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Міжнародна економічна інтеграція – обов'язкова характеристика сучасного 

етапу світової економіки. Це процес об'єднання економік країн у єдиний 

господарський комплекс на основі стійких економічних зв'язків між ними. 

Обрана мною тема актуальна, тому що міжнародні відносини між країнами, 

об'єднання їх в такі організації, як АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанське економічне 

співробітництво), вивчення інтеграційних процесів у світі дуже важливо для 

економіки нашої країни, для вироблення плану її розвитку. Адже 

зовнішньоекономічні зв'язки відіграють велику роль у становленні і розвитку 

держави. 

До того ж, в останні роки набирають силу інтеграційні процеси у Східній Азії. 

В даний час у світі діє понад 85 регіональних торгових економічних угод і 

домовленостей, у рамках яких здійснюється більше 60% світової торгівлі [3]. 

Особливість АТЕС полягає в тому, що країни перебувають на величезних 

відстанях один від одного і об'єднані лише виходом до Тихого океану. В даний час 

АТЕС включає 18 держав Азії, Північної та Південної Америки: Канаду, США, 

Мексику, Нову Зеландію, Австралію, Папуа - Нову Гвінею, Бруней, Індонезію, 

Малайзію, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Південну Корею, Тайвань, Гонконг, КНР , 

Японію, Чилі [2]. 

Особливість АТЕС, з економічної точки зору, полягає в тому, що в неї 

входять як найбільші промислово розвинуті країни (США, Японія, Канада, 

Австралія), наприклад, поступаються цим країнам у багатьох показниках держави, 

такі, як Мексика, Чилі, КНР і ін.[3]. 

Останнім часом темпи росту економіки в провідних країнах Азіатсько-

Тихоокеанського регіону перевищують аналогічні темпи в США і Європі. За останні 

30 років ВВП Малайзії збільшився в 6 разів, Південної Кореї - 13, Тайваню - 25 

разів, Японії в 4,2, а Китаю в 9,5 разів [4]. 

З усього вищесказаного можна зробити висновок про те, що економічний 

розвиток країн АТЕС в останні роки супроводжується значними змінами в структурі 

економіки держав, пов'язаними з прогресуючим збільшенням частки наукоємних 

виробництв. Разом з тим, відбувається постійне зниження питомої ваги первинного 

сектора (добувна промисловість, сільське господарство) в валовому внутрішньому 

продукті. Однак, дана тенденція не є загальною для всіх країн-членів АТЕС, перш 

за все розвиваються держав Південно-Східної Азії, основну роль в економіці та 

експорті яких продовжує грати сектор обробної промисловості. 

Пропозиції: 

1. Cлід підвищувати рівень економічного співробітництва 
між Україною та Азіатсько - Тихоокеанським регіоном. 

2. Україна повинна розробляти свій план розвитку на 
прикладі країн АТЕС. 
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