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У сучасних умовах розвитку, які характеризуються переходом до ринкової економіки, особливо акту-
альним стає пошук нових форм господарювання, зокрема активного розвитку набули процеси інтеграції. 
З урахуванням економічної ситуації в Україні та розвитком агропромислового комплексу особливо акту-
альною стає економічна інтеграція агропромислових підприємств як на національному, так і на міжнарод-
ному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Унаслідок істотних правових зрушень дослідження та 
наукове обґрунтування агропромислового комплексу через інтеграційні процеси набувають усе більшої 
актуальності та знаходять своє відображення в роботах багатьох науковців. Зокрема, висвітленням даної 
проблеми займалися: В.І. Бойко, Н.В. Гладій, Й.С. Завадський, В.А. Кадієвський, М.П. Коржинський, І.І. Крав-
чук, О.Г. Шпикуляк та ін.

Постановка завдання. Основним завданням даної статті є висвітлення ефективності розвитку агро-
промислового комплексу через призму інтеграційно-правових процесів. Для цього було визначено акту-
альність розвитку агропромислового комплексу в сучасних умовах господарювання, розглянуто сутність 
правових категорій «інтеграція» та «правова інтеграція» та сформовано авторське трактування даних по-
нять, охарактеризовано організаційно-правові форми інтеграції.

Виклад основних результатів. Сьогодні багато підприємств різних галузей економіки зупинили або 
ж обмежили свою діяльність і перебувають на межі виживання. І це дійсно так, під час економічної кризи 
сільське господарство України зазнало чималих збитків. Саме завдяки історичним традиціям і кліматич-
ним умовам одним із працюючих залишається агропромисловий сектор. Середні та малі агропромислові 
підприємства не в змозі забезпечити населення України якісними й недорогими вітчизняними харчовими 
продуктами. Для подальшої характеристики правової інтеграції агропромислового комплексу доцільно 
визначити сутність понять «інтеграція» та «правова інтеграція». 

У Тлумачному словнику української мови інтеграція трактується як «об’єднання чого-небудь в єдине 
ціле»1, а у Великому тлумачному словнику сучасної української мови зазначається, що «інтеграція – це 
об’єднання у ціле будь-яких окремих частин; об’єднання та координація дій різних частин цілісної систе-
ми; процес упорядкування, узгодження та об’єднання структур і функцій у цілому організмі»2.

У юридичному розумінні інтеграція – це створення оптимальних механізмів і алгоритмів правового 
регулювання суспільних відносин, спрямованих на досягнення вдосконалення та саморозвитку суспіль-
ства у його прагненні до ціліснішого позитивного цивілізаційного розвитку. Так, наприклад, нині правове 
регулювання інтеграційних процесів у різних регіонах світу фактично є спробою юридичними засобами 
контролювати процеси глобалізації, яка визначає майбутнє нашої планети.

1 Тлумачний словник української мови / ред. Т.В. Ковальова, Л.П. Коврига. Харків : Синтекс, 2002. С. 237. URL : sum.in.ua.
2 Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. С. 500.  
URL : books.google.com.ua.
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Підходи до визначення дефініції «інтеграція» зустрічаються і в довідникових та енциклопедичних педа-
гогічних виданнях. Так, у Педагогічному словнику за ред. М.Д. Ярмаченка інтеграція тлумачиться як поняття, 
що означає як стан зв’язності окремих диференційованих частин і функцій системи, організму в ціле, так і 
процес, що веде до такого стану.3 За підручником «Міжнародна економіка» економічна інтеграція – це про-
цес зближення, взаємопристосування і поступового об’єднання національних економічних систем4.

Існує також думка, що інтеграція являє собою об’єктивний процес розвитку глибоких, стійких взає-
мозв’язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських 
комплексів у межах держави. Сформулюємо також, що ж таке правова інтеграція: це процес, який характе-
ризується тривалістю та поетапністю свого розвитку. Проаналізувавши, можна стверджувати, що призна-
ченням правової інтеграції є об’єднання національних правових систем у єдиний простір. Міждержавна 
правова інтеграція виступає необхідною умовою ефективної міжнародної співпраці. 

Таким чином, АПК охоплює галузі, об’єднані як технологічним процесом виробництва, так і його тех-
нічним забезпеченням і доведенням кінцевої продукції до споживача, а функціональна структура АПК 
включає окремі стадії, між якими існує взаємозв’язок і взаємозумовленість. Агропромислова інтеграція є 
важливим організаційно-господарським важелем, використання якого великою мірою визначає ефектив-
ність функціонування агропродовольчого комплексу. Розвиток правової інтеграції викликаний необхідні-
стю впорядкування міждержавних відносин із метою створення, підтримки стабільного світового порядку 
та міжнародної безпеки. 

Що ж стосується головних причин аграрної кризи через призму правового процесу, гадаю, доцільно 
визначити, що в Україні порушення закону вартості в сільському господарстві є однією з головних. Закон 
вартості полягає у тому, що вартість має відповідати суспільно необхідним витратам праці. Передусім це 
трактується відсутністю паритету цін на сільськогосподарську продукцію та промислові товари аграрного 
виробництва. Якщо зосередити свою увагу на статистику забруднених угідь, землі в останні роки все біль-
ше виснажуються через зменшення кількості мінеральних та органічних добрив. Усе це повною мірою зу-
мовлюється в необхідності радикальних аграрних реформах. Звісно, щоб не відставати від розвитку країн 
світу, Україна повинна значно пожвавити свою роботу в різних галузях5.

Якщо ж ми говоримо про забезпечення головної мети розвитку сільського господарства в умовах 
євроінтеграції, то слід зазначити основні завдання, до яких належать: розроблення концепції забезпечен-
ня конкурентоспроможності аграрного сектору економіки в контексті євроінтеграції; збільшення обсягів 
експорту продукції сільського господарства; створення певних умов для розвитку ефективного підприєм-
ства в АПК; нарощення обсягів інвестицій, а також створення цивілізованих умов проживання в сільській 
місцевості як основи припливу працездатних верств. Так, сьогодні дійсно існують прогалини в науковому 
досвіді, аналізі оцінювання ефективності механізмів регулювання інтеграційних процесів в Україні в ас-
пекті вдосконалення теорії та практики державного управління. Розширення рамок та поглиблення полі-
тичного співробітництва, можливість наближення законодавства в правовій сфері, підтримка в адаптації 
законодавства до норм та стандартів ЄС, включаючи надання технічної допомоги, обмін досвідом між дер-
жавними службовцями (twinning) та цільові консультації і підтримку через механізм обміну інформацією 
про технічну допомогу (TAIEX), перспектива просування за рамки партнерства до значного рівня інте-
грації, включаючи участь у внутрішньому ринку ЄС та можливість для України брати зростаючу участь у 
ключових аспектах політик та програм Європейського Союзу – усе це можна віднести до плану дій на нові 
перспективи для партнерства, економічної та правової інтеграції й співробітництва.

Якщо підсумувати вищесказане, то щоб розв’язати дану проблему через призму інтеграційно-право-
вих процесів АПК, потрібно розширити її участь у роботі сільськогосподарських міжнародних організацій, 
продовжити роботу з гармонізацією національного законодавства. А також слід зазначити, що пріоритет-
ним напрямом розвитку АПК визнано інноваційний напрям перетворень за рахунок упровадження нових 
видів продукції та обладнання.

Велике значення для українського сільського господарства має розвинуте фермерство. Сьогодні  
Асоціація фермерів та приватних землевласників є однією з найбільш дієвих організацій, її тісна співп-

3 Педагогічний словник / за ред. дійсного члена АПН України М.Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2001. С. 229. URL : 
library.univ.kiev.ua.
4 Соціолого-педагогічний словник / укл. С.У. Гончаренко та ін. ; за ред. В.В. Радула. Київ : ЕксОб, 2004. С. 288. URL : lak.lviv.ua.
5 Україна у цифрах : статистичний збірник. URL :www/ukrstat.gov/druk/publcat/kat.
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раця спрямована передусім на напрацювання ефективних рішень у сфері АПК через призму інтеграцій-
но-правових процесів. Уважаю, потрібен правовий захист інтересів фермерів та власників земельних паїв 
для сприяння розвитку масового фермерського руху в Україні. Упровадження цифрових технологій в АПК 
стримує низка причин, одна з яких і, можливо, головна – рівень тих програмних рішень, які надають зараз 
багато компаній. Сільгоспвиробникам потрібні не окремі елементи технологій, а комплексні рішення, а 
також велика кількість фахівців даної сфери.

Нагальним питанням є й пошук найбільш ефективних механізмів залучення споживчої кооперації до 
процесів інтеграційної взаємодії в АПК України та форм найбільш раціонального використання її вироб-
ничого потенціалу в межах створюваних за її участю інтеграційних формувань. Держава, на нашу думку, 
зацікавлена у впровадженні нових технологій АПК, адже стимулювання нових технологій дасть змогу під-
вищити кількість і якість продукції АПК.

Зважаючи на наявний потенціал, одним із напрямів є агропромислова інтеграція, що забезпечить 
синтез сільського господарства і промисловості на вищому рівні шляхом посилення виробничих, право-
вих зв’язків, налагодження співробітництва підприємств, а також задоволення правових потреб аграрних 
виробників.

Саме АПК претендує на роль головного демонстраційного майданчика результатів нової технологіч-
ної революції та об’єднує весь виробничий ланцюжок аж до випуску функціональних продуктів, що дають 
змогу кардинально поліпшувати властивості людини.

Сьогодні в юридичній літературі не існує якогось єдиного визначення процесу правової інтеграції. 
Відбувається ототожнення поняття «правова інтеграція» з близьким визначенням «інтеграція права», що 
є не тотожним. В юридичній літературі для характеристики процесів правової інтеграції науковці вико-
ристовують такі терміни, як «гармонізація», «адаптація», «уніфікація», «імплементація», «стандартизація», 
«нормалізація», «апроксимація», «рецепція», «упорядкування», «унормування», «зближення», «модерніза-
ція» тощо.

Спільною рисою вищезазначених термінів є їх спрямованість на досягнення однієї мети – узгодження, 
приведення у відповідність галузей законодавства кількох країн та подальше зближення національних 
правових систем. 

Отже, у сучасному глобалізованому світі інтеграційні процеси набувають активного розвитку. Ін-
теграція охоплює різні сфери суспільного життя та є об’єктивним і всеохоплюючим процесом розвитку 
суспільств та держав. Право грає дуже важливу роль у сфері регулювання інтеграційних відносин держав.

Висновки з даного дослідження. Отже, сьогодні інтеграційно-правові процеси АПК набувають ак-
тивного розвитку. Інтеграція охоплює різні сфери суспільного життя та є об’єктивним і всеохоплюючим 
процесом розвитку суспільств та держав. Право відіграє дуже важливу роль у сфері регулювання інте-
граційних відносин держави. Інтеграція через право, правова інтеграція постає необхідною передумо-
вою зближення і гармонізації різних правових систем. На мою думку, варто використовувати зарубіжний 
досвід розвитку агропромислової інтеграції та впроваджувати найбільш ефективні напрями оптимізації 
діяльності агропромислових формувань, а також продовжувати дослідження головних стадій європей-
ської правової інтеграції, а саме: зближення та гармонізація національних правових систем із правовою 
системою ЄС, а також їх входження до правової системи європейських інтеграційних об’єднань та подаль-
ша конвергенція і гармонізація.

Анотація

У статті висвітлено необхідність правової інтеграції як складової частини ефективного розвитку пра-
вової економіки через призму інтеграційно-правових процесів. Визначено сутність понять «інтеграція» 
та «правова інтеграція», а також запропоновано авторське трактування. Розкрито сутність та мету агро-
промислової інтеграції, а також організаційно-економічні та правові форми інтеграції агропромислового 
комплексу. Визначено місце агропромислової інтеграції в середовищі інституту агропромислового комп-
лексу. Зазначено вагомість агропромислового комплексу в розвитку держави.
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Summary

The article highlights the need for legal integration as part of the effective development of the legal econo-
my . The essence of concepts «іntegration» and «legal integration» and offered their own interpretation of these 
concepts. The essence and purpose of the agro-industrial integration and organizational and economic forms 
of integrating agriculture. Highlighted types of economic integration and their characteristics. The place agro- 
industrial integration environment institute of agriculture. Indicated importance of agriculture in development.
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