найманих працівників та власника.
Отже, колективний договір є найважливішим нормативним документом підприємства, який надає
можливість регулювання соціально-економічних і трудових відносин. Це – фундамент для поєднання
організаційних, технологічних і економічних заходів, спрямованих на стабілізацію та зростання виробництва,
поліпшення економічного стану господарства.
,
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МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Бучок А.В.
Науковий керівник: ст. викладач Брояка А.А.
У змісті даної статті висвітлена тема економічної інтеграції України у світове господарство, важливість її для
нашої країни. Досить велика увага приділена проблемам, які потребуюнь негайного вирішення, та перспективам економічної
інтеграції України.

Одним із найважливіших чинників розвитку людської цивілізації, безумовно, виявилася інтеграція.
Вже за одне це вона гідна детального вивчення. Термін “інтеграція” походить з латині, де integratio означає
з'єднання окремих частин у загальне, ціле, єдине. Одним із видів інтеграції є економічна інтеграція. Вона –
найвищий ступінь розвитку міжнародних економічних відношень [15].
Процес економічної інтеграції відбувається тоді, коли дві (або більше) країни об'єднуються разом для
створення ширшого економічного простору з метою:

забезпечення кращих умов торгівлі;

збільшення розмірів ринку, використання ефекту масштабу виробництва (для країн з малою
ємністю національного ринку);

розширення торгівлі паралельно з поліпшенням інфраструктури;

поширення передових технологій;

стимулювання конкуренції [1].
Поняття “міжнародна економічна інтеграція” (economy integration) можна визначити як об’єктивний,
усвідомлений і направлений процес зближення, зрощення і взаємодії національних господарських систем, що
містить потенціал саморегулювання і саморозвитку, в основу якого покладено економічний інтерес
самостійних господарюючих суб’єктів і міжнародний поділ праці [14]. Міжнародна економічна інтеграція
набуває форми міжнародних угод і узгоджень, що регулюються міждержавними (або наддержавними)
органами. Метою інтеграції є нарощування обсягу товарів і послуг внаслідок забезпечення ефективності
господарської діяльності в міжнародних масштабах [2].
До передумов міжнародної інтеграції можна віднести:
- належність (близькість) рівнів економічного розвитку ц ступеня ринкової
зрілості країн, що інтегруються. Найбільш активно інтеграційні процеси проходять між державами,
що знаходяться на приблизно однаковому рівні економічного розвитку;
- географічну наближеність країн, що інтегруються, наявність у більшості випадків спільних кордонів
і економічних зв’язків, що історично склалися.
Більшість інтеграційних об’єднань світу створювалися з декількох сусідніх країн, були розташовані
близько одна до одної, мали єдині транспортні комунікації. Пізніше до них приєднувалися й інші сусідні
країни;
- наявність спільних економічних та інших проблем, що поставили перед країнами в галузях розвитку,
фінансування, регулювання економіки, політичного співробітництва тощо. Економічна інтеграція повинна
вирішити конкретні проблеми, які реально стоять перед країнами, що інтегруються;
- демонстраційний ефект. У країнах, що створили інтеграційні об’єднання, зазвичай відбуваються
позитивні економічні перетворення (прискорення темпів економічного зростання, зростання зайнятості,
зниження інфляції,
- підвищення рівня добробуту та ін.). Ці фактори психологічно впливають на інші країни, що уважно
слідкують за якісними змінами в країнах – членах інтеграційного угрупування;
- появу “ефекту доміно”. Після створення інтеграційного об’єднання країни,що залишилася поза його
межами, зустрічаються з певними труднощами, пов’язаними з переорієнтацією економічних зв’язків країн, що
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входять до угрупування, одна на одну. Все це може призвести до скорочення торгівлі країн, що не є членами
об’єднання. Деякі з цих країн не хочуть залишитися поза межами інтеграційних процесів. Вони дуже швидко
підписують двосторонні угоди про торгівлю та інші економічні стосунки з країнами – членами інтеграційного
об’єднання [3].
Україна, як і інші суверенні держави, що створились після розпаду СРСР, виявилась погано
включеною в міжнародний поділ праці, а це не відповідає її національним інтересам, адже тим самим її
виштовхують на узбіччя світового економічного прогресу [5].
Для активного включення України у процес міжнародної економічної інтеграції необхідно створити
відповідні умови.
Суть цих умов зводиться до створення в Україні такої соціально-економічної та політичної системи,
котра була б сполучною з міжнародними інтеграційними системами. Іншими словами, економіка України
повинна бути здатною до функціювання з міжнародними угруповуваннями в одній системі координат [7].
Оцінюючи перспективи інтеграції України у світове господарство, слід особливу увагу приділити
ключовим пріоритетам економічного зростання України. Перспективи економічної взаємодії України з
країнами світу вбачаються насамперед в інтенсифікації експортної політики України [9].В сучасних умовах
економічного розвитку України зовнішньоекономічні відносини — одна з найважливіших сфер її діяльності.
Створення і розвиток цих відносин з усіма країнами світу, і особливо з найбільш розвинутими, сприятиме
інтернаціоналізації виробництва, підвищенню рівня його технології та якості продукції [12]. В той же час
структура та обсяги експорту не відповідають стану України у світогосподарських зв'язках.
В результаті реалізації експортної політики має відбутися суттєве збільшення питомої ваги країн Світу
в експорті України [10].
Разом з пріоритетною увагою щодо ефективної експортної політики необхідно зосередитись і на
прогресуючому впровадженні в практику взаємних економічних відносин, їх найбільш сучасних форм, що
ведуть до тісної взаємодії економічних потенціалів України з країнами Світу. Тут насамперед мова йде про
розвиток міжнародної промислової і науково-технічної кооперації [8].
Поряд з нагальною необхідністю входження України в світове народне господарство існує ряд
перешкод на цьому шляху. Об'єктивними причинами, що перешкоджають нині входженню України як
повноправного партнера у світове господарство, є низька конкурентоспроможність її продукції на світових
ринках [11]. З вітчизняних промислових товарів на ринках далекого зарубіжжя може конкурувати не більше
1%. Крім того, навіть ті товари, на які є попит на зовнішніх ринках, не відповідають міжнародним стандартам.
Так, майже весь чавун не має світових сертифікатів, йому властивий низький обсяг номенклатури відливок, що
спричиняє велику металомісткість продукції, а відходи металу зростають до 25% [13].
Крім того, в Україні недосконалою є система управління зовнішньоекономічною діяльністю [4].
Успішна інтеграція України у світове народне господарство та світову економіку призведе до
стабілізації та зміцнення економіки нашої держави, та відчутного покращення добробуту її громадян.
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