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ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
НА ОСНОВІ ДОКТРИНИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ
В роботі розглядаються проблеми необхідності подальшої інтеграції України у світове

господарство, що вимагає прийняття адекватних кроків для створення ефективно працюючої
структури економіки країни. Для виходу України на новий рівень конкурентоспроможності на
світовому ринку необхідно сформувати власну стратегію, в основі якої може бути покладена
концепція випереджаючого розвитку. Вдосконалені методи державного управління в концепції
випереджаючого розвитку дають змогу сформувати нову якість відносин держави із суспільством та
бізнес-колами, об’єднати зусилля в одному напрямку через інститут довіри до влади. За основу
економічних реформ треба взяти принцип випереджаючого економічного розвитку, який буде
реалізовано через стратегічне планування на рівні окремих промислових підприємств, а також на
галузевому, регіональному і державному рівнях.
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Вступ. Україна як незалежна держава об’єктивно не може стояти
осторонь міжнародних інтеграційних процесів і повинна йти своїм шляхом з
обов’язковим урахуванням національної специфіки, з метою реалізації
національних інтересів через взаємовигідне співробітництво з іншими країнами
на основі загальних принципів, вироблених світовим співтовариством. Так,
Україна проголосила своєю стратегічною метою інтеграцію до Європейського
Союзу, як прагнення увійти у коло демократичних, високорозвинених в
економічному, соціальному і правовому плані країн.

Для реалізації переходу України до інтеграції у світову економіку
повинна бути проведена робота за багатьма напрямами, такими як: політичний
діалог та реформи, співробітництво у сфері зовнішньої політики; безпеки;
юстиція, свобода і безпека; секторальне співробітництво; поглиблення зони
вільної торгівлі тощо. Щоб бути повноцінним членом світової спільноти,
Україна повинна вийти на більш високий рівень розвитку та знайти вирішення
своїх проблем, які нагромаджувалися роками:

1) технологічна відсталість та знос основних фондів, великий бізнес,
представлений в країні, не працює на перспективу України;

2) Україна розтратила запас міцності економіки і вже не може
підтримувати конкурентні позиції у світовій економіці за рахунок дешевизни
робочої сили та економії на розвитку освіти і охорони здоров’я;

3) великою проблемою вітчизняної економіки є роздвоєність та подвійні
стандарти: офіційна заробітна плата і неофіційна, управлінський прибуток і
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балансовий, ринкова вартість нерухомості і балансова, «соціально-
орієнтований» бюджет та соціальна нерівність тощо;

4) сировинний перекіс реального сектору економіки України.
Аналіз останніх досліджень та літератури. Проблеми економічної

інтеграції України у світове господарство висвітлено в працях багатьох вчених
серед яких: Бураковський І. В. [1], Вірбулевська О.В. [2], Дедеркал Г.П. [3],
Джалілов О.О. [4], Клиновий Д.В. [5], Родічева Л.Ю. [6], Руда О. [7],
Смирнова К. В. [8] та ін.

Сучасний стан світової економіки характеризується значними перевагами
розвинених країн в економіці та технологіях над іншими країнами. В таких
умовах концепція випереджаючого економічного розвитку, заснована на
інтенсивному типі становлення базових виробництв нового технологічного
укладу на основі концентрації ресурсів для створення «точок зростання», може
стати інструментом ефективної державної політики країн, що розвиваються.

Аспектами проблем створення концепції та моделей випереджаючого
розвитку та створення методології її застосування для країн, які розвиваються,
займаються в Україні Москаленко О.М. [9], в Росії – Глазьєв С. Ю. [10],
Бузгалін О. В. [11], Колганов А. І. [11], Подберьозкін О. І. [12]. Розвиток за
цією концепцією має на меті не наздогнати економічно успішні країни, а
опановування нових технологій ще до їх масового поширення, створення
інтелектуального інноваційного суспільства.

Мета досліджень, постанова проблеми. Оскільки Україна бажає
поглибити інтеграцію у світове господарство та наближення світової
структурної кризи потребує від країни прийняття адекватних кроків для
подолання наслідків кризи та створення ефективно працюючої структури
економіки країни. Така необхідність сприяє формуванню власної стратегії на
основі активної промислової та торгівельної політики для збереження
економічного потенціалу країни та створення умов для його випереджуючого
розвитку. Інструментом розробки такої стратегії може бути обрана концепція
випереджаючого розвитку.

Матеріали досліджень. Термін «інтеграція» (від латинського «integrum»
– ціле) в загальному випадку означає об`єднання, взаємопроникнення,
об`єднання розрізнених елементів та процес їх взаємного зближення й
виникнення взаємозв`язків [13]. У будь-якому разі інтеграція передбачає
обмеження свободи дій (за власним бажанням або через механізми примусу)
суб’єктів господарювання. Обмеження відбувається через делегування
учасниками процесу частини виконуваних функцій і відповідних прав та
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обов’язків інтегрованому утворенню [14], при цьому необхідно звернути увагу
на об’єднання властивостей (економічних, технічних, соціальних, виробничо-
господарських, інституціональних). У процесі такого об’єднання й відбувається
розвиток як системи в цілому, так і суб’єктів господарювання.

Економічна інтеграція ‒ це процес економічної взаємодії країн, який
приводить до зближення господарських механізмів, що набуває форми
міждержавних угод й узгоджено регульований міждержавними органами [15].

Україна повністю усвідомлює важливість гармонійної інтеграції в світову
економіку та двосторонніх відносин зі своїми сусідами. Вона хоче активної
участі в регіональних організаціях, і одним із найважливіших пріоритетів її
зовнішньої політики визначено інтеграцію в європейські структури, зокрема
Європейський Союз.

Кризова ситуація, в якій зараз знаходиться вся Європа, дещо призупинила
розвиток інтеграційних процесів і в Україні. Україні необхідно реалізувати
кроки, спрямовані на підвищення конкурентоздатності своєї економіки, адже
для реалізації своїх планів наша держава в міжнародному співтоваристві має
бути активним експортером товарів та послуг, надійним та передбачуваним
міжнародним партнером.

За даними Звіту про глобальну конкурентоспроможність Всесвітнього
економічного форуму за 2013–2014 рр. за індексом глобальної
конкурентоспроможності Україна посідає 84 місце зі 148 країн світу,
знизившись на 11 позицій у порівнянні з 2012 р. [16]. За опитуванням
респондентів п’ятірка найбільш проблематичних факторів для ведення бізнесу
є: доступ до фінансування 16,7 %, корупція 15,5 %, неефективне урядове
управління 13,4 %, податкове адміністрування 11 %, політична нестабільність
10,1 % та розмір податків 8,4 %.

Означимо проблеми економіки України, які не дають здійснити
випереджальний ривок:

‒ підприємства не мають достатньої економічної мотивації у вирішенні
завдань технологічної та структурної модернізації виробництва, формування та
освоєння нових товарних ринків;

‒ низький інноваційно-технологічний рівень виробництва;
‒ продовжується тенденція старіння основних фондів, що знижує

ефективність виробництва та несе загрозу техногенних катастроф;
‒ не розвивається фундаментальна наука, наявні перекоси в галузі освіти.
‒ занепад ОПК і сектора високих технологій, у зв’язку з чим

катастрофічно падає кадровий потенціал;
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‒ відсутні працюючі механізми інвестиційної підтримки розробки нових
технологій.

За останнє десятиліття в Україні є позитивні зміни в сировинному секторі
та у виробництві окремих груп товарів масового споживання, але ми не можемо
сподіватися на зростання економіки за рахунок колишніх високих технологій.

За основу економічних реформ треба взяти принцип випереджаючого
економічного розвитку, який буде реалізовано через стратегічне планування на
рівні окремих промислових підприємств, а також на галузевому, регіональному
і державному рівнях. Випереджаючий економічний розвиток ґрунтується на
різкому нарощенні інноваційної активності для своєчасного створення нових
можливостей економічного зростання на новій технологічній базі для переходу
економіки на якісно вищий рівень ефективності. Тільки модернізація, перехід
на сучасні технології, доступність інвестиційних ресурсів дозволять економіці
України не тільки зберегти позиції, але й вийти на новий рівень
конкурентоспроможності на світовому ринку. Необхідно кардинально змінити
підхід в кредитуванні економіки для забезпечення дешевими фінансовими
ресурсами на тривалий термін.

Для збереження конкурентних переваг та пов’язане з цим розширення
внутрішнього і зовнішнього ринків необхідно проводити заходи щодо
технічного переозброєння та реконструкції застарілого обладнання, зниження
всіх видів витрат на виробництво, всебічне застосування ресурсо – та
енергозберігаючих технологій. Ключовою метою є забезпечення здатності усіх
видів виробництв забезпечувати попит на ринках збуту, виходячи із існуючих
та очікуваних потреб споживачів і мати можливість перевищувати їх.

На наш погляд, перетворення необхідно почати з реалізації на Україні
принципу «податки сплачують всі»: ввести податок на витрати (в т.ч.
спеціальний податок «на ухилення» на статки за кордоном); відповідальність за
економічні злочини проти держави та суспільства; перевести в національну
юрисдикцію підприємства, що працюють в Україні; знизити податковий тиск на
підприємства; оподаткування доходів на місці їх виникнення, що дасть змогу
подолати високий рівень корупції та соціального розшарування.

Україні вкрай необхідна ефективна антикризова стратегія, основою якої
може стати концепція випереджаючого розвитку, яка дасть змогу перейти на
новий технологічний уклад на довгій хвилі економічного зростання.

Результати досліджень. Україна сьогодні неспроможна до нових типів
економічної активності, звідси випливає її власна інституціональна
неготовність до випереджаючого розвитку. Але країна має необхідність у
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побудові моделі випереджаючого розвитку, яка стане основою для розробки, а
головне, для реалізації стратегії структурної перебудови економіки країни й
гармонійної інтеграції в світову економічну спільноту.

Випереджаючий економічний розвиток має у своїй основі прориви в
методології та методах управління макро– і мікрорівнів, більш високий рівень
макроекономічного менеджменту. Вдосконалені методи державного управління
в концепції випереджаючого розвитку дають змогу сформувати нову якість
відносин держави із суспільством та бізнес-колами, об’єднати зусилля в одному
напрямку через інститут довіри до влади.

Висновки. На даний момент в Україні відсутня державна інфраструктура,
яка необхідна для застосування концепції випереджаючого розвитку, оскільки
необхідне кардинальне вдосконалення (реінжиніринг) інституціональних
структур держави, але завдяки концепції можливо вже найближчим часом
почати реформувати інфраструктуру держави, що дозволить Україні стати
повноцінним учасником світових інтеграційних процесів.
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САМООЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО МЕТОДУ
«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

В данной статье рассмотрен инструмент самооценки предприятия, позволяющий определить его
потребность в применении методов бережливого производства. По данным таблицы, составленной по
определенным аспектам стратегии производства, строится схема-радар, наглядно представляющая
результат самооценки. С помощью данного инструмента можно исследовать, измерять и оценивать
состояние дел в ключевых областях производства, выявлять основные проблемные зоны и
вырабатывать по ним оптимальные решения.
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схема-радар.
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