international economic integration of 
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Ukraine as a whole and European integration process, in particular, which have a significant impact on the further 
development of both the Ukrainian economy and the civil society of the country as a whole. The article focuses on 
the analysis of Ukraine's historical experience in international integration (within the framework of functioning of the 
common state in the form of the union of several countries), as well as the reintegration and destruction of its interna-
tional relations, as well as the results and consequences of these processes. However, it is recognized that Ukraine's 
participation in the processes of international economic integration is an objective regularity of the inclusion of its 
economy into the system of international division of labor. The necessity of determining the ways and directions of 
Ukraine's integration into the world economy and defining a list of possible prerequisites, which are necessary for 
integration measures, are indicated. In particular, attention was paid to the emergence and dynamic development of 
international economic relations and the relations and relations between individual subjects of economic relations in 
a united country. Attention is also paid to the existence of obvious and possible complexities and contradictions, as 
well as inconsistencies between individual interests that arise between the countries participating in the integration 
process and the search for ways to coordinate positions to meet (to a certain extent) the national interests of each 
of these countries. The article also describes the characteristics of certain opportunities of Ukraine in the conditions 
of its international economic integration, which creates its competitive advantages in relation to the countries-partici-
pants of integration processes. The threats and risks to its economy existing in the process of Ukraine's international 
integration are also mentioned, which are connected with the existing problematic factors as the current state of the 
economy of the country, as well as the peculiarities of its development. Particular attention is paid to the necessity 
of observing certain principles of developing the international economic integration of Ukraine, as well as methods 
of ensuring its implementation and approaches to its implementation in practice.

Key words: іntegration, advantages, prerequisites, problems, contradictions, development, economy.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливиминауковими чи практич-
ними завданнями. Серед основних засад реа-
лізації зовнішньої політики України, визначених 
на законодавчому рівні, зокрема, передбача-
ється забезпечення всебічної інтеграції Укра-
їни в європейський політичний, економічний, 
правовий простір та остаточне набуття Украї-
ною повноцінного членства в Європейському 
Союзі [1]. Інструментом практичної реалізації 
європейських та євроатлантичних інтеграційних 
прагнень української влади є її зусилля щодо 
всебічної реалізації Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом у цілому та 
передусім реалізація зусиль щодо економічної 
частини Угоди [2] шляхом проведення внутріш-
ньої економічної та бюджетно-фінансової полі-
тики аналогічно до європейських країн. У зв'язку 
з прискоренням темпів реалізації європейських 
інтеграційних прагнень владних кіл України з 
урахуванням існуючих геополітичних відносин, 
що складаються навколо країни, та політичних 
подій, які відбуваються всередині нашої країни, 
дослідження, що пов’язані з процесами форму-
вання та регулювання розвитку як економічного 
простору країни у цілому так і її регіонів зокрема, 
а також вплив на них економічних аспектів між-
народних інтеграційних процесів, що охоплюють 
Україну і впливають на її розвиток, набувають 
особливої актуальності. Крім того, економічні 
позиції України в процесах економічної інтегра-
ції характеризуються значними проблемами в 
розвитку її промисловості, низьким рівнем інвес-
тицій практично в усіх сферах економіки країни, 
недостатньою конкурентоспроможністю значної 
кількості товарів (послуг, робіт) вітчизняного 
виробництва, що зумовлює низький попит на 
них як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках 
світової економічної системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Питанням 
формування теорії міжнародної економічної 
інтеграції та практичної її реалізації присвячено 
дослідження таких учених-економістів, як Г. Гру-
бель, П. Ллойд, Б. Квасмі, С. Фаусті, Б. Балашші, 
Е. Хекшер та ін. Серед українських дослідників, 
що займаються питаннями розвитку пріоритет-
них напрямів міжнародної економічної інтегра-
ції України, врахування особливостей, переваг 
та зисків, а також можливих проблем та рисків 
її міжнародної економічної інтеграції в різно-
манітних напрямах та формах, слід відзначити 
В.М. Геєця, A.C. Гальчинського, Ю.В. Макогона, 
В.Р. Сіденко, І.З. Сторонянську, О.С. Шнипко та 
ін. [3]. Незважаючи на доволі широкий спектр 
досліджень міжнародної економічної інтеграції, 
враховуючи практичну важливість вирішення 
зазначених питань для України та актуальність 
їх дослідження, висвітлення наявних та можли-
вих економічних проблемних аспектів європей-
ської інтеграції України потребують, на нашу 
думку, подальшого дослідження. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є характеристика наяв-
них та можливих проблемних аспектів розвитку 
міжнародної економічної інтеграції України у 
цілому та європейських інтеграційних процесів 
зокрема, що мають суттєвий вплив на подаль-
ший розвиток як економіки України, так і грома-
дянського суспільства країни у цілому.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуваннямотриманих науко-
вих результатів. Україна за площею території 
та кількістю населення є однією з найбільших 
країн Європи, країною зі значним економічним 
потенціалом, який підтверджується як завдяки 
її географічному розташуванню, так і наявним 
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промисловим комплексам, аграрному сектору, 
інфраструктурі, різноманітним природно-клі-
матичним, ресурсним, демографічним харак-
теристикам та навіть історичним особливос-
тям розвитку. Це, поза всяким сумнівом, має 
накладати певні особливості під час реалізації 
Україною міжнародних інтеграційних процесів, 
що відбуваються в сучасному глобалізованому 
світі – процесів інтеграції окремих країн та їх 
об’єднань як у політико-правовій, морально-
ідеологічній та соціокультурній сферах, так і в 
сферах економіки, безпеки тощо. При цьому 
визначення наявних передумов і певних осо-
бливостей країни з подальшим їх урахуванням 
під час реалізації міжнародних інтеграційних 
процесів має бути здійснено незалежно від 
напрямів, передумов, темпів та методів здій-
снення зазначених цих процесів. Усебічне роз-
гортання процесів інтернаціоналізації економіч-
ного життя на основі загальносвітової тенденції 
посилення взаємозалежності і взаємозв'язку 
економічного розвитку всіх країн світу є обґрун-
туванням того, що першочергова увага має бути 
приділена економічним аспектам проведення 
й подальшого розвитку інтеграції України у сві-
тове господарство.

Термін «інтеграція» (від лат. integratio – 
заповнення, відновлення або integrum – цілий) 
характеризує певні процеси, що спрямовані на 
забезпечення об'єднання будь-яких окремих та 
самостійних елементів (частин чогось) в одне 
ціле шляхом їх взаємозближення та присто-
сування одного до іншого з поступовим утво-
ренням нової якості на основі нових і розви-
тку наявних взаємозв'язків. Безумовно, процес 
інтеграції у цілому, а особливо міжнародної інте-
грації зокрема є дуже багатогранним процесом, 
але, як правило, центральною ланкою цього 
процесу є міжнародна економічна інтеграція – 
економічне зближення держав і поступове пере-
плетення структур їхніх економік.

Економіка України свого часу пройшла доволі 
довгий історичний період, пов’язаний як із тіс-
ною економічною (політико-правовою та соці-
ально-ідеологічною) міжнародною інтеграцією 
(у рамках країн – учасниць СРСР), так і з реін-
теграцією та руйнацією налагоджених економіч-
них зв’язків під час набуття нею незалежності. 
Українська економіка за часів розвинутих інте-
граційних процесів (наприклад, у 1990–1991 рр.) 
посідала (за найбільш інтегральним показником 
стану економіки країни – обсягом валового вну-
трішнього продукту (ВВП) на душу населення) 
60-ту сходинку у світовому щаблі господарств із 
майже 250 економік країн світу. 

Реінтеграція України викликала необхідність 
налагодження нових економічних зв’язків та 
відновлення раніше діючих на тлі посилення 
конкуренції з боку економік більш розвинутих 
країн не дозволили Україні та загальної еконо-
мічної нестабільності у світі (світові економічні 
кризи 1997–1998 рр. та 2008 р.). Окрім того, 

доволі суттєві втрати зазнала економіка кра-
їни внаслідок «особливих умов», в яких пере-
буває Україна останні п’ять років (анексія час-
тини території та часткова окупація й війна на 
сході). Внаслідок зазначеного відбулося сут-
тєве зменшення обсягів промислового вироб-
ництва в Україні, зокрема: виробництва авто-
мобілів (на 95,7%), тканини (на 91,8%), готового 
прокату чорних металів (на 63,1%), бензину та 
дизельного палива (на 41,3%), мінеральних 
добрив (на 13,6%), а також зменшився видобу-
ток нафти і газового концентрату (на 53,6%) та 
природного газу (на 41,3%). Розвиток окремих 
галузей власної промисловості (у першу чергу 
тих, що становили основу економіки країни 
та її експортного потенціалу) за ці роки посту-
пово було змінено на імпорт товарів із Китаю 
та Туреччини (тканини та текстильні вироби), з 
Білорусії та Литви (бензин та дизельне паливо), 
з країн Митного союзу (мінеральні добрива) 
та Європейського Союзу (автомобілі та тран-
спорт). Понад 2/3 загального обсягу промис-
лової продукції України припадає на галузі, що 
виробляють сировину, матеріали та енергетичні 
ресурси, а частка машинобудування в структурі 
промисловості майже у два-три рази нижча за 
рівень, що мають розвинені країни світу [4]. 
Загальний стан промисловості України, сектору, 
що становив її економічну могутність країни, 
можна охарактеризувати як такий, де вироб-
ництво третього та четвертого технологічних 
укладів промисловості, основу яких становлять 
металургійна, хімічна та окремі галузі маши-
нобудування, а також паливно-енергетичний 
комплекс, є домінуючими. Водночас високотех-
нологічні галузі п’ятого та шостого технологічних 
укладів, що базуються на розвитку електронної 
промисловості, обчислювальної, волоконно-
оптичної техніки, програмного забезпечення, 
телекомунікації та інформаційних послуг, біо-
технології тощо, становлять незначну частку 
промислового виробництва країни, хоча саме 
галузі промисловості цих укладів мають най-
більшу частку доданої вартості та рентабель-
ності продукції (послуг/робіт). Промислова про-
дукція, що постачається з України на експорт, 
являє собою переважно сировинну продукцією 
з низькою часткою доданої вартості (на дода-
ток ще й з відносно низькою рентабельністю її 
основних валютних донорів – чорної металургії 
та хімічної промисловості), а частка сільсько-
господарської продукції (зерна) в українському 
експорті за цей період зросла майже в чотири 
рази. Сировинний напрям виробничої структури 
економіки України, розрахований переважно 
на потреби та можливості експорту за майже 
повного нехтування захисту внутрішнього ринку 
та його розвитку, що склався в результаті реін-
теграційних та інтеграційних процесів, які відбу-
валися за часів незалежності країни, робить її 
надзвичайно залежною від кон’юнктури зовніш-
нього ринку, звужуючи національні можливості 
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щодо розвитку національного виробника. Такий 
стан економіки створює умови до виснажли-
вого та нераціонального використання природ-
них ресурсів, прогресу процесів забруднення і 
деградації довкілля. 

Наведенні характеристики стану економіч-
ного розвитку України мали також суттєвий 
вплив і на динаміку її розвитку Так, наприклад, 
станом на початок 2014 р. (до виникнення «осо-
бливих умов», в яких перебуває країна) ВВП на 
душу населення в Україні становив $7,916, тобто 
за повних 23 роки (1992–2013 рр.) цей показник 
виріс на 24%. Водночас, за даними Світового 
банку, в середньому по країнах світу цей показ-
ник виріс на 177% (більш ніж у 7,4 рази вище, 
ніж в Україні!) и становив $15,464. Країни, які в 
1991 р. знаходилися позаду України на 61–63-
му місцях (це були Мексика, Польща та Азер-
байджан відповідно) за той же період зросли 
на: Мексика – 172%, Польща – 355% та Азер-
байджан – 219%, що порівняно зі зростанням 
української економіки більше, ніж в 7,2, 14,8 та 
9,1 рази відповідно [4].

Незважаючи на певний історичний досвід 
участі України в міжнародних інтеграційних та 
реінтеграційних процесах, необхідно зазначити, 
що участь України в процесах міжнародної еко-
номічної інтеграції є об'єктивною необхідністю, 
яка вимагає неухильного та поступового вклю-
чення економіки України в систему міжнарод-
ного поділу праці. Такий підхід до проблеми 
участі і міжнародних інтеграційних процесів 
визначається наявними тенденціями, що скла-
даються у світовій економічній системі, а саме:

• посилюється глобальна цілісність світової 
економічної системи, в якій укріпляється вза-
ємозалежність національних економік на основі 
поглиблення транснаціональних промислово-
фінансових комплексів;

• зростає інтенсивність регіональних між-
народних інтеграційних процесів, що приводить 
до виникнення великих економічних просторів 
для забезпечення як зростання масштабів пев-
них видів діяльності, так і сегментації світового 
ринку та створення відносно замкнутих торгово-
економічних блоків та інтеграційних угрупувань;

• поглиблюється циклічність економічного 
розвитку, яка впливає на динаміку, темпи та 
пропорції як економічного стану окремих країн 
у цілому, так і окремих елементів та ланцюжків 
економіки.

Економічна інтеграція України у світове гос-
подарство можлива як різними шляхами, так і 
в різних напрямах. Серед шляхів міжнародної 
економічної інтеграції України можна, зокрема, 
відзначити такі:

• активну лібералізацію зовнішньоеконо-
мічної політики;

• формування політико-економічного серед-
овища, сприятливого для інвестування у вітчиз-
няну економіку та залучення іноземного підпри-
ємництва на внутрішньому ринку;

• укладення двосторонніх та багатосто-
ронніх міждержавних економічних договорів та 
угод, у тому числі присвячених створенню спри-
ятливих умов для міжнародних економічних від-
носин між усіма суб’єктами зовнішньоекономіч-
ної діяльності; 

• інтенсифікацію інтеграційних процесів у 
визначених напрямах та формування переду-
мов економічної інтеграції в інших напрямах.

Ураховуючи суттєві результати та наслідки 
для України як процесів міжнародної економіч-
ної інтеграції, так і реінтеграційних процесів, 
необхідно ретельно підходити як до передумов 
економічної інтеграції України й методів, темпів 
та особливостей її здійснення, так і до страте-
гічних напрямів та тактичних заходів розвитку 
економічної інтеграції країни. Серед переду-
мов успішного здійснення заходів пов’язаних із 
проведенням міжнародної економічної інтегра-
ції країни у цілому (інтеграція на макрорівні) й 
окремих складників економіки країни (інтеграція 
на мікрорівні), необхідно проаналізувати наявні 
особливості в умовах, що мають забезпечити 
отримання бажаних результатів та наслідків. До 
таких передумов можна віднести такі:

• природно-географічні умови: відносна 
територіальна близькість, транспортно-зв’язкова 
інфраструктура, ресурсні та природно-кліматичні 
умови тощо;

• культурно-етнічні умови: наявність/відсут-
ність суттєвих відмінностей у мові, релігійних 
вподобаннях, національних культурах, тради-
ціях та звичаях населення;

• загальноісторичні умови: становлення, 
існування та розвиток державності в країнах, 
що інтегруються;

• соціально-політичні умови: прагнення к 
об'єднанню з боку переважної більшості насе-
лення в країнах, що інтегруються, та політична 
воля їхніх керманичів. 

Визначальною умовою успішного здійснення 
міжнародної економічної інтеграції країн на 
макрорівні є також становлення та динаміч-
ний розвиток зв'язків і стосунків між окремими 
суб’єктами економічних відносин країн, що 
об’єднуються на мікрорівні (підприємств – 
виробників товарів (послуг, робіт), фінансово-
банківських структур, інвестиційних інституцій, 
торговельних, науково-технічних та дослід-
них, страхових організацій тощо) – від малого 
та середнього бізнесу до великих транснаціо-
нальних корпорацій та фінансово-промислових 
груп різних країн. Ця умова випливає з того, що 
сутністю й основною метою міжнародної еко-
номічної інтеграції є формування та реалізація 
власного потенціалу країн, що інтегруються, 
на основі багатоваріантності використання 
наявних у цих країнах чинників економічного 
розвитку та їх комбінації й навіть розширення 
«поля діяльності» з допомогою створення єди-
ного економічного простору та інтернаціоналі-
зації економічного життя. «Ідеальна» картина 
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розгортання процесу міжнародної економічної 
інтеграції (яку в першу чергу показують «пропа-
гандисти» інтеграції) виходить із того, що ніве-
люється межа між внутрішнім ринком окремої 
країни та міжнародними ринками, створюючи 
такий собі новий, специфічний «внутрішній» 
ринок інтеграційного об'єднання (союзу) зага-
лом. Але насправді, виходячи з реалій практич-
ної реалізації інтеграційних процесів у міжна-
родної економіці, протікає не завжди «лінійно» 
за висхідною лінією, а є випадки доволі склад-
ного і навіть суперечливого процесу, в якому 
доводиться вирішувати певні проблемні 
питання, які пов’язані з «неузгодженістю» окре-
мих інтересів і навіть певним «протистоянням» 
та наявністю окремих «конфліктних ситуацій» 
між національними економічними інтересами 
країн, що інтегруються (їхніх політичних та еко-
номічних еліт). Тому важливим для успішного 
здійснення інтеграційних процесів є пошук зла-
годи та певного компромісу між країнами, що 
приймають участь у цьому процесі, у вирішенні 
проблемних питань.

Зближення і зрощування національних еко-
номік завдяки реалізації інтеграційних прагнень, 
як правило, призводить до суттєвого перегляду 
підходів до розвитку багатьох галузей економіки 
кожної країни, здійснення заходів щодо присто-
сування внутрішніх ринків до загальних інтер-
есів країн – учасниць інтеграційного об'єднання 
шляхом координації їхньої діяльності. Підви-
щується рівень регулювання господарських 
зв'язків на макрорівні і на мікрорівні економіч-
них інтеграційних процесів шляхом створення 
наднаціональних органів управління, до функ-
цій яких належать розроблення та координація 
економічної політики країн, а також контроль 
окремих сфер економік країн – учасниць інте-
граційних об'єднань. Таке часткове «обмеження 
економічного суверенітету» одних країн поєдну-
ється з частковим «розширенням економічного 
суверенітету» інших (більш економічно роз-
винутих та конкурентоспроможних) країн інте-
граційних об'єднань. Водночас, поступаючись 
частиною свого суверенітету, країна – учасниця 
інтеграційного об'єднання начебто набуває у 
загальне в користування частину суверенітету 
інших держав – учасниць цього об'єднання. 
Це, насправді, є предметом виникнення пев-
них протиріч (неузгодженостей, протистоянь, 
конфліктних ситуацій), що зазвичай пов’язані з 
визначенням розумних меж делегування еконо-
мічного й політичного суверенітету в колективне 
користування. Прикладом певного «обмеження 
економічного суверенітету» є доволі обґрунто-
вана вимога приведення національних технічних 
та технологічних норм та стандартів у відповід-
ність до норм та стандартів, прийнятих в інте-
граційному об'єднанні. Начебто всім зрозуміла 
та справедлива вимога може наносити суттєвий 
матеріальний збиток національним виробникам 
(постачальникам послуг, виконавцям робіт), 

які постачали продукцію (послуги, роботи) на 
внутрішній ринок, бо національні норми та 
стандарти захищали виробників від іноземних 
конкурентів, продукція яких за митних правил 
мала відповідати стандартам країни-імпортера. 
Водночас можливості перебудови економіки за 
«чужими правилами» (навіть більш прогресив-
ними) значно менші, ніж можливості тих, хто за 
цими «правилами» функціонує вже певний про-
міжок часу. Це може наносити серйозні збитки 
не тільки окремим суб’єктам економіки країни, 
що інтегрується, а й цілим галузям виробництва 
та секторам економіки цієї країни. 

Таким чином, економічні аспекти міжнарод-
них інтеграційних процесів у цілому й еконо-
мічна європейська інтеграція зокрема, що явля-
ють собою об'єктивно зумовлені та значною 
мірою регульовані процеси, мають бути спрямо-
вані не тільки на зближення, взаємну адаптацію 
та поступове переплетення й «зрощення» наці-
ональних економічних систем країн, що інтегру-
ються, а також і на задоволення (певною мірою) 
національних інтересів кожної з таких країн.

Міжнародна економічна інтеграція України у 
цілому та її європейська інтеграція створюють 
для економіки країни певні можливості самороз-
витку за рахунок наявних конкурентних пере-
ваг порівняно з іншими країнами, серед яких, 
зокрема, можна зазначити такі:

• вигідне географічне розташування між 
Європою та Азією, що дає змогу брати участь у 
глобальних технологічних ланцюжках;

• наявність запасів корисних копалин і 
потужностей для первинної їх переробка, що 
дає змогу будувати підприємства з виробництва 
продукції більш високих ступенів переділу;

• наявність розвиненого, хоча й застарі-
лого, промислового виробництва, реформу-
вання якого простіше і дешевше, ніж створення 
сучасної промисловості з нуля; 

• відносно низька вартість робочої сили за 
більш високої кваліфікації порівняно з іншими 
країнами із зіставною заробітною платою.

При цьому існують великі ризики «погли-
нання» економіки України більш конкуренто-
спроможними суб’єктами та учасниками між-
народної економічної інтеграції, передусім 
бізнесом європейських країн, завдяки, зокрема, 
певним проблемам, пов’язаним з особливос-
тями розвитку та сучасного економіки України, 
у тому числі таким, як:

• низький рівень конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції на світових ринках за 
рахунок значної структурно-технологічної від-
сталості виробництва та його високої «ресурс-
ної місткості»;

• ресурсно-експортна орієнтованість вироб-
ництва, що призводить, окрім низької дода-
ної вартості продукції, до повної залежності 
стану економіки країни від коливань світової 
кон’юнктури та обмежує потенціал розвитку кра-
їни у цілому;
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• несистематичність та нераціональність 
в оновленні основних засобів виробництва та 
технологічних систем з урахуванням вимог інно-
ваційно-інвестиційного розвитку;

• регіональна і міжгалузева нерівномір-
ність розвитку економіки країни на тлі високого 
потенціалу проникнення на внутрішній ринок 
іноземних транснаціональних корпорацій із 
підпорядкуванням національного виробництва 
інтересам економіки іноземних країн; 

• недостатня розвиненість власного вироб-
ництва для потреб внутрішнього споживчого 
ринку, що характеризується не тільки суттєвим 
переважанням на внутрішньому споживчому 
ринку іноземних товарів над вітчизняними, а й 
звуженістю внутрішнього споживчого ринку у 
цілому;

• практична відсутність певних диверси-
фікованих організаційних форм вітчизняного 
виробництва та тлі нерозвиненості кооперацій-
них зв’язків та вузької спеціалізації й питомої 
ваги малих та середніх підприємств у загаль-
ному обсязі вітчизняної продукції;

• певний дисбаланс на вітчизняному ринку 
праці (в першу чергу сектору її висококваліфіко-
ваного складника) у цілому й окремих галузях 
зокрема [5, с. 86].

Таким чином, під час визначення переваг 
і недоліків (ризиків) міжнародної економічної 
інтеграції України у цілому та її європейської 
інтеграції зокрема необхідно враховувати те, як 
вони відобразяться й вплинуть на національні 
економічні інтереси країни. Для цього суттєве 
значення має консенсусне визначення еконо-
мічною елітою країни, що має стати основою 
підходу до визначення як отриманих доходів, 
так і понесених збитків унаслідок економічної 
інтеграції. Зокрема, оцінювання може бути на 
основі:

• певних статичних показників, які відобра-
жають результати й витрати в бізнес-діяльності, 
які одержані внаслідок економічної інтеграції 
та певного перерозподілу активів, ресурсів та 
отриманих результатів і наслідків;

• певних ефектів і тенденцій, які відобража-
ють результати й наслідки процесів економічної 
інтеграції, розкривають динамічні зміни якісних 
та кількісних характеристик виробничих потуж-
ностей, ефективності, результативності та про-
дуктивності суб’єктів економічної діяльності й 
економіки країн-учасниць у цілому. 

Ураховуючи те, що економічний складник 
європейських інтеграційних процесів базується 
як на координації національної економічної 
політики країн в інтересах об’єднання європей-
ських країн у цілому, так і на здійсненні суве-
ренних валютних повноважень Європейським 
центральним банком за взаємодії з національ-
ними центральними банками країн-учасниць 
(Європейська система центральних банків), 
методи та інструменти забезпечення захисту 
національних економічних інтересів країн, що 

інтегруються, стає проблемою, що має бути 
вирішена як у процесі її європейської інтегра-
ції, так і під час удосконалення її результатів та 
наслідків. 

Для визначення концептуальних підходів 
до проведення міжнародної економічної інте-
грації (у тому числі до реалізації заходів, що 
забезпечують виконання Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом) з ура-
хуванням наявних передумов успішного її здій-
снення, існуючих певних конкурентних переваг 
та можливих проблем, що мають ризик виник-
нення під час та після реалізації інтеграційних 
процесів, необхідно ретельно дотримуватися 
певних принципів. Серед принципів розбудови 
ефективної та результативної міжнародної еко-
номічної інтеграції, що на практиці довели свою 
доцільність, можна назвати принципи, які свого 
часу були розроблені Жаном Моне та викладені 
у концепції європейського будівництва («Декла-
рація Шумана») й передбачають, що [6]:

• інтеграція країн у цілому та економічна 
інтеграція між ними зокрема не може бути 
метою країни, а являє собою лише один із засо-
бів досягнення прийнятих на загальнодержав-
ному рівні національних цілей та вирішення 
визначених у країні, що інтегрується, завдань 
та пріоритетів. Інтеграція сама по собі не може 
бути панацеєю від наявних у країні економічних 
та суспільних проблем, а слугує лише інстру-
ментом для їх вирішення;

• інтеграція країн у цілому та економічна 
інтеграція між ними зокрема не може здійсню-
ватися хаотично та безсистемно, а потребує 
поступовості руху до спільного майбутнього за 
чітко визначеним планом дій, суворої послідов-
ності реалізації заходів «крок за кроком» (англ. 
step by step). Шлях проведення економічної інте-
грації, який апробований та довів свою обґрун-
тованість на практиці, являє собою послідовне 
проходження таких етапів:

а) зона вільної торгівлі – угода між країнами 
про усунення всіх тарифних і кількісних обме-
жень на взаємну торгівлю;

б) митний союз – країни-учасниці не тільки 
ліквідують тарифні і кількісні обмеження на 
свою внутрішню торгівлю, а й запроваджують 
загальний зовнішній тариф на торгівлю з тре-
тіми країнами;

в) спільний ринок – додатково до умов мит-
ного союзу існує вільна мобільність чинників 
виробництва, вводяться загальні обмеження на 
рух виробничих чинників із третіми країнами;

г) економіко-політичний союз зі спільною 
економічною, грошово-кредитною та валютною 
політикою – об’єднання країн, що передбачає 
союз з єдиною економічною політикою, «надна-
ціональним» урядом створеної конфедерації та 
великими економічними повноваженнями тощо;

• інтеграція країн у цілому та економічна 
інтеграція між ними зокрема потребує ство-
рення (з подальшим схваленням усіма членами 



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 2 (19) 2019

3333СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

інтеграційного процесу) адекватного механізму 
його реалізації, який давав би змогу:

а) сприймати певні наявні протиріччя як дже-
рело подальшого розвитку інтеграційних про-
цесів;

б) приймати збалансовані стосовно наці-
ональних інтересів різних сторін рішення та 
доводити їх до виконання.

Реалізація зазначених принципів здійснення 
та розвитку інтеграційних процесів багато в чому 
залежить від вибраних країною – учасницею 
цих процесів методів забезпечення реалізації та 
підходів до її втілення на практиці. Серед таких 
методів заслуговують на увагу такі: 

• інституціональні методи – сукупність адмі-
ністративно-організаційних заходів та певних 
акцій, що забезпечують як початок інтеграційних 
процесів, так і їх розвиток та поглиблення, вре-
гулювання певних питань;

• функціональні методи – методи, основою 
яких є лібералізація економічних відносин та 
зовнішньоекономічних зв’язків (забезпечення 
вільного просування та обміну товарами (послу-
гами) між підприємцями та країнами у цілому у 
великому ринковому просторі) на тлі обмеження 
адміністративного втручання з боку органів дер-
жавного управління та контролю. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Так 
чином, на підставі викладеної характеристики 
міжнародної економічної інтеграції України та 
проблемних аспектів її розвитку можна зробити 
такі висновки: 

• Незважаючи на певний історичний (як 
позитивний, так і негативний) досвід участі 
України в міжнародних інтеграційних та реін-
теграційних процесах, участь країни в про-
цесах міжнародної економічної інтеграції є 
об'єктивною необхідністю, яка вимагає неухиль-
ного та поступового включення економіки Укра-
їни в систему міжнародного поділу праці. При 
цьому економічна інтеграція України у світове 
господарство можлива як різними шляхами, так 
і в різних напрямах.

• Передумовами успішного здійснення 
заходів, пов’язаних із проведенням міжна-
родної економічної інтеграції країни у цілому 
(інтеграція на макрорівні) й окремих складни-
ків економіки країни (інтеграція на мікрорівні) є 
глибокий та детальний аналіз низки чинників, у 
тому числі природно-географічних, культурно-
етнічних, загальноісторичних та соціально-
політичних умов інтеграції. Суттєвими пере-
думовами успішного здійснення міжнародної 
економічної інтеграції країни є становлення та 
динамічний розвиток міжнародних економічних 
відносин та зв'язків і стосунків між окремими 
суб’єктами економічних відносин у країні, що 
об’єднується. 

• Реалізація інтеграційних процесів у між-
народній економіці є доволі складним і навіть 
суперечливим процесом, у якому доводиться 

вирішувати певні проблемні питання, що пов’я-
зані з «неузгодженістю» окремих інтересів і 
навіть певним «протистоянням» та наявністю 
окремих «конфліктних ситуацій» між націо-
нальними економічними інтересами країн, що 
інтегруються (їхніх політичних та економічних 
еліт). Тому важливим для успішного здійснення 
інтеграційних процесів є пошук злагоди та пев-
ного компромісу між країнами, що приймають 
участь у цьому процесі, у вирішенні проблемних 
питань.

• Україна в процесі міжнародної економіч-
ної інтеграції у цілому й її європейської інтегра-
ції зокрема має певні можливості саморозвитку 
за рахунок наявних конкурентних переваг порів-
няно з іншими країнами. Серед таких переваг, 
зокрема, можна зазначити: вигідне географічне 
розташування між Європою й Азією; наявність 
запасів корисних копалин і потужностей для 
первинної їх переробки; наявність розвиненого, 
хоча і застарілого, промислового виробництва, 
реформування якого простіше й дешевше, ніж 
створення сучасної промисловості «з нуля»; 
відносно низька вартість робочої сили за більш 
високої кваліфікації.

• Міжнародна економічна інтеграція України 
стикається з певними ризиками «поглинання» 
її економіки більш конкурентоспроможними та 
потужними суб’єктами та учасниками міжна-
родної економічної інтеграції завдяки певним 
особливостям розвитку економіки країни. До 
таких «проблемних» чинників можна віднести: 
низький рівень конкурентоспроможності вітчиз-
няної продукції на світових ринках; ресурсно-
експортна орієнтованість виробництва; несис-
тематичність та нераціональність в оновленні 
основних засобів виробництва та технологічних 
систем з урахуванням вимог інноваційно-інвес-
тиційного розвитку; регіональну і міжгалузеву 
нерівномірність розвитку економіки країни на 
тлі високого потенціалу проникнення на вну-
трішній ринок іноземних транснаціональних 
корпорацій; недостатню розвиненість власного 
виробництва для потреб внутрішнього спожив-
чого ринку; практичну відсутність певних дивер-
сифікованих організаційних форм вітчизняного 
виробництва та тлі нерозвиненості кооперацій-
них зв’язків; певний дисбаланс на вітчизняному 
ринку праці тощо.

• Під час визначення переваг і недоліків 
(ризиків) міжнародної економічної інтеграції 
України у цілому та її європейської інтеграції 
зокрема необхідно враховувати те, як вони відо-
бразяться й вплинуть на національні економічні 
інтереси країни на основі консенсусного підходу 
до визначення як отриманих доходів, так і поне-
сених збитків унаслідок економічної інтеграції, 
а також методів та інструментів забезпечення 
захисту національних економічних інтересів 
країн, що інтегруються. 

• Серед принципів розбудови міжнародної 
економічної інтеграції, що мають забезпечити 
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її ефективність та результативність, можна від-
значити такі: 

а) інтеграція не може бути метою країни, а 
являє собою лише один із засобів досягнення 
національних цілей;

б) інтеграція не може здійснюватися хаотично 
та безсистемно, а потребує поступовості руху до 
спільного майбутнього за чітко визначеним пла-
ном дій, суворої послідовності реалізації заходів;

в) інтеграція потребує створення адекват-
ного механізму реалізації плану дій щодо об’єд-
нання країн;

г) інтеграція має забезпечити підвищення 
продуктивності та ефективності функціону-

вання національної економічної системи кож-
ної з країн, що об’єднуються, та їх результа-
тивність.

Реалізація зазначених принципів здій-
снення та розвитку інтеграційних процесів 
багато в чому залежить від вибраних краї-
ною – учасницею цих процесів методів забез-
печення реалізації та підходів до її втілення 
на практиці. Наведені висновки потребують 
подальшого більш глибокого дослідження, 
результати якого мають забезпечити гармоні-
зацію, координацію та уніфікацію соціально-
економічної політики країн – учасниць інтегра-
ційних об'єднань.
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