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Анотація. Виявлено передумови та проблеми процесу інтеграції України у світове
господарство. Серед основних передумов
визначено географічне розташування країни,
значна її мінерально-сировинна база, яка
здатна за багатьма позиціями сформувати
потужний експортний потенціал, особливо
в аграрному секторі. Доведено, що використання і нарощування цього потенціалу
стримується обмеженістю інвестицій.
Проведений аналіз товарообігу показав, що
останнім часом в Україні збільшуються обсяги зовнішньої торгівлі як товарами, так і
послугами. Проте, зниження індексу товарності економіки України свідчить про зменшення її участі в міжнародному поділі праці.
Обгрунтовано перспективні напрями інтеграції та комплекс заходів для подальшого
посилення позицій України в глобальному
господарстві.
Ключові слова: інтеграція, глобальне господарство, торгівля, експорт, імпорт.

Аннотация. Выявлены предпосылки и
проблемы процесса интеграции в мировое
хозяйство. Среди основных предпосылок
определено географическое расположение
страны, значительна ее минеральносырьевая база, способная по многим позициям сформировать мощный экспортный потенциал, особенно в аграрном секторе. Доказано, что использование и наращивание
этого потенциала сдерживается ограниченностью инвестиций. Проведенный анализ
товарооборота показал, что в последнее
время в Украине увеличивается объем
внешней торговли как товарами, так и услугами. Однако снижение индекса товарности
экономики Украины свидетельствует об
уменьшении ее участия в международном
разделении труда. Обоснованы перспективные направления интеграции и комплекс мер
по дальнейшему усилению позиций Украины в
глобальном хозяйстве.
Ключевые слова: интеграция, глобальное хозяйство, торговля, экспорт, импорт.
62

ISSN 2304-1692 ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР 2022 No 1 (45)

Постановка проблеми. Одним із
найголовніших завдань сучасного розвитку національної економіки є формування позиції України в системі світогосподарських зв’язків. Сучасному
етапу глобалізації та економічної інтеграції притаманні невизначеність та
альтернативність, а отже, Україна має
розробити та впровадити національну
модель входження в інтеграційні
об’єднання за умови самостійного визначення оптимальних векторів і пріоритетів міжнародної інтеграції.
Тому, на сучасному етапі зовнішня
та регіональна політика держави, а також стратегія зовнішньоекономічної
діяльності українських суб’єктів господарювання мають бути спрямовані
на посилення позицій України в системі міжнародного поділу праці, підвищення
конкурентоспроможності
продукції вітчизняних підприємств та
розширення ринків збуту, покращення
структури експорту та досягнення
стійкого економічного зростання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням зовнішньоекономічної
діяльності
українських
суб’єктів господарювання присвячено
наукові публікації низки вітчизняних
вчених-економістів, зокрема: С. Сіденко, О. Кухарчик, К. Сушко, О. Чернова, Н. Патика тощо. Їх напрацювання становлять вагомий внесок у формування теоретико-методологічних та
концептуальних засад сучасного розвитку національної економіки України
в системі світогосподарських зв’язків.
Проте розгляд перспективних напрямів інтеграції економіки України у
глобальне господарство досі не набув
достатнього втілення у вітчизняній
науковій літературі. Це визначає необхідність подальших досліджень у
даній сфері.

Метою статті є дослідження основних проблем процесу інтеграції України у світове господарство та виокремлення перспективних напрямів його
покращення.
Виклад основних результатів дослідження. Відповідно, для рівноправної участі країни у глобалізаційних
процесах необхідно розробити та імплементувати ряд заходів, спрямованих
на підвищення конкурентоспроможності національних підприємств на
світовому ринку [1]. Проте, однією з
найважливіших властивостей політики
інтеграції будь-якої країни є те, що
вона не обмежується виключно зовнішньополітичними цілями й механізмами міжнародної взаємодії.
Інтеграція – це переважно внутрішньополітичний процес, що охоплює
значний обсяг завдань із трансформації багатьох базових структур суспільства, її економіки, соціальної та гуманітарної сфер, державно-правової системи. І хоча інтеграція є іманентно
політичним процесом, скеровуваним
державами, вона може бути успішною
виключно в разі розгортання взаємодії
на різних рівнях суспільної організації, на основі принципу багаторівневого управління та мережевої взаємодії
різних соціальних груп.
Це означає, що, на відміну від класичних політологічних підходів, які
ґрунтуються на пріоритеті міжурядової взаємодії у міжнародних відносинах, складний за своєю структурою
інтеграційний процес залучає до активної участі багатьох недержавних акторів. Він може бути ефективним лише за умови достатньої інституційної
сумісності країн-учасниць. Отже, політика адаптації суспільних інститутів
є головною передумовою прогресу
інтеграційного процесу [2].
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Головною метою національної програми адаптації має стати налагодження конструктивного діалогу влади та бізнесу шляхом: 1) розробки
стимулюючих заходів (податкових,
інвестиційних) модернізації вітчизняного виробничого комплексу; забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних виробників; 2) забезпечення
поступової лібералізації ринку, що передбачить для українського виробника
можливості застосовувати перехідний
період та захисні механізми, які не будуть суперечити умовам створення
зони вільної торгівлі між Україною та
ЄС тощо [3].
Водночас, слід взяти до уваги й питання впливу процесів економічної
інтеграції на рівень домогосподарств і
громадських спільнот, які сприяють
формуванню багаторівневих систем
участі в інтеграційному процесі, ведуть до утворення європейських мережевих структур як важливого механізму погляблення розвитку інтеграції.
За цих умов процес інтеграції перестає бути виключно регіональним
економічним процесом. Він дедалі більше виступає як процес європеїзації
усіх аспектів життя й поведінки в суспільстві. При цьому необхідною стає
система розгалужених неформальних
механізмів, які спираються на норми
моралі та ети¬ки взаємних стосунків,
на традиції та звичаї, стереотипи суспільної думки, поширені форми добровільної взаємодії. Тобто перебіг
процесів європейської інтеграції та
розвитку окремих їх учасників починає істотно залежати від еволюції інститутів, зумовленої культурними засадами суспільства, його панівними
ментально-ціннісними символами та
орієнтирами.

Процес інтеграції для домогосподарств і громадських спільнот виступає як спосіб колективної реалізації
ідеальних уявлень про своє майбутнє
відповідно до панівних в Європі соціальних стандартів.
У сучасних умовах в країнах з розвиненою економікою соціальні стандарти є досить високими, а низка країн реалізує модель держави загального
добробуту. Основною складовою соціальної моделі є соціальна політика,
яка спрямована на розвиток людини,
що є основною продуктивною силою
суспільства, носієм знань, вмінь, кваліфікації, інтелектуального капіталу,
цінностей, які відіграють першочергову роль у соціально-економічному розвитку країни.
Практичними механізмами реалізації концепції держави загального добробуту є політика на ринку праці, доступ до системи освіти і охорони здоров’я, політика доходів. Отже, у комплексі складних проблем, які постають перед Україною і мають бути вирішені – послідовне впровадження
принципів соціальної ринкової економіки, яка характеризується розвиненими ринковими відносинами, високим рівнем економічного розвитку,
політичною демократією, незалежними від уряду профспілками і
об’єднаннями підприємців, гарантованим доступом до системи освіти та
охорони здоров’я, розвиненою системою соціального захисту. Тобто Україні доведеться пройти тривалий шлях
створення ринкових інститутів, які
забезпечать розвиток потенціалу громадянського суспільства, свободу вибору, відповідний рівень життєвих
стандартів, соціальної та індивідуальної відповідальності всіх громадян за
майбутнє країни [4]. У цьому напрям64
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ку необхідно подолати розрив за багатьма параметрами.
Першочерговим завданням є запровадження реформ у соціальній сфері,
що забезпечить економічне зростання
і міжнародну конкурентоспроможність. Саме стан людського капіталу
буде визначальним для забезпечення
економічного розвитку і конкурентоспроможності. Потребує невідкладного реформування політика оплати
праці. При цьому важливо, щоб зростання заробітної плати відбувалося в
контексті макроекономічних реформ,
внаслідок створення нових робочих
місць у високотехнологічних галузях
та економічного зростання. Не менш
важливими завданнями є забезпе¬чення добробуту громадян похилого віку через систему пенсійного
забезпечення, скорочення бідності,
посилення соціальної єдності тощо.
Таким чином, при визначенні суперечливого впливу процесів економічної інтеграції на рівень домогосподарств і громадських спільнот зазначимо, що ціннісний і культурносмисловий вибір будується навколо
визнання первинної ролі людини в суспільному розвитку – у всьому складному комплексі її природних та формалізованих прав, устремлінь, почуттів і соціальної відповідальності за
свої дії. Саме процес формування громадянських прав і цінностей, свободи,
солідарності та безпеки визначає основний вектор суспільної модернізації
країни у процесі європейської інтеграції.
Отже, на нашу думку, перспективними напрямами інтеграції економіки
України в глобальне господарство є:
• здійснення модернізації ключових експортно-орієнтованих галузей
вітчизняної економіки;

• створення ТНК, діяльність яких
відкрила б для економіки України нові
можливості для інтеграції у світовий
поділ виробництва, сприяла б збільшенню конкурентоспроможності на
світовому ринку;
• вироблення механізму зовнішньоекономічних зв’язків на загальнодержавному рівні шляхом трансформації інституційних засад функціонування суспільства та його економіки
для створення цивілізованих норм і
правил
здійснення
суспільноекономічної діяльності;
• розробка заходів державної підтримки багатовекторної експортної
експансії української продукції на світовий ринок;
• врахування міжнародного досвіду, посилення практики застосування
антидемпінгових та спеціальних заходів з питань торговельного захисту
вітчизняного виробника;
• вдосконалення програми співпраці з іншими країнами, а також
практики використання інструментів
договірного врегулювання питань
здійснення зовнішньої торгівлі, зменшення протекціоністських заходів між
країнами (мито, квоти);
• трансформація
інтеграційних
процесів на рівні підприємств для максимального полегшення взаємодії
підприємницьких структур на різних
рівнях і в різних регіонах, створення
нового формату суспільної інтеграції;
• трансформація системи формування й розвитку людини не лише в
розрізі поняття «людський капітал»
(освіта, охорона здоров’я), але й насамперед її культурно-ціннісного виміру, який будується навколо визнання первинної ролі людини в суспільному розвитку, тобто в усьому складному комплексі її природних і форма65
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лізованих прав, устремлінь, почуттів і
соціальної відповідальності за свої дії.
Досягнення економічного та соціального відродження України значною
мірою пов’язане з її інтеграцією в
міжнародну економічну систему, з активною та зростаючою участю в міжнародному поділі праці, з ефективним
використанням його переваг і вигод.
Україна має низку передумов, сприятливих для посилення міжнародних
економічних зв’язків. Однією із них є
географічне розташування країни, зокрема більш як 2590-кілометровий кордон з країнами Центральної та Західної Європи. Таке розташування обумовлює значний експортний і транзитний потенціал України, оскільки країни, з якими вона межує, є потенційними ринками збуту для української
продукції [5].
Україна розташована на перетині
«трьох частин світу» (Європа, Азія,
Північна Африка), через її територію
проходять транзитні шляхи сполучення, які з’єднують країни Азії, Західної
та Центральної Європи. Україна має
систему транзитних коридорів, зокрема залізниць, які входять до шести коридорів Організації співробітництва
залізних доріг.
Ефективне функціонування транспортної системи могло б приносити
значні прибутки за умови вирішення
низки проблем у цій сфері:
• невідповідність
транспортної
системи України світовим стандартам,
а також вимогам ЄС;
• повільні темпи й масштаби розбудови транспортної інфраструктури
порівняно з країнами ЄС та Східної
Азії;
• дефіцит належного сервісу (неналежний інформаційний супровід

перевезень, тривалі контрольні процедури під час перетину кордону), низька швидкість перевезень та ін. [6].
Головною проблемою розвитку
міжнародних транспортних коридорів
залишається відсутність і неспроможність залучення інвестицій. На сьогодні в Україні не створено належних
умов для залучення іноземних інвесторів, без допомоги яких неможливо
вирішити таку глобальну проблему.
Однією з передумов для включення
України в систему світогосподарських
зв’язків є її ресурсний потенціал. Із
120 видів корисних копалин, які сьогодні використовує людство, в надрах
України виявлено прояви 117 видів на
майже 20 тис. родовищ, з яких промислове значення мають понад 9 тисяч.
Станом на 1.01.2020 р. розроблялось
понад 3 тисячі родовищ, де видобувалось 97 видів мінеральної сировини
[7]. За обсягами запасів залізних руд
Україна посідає друге місце у світі серед 94 країн, у яких розвідані такі запаси (рис. 1).
Добування залізних руд здійснюють
52 країни світу, з них 13 країн-лідерів
забезпечують близько 99% загального
видобутку. Україна в цьому списку
посідає 6 місце після Китаю, Австралії, Бразилії, Індії та Російської Федерації. Проте за відсутності інвестицій
власним видобутком не задовольняються навіть внутрішні потреби країни [7].
Основними перевагами України на
світовому енергетичному ринку є достатні запаси вугілля та складових
ядерного палива, зокрема урану; надлишкові потужності для транспортування газу, нафти та експорту електроенергії; високопрофесійний кадровий потенціал.
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Рис. 1. Розподіл основних запасів залізних руд у світі, %
Джерело: побудовано за даними [8]

Разом із тим, слід назвати і слабкі
сторони України на цьому ринку: обмеженість власних розвіданих ресурсів природного газу та нафти; відсутність диверсифікації джерел постачання енергетичних продуктів; високе
техногенне навантаження на довкілля;
незадовільний технічний стан основних фондів суб’єктів господарювання.
Україна має також потужний експортний потенціал в аграрному секторі
економіки, її землі (понад 40 млн. га
сільськогосподарських угідь) характеризуються високою природною родючістю. На сьогодні з України експортується сільськогосподарська продукція та продовольство у 190 країн світу.
Основна експортна продукція сільського господарства – це кукурудза,
пшениця, ріпак, соєві боби, ячмінь,
яйця, мед. В структурі сільськогосподарського експорту найбільшим ринком для України є країни Азії (43,3%),
друге місце посідають країни ЄС
(32,6%), третє – країни Африки
(14,0%) [9].
Пріоритетним напрямом збільшення
частки торгівлі на європейському аграрному ринку є зона вільної торгівлі

з ЄС. Проте чинником, що стимулює
зростання обсягів експорту сільськогосподарської продукції з України до
країн ЄС, є потенційна неспроможність більшості вітчизняних виробників задовольнити технічні, санітарні,
фітосанітарні умови для експорту. Основними експортними товарами України є прокат чорних металів, зернові
культури, машини, обладнання та механізми, соняшникова олія, залізна та
марганцева руди, готові харчові продукти, продукти неорганічної хімії,
деревина та вироби з неї.
За даними Державної служби статистики України, 2020 р. обсяг експорту
становив 49.2 млрд. дол., що на 1.7%
менше порівняно з 2019 р. Країнаминайбільшими торговими партнерами
були Європейський Союз, Китай, РФ
та Білорусь. Інші країни займали другу за розміром після ЄС частку (29%),
і переважно були представлені азійськими країнами (Туреччина, Індія, Пакистан) [10].
З роками важливішим стає експорт
продовольчих товарів, так в 2020 р.
частка харчових продуктів становила
45%, а частка сировини рослинного й
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тваринного походження дорівнювала
38.5%. У рослинній продукції найбільшими компонентами є зернові та
олійні культури. Наступними за розміром частки в 2020 р. були метали –
18.4%, частка інших товарні групи мінеральні продукти, продукція хімічної, деревообробної та легкої промисловості, машинобудування й виробництва електричної та електронної техніки та інші продукти знаходиться в
діапазоні від 10 до 13%. Така значна
частка продовольчої сировини (у 2012
р. вона становила 26%) означає критичну необхідність перегляду композиції
товарів у індикаторі умов зовнішньої
торгівлі, зокрема, щодо цін на сировинні сільськогосподарські товари.
У 2020 р. імпорт за даними ДССУ
становив 54.1 млрд. дол., що на 11%
менше порівняно з 2019 р. (таким чином, товарне сальдо становило 4.9
млрд. дол.). Основними країнамиімпортерами були Європейський Союз
(частка - 40.6%), Китай (15.4%), РФ та
Білорусь (13.7%), США (5.5%), Туреччина (4.5%), частка інших країн становить 20.3%. У підсумку, основними
країнами (сукупність країн) для експорту та імпорту є ЄС, Китай, РФ та
Білорусь [10].
Важливими є інші азійські країни,
насамперед, Туреччина, відчутну частку в торгівлі займає й США. Таким
чином, попередньо обрана сукупність
країн для побудови індикаторів зовнішнього попиту, інфляції зберігається,
однак, очевидно, що слід розглянути
можливість розширення азійськими
країнами – Туреччина, Індія, Пакистан, оскільки їх зв'язок з Китаєм або
США є занадто слабким, що використовувати останні країни як проксі для
показників країн Азії.
Імпорт продовольства становить

близько 12%, мінеральних продуктів
(переважно нафта) – 15%, продукція
хімічної, деревообробної та легкої
промисловості близько 30% (значна
частка добрив) та майже 37% машин
та іншої техніки [10]. Таким чином,
вагома частка добрив, для виробництва яких використовується природний
газ, означає необхідність надання значної ваги саме останньому в умовах
торгівлі. Інша структура підтверджує
можливість використання імпортованої інфляції як внутрішньої інфляції
країн-торгових партнерів.
Поточна версія моделі містить 4
країни (сукупність країн) та наступні
ваги в загальному індикаторі: ЄС
(55%), Китай (20%), Росія (15%) та
США (20%). Роль РФ та Білорусі в
експорті знизилася і в 2020 р., тому
цілком можливим є зменшення коефіцієнта для РФ до 10% та перерозподіл
її частки до інших країн. Таким чином,
нові ваги становитимуть ЄС – 58%,
Китай – 21%, Росія – 10% та США –
11%.
Орієнтуючись на ваги сировинних
товарів у зовнішній торгівлі для 20182020 рр., можна визначити наступні
коефіцієнти для індикатора умов торгівлі: Зернові (20%), Олійні (4%), Чорні метали (16%), Нафта та нафтопродукти (10%), Природний газ (з урахуванням добрив) (4%). Таким чином,
умови торгівлі оновлюватимуться з
наступними коефіцієнтами (перезважені значення вище, сума рівна 100):
50% зернові, олійні – 10% та чорні метали 40%; нафта та нафтопродукти –
72%, природний газ – 28% [10].
Ваги в імпортованій інфляції можуть бути оновленими відповідно до
географічної структури за винятком
сировинних енергетичних товарів
(зниження частки РФ та Білорусі а та68
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кож ЄС), відповідно, частка ЄС становитиме 34%, Китаю – 25%, РФ та Білорусі – 6%, США (проксі світової інфляції) – 35%.
У 2021 р. зовнішньоторговельні
операції проводились з партнерами зі
168 країн світу. Основною причиною
збільшення товарообігу України протягом 9 місяців 2021 р. на 35,3% проти
аналогічного періоду 2020 р. є зростання світових цін на провідні товарні
позиції українського експорту. При
цьому зростання по експорту (на
38,2 %) було більшим за зростання по
імпорту (на 32,6 %). Водночас, тенденція до покращення ситуації у сфері
зовнішньої торгівлі не є стійкою, про
що свідчить зниження фізичних обсягів експорту основних товарів на 0,4%
[10].
Показник скорочення фізичних обсягів зовнішньої торгівлі товарами
України дисонує з прогнозованим
СОТ зростанням світової торгівлі товарами за підсумками 2021 р. у розмірі
10,8 %. У порівнянні з аналогічним
періодом 2019 р. товарообіг зріс на
23,2 %, що свідчить про вихід з «шокового» етапу кризи у сфері зовнішньої торгівлі, обумовленої пандемією
коронавірусу. На відміну від попередніх років, коли зростання товарообігу
призводило до збільшення негативного сальдо торгівлі товарами, за підсумками трьох кварталів 2021 р. зростання товарообігу відбувається на тлі
зменшення негативного сальдо.
За підсумками 9 місяців 2021 р. вартісні обсяги зовнішньої торгівлі товарами України зросли на 25,8 млрд дол.
США (або на 35,3 %) у порівнянні з
аналогічним періодом 2020 р. При
цьому зростання по експорту (на
38,2 %) було більшим за зростання по
імпорту (на 32,6 %) (рис. 1, 2). Така

ситуація призвела до часткового зменшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами. Якщо негативне сальдо за підсумками трьох кварталів 2020 р. становило 3,1 млрд. дол.
США, то за підсумками аналогічного
періоду 2021 р. воно склало 2,1 млрд
дол. США. Така динаміка відрізняється від попередніх років, коли нарощування товарообігу призводило до збільшення показника негативного сальдо.
Значні обсяги зростання товарообігу у 2021 р. обумовлені ефектом бази
рівняння. Адже в 2020 р. запровадження пов’язаних з пандемією обмежень більшістю країн призвело до
скорочення торговельних операцій
[11]. У цьому контексті важливим є те,
що за підсумками трьох кварталів
2021 р. у порівнянні до трьох кварталів 2019 р. товарообіг зріс на 23,2 %,
що свідчить про подолання у сфері
зовнішньої торгівлі товарами наслідків кризи, обумовленої пандемією коронавірусу [12].
Формування негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами за останні
п’ять років відбувалося під впливом
низки чинників, серед яких основними
слід вважати такі: значна питома вага
нафти й газу в імпорті та тенденція
підвищення їх вартості; посилення
конкуренції на зовнішніх ринках; висока частка в експорті України таких
чутливих до цінової кон’юнктури галузей як металургія та хімічна промисловість; невідповідність української
продукції міжнародним стандартам;
відсутність належних механізмів фінансової підтримки експортерів; недостатня інформаційна підтримка вітчизняних товаровиробників на зовнішніх
ринках.
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Рис. 1 Динаміка товарної структури експорту
(відповідно до КПБ6), млн дол США
Джерело: побудовано за даними [13]

Рис. 2 Динаміка товарної структури імпорту
(відповідно до КПБ6), млн дол США
Джерело: побудовано за даними [13]
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Рис. 3 Розподіл зовнішньої торгівлі товарами за географічними регіонами
(відповідно до КПБ6)
Джерело: побудовано за даними [13]

Для кардинального розв’язання
проблеми зменшення дефіциту сальдо
зовнішньої торгівлі товарами слід розробити і впровадити комплексні заходи, які, зокрема, мають передбачати
[14]:
• прискорення процесу гармонізації українських стандартів з відповідними міжнародними стандартами і
стандартами ЄС;
• розробка заходів заохочення виробництва та експорту аграрної продукції і продовольчих товарів шляхом
удосконалення маркетингу, інфраструктури транспортування і зберігання, налагодження сертифікації продукції, гармонізованої зі стандартами і
нормами ЄС;
• розробка довгострокової програми імпортозаміщення, орієнтованої
на створення нових видів сучасної високо- і середньотехнологічної продукції, які не поступалися б іноземним
аналогам.
Важливою складовою зовнішньоекономічних зв’язків України могло б
стати транскордонне співробітництво
з країнами Східної Європи. Ще у

2004 р. було прийнято Закон України
«Про транскордонне співробітництво», на державному кордоні України
створено дев’ять єврорегіонів. Вони
мали стати організаційними формами
співробітництва з адміністративнотериторіальними одиницями європейських держав і до їх функціонування
було залучено дев’ять областей України: Волинську, Закарпатську, ІваноФранківську, Львівську, Сумську,
Одеську, Чернівецьку, Чернігівську та
Харківську. Однак ця сфера міжнародної діяльності України характеризується невисокою ефективністю.
Важливим показником стану економіки країни та її можливості інтеграції в світове господарство є визначення її міжнародного економічного
рейтингу [15]. У міжнародній практиці використовуються різноманітні
рейтинги та індекси. Одним із основних є рейтинг країн світу за індексом
глобальної конкурентоспроможності.
Україна 2019 р., порівняно з 2018 р.,
втратила дві позиції в Індексі глобальної конкурентоспроможності (Global
Competitiveness Index, GCI) Всесвіт71
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нього економічного форуму (ВЕФ) й
опустилася на 85-те місце зі 141 країни.
Відмітимо, що останнім часом показники України у всіх світових рейтингах погіршуються. Це пояснюється
невирішеними внутрішніми та зовнішніми проблемами розвитку економіки, а також політичними проблемами
в країні [16].
Для підвищення рівня міжнародної
конкурентоспроможності України необхідно здійснювати поступові кроки
в напрямі адаптації національної економіки до змін світових глобалізаційних та інтеграційних процесів. Основні зусилля держави, на наш погляд,
необхідно спрямувати на формування
сприятливого бізнес-середовища, яке
дасть змогу реалізувати наявний ресурсний та людський потенціал і стане
передумовою для поступового підвищення міжнародної конкурентоспроможності України та її активного
включення у світове господарство.
Коротко зупинимось на результатах
виконання Україною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом. Загалом Угода передбачає
інтеграцію України до ринку ЄС у 14
секторах, на виконання Україною необхідних умов відведено 8 років
(2016-2023 рр.). У 2017 р. Україна виконала 41% завдань, запланованих на
цей рік, у 2019 р. – 52%.
Найбільшого прогресу досягнуто в
таких напрямах, як підприємництво
(89%), сільське господарство (86%),
зменшення технічних бар’єрів у торгівлі (70%), соціальна політика та трудові відносини (70%). Найменш вдало
відбувається виконання зобов’язань в

таких напрямах як освіта, навчання та
молодь (13%), транспорт, транспортна
інфраструктура, поштові та кур’єрські
послуги (15%), державні закупівлі
(16%), навколишнє природне середовище та цивільний захист (22%) [17].
Висновки. Отже, на нашу думку,
основними передумовами міжнародної економічної інтеграції України є її
географічне розташування. Україна
має досить вагому мінеральносировинну базу та сировинну базу аграрного сектору, яка здатна за багатьма позиціями сформувати певні експортні ресурси. Проте розвиток цих
ресурсів стримується обмеженістю
інвестицій, як внутрішніх, так і іноземних. Останнім часом в Україні збільшуються обсяги зовнішньої торгівлі
як товарами, так і послугами. Разом із
тим,
проблемою
є
наявність
від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі,
яке має тенденцію до зростання, що
призводить до погіршення платіжного
балансу. Зниження індексу товарності
економіки України свідчить про зменшення її участі в міжнародному поділі праці.
За останні роки Україною зроблено
низку кроків у напрямі відкритості для
зовнішнього світу, проте процес становлення національного зовнішньоекономічного механізму є суперечливим і проблематичним. Нагальною потребою стає пошук оптимальних форм
державного регулювання зовнішньоекономічного процесу, запровадження
такого механізму, який би відповідав
сучасним вимогам міжнародної економічної взаємодії.
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