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поетапно здійснюватися на кожному з інституційних рівнів з 
урахуванням інституційного забезпечення, особливостей 
діяльності фінансових інститутів та формальних параметрів 
удосконалення інституційної структури. 

Тому можна стверджувати, що проблема ролі та місця України 
в світі залежатиме від ефективності здійснення економічних 
реформ в країні. Аби вплив глобалізації на економіку України 
спричиняв не збільшення рівня фінансової нестабільності, а 
отримання державою всіх переваг, притаманних глобалізаційним 
процесам, повинні бути створені сприятливі умови для 
повномасштабної інтеграції всіх сегментів вітчизняної економіки 
до світового економічного простору, які в першу чергу мають 
полягати у розвиткові вітчизняного законодавства та розбудові 
відповідної сучасним умовам ринкової інфраструктури. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Відносини України та ЄС були започатковані відразу після 
здобуття Україною незалежності. Але інтеграційні процеси самі по 
собі є досить складними. Тому, перш за все, необхідно чітко 
уявляти умови ефективного входження в зону ЄС та наслідки: як 
позитивні так і негативні. 

Поряд з наслідками політичного та соціального характеру 
особливу увагу привертають можливі наслідки для економіки 
України, які є досить неоднозначними. 

З одного боку, членство в ЄС створить країні можливості для 
покращення стану економіки: об’єктивно, якщо Україна прагне 
стати членом ЄС, вона повинна мати досить високі 
макроекономічні показники, розвинений ринок, демонструвати 
тенденції до економічного зростання, що саме по собі є 
позитивними результатами. 

Отримання нових ринків збуту сприятиме збільшенню 
експорту і, як наслідок, збільшенню обсягів виробництва, а отже і 
створенню нових робочих місць. Зростання імпорту також має 
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свою перевагу - підвищення конкуренції, а, як результат, 
зниження цін та підвищення якості товарів.  

Однак не слід забувати, що за умови використання застарілих 
технологій і устаткування українські промислові і продовольчі 
товари не конкурентоспроможні на європейському ринку. Крім 
того, Євросоюзом висуваються досить високі вимоги до якості 
товарів та послуг, дотримання яких на даному етапі розвитку 
економіки для України практично неможливо. Тому без 
докорінних змін та оновлення технології замість розвитку 
внутрішнього виробництва Україна ризикує стати постачальником 
дешевої сировини та споживачем дорогих європейських товарів 
кінцевого споживання. 

Незважаючи на досить привабливу перспективу забезпечення 
розвитку малого та середнього бізнесу і впровадження стандартів 
ЄС у виробництві не слід забувати, що внаслідок переходу на 
європейський рівень цін і квотування певних рівнів товарів деякі 
галузі не витримають конкурентної боротьби. 

Ще однією позитивною перспективою вступу до ЄС можна 
розглядати вирішення проблеми безробіття внаслідок можливості 
легально отримувати роботу за кордоном. Але слід пам’ятати, що в 
економічно розвинених країнах, перш за все, виникає попит на 
кваліфікованих працівників, значна частина яких подасться за 
рубіж у пошуках гідного рівня оплати праці. А це означає, що в 
Україні спостерігатиметься нестача кваліфікованих спеціалістів на 
фоні існуючої демографічної кризи. 

Без сумніву, наслідком європейської інтеграції для України 
стануть покращення та модернізації економіки, залучення 
іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вільний 
рух в середині інтеграційного об’єднання кваліфікованої робочої 
сили, товарів, послуг, факторів виробництва. Співробітництво 
України з ЄС сприятиме наближенню нашої держави до високих 
європейських стандартів, підвищенню рівня життя та добробуту 
населення. Але складний інтеграційний процес потребує 
серйозного аналізу як позитивних так і негативних перспектив 
вступу України до ЄС та комплексного вирішення проблем, які 
будуть виникати під час інтеграції. І перш за все це стосується 
розвитку економіки нашої країни, який необхідно здійснювати на 
засадах впровадження інновацій, аби виробництво відповідало 
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