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черкаський І. Б., Бєлікова Н. В., Козирєва О. В. теоретичні аспекти визначення сутності та змісту економічної інтеграції
У статті узагальнено провідні концепції та теорії економічної інтеграції, що охоплюють ключові аспекти цього процесу. Обґрунтовано перелік економічних, 
соціально-культурних і політичних факторів, що визначають динаміку та спрямованість економічної інтеграції країн світу. Досліджено підходи зарубіжних і вітчиз-
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Економічна інтеграція є визначальною тенденцією роз-
витку світової господарської системи. Розпочавшись 
декілька століть тому в результаті інтернаціоналізації 

економік розвинених країн світу, з часом економічна інте-
грація набула широкого розмаїття ознак і характеристик, які 
досліджували І. Валлерстайн [1],  А. Воронкова [2], Т. Левітт 
[3], Л. Михайлова [4], К. Омає [5, 6], Ф. Фукуяма [7] та ін. 
Проте швидкий темп соціально-економічних трансформа-
цій, які відбуваються як на рівні економік окремих країн, 
так і у світі в цілому, стимулює появу нових форм інтеграції 
та породжує нові зв’язки й закономірності системи еконо-
мічної інтеграції, дослідження яких представляється  акту-
альним науковим завданням.

Метою даної статті є дослідження теоретичних ас-
пектів економічної інтеграції як унікальної тенденції роз-
витку сучасної системи світового господарства, а також 
уточнення її сутності та змісту на основі узагальнення про-
відних концепцій та теорій. 

Розуміння сутності економічної інтеграції почина-
ється з усвідомлення факторів, що лежать в основі цього 
процесу. Так, за думкою Л. Михайлової та ін. [4], підґрун-
тям інтеграції є глобалізація, включення національних 
гос подарств економічно розвинених країн світу в єдиний 
економічний простір, а також розповсюдження нових 
форм інтернаціоналізації виробництва. Зміцнення госпо-

дарських зв’язків і поглиблення співробітництва між краї-
нами призводить до посилення їх економічної залежності, 
яке супроводжується й соціальними тенденціями, у першу 
чергу, міграцією населення. 

Іншим важливим фактором економічної інтеграції 
є швидкий розвиток техніки та технологій, поява інфор-
маційних технологій, що змінюють систему виробничих й 
організаційно-економічних відносин, максимально спро-
щуючи комунікації між суб’єктами господарювання. 

Наведені фактори включені в єдину систему соці-
ально-економічних зв’язків, доповнюються й специфічни-
ми політичними факторами, а саме: розповсюдження демо-
кратії як форми організації політичної системи більшо сті 
розвинених країн світу, що найбільшою мірою відповідає 
інтересам економічної інтеграції. 

Сплав дослідження економічних, соціальних і полі-
тичних факторів інтеграції стимулює утворення теорій та 
концепцій, спрямованих на висвітлення сутності цього 
процесу (табл. 1).

Процеси глобалізації знаходять матеріальне втілення 
в реальній економічній інтеграції за рахунок міждержавних 
угод і об’єднань. Це супроводжується прискореним розвит-
ком міжнародної торгівлі;формуванням нових економічних 
зв’язків; виникненням змін в системі міжнародного поділу 
праці при одночасному поширенні наукомістких технологій. 

таблиця 1

Основні концепції економічної інтеграції, узагальнено за [8, 9, 10]

Назва Автор Сутність

Теорія диференціації ринків Т. Левітт Диференціація ринків – причина товарних потоків між 
різними країнами світу 

Неомондіалізм Ф. Фукуяма 
Створення нового культурно-ідеологічного простору, 
універсалізація ліберальної демократії як кінцевої форми 
управління суспільством

Теорія геоекономіки Ж. Атталі 
Єдина ліберально-демократична ідеологія і ринкова си-
стема призведуть до нової структуризації світу, що ґрун-
тується на принципах геоекономіки

Теорія тріади К. Омає 
Роль національних держав поступово знижується і посту-
пається основній тріаді, утвореної США, Західною Європою 
та Японією

Концепція «світ-система» І. Валлерстайн У межах світ-економіки виділяються три групи суспільств: 
центр, периферія і напівпереферія

Концепція «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтон, С. Хоффман Світ залежатиме від взаємодії основних цивілізацій

Концепція хвильового розвитку Е. Тоффлер 
У розвитку людства спостерігаються відповідні «хвилі», 
останній з яких притаманні глобальні проблеми, з якими 
зіткнеться людство у ХХІ ст.

Теорія фінансової капітало¬краті Дж. Сорос Фінансова капіталократія поступово вітчужується від 
суспільства

Концепція критичного аналізу Дж. Стігліц Наднаціональні інституції регулювання світового господар-
ства потребують суттєвої ревізії

Концепція участі факторів вироб-
ництва в економічній інтеграції Е. Хекшер Дослідження закономірностей формування напрямів  

і структури міжнародних торговельних потоків 

Теорема «вирівнювання цін  
на фактори виробництва» Г. Хаберлел 

Національні виробничі розбіжності визначаються різною 
забезпеченістю факторами виробництвата різною внутріш-
ньою потребою у тих або інших товарах, їх цінами

Теорія митних союзів Дж. Вінер 
Дослідження впливу митних союзів на добробут нації  
в цілому, рівень економічної активності, платіжний баланс 
і рівень інфляції
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Відповідних змін під впливом інтеграції зазнає й інф-
раструктура, зокрема система транспорту й комунікацій, 
банківська система, тощо. 

Під впливом інтеграції відбувається зміна засад дер-
жавного управління національним розвитком, відбувається 
перехід до загальносвітових принципів сталого розвитку, 
впровадження єдиних соціально-економічних стандартів. 

Отже, поняття «інтеграція» та «глобалізація» пов’я-
зані між собою, але останнє несе більш широкий сенс і ві-
дображає сучасний процес трансформації світу. Інтеграцію 
ж можна вважати інструментом глобалізації. У табл. 2 уза-
гальнено погляди вчених на сутність поняття «інтеграція».

Таким чином, поняття «інтеграція» вчені визначають 
на основі поєднання елементів трансформації економіч-
них систем різних країн світу, а також інтернаціоналізації 
соціо-культурних відносин, що підсилюються швидким 
розвитком НТП.

Погляди вчених щодо тлумачення сутності поняття 
«інтеграція» зазнали певної еволюції. Так представники кла-
сичної політичної економії (Б. Баласса, Дж. Вінер, Б. Олін, 
Д. Рікардо, Д. Мід та ін.) прямували від дослідження зако-
номірностей розвитку міжнародної торгівлі до осмислення 
явища інтеграції окремих країн в регіональні інтеграційні 
союзи. У рамках даного напряму було розроблено загальну 
теорію міжнародної економічної інтеграції, в основу якої 
покладено концепцію переваг великого ринку та, частково, 
геополітичну доктрину Ф. Ратцеля. Отже теорія міжнарод-
ної економічної інтеграція базується на постулатах щодо 

виникнення джерела постійного утворення економічних 
переваг від максимізації масштабів господарської діяль-
ності (наприклад, створення єдиного великого ринку) та 
розуміння сутності держави як географічного та біологіч-
ного організму, функцією якого є перманентна просторова 
й економічна експансія. 

Розвиток та оформлення організаційно-економічних 
форм міжнародної інтеграції стимулювали їх поглиблені до-
слідження, зокрема в працях Дж. Вінера, Р. Ліпсі та К. Лан-
кастера, Дж. Тінбергена. Дані автори досліджували переваги 
одних видів регіональних інтеграційних об’єднань над інши-
ми, а також умови, за яких вступ країни до регіонального ін-
теграційного об’єднання вважати ефективним.  

Економічні зв’язки між країнами – учасницями регіо-
нальних інтеграційних об’єднань проходять декілька стадій:

1 – мікроекономічна: взаємодія відбувається на рів-
ні підприємств та організацій, створення ТНК;

2 – соціальна сфера: взаємодія між країнами на рів-
ні партій, громадських організацій, соціальних груп, окре-
мих громадян різних країн;

3 – міжнародна сфера (взаємодія на рівні держав).  

Таким чином, економічна інтеграція може бути дов-
готривалим процесом, який поступово охоплює усі 
аспекти суспільно-політичного устрою країни. Крім 

того, як зазначає І. Ситнік [13], існує принципова різниця між 
країнами – членами регіонального об’єднання та іншими кра-
їнами, що не беруть участі в економічній інтеграції, а саме:

таблиця 2

тлумачення сутності поняття «інтеграція» різними авторами

Автор / джерело Сутність

А. Печчеі Інтеграція в єдиний світовий простір дає змогу більш ефективно регулювати міжнародне життя,  
а відповідно до цього вона є найбільш ефективним способом співіснування

Ф. Фукуяма Логічний результат нового європейського ліберального проекту, в основі якого лежить сцієнтист-
ська парадигма європейської культури Нового часу, яка найбільш рельєфно проявила себе в кінці ХХ ст.

Л. Михайлова та ін. 

Закономірний процес, який є наслідком поступового «розкриття» країн, за якого декілька монодер-
жавних макроекономічних організмів крок за кроком поєднуються у єдиний полідержавний госпо-
дарський простір, який з часом структурується в новий, укрупнений, більш ефективний економічний 
організм 

Е. Ревякін 

Регульований процес зближення, поступового об’єднання у великі економічні комплекси двох чи 
більше країн з однорідною економічною основою, у ході якого здійснюється взаємне пристосуван-
ня та оптимізація економічних структур інтегруючих країн відповідно до вимог науково-технічної 
революції, що веде до зменшення суспільних витрат, економії часу, зростання продуктивності праці 
та ефективності суспільного виробництва

О. Булатова 

Процес, за якого відбувається збільшення обсягів міжнародної діяльності і створюються нові форми 
міжнародних політичних, економічних, соціокультурних відносин, розвиваються такі просторові зру-
шення, що приводять до нового етапу розвитку світового господарства, пов’язаного з посиленням 
процесів регіоналізації, які набувають глобальних ознак

А. Магеррамзадеогли 
Об’єктивний процес розвитку глибоких стійких взаємозв’язків і розподілу праці між національними 
господарствами і виникнення міжнародних господарських комплексів як у рамках груп держав, так і 
в глобальному масштабі 

Т. Місяць Об’єднання національних економік в єдину систему в різних формах і на різних підставах

Т. Майкова 
Магістральний напрям розвитку континенту …, є стратегічною метою, найкращим способом реаліза-
ції національних інтересів, побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення 
позицій у світовій системі міжнародних відносин

Р. Войтич Засіб об’єднання держав, який сприяє налагодженню ефективної взаємодії між ними на всіх інститу-
ційних рівнях розвитку суспільства і базується на реалізації ними спільних інтересів

Ю. Яковець Необхідна умова історичного процесу розвитку людства, оскільки вона приводить до відповідних 
форм переплетінь міжцивілізаційного розвитку та синхронізації цивілізацій
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 учасники регіонального об’єднання зорієнтовані 
не тільки на стимулювання розвитку національної 
економіки, але й всього об’єднання;

 тенденції та індикатори соціально-економічного 
розвитку країн-учасниць регіонального об’єднання 
не можуть мати великих розбіжностей.

 характер економічних зв’язків між країнами та 
окремими їх регіонами підпорядкований цілям 
економічної інтеграції.

Таким чином, на теоретичному рівні передумови еко-
номічної інтеграції країни визначені науковцями достатньо 
чітко. До них можна віднести такі (табл. 3).

таблиця 3

Фактори та передумови вступу країни в РІО

тип перелік приклади 

Геополітичні 

Політична інституціо-
налізація; однаковий 
або схожий тип дер-
жавного устрою  

МС, економічні 
об’єднання 
Латин ської Аме-
рики

Економічні Фінансова; торгова; 
енергетична 

НАФТА, АТЕС, 
АСЕАН, ЄС та ін. 

Соціальні 

Інформатизація світо-
вого розвитку; швид-
ка інноваційність; 
спільні інфраструк-
турні проекти 

ЄС

 
Отже, економічну інтеграцію можна розглядати у 

двох аспектах:
 як чинник формування єдиної світової економіч-

ної системи (світового господарства);
 як процес, за допомогою якого окремі країни вбу-

довуються в глобальну економіку, трансформу-
ючи не тільки національні економіки, але й інші 
параметри, як показано на рис. 1.

 Як видно з рис. 1, сутність категорії «інтеграція» 
може бути досліджена за допомогою економічних і нееко-
номічних елементів. До економічних елементів можна від-
нести національні особливості економік різних країн світу, 
зокрема рівень розвитку системи виробництва та розпо-
ділення, фінансово-кредитної, ринкової інфраструктури, 
тощо. Якщо будь-який з економічних елементів окремої 
країни не відповідає за одним або декількома параметрами 
відповідним рівням, середнім по регіональному інтегра-

ційному об’єднанню, до якого країна планує інтегруватися, 
можливі два варіанти розвитку подій.  Згідно з першим 
варіантом країна зі слабкою економічною системою потре-
буватиме значних фінансових ресурсів для реформуван-
ня окремих елементів, що може значно збільшити період 
підготовки. Так, наприклад, Греція перед вступом у ЄС 20 
років здійснювала економічні реформи й отримала за цей 
період 2,3 млрд євро фінансової допомоги (табл. 4). 

таблиця 4

Фінансування економічного розвитку Греції до та після 
вступу в ЄС [12] 

показник 

Дата 
підписання 

угоди  
(1961 р.)

Дата вступу 
(1981 р.) 2012 р.

Кредити МВФ, 
млрд дол.  США – – 50,22

Кредити Євро-
пейського банку 
реконструкції та 
розвитку, млрд 
євро  

–

Кредиты Євро-
пейського 
інве стиційного 
банку, млрд євро 
(1981 – 2012 рр.)

– – 4,6

Прямі іноземні 
інвестиції, млрд 
долл. США  
(за період)

0,05 3,12 39,16

Портфельні інве-
стиції, накопичу-
вальним ітогом,  
млрд євро 
(1998 – 2012 рр.)

– – 59,71

Як свідчить досвід декількох хвиль розширення ЄС, 
фінансування реформаторських заходів щодо адап-
тації країни до вимог регіонального інтеграційного 

об’єднання в більшості випадків не дозволяє реально зміц-
нити економіку країни і після вступу провокує зниження 
конкурентоспроможності РІО в цілому. 

Рис. 1.  Елементи процесу інтеграції різних країн світу у світове господарство

Світове господарствоЕкономіки 
країн світу

Економічні елементи

Неекономічні елементи

Культури, цивілізаційні
відмінності країн світу

Політико-правова
сфера

Екологія країн світу
Соціальні,

демографічні
відмінності

І
Н
Т
Е
Г
Р
А
Ц
І
Я

І
Н
Т
Е
Г
Р
А
Ц
І
Я

http://www.business-inform.net


16

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
іч

н
а 

те
о

рі
я

БІЗНЕСІНФОРМ № 2 ’2014
www.business-inform.net

Не менше, ніж економічні, на ефективність інте-
грації впливають і соціальні фактори, до яких належать 
культурні, етнічні, цивілізаційні, релігійні та інші суспільні 
детермінанти. Світова практика створення регіональних 
інтеграційних об’єднань свідчить про наявність двох різ-
носпрямованих тенденцій – соціально-культурної сепара-
ції та інтеграції, які генерують одне з головних діалектич-
них протиріч сучасного етапу розвитку глобальної світо-
вої системи. За таких умов ефективність функціонування 
регіонального інтеграційного об’єднання, особливо такого, 
що передбачає жорсткі соціально-економічні зв’язки між 
країнами, може бути досягнена за умови якомога більшого 
спів падіння соціокультурних параметрів суспільств країн, 
що входять до його складу (рис. 2).  

Рис. 2. Варіанти соціокультурної взаємодії суспільств в рамках регіонального інтеграційного об’єднання

 

низька соціокультурна
гетерогенність

середня соціокультурна
 гетерогенність

висока соціокультурна
 гетерогенність

низька динаміка соціокультурної
 інтеграції

висока динаміка соціокультурної
 інтеграції

збільшений ризик суспільних
конфліктів

зменшення потенціалу 
до розвитку внаслідок  взаємодії

гомогенність
 суспільства

гетерогенність
 суспільства

сукупність проміжних варіантів

Таким чином, висока соціокультурна гетерогенність 
суспільств країн, що входять до складу регіонального інте-
граційного об’єднання, забезпечує високий рівень динаміки 
інтеграції, що супроводжується значним ризиком суспіль-
них конфліктів. Натомість відносно гомогенні суспільства 
втрачають потенціал до розвитку завдяки взаємодії різних 
соціокультурних типів при низькому ризику виникнення 
конфліктів. 

Процес інтеграції країн світу відбувається за такими 
напрямами [2, с. 21]:
 концентрація в постіндустріальному світі більшої 

частини інтелектуального і технологічного потен-
ціалу людства;

 зосередження основних торговельних потоків у 
межах співдружності розвинених держав;

ІНТЕГРАЦІЯ

Спільність соціально-
економічних проблем

Географічна 
близькість

Глобалізація як загально-
світова тенденція

Схожість соціально-
економічних моделей

Ефект доміно (вплив регіо-
нального інтеграційного

об'єднання на інші країни
регіону)

Рис. 3. передумови інтеграції, узагальнено за [2]

 замикання інвестиційних потоків;
 спрямованість міграційних потоків з країн «тре-

тього світу» в розвинені регіони планети.
Крім того, інтеграція має проявлення на рівні окре-

мих суб’єктів господарювання, державному та наднаціо-
нальному. Основні умови інтеграції узагальнені на рис. 3.

Якщо зовнішнє та внутрішнє середовище країни міс-
тить наведені на рис. 3 фактори, то з великою імовірністю 
можна стверджувати, що інтеграції принесе цій країні по-
зитивні наслідки. 

ВИСНОВКИ
Поєднуючи у собі економічні та неекономічні еле-

менти, інтеграція має ряд безумовних переваг, проте несе 
і деякі негативні наслідки:

1. Відплив ресурсів (факторів виробництва) з менш 
розвинених країн, перерозподіл їх на користь розвинених 
країн.

2. Поглиблення трирівневої структури світу: центр 
(ядро), напівпериферія, периферія та закріплення дифе-
ренціації їх соціально-економічного розвитку.

3. Поділ світового ринку між декількома великими 
ТНК, відхід від принципів прозорості та чесної конкуренції.

4. Збільшення масштабів виробництва спричиняє 
ефект втрат через зростання бюрократизму.

5. Зростання витрат на функціонування інтеграцій-
них органів (правлінь об’єднань), особливо за відсутності 
належного контролю.

6. Процес інтеграції відбувається нерівномірно, тому, 
за твердженням А. Панаріна, у ньому «…одночасно беруть 
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участь не всі елементи, не всі прошарки суспільства, а в пер-
шу чергу найбільш соціально мобільні та впливові, які тим 
самим виходять з-під національного соціально-політичного 
контролю» [11, с. 18].

7. Відкритість економічних систем різних країн 
світу та їх інтегрованість збільшує ризики виникнення 
фінансово-економічних криз. 

Проведене дослідження дозволило визначити основ-
ні риси категорії «економічна інтеграція» та уточнити його 
сутності на базі поєднання економічних та соціокультур-
них елементів інтеграції.     
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