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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Розглядаючи історичний шлях розвитку світової економіки слід зазначити, що він відбувається в період
глобалізації. Економічна складова глобалізації пов‘язана з розвитком форм і методів господарювання до яких до
яких включається інвестиційна діяльність, фінансова політика, торговельна політика, глобальний менеджмент тощо.
Об‘єктивна необхідність інтеграції України у світове господарство і розвитку її міжнародних відносин
безпосередньо випливає з потреб в національній економічній системі відтворення міжнародного поділу праці для
прискорення переходу до ринкової економіки з метою розвитку країни і зростання багатства суспільства. Така
необхідність спрямована на формування ефективної структури економіки країни. Зовнішньоекономічні зв‘язки у
процесі інтеграції України у світове господарство охоплюють також комплекс розв‘язуваних спільними зусиллями
екологічних проблем. Нарешті, розвиток зовнішньоекономічних відносин відкриває додаткові можливості для
створення належних умов щодо задоволення життєвих потреб народу України.
Поряд з об‘єктивною необхідністю інтеграції України у світове господарство і розвитку її
зовнішньоекономічних відносин існують і об‘єктивні можливості для таких процесів. До них, насамперед, належить
економічний потенціал нашої країни, що дає підставу для участі в міжнародному поділі праці.
Об‘єктивною можливістю для інтеграції у світове господарство є вироблення механізму зовнішньоекономічних
зв‘язків, по перше – на макрорівні (загальнодержавному); по – друге – на мікрорівні підприємств; по – третє – на
глобальному і регіональному рівнях шляхом участі у спеціалізованих і багатоцільових економічних міжнародних
організаціях ООН і регіональних економічних об‘єднаннях типу ЄС.
Поєднання об‘єктивної необхідності й об‘єктивних можливостей входження України у світове господарство
робить цей процес закономірним.
Стратегічною метою України є вступ до Європейського Союзу. Залучення до європейської спільноти відкрило б
для України великі можливості щодо прискорення економічного розвитку і підвищення добробуту нашої країни.
Наше бажання стати членом ЄС досі не реалізувалося через невідповідність економічного механізму України
нормам і вимогам Європейського Союзу. Проте, Україна крок за кроком просувається до Західної Європи, шукаючи
можливості узгодження спільних інтересів. Відносини з ЄС ґрунтуються на конкретних угодах та програмах
партнерів.
В 1994 р. була підписана Угода про партнерство та співробітництво між ЄС і Україною (набула чинності в 1998
році). Основними цілями Угоди є: розвиток тісних політичних стосунків шляхом постійного діалогу з політичних
питань; сприяння торгівлі та інвестиціям, гармонійним економічним стосункам; забезпечення основ для
взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, науково-технічного та культурного співробітництва;
підтримка України в її зусиллях зміцнювати демократію та завершення переходу до ринкової економіки. В 1999 р.
була прийнята «Спільна стратегія Європейського союзу щодо України», в якій особливий наголос робиться на
сприяння демократичним перетворенням в Україні. В «Стратегії» підкреслюється також, що стратегічне партнерство
між ЄС і Україною, які ґрунтується на спільних цінностях та інтересах, є фактом зміцнення миру, стабільності та
процвітання в Європі.
Перспективною формою регіонального співробітництва є інтеграція на мезорівні, тобто співпраця прикордонних
адміністративних регіонів. Така форма успішно розвивається в Західній Європі з кінця 50-х років минулого століття,
вона одержала назву «єврорегіони». Сьогодні в Європі діє більше 50 єврорегіонів.
Україна бере участь в чотирьох єврорегіонах «Буг» (Волинська область і прикордонні регіони Польщі);
«Карпати» (Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області та суміжні території Польщі,
Словаччини, Угорщини та Румунії); «Верхній Прут» (Чернівецька область та суміжні території Молдови та Румунії).
В межах єврорегіонів здійснюється транскордонне співробітництво і торгівля, спільне підприємство, екологія і
культура.
Таким чином, Україна активно шукає свій особистий шлях в світових інтеграційних процесах.

