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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Майже за четверть століття самостійності наша дер�

жава так остаточно та на фактичному рівні і не визна�
чилась із стратегічними, економічними союзами, а та�
кож гарантіями військової безпеки.
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Визначено ситуацію та основні проблеми щодо діяльності господарського комплексу України в умо8

вах євроінтеграційних процесів. Зазначено, що протягом останніх десятиліть вітчизняна наука отримала

значні результати, спрямовані на кращі надбання світової наукової думки і розгляд найбільш різноман8

ітних аспектів євроінтеграційного процесу. Зокрема доведено, що у геополітичному оточенні нашої дер8

жави в умовах активної глобалізації мова повинна йти, перш за все, про оптимізацію системи державно8

го управління з урахуванням обставин не лише європейського, а й загальносвітового характеру. В такій

ситуації актуальними перспективами вітчизняної економічної науки стають теоретико8методологічне

обгрунтування і практична реалізація механізмів оптимізації євроінтеграційної політики України при

глобалізації світових політико8економічних процесів. Надані спрямування інтеграції держави у європейсь8

ку спільноту: розвиток виробничого співробітництва між підприємствами України та інших країн; залу8

чення іноземних інвестицій; розвиток науково8технічної співпраці; збільшення експорту продукції і по8

слуг; участь у міжнародних науково8технічних, фінансово8кредитних та інших організаціях. Аргументо8

вано необхідність державного регулювання економічного розвитку як умову зростання у ситуації сього8

дення і стратегічного поступу на подальшу перспективу.

The situation and the main problems concerning activities of the Ukrainian economic complex in terms of

European integration processes were determined.

The article stresses that over the last decades domestic science received significant results directed to the

best achievement of world scientific thoughts and consideration of the most different aspects of European

integration.

In particular, it proves that in the geopolitical environment of our country, in conditions of active globalization,

first of all, we should talk about optimization of the system of state administration having regard to circumstances

not only European, but also of global character.

In such situation actual prospects of domestic economic science are becoming theoretical and methodological

basis and practical realization of optimization mechanisms of European integration policy of Ukraine in the

globalization of world political and economic processes.

This article provides an overview of the main tendencies of state integration into the European community:

development of industrial cooperation between enterprises of Ukraine and other countries; attraction of foreign

investments; development of scientific and technical cooperation; increasing exports of products and services;

participation in the international scientific and technical, financial and credit institutions etc.

The necessity of state regulation of the economic development as a condition for growth in the current situation

and strategic development in perspective were argued.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
У науковій фаховій літературі розгляду питань євро�

пейської інтеграції держави присвячена значна кількість
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досліджень таких авторів, як В.В. Гоблик, В.М. Дом�
рачев, С.В. Зіньковський, М.С. Калина, Ю.Г. Козак,
М.В. Кравченко, З.О. Манів, М.П. Мешко, С.М. Писа�
ренко, А.П. Румянцев, А.С. Філіпенко та інші. Проте
проблеми, що з'явилися в останній час, потребують но�
вих підходів і напрямів вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути особливості і суть державного регулю�

вання господарського комплексу України з метою на�
ближення до діяльності в умовах і у складі Європейсь�
кого Союзу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Актуальність процесів європейської інтеграції Укра�

їни в умовах зростаючого впливу глобалізації та вияв�
лення природи впливу зумовлена тим, що для цієї про�
блеми немає готових рішень і новизні проблеми повин�
на відповідати новизна підходів до її осмислення.

Західна філософія глобалізму спирається на ряд
теоретичних концепцій таких вчених, як К. Поппер, С.
Гантінгтон, Ф. Фукуяма, Е. Тоффлер, З. Бжезинський
та ін.

Серед наукових установ, які приділяють увагу про�
блемам європейської інтеграції України в умовах гло�
балізації, Національна академія державного управлін�
ня при Президентові України, Національний інститут
стратегічних досліджень, Міжнародний інститут глоба�
лістики та Інститут європейських досліджень НАН Ук�
раїни.

Протягом ряду років XXI ст. вітчизняна наука от�
римала значні результати, спрямовані на кращі надбан�
ня світової наукової думки і розгляд найбільш різнома�
нітних аспектів євроінтеграційного процесу.

В останні роки вітчизняні науковці звернули увагу
на те, що процес європейської інтеграції України зазнає
вітчутного впливу інших процесів економічного і полі�
тичного характеру, які прямо не пов'язані з відносина�
ми нашої держави з країнами Європейського Союзу та
ЄС у цілому, а мають глобальний світовий характер.

Вітчизняні вчені дійшли висновку, що модернізація
української системи державного управління з ураху�
ванням лише особливостей державного управління в
Європейському Союзі матиме тенденцію до відставан�
ня і не задовольнятиме очікувань. У геополітичному
оточенні України в умовах активної глобалізації мова
повинна йти, перш за все, про оптимізацію вітчизня�
ної системи державного управління з урахуванням об�
ставин не лише європейського, а й загальносвітового
характеру.

Актуальними перспективами вітчизняної економіч�
ної науки стають теоретико�методологічне обгрунту�
вання і практична реалізація механізмів оптимізації
євроінтеграційної політики України в умовах глобалі�
зації світових політико�економічних процесів [1, с.131].

Україна прагне стати повноправним членом євро�
пейської системи господарювання. Перешкоди, які ус�
кладнюють цей необхідний та у цілому об'єктивний про�
цес:

— нераціональна структура виробництва. Наша дер�
жава не сприяє розвитку наукоємних галузей (маши�
нобудування, електроніки, комп'ютерної техніки), а
намагається створити вигідні умови традиційно розви�
неним енерго� та матеріалоємним виробництвам. Крім
того, недостатньо розвинений внутрішній ринок спожи�
вання продукції;

— неефективне використання ресурсів і низький тех�
нологічний рівень виробництва. Матеріало� та енер�
гоємність української продукції у 1,5 — 2 рази вищі, ніж
у розвинених країнах Європейського Союзу. Це озна�
чає, що вітчизняні товари, особливо у машинобудуванні
та обробній промисловості, у своїй більшості не конку�
рентоспроможні як у якісному відношенні, так і за ці�
ною;

— постачальницько�збутковий характер зовнішнь�
оекономічних зв'язків та неефективна структура зовні�
шньоторговельного обороту, в якому переважає сиро�
вина;

— несприятлива екологія внаслідок відсутності еко�
логічно чистих технологій та надмірної кількості енер�
гетичних і взагалі промислових комплексів;

— виснаження певних видів мінеральних ресурсів,
розміщення їх у несприятливих для експлуатації умо�
вах.

Все це призводить до низької конкурентоспромож�
ності української економіки. Щоб змінити становище,
держава має спрямувати свої зусилля і ресурси на на�
рощування наукового потенціалу, інформаційних тех�
нологій, інфраструктури та розвиток перспективних
галузей. Пріоритетними галузями для нашої держави є
виробництво космічної техніки, порошкова металургія,
виготовлення зварювальної апаратури, будівництво
важких транспортних літаків, суднобудування, послу�
ги трубопровідного, залізничного, автотранспорту та
автоперевезень, виробництво органічної і сільськогос�
подарської продукції у цілому, харчова промисловість.

Для успішної інтеграції у систему міжнародних еко�
номічних відносин в умовах сьогодення Україна має на�
ступні переваги: досить високий рівень розвитку науки;
географічний, транспортний та ресурсний пріоритети;
базові підвалини розвитку промисловості; в минулому
потужний і ще не до кінця розвалений потенціал військо�
во�промислового комплексу; працелюбність, як одна з
рис менталітету українця, та досить висока кваліфіка�
ція виробничого персоналу; дешевизна робочої сили.

Деякі можливі спрямування інтеграції України у
європейську спільноту: розвиток виробничого співроб�
ітництва між підприємствами нашої держави та інших
країн; залучення іноземних інвестицій; розвиток науко�
во�технічної співпраці; збільшення експорту продукції
і послуг; участь у міжнародних науково�технічних,
фінансово�кредитних та інших організаціях. Необхід�
на чітка стратегія подолання проблем та реалізації мож�
ливостей з метою входження у європейське економічне
співтовариство.

Одним із факторів, що визначають основні шляхи
та напрями розвитку світового господарства, є утворен�
ня міжнародних інтеграційних угруповань, які забезпе�
чують узгоджений розвиток і взаємодоповнення ре�
гіонів та держав, інтенсифікують процеси виробництва
в окремих країнах, дають змогу ефективніше викорис�
товувати наявні резерви розподілу інвестицій.

На сучасному етапі створюється нова форма міжна�
родної безпеки, основою якої є партнерство і співробі�
тництво. Події у світі підтверджують, що для гаранту�
вання безпеки країнам потрібно об'єднувати сили з ме�
тою протидії міжнародному тероризму. Тому розши�
рення Організації Північноатлантичного договору та
Європейського Союзу як ключових міжнародних струк�
тур безпеки у Європі мають велике значення.

Питання входження у союзи особливо актуалізува�
лося у 2014 році у зв'язку з анексією Росією Криму та
сепаратиськими подіями у Донецькій і Луганській об�
ластях. Стало зрозуміло, що самостійно ефективно про�
тидіяти зовнішній агресії Україна не в силах. Тому у
грудні 2014 року Верховною Радою було скасовано ста�
тус позаблокованості, проводяться заходи щодо надій�
них міжнародних гарантій цілісності і незалежності
країни.

Законом України "Про основні засади зовнішньої
політики України" від 2 липня 1993 р., з 2010 р. Законом
України "Про заходи внутрішньої і зовнішньої політи�
ки" від 01. 07. 2010 р., Концепцією національної безпеки
України та іншими нормативними актами закладено
курс на європейську інтеграцію.

З огляду на економічну ситуацію варто зробити такі
кроки у напрямі європейської інтеграції: отримати ста�
тус країни з ринковою економікою; отримати "соціальні
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преференції" в рамках Генералізованої системи префе�
ренцій ЄС; стати членом міжнародних організацій та
угруповань європейського рівня; перевести співробіт�
ництво з НАТО на якісно новий рівень відносин; досяг�
ти економічних критеріїв набуття членства в НАТО та
ЄС.

Недосконалість регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, особливо експорту, є однією із основних
перепон вступу України до ЄС. Євросоюз висуває су�
ворі вимоги до українських товарів. Мова йде про не�
відповідне маркування пакувальної тари, безпеку про�
дукції і, особливо, недостатню її якість.

Необхідно завершити процес приватизації, створи�
ти умови для розвитку малого бізнесу, адаптувати під
ЄС вітчизняне законодавство, вирішити ряд проблем, що
стримують експорт, найважливіші серед яких:

— низька конкурентоздатність промислової про�
дукції;

— важкий фінансовий стан більшості підприємств
оборонної промисловості і конверсійних виробництв,
що робить практично неможливим здійснення ними за
рахунок внутрішніх резервів інвестування перспектив�
них, орієнтованих на експорт проектів;

— низький рейтинг надійності нашої держави для
кредиторів та інвесторів, що ускладнює використання
іноземних фінансових ресурсів для розвитку експорт�
ного потенціалу;

— невідповідність окремих норм українського за�
конодавства прийнятим у міжнародній практиці прин�
ципам встановлення відповідальності постачальника за
недоброякісну продукцію.

Вступ Польщі в ЄС, інтеграція, що відбувалася крок
за кроком, її відповідні трансформаційні процеси мо�
жуть служити прикладом для таких держав, як Украї�
на, що мають перспективу тісного співробітництва із
Євросоюзом. Звичайно, польський шлях створення фун�
кціонального ринкового порядку — не ідеальна схема
для нашої держави. Але вона виявляє які перешкоди мо�
жуть виникнути і як їх подолати. Такий досвід може
також послужити засобом для пошуку правильної полі�
тики [2, с. 93—96].

Сучасний стан економіки України характеризуєть�
ся посиленням її інтеграції з економіками країн — ос�
новних торговельних партнерів. Темпи інтеграції ви�
значаються діяльністю транснаціональних корпорацій,
на які припадає близько 90% експорту капіталу у виг�
ляді інвестицій. Проте у зв'язку з розгортанням другої
хвилі кризи у Європі та подіями у самій Україні вони
почали виводити свої капітали з нашої держави.

Основними факторами, які можуть визначити інве�
стиційну привабливість економіки України для
зовнішніх інвесторів, буде політична стабільність, по�
зитивна динаміка зростання ВВП і промислового вироб�
ництва, зменшення зовнішньої заборгованості. Зростан�
ня попиту на іноземну валюту обумовлено динамікою
та структурою зовнішньої заборгованості, які призво�
дять до втрати платоспроможності позичальників
зовнішніх кредитів. Тиск поменшає при вирішенні про�
блем, пов'язаних із зовнішньою заборгованістю.

З погляду іноземних інвесторів, стабільність еконо�
міки держави базується на п'яти наступних критеріях:

— граничний рівень дефіциту бюджету не повинен
перевищувати 3% від ВВП;

— розмір державного боргу не повинен перевищу�
вати 60% від ВВП;

— курсові коливання національної валюти мають
бути в межах, визначених встановленими методиками;

— інфляція не повинна бути більшою ніж +1,5% від
середнього показника трьох країн з найнижчою інфля�
цією;

— номінальна відсоткова ставка по довгострокових
державних запозичаннях не повинна бути більшою ніж
+2% від середнього показника трьох країн з найбіль�
шою ставкою.

Деякі з цих вимог були виконані Україною у 2012
році. Економічний стан нашої держави виглядав більш
привабливо, ніж ситуація в окремих державах ЄС, де
темпи економічного зростання на сучасному етапі галь�
муюсь визнані лідери Союзу.

Наведемо приклад, який у значній мірі характери�
зує ситуацію в ЄС. Безробіття в еврозоні виросло до
рекорду: в 17 країнах ЄС у січні 2013 року воно зросло
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 9,60 4,12 5,48 3757 
  10,38 3,48 6,90 2520 

 15,03 8,85 6,19 1878 
2,61 1,63 0,98 865 
2,18 1,97 0,21 168 
4,70 4,34 0,36 140 

 1,96 1,97 -0,01 -7 
 3,24 3,54 -0,30 -235 

 0,82 1,08 -0,26 -284 
 0,97 1,42 -0,45 -343 

 1,00 1,40 -0,40 -376 
1,85 3,30 -1,46 -609 

 1,73 2,25 -0,78 -731 
2,16 3,49 -1,33 -770 
1,77 4,07 -2,30 -1297 
1,63 3,98 -2,35 -1452 

 0,80 2,82 -2,02 -1727 
 1,94 5,72 -3,78 -1919 

 0,23 2,24 -2,01 -2032 
3,85 13,09 -9,25 -2126 
4,35 9,42 -5,07 -2262 

-  0,27 3,41 -3,14 -2272 
1,47 4,32 -2,85 -2738 

 0,92 4,36 -3,45 -3207 
 0,98 5,51 -4,53 -3604 

.  50,63 62,27 -11,74 -4072 

Таблиця 1. Рівень забезпеченості регіонів України фінансовими ресурсами за 5 місяців 2014 р.

Джерело: [8, с. 60].
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до 11,9%. Січневий рівень безробіття максимальний як
мінімум з 1995 року, коли розпочали розрахунок цього
показника. Найвищий рівень безробіття встановлено в
Іспанії — 26,2% (рекорд для країни) [3, с. 146—148].

Самостійна зайнятість найбільше розповсюджена в
Італії, Кіпрі, Польщі, Португалії — на неї припадає
більше 20% всіх працюючих. Це країни, у виробничому
секторі яких значну частку займає сільське господар�
ство.

Діяльність на умовах строкового трудового догово�
ру найбільш поширена в Іспанії, Польщі, Словенії,Угор�
щині, Швеції. В Нідерландах вона охоплює майже по�
ловину загальної чисельності зайнятих. У Люксембурзі,
Німеччині, Швеції майже кожен четвертий працює на
умовах неповної зайнятості. В цілому по ЄС часткова
форма зайнятості забезпечує 64,4% приросту зайня�
тості, тимчасова — 15,8%.

Безробіття (до речі, як і в Україні) є однією з акту�
альних проблем країн Європейського Союзу, де спос�
терігаються значні диспропорції у віковій та статевій
структурах. Зокрема, високим залишається рівень без�
робіття серед молоді — 21,8%, жінок — 12,6%. Звичним
явищем є довгострокове безробіття — більше 12 місяців.

Розвинуті країни Європи приділяють проблемам
зайнятості першочергову увагу як таким, що забезпе�
чують соціально�економічну стабільність. На регулю�
вання ринку праці в них витрачається біля 3% вартості
ВВП. Там регулярно розробляються, фінансуються і
виконуються програми зайнятості, націлені на вирішен�
ня конкретних соціально�економічних проблем. Пере�
важають активні заходи, зокрема структурна політика,
пов'язана з орієнтацією виробництва на інноваційні тех�
нології, закриттям чи перепрофілюванням неперспек�
тивних підприємств [4, с. 45—46].

Протягом років незалежності в Україні сформува�
лась експортоорієнтована економіка, де експорт висту�
пає як засіб економічного розвитку країни та інстру�
мент конкурентних переваг в умовах економічної інтег�
рації.

Якщо проаналізувати структуру експорту в нашій
державі на сьогодні за рівнем його інноваційності, об�
сяг високотехнічних послуг з найбільш інтенсивним ви�
користанням знань складає близько 4 млрд дол., а ви�
сокотехнологічних послуг з менш інтенсивним їх ви�
користанням — 8 млрд дол.

Для розвитку експортного потенціалу ринку висо�
котехнологічних послуг слід приділити увагу наступним

спрямуванням: залучення країни до міжнародних відно�
син; поширення технологій; економічна інтеграція; се�
редня тривалість життя при народженні; освіта; рівень
грамотності дорослого населення країни і сукупна час�
тка учнів та студентів; рівень життя, оцінений через ВВП
на душу населення; регуляторна політика; торгова по�
літика; фіскальна політика; втручання держави; моне�
тарна політика; інвестиційна політика; фінансова пол�
ітика; власність; боротьба с корупцією; політика у сфері
праці.

Україні доцільно долучитися до участі у міжна�
родних мережевих програмах, сформувати інституц�
ійну основу розвитку високотехнічних послуг. Для
ефективного розвитку експортного потенціалу висо�
котехнологічних послуг, на нашу думку, доцільно до�
лучити досвід країн Європейського Союзу [5, с. 59—
64].

Підвищення продуктивності праці — необхідна умо�
ва інтеграції до ЄС, подолання технічної відсталості. В
розвинутих країнах Європейського Союзу продук�
тивність праці, тобто випуск продукції на кількість лю�
дино�годин, в 4 рази вища, ніж в Україні.

Особливо гостро проблема стоїть у сільськогос�
подарському виробництві. Для її вирішення необхідні
інвестиції. Міжнародні експерти вважають, що, вклада�
ючи щорічно до 14 млрд дол. у галузь, за п'ять років
можна досягти європейського рівня продуктивності
праці. Дані капіталовкладення в перспективі себе ви�
правдають.

Для збільшення обсягів виробництва сільськогоспо�
дарської продукції необхідно модернізувати підгалузі
рослинництва і тваринництва, інвестувати значні кош�
ти у матеріально�технічну базу, реконструкцію транс�
портної системи, переоснащення переробної промисло�
вості, підготовку кадрів, прикладні наукові розробки
для виробництва [6, с. 123; 7, с. 48—50].

Необхідність формування сучасної регіональної
політики є однією з найбільш актуальних проблем соці�
ально�економічного розвитку України.

У зв'язку з реалізацією євроінтеграційної стратегії
трансформація регіональної політики нашої держави
має відбуватись на основі імплементації основних прин�
ципів регіональної політики ЄС у національне законо�
давство, що прискорить реалізацію підписаної угоди про
асоціацію.

Головною проблемою є прогресуюча дивергенція
регіонів. Ця проблема, на вирішення якої спрямована

Рис. 1. Схема інвестиційного клімату транскордонного регіону

Джерело: [9, с. 9], доопрацьовано автором.
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наша регіональна політика, залишається основною і для
всіх країн�членів ЄС. Ситуацію в Україні можна підтвер�
дити, проаналізувавши рівень забезпеченості регіонів
фінансовими ресурсами (табл. 1).

Тільки у шести областей України наявна можливість
їх самозабезпечення. Це Дніпропетровська, Львівська,
Полтавська, Сумська, Харківська і Черкаська області.
Економіка всіх інших областей дотаційна. Найбільше
дотацій за 5 міс. 2013 р. отримали місто Київ, а також
Донецька, Луганська, Дніпропетровська області та АР
Крим.

Поглиблення дивергенції регіонів України засвідчує
зростання диференціації рівнів їх соціально�економіч�
ного розвитку з врахуванням показника ВРП на одну
особу на період 2005—2013 рр. Кількість регіонів із
рівнем розвитку, нижчим за середньоукраїнський, у
п'ять разів перевищувала кількість регіонів із рівнем
розвитку, вищим за середньоукраїнський рівень [8, с.
59].

Важливим чинником ефективної дії механізмів за�
лучення прямих іноземних інвестицій у транскордонні
регіони із країн Європейського Союзу є інвестиційний
клімат, роль якого у контекті поглиблення інвестицій�
но�економічного співробітництва в умовах євроінтег�
рації суттєво зростає.

Ключові ланки формування сприятливого інвести�
ційного клімату наведено на рисунку 1.

Усі вказані статті інвестиційного клімату транс�
кордонного регіону діють у тісному взаємозв'язку,
формуючи механізми синергетичного впливу на по�
ведінку іноземних інвесторів і впливають на прий�
няття ними рішень щодо пріоритетів реалізації інве�
стиційних ресурсів, сфери їхнього застосування та
інше.

Найвищий рівень інвестиційно�економічної актив�
ності з�поміж транскордонних регіонів між Україною
та Європейським Союзом у українсько�польських
транскордонних регіонів. Проблема, яка вирішується
при цьому — розвиток прикордонної інфраструктури.
Насамперед це стосується кількості прикордонних пе�
реходів та ефективності їхньої роботи.

Основними засобами покращення прикордонної
інфраструктури є будівництво нових прикордонних пе�
реходів і посилення засобів боротьби з нелегальним пе�
ревезенням товарів. Це також будівництво доріг, підви�
щення якості інституційного забезпечення транскор�
донного співробітництва [9, с. 10].

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
1. Євроінтеграційні прагнення українського суспіль�

ства пройшли досить довгий і нелегкий шлях до хоча б
часткового реального втілення. Ситуація сьогодення
теж не гарантує швидкого і безболісного входження у
європейські політичні, економічні і оборонні структу�
ри.

2. Досягти європейських стандартів соціально�еко�
номічного розвитку можливо тільки при наполегливій і
цілеспрямованій державній політиці, реформуванні гос�
подарського комплексу України.

3. Регульована державою по визначених складових
з врахуванням світового досвіду соціально орієнтова�
на змішана економіка, що базується на планових підхо�
дах, забезпечить відсутність кризових явищ, зайнятість
населення, інвестиційну привабливість і рівномірність
розвитку регіонів, конкурентоспроможність реально�
го сектора, включаючи сільське господарство, а в
підсумку європейський рівень і входження до Євро�
пейського Союзу та Організації Північноатлантично�
го договору.

4. Вирішення поставлених у висновках завдань по�
требує подальших наукових досліджень та їх впрова�
дження у сучасну вітчизняну економіку.
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