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ця; відкрити на підприємстві, в установі чи фірмі «гарячу лінію» з фахі-

вцем по роботі з кадрами, який будь-якої миті може дати пораду цим 

людям: на що слід звернути увагу, коли збираєшся на співбесіду з новим 

роботодавцем; що краще одягти, як поводитися, що про себе розповісти 

в першу чергу, а про що замовчати. Та навіть морально підтримати того, 

хто неодноразово ходить на співбесіду, але йому постійно відмовляли. 

Нарешті з’явилась тенденція до обміну співробітниками між підп-

риємствами у тому числі, щоб не звільняти людей. Це явище у трудових 

відносинах досить рідкісне, але можливе на тлі кризи. 

 

Панченко А. С. 

НТУ «ХПІ» 

 

ПРОБЛЕМИ ПРИСТОСУВАННЯ УКРАЇНИ ДО ТОРГОВОГО 

РЕЖИМУ КРАЇН ЄС В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

На сучасному етапі в Україні актуальним залишається питання 

ефективного входження у світову економіку з метою реалізації націона-

льних інтересів шляхом взаємовигідного співробітництва з іншими краї-

нами. Обравши євроінтеграційний шлях розвитку, дуже важливо про-

аналізувати труднощі, з якими може зіткнутися Україна, адаптуючись до 

нового режиму співробітництва. Своєчасне вирішення даних проблем на 

основі вивчення досвіду певних країн Східної Європи, що нещодавно 

приєдналися до ЄС, дозволить Україні одержати максимальний виграш 

від економічної інтеграції. Цей вибір, з урахуванням національної спе-

цифіки, а також світових тенденцій – серйозне випробування для країни. 

Об’єктивний процес інтеграції української економіки до економі-

ки країн ЄС висуває на перший план питання збереження та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств. Про-

мисловий сектор, який є первинною ланкою виробничої сфери, відіграє 

найважливішу роль у процесі формування конкурентоспроможності на-

ціональної економіки. На цей час вітчизняна промисловість зазнає бага-

то проблем, які пов’язані з переорієнтацією промислових підприємств з 

російського ринку на ринки інших країн світу. Внаслідок цього спосте-

рігається значне падіння експорту товарів українських промислових пі-

дприємств, що негативно впливає на динаміку ВВП країни. Більшість 

промислових підприємств, які мають можливість швидкого пристосу-
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вання своїх виробничих потужностей для потреб країн Заходу, активно 

шукають там партнерів та ринки збуту.  

Аналіз найбільш типових проблем, з якими зіткнулися країни Схі-

дної Європи при вступі до ЄС, дає можливість визначити головні пере-

шкоди адаптації нашої країни до торговельно-економічного режиму цьо-

го інтеграційного об’єднання. Отже, основні питання, якім слід приділи-

ти особливу увагу при переході до етапу Зони вільної торгівлі з ЄС є на-

ступні. 

1. Проблема корупційної складової вітчизняної економіки, наслід-

ком якої є великий прошарок тіньового сектору. Вирішення однієї цієї 

проблеми запустить механізм вирішення решти проблем.  

2. Проблема непрозорого обтяжливого податкового навантаження. 

Наслідком цієї проблеми є теж зростання прошарку тіньового сектору. 

3. Проблема технологічного розриву, рішення якої передбачає зо-

середження уваги на відновленні технологічної бази, створенні сприят-

ливих умов для залучення прямих інвестицій. 

4. Проблема зайнятості населення, яка виникає із припливом більш 

якісної і відносно дешевшої імпортної продукції. Найбільш потерпають 

від цього галузі, які конкурують з імпортною продукцією. Це може при-

звести до значного росту безробіття. 

5. Проблема зниження ступеню державного контролю за фінансо-

вими потоками, що стало наслідком значного поглиблення процесу гло-

балізації у світі. 

Слід також зазначити, що позитивні ефекти інтеграції не зможуть 

одразу відбутися. Аналіз інших країн, які нещодавно приєдналися до 

ЄС, свідчить про те, що статичні ефекти (ефекти, які спостерігаються 

одразу після приєднання) найчастіше не є позитивними. Це пояснюється 

необхідністю економіки країни пристосуватися до нових умов функціо-

нування, до значних витрат, пов’язаних з проведенням реформ, до часу, 

необхідного для зміни структури міжнародної торгівлі та інше. Отже, 

динамічни ефекти (ефекти, які спостерігаються через деякій тривалий 

час) інтеграційного процесу є позитивними. 
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