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"Роль інтеграції у формуванні секторальної структури
національної економіки"
Особливістю сучасного етапу інтеграційних процесів є те, що інституційна інтеграція випереджає реальні інтеграційні процеси, в основі яких
лежить міжнародний поділ праці, що базується на кооперації та спеціалізації виробництва. Відносини у сфері міжнародного виробництва
визначають зміст, динаміку та структуру господарської взаємодії в інших
підсистемах міжнародної економіки (світовий ринок і міжнародна торгівля; міжнародна валютно-фінансова система; міжнародна науково-технічна сфера та ін.). У процесі посилення глобалізації повинні органічно
поєднуватися національні та міжнародні форми виробництва, які базуються на різних за своїм походженням ресурсах та факторах.
У статті досліджено вплив інтеграції на секторальну структуру
національної економіки. Проаналізовано структуру експорту та імпорту
економіки України, виокремлено диспропорції в секторальній структурі.
Обґрунтовано, що проблему диспропорційності можна вирішити
шляхом вибору стратегічного інтеграційного напряму, який передбачає
реальні коопераційні зв’язки з урахуванням поділу праці та спеціалізації
української економіки. Доведено, що для поліпшення структури первинного
і вторинного секторів національної економіки Україні доцільно розвивати
інтеграційні процеси в межах РБК МС. Повне використання можливостей
інтеграції на базі Євразійського економічного простору дозволить
здійснити реальну диверсифікацію української економіки. Для національного розвитку третинного сектору (продукування високих технологій)
і галузей первинного сектору (виробництво продукції з високою доданою
вартістю) доцільно розвивати інтеграційні зв’язки з ЄС. Системна модернізація економіки України та багатовекторна інтеграція є базовими складовими соціально-економічного розвитку.
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