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інтеграційних процесів. 
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Сидоров В., Пасмор М. Региональная экономическая интеграция. 

Проанализирована функциональная структура глобализации как движущая сила 
мировых региональных экономических интеграционных процессов с указанием 
предпосылок и результатов взаимодействия данного рода. Структурированы 
основные теории региональной интеграции и классифицированы современные 
региональные объединения мира по использованию моделей интеграционных 
процессов. 
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Постановка проблеми. Міжнародні економічні зв’язки завжди 

мали значний вплив на розвиток кожної країни. Їх історія, еволюція  
і ступінь істотно різняться. Наразі всі країни світу так чи так залучено 
до світового господарства. Тому особливої значимості набуває при-
належність держави до тієї чи тієї групи країн – інтеграційного 
об’єднання. Нині найбільше регіональних інтеграційних об’єднань, 
адже в епоху змін економічної географії, а саме: переходу пріоритету 
від сільського господарства до промисловості та послуг, регіональна 
інтеграція має змогу посилити розвиток країни в системі міжнародних 
економічних відносин. 

Розвиток інтеграційних процесів у сучасній системі міжнарод-
них економічних відносин став об’єктивно закономірним результатом 
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зростання руху товарів і факторів їх виробництва між різними країнами, 
що потребувало створення більш надійних виробничо-збутових зв’язків 
між країнами та усунення численних перешкод на шляху міжнародної 
торгівлі та пересування факторів виробництва. Міждержавні інтегра-
ційні об’єднання та багатосторонні політичні угоди стали способом 
вирішення багатьох питань та розв’язання міжнародної проблематики. 

Провідні зарубіжні та українські науковці переконливо обґрунту-
вали, що процеси та результати економічного розвитку мають об’єктивні 
причини, які складаються незалежно від волі як окремих осіб, так  
і суспільства загалом. Відповідно, процес формування регіональних 
інтеграційних об’єднань є однією з об’єктивних тенденцій розвитку 
сучасного світового господарства і міжнародних економічних відносин, 
які підтверджують їх повсюдне поширення у світі. Дослідження 
регіональних аспектів світової економічної інтеграції наразі особливо 
актуальне, адже сучасним геополітичним трансформаціям бракує більш 
ретельного системного аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні головну 
увагу вивченню інтеграційних процесів у світовій економіці, їх ролі  
у глобалізації світогосподарських зв’язків згідно із закономірностями 
розвитку міжнародної інтеграції приділяють українські науковці, 
зокрема: А. Голіков, О. Довгаль [1], А. Киреєв [2], О. Маковоз [3], 
І. Матюшенко [4], Н. Пархоменко [5], В. Сідоров [6], А. Філіпенко [7], 
С. Циганов [8], Т. Щербина [9], С. Якубовський [10]. 

Серед іноземних вчених, які досліджували питання регіо-
нальних інтеграційних процесів, сформулювали поняття та визначили 
етапи і форми розвитку цього процесу у глобальному масштабі, слід 
виокремити наукові праці Б. Баласса, Де Бірса, Э. Бриггса, Дж. Вайнера, 
Х. Джонсона, Л. Ліндберга, А. Сміта, Е. Хааса [11]. 

Сучасна економічна іноземна наука також приділяє увагу цій 
тематиці. З-поміж іноземних науковців можна згадати А. Кослера [12], 
Г. Костюніна [13], В. Ломакіна [14], Г. Толорая [15], М. Фаррелла [16], 
С. Хікса [17] та ще деяких інших, хто досліджує регіональні 
інтеграційні процеси в умовах сучасного розвитку геополітичної 
ситуації та її трансформації. Учені детально досліджують як вже 
наявні регіональні інтеграції, так і нові, які виникають під впливом 
нових факторів та мають нові умови та цілі розвитку, як, наприклад, 
А. Кослер та Г. Толорая вивчають об’єднання Бразилії, Росії, Індії, 
Китаю, ПАР (БРІКС). 

Попри глибину сучасних наукових досліджень з цього питання, 
деякі аспекти теми потребують подальшого вивчення та уточнення, 
адже за умовами впливу глобальних економічних змін та трансфор-
мації світового порядку потрібно доповнити та далі розроблювати 
теоретичну базу. 

Метою статті є дослідження процесу регіональної економічної 
інтеграції у сучасних умовах глобалізаційних змін. 
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Матеріали та методи. Матеріал статті було складено на основі 
літературної бази статей актуальних сучасних наукових журналів.  
Щодо методів дослідження, то було застосовано історичний аналіз 
проблеми, метод систематизації та емпіричні методи. 

Результати дослідження. Високі темпи розвитку світової еконо-
міки висувають підвищені вимоги до національних господарств, значні 
резерви зростання яких закладено у сфері інтеграції. За визначенням 
А. Голікова, найважливішою метою і результатом регіональної 
інтеграції є підвищення ефективності використання національних 
потенціалів за рахунок взаємовигідного об’єднання зусиль і ресурсів 
при розв’язанні проблем економічного зростання [1, с. 258]. Однак 
світовий досвід свідчить, що переваги регіональної інтеграції повною 
мірою виявляються лише за умови всебічного опрацювання цього 
процесу, стратегії і тактики його реалізації. Інакше позитивний ефект 
перетворень може бути незначним [12, с. 165]. 

Розуміння регіональної інтеграції як прояву глобалізації дає підстави 
вважати, що глибинною рушійною силою такої інтеграції є прагнення 
країн-учасниць до більш високого рівня розвитку та потрапляння до іншого 
рівня міжнародних економічних відносин, ніж той, до якої вони об’єк-
тивно належали б без такої взаємодії [13, с. 174]. На прикладі процесів 
інтеграції в Європі варто зазначити, що вони починаються тоді, коли 
слабшають і розпадаються Британська та інші колоніальні імперії, які 
задавали напрям стратифікації в попередню історичну епоху. Повоєнні 
зміни у міжнародному лідерстві та формування нової ієрархії міжна-
родних відносин означали втрату першості колишньої ролі світового 
локомотиву. Тому перед західноєвропейської елітою стояло завдання 
забезпечити регіону можливо вищу позицію в світовій ієрархії і унемож-
ливити його перехід до периферії [18, с. 106]. Інтеграція в цьому 
випадку є украй ефективним засобом, адже вона стимулює внутрішній 
розвиток регіону, а також дозволяє максимально використовувати переваги 
глобалізації, одночасно обмежуючи її негативний вплив. Так і в сучасній 
геополітичній ситуації саме регіональні інтеграційні об’єднання 
можуть стати передумовою глобальних змін та стимулом до розвитку. 

Створювана регіональною інтеграцією цілісність – це цілісність 
групи факторів, що діють воєдино в процесі глобалізації. Тож право-
мірне таке формулювання: регіональна інтеграція є моделлю свідомої  
та активної участі групи країн в процесах ранжування світу, обумовлених 
глобалізацією, що підтверджує графічна схема на рис. 1. У результаті 
торговельних відносин країни прагнуть до підвищення ефективності 
та продуктивності, саме тому об’єктивним є факт об’єднання у регіональні 
інтеграції задля зростання рангу у системі міжнародних економічних 
відносин в умовах глобалізаційних змін. 

Інтенсифікація зв’язків між учасниками, інтеграція їх економічних  
і політичних систем не є метою регіональної інтеграції. Таке взаємопро-
никнення насправді є інструментом і продуктом інтеграції. Її головна 
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мета полягає в досягненні максимально успішного глобального рангу. 
Під успішністю розуміємо зміцнення позицій регіону в найбільш важливих 
для цього типу рангу областях або в областях, де у регіону є найбільші 
можливості. Тож інтеграція дає змогу максимально використовувати 
переваги глобалізації, одночасно обмежуючи її негативний вплив [14]. 
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Рис. 1. Функціональна структура глобалізації 
Джерело: побудовано авторами 
 
Сформульоване поняття регіональної інтеграції має певну наукову 

новизну.  
По-перше, виробляється більш широкий погляд на украй несхожі 

інтеграційні процеси, що відбуваються в різних регіонах світу. Наразі всі 
регіональні об’єднання препарують інструменти економічного детерміні-
зму, головний з яких – відома шкала Бели Балаші 1961 р. Відповідно  
до неї інтеграція піднімається від зони вільної торгівлі до митного союзу, 
далі переростає в загальний ринок, а потім перетворюється в економічний 
і валютний союз. Із цього погляду Північноамериканська угода вільної 

Країна В 

Передумови 
 схожість рівнів економічного розвитку країн, що інтегруються; 
 територіальна близькість держав;  
 спільність економічних та інших проблем; 
 демонстраційний ефект; 
 ефект доміно (країни, які опинилися за межами блоку, гірше розвиваються, 
вони починають прагнути приєднатися до регіональної інтеграції) 

Головні результати регіональної інтеграції 
 синхронізуються процеси економічного та соціального розвитку країн, 
зближуються значення макроекономічних показників розвитку; 

 поглиблюється взаємозалежність економік і інтегрованість країн; 
 зростання ВВП і продуктивності праці; 
 зростання масштабів виробництва, скорочення витрат; 
 формування регіональних ринків торгівлі 

Країна Б Країна А 
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торгівлі (НАФТА) й досі перебуває на початковому етапі, а Асоціація 
країн Південно-Східної Азії (АСЄАН) тільки наближається до нього. 
Проте Південний спільний ринок (МЕРКОСУР) перебуває на другому 
ступені, а Економічна співдружність держав західної Африки (ЕКОВАС) 
просувається до третього [14]. Тож за цієї моделі немає аналізу цілей тієї 
чи тієї країни до співробітництва. 

По-друге, нове визначення дає уточнення, що інтеграція – це і стан, 
і процес тією мірою, якою ними є чинна модель. Політичні еліти 
залучають свої країни в інтеграційні об’єднання не так задля того, щоб 
активізувати обмін із сусідами, як заради стратегічної перспективи. 

По-третє, запропоноване формулювання змінює уявлення про 
показники розвитку інтеграції. Наявні методи оцінки інтенсивності 
внутрішньорегіональних обмінів, синхронізації коливань макроеконо-
мічних показників, поширення наднаціональних способів прийняття 
рішень, громадської підтримки не втрачають актуальності, але перетво-
рюються в додаткові характеристики інтеграції. 

Як переконує Т. Щербина, на сьогодні сучасні міжнародні еконо-
мічні відносини характеризуються бурхливим розвитком інтеграційних 
процесів на регіональному рівні, що проявляється в створенні нових 
угруповань країн та розширенні вже наявних. Позаяк найбільш вдало  
та динамічно регіональна інтеграція здійснюється зусиллями Європей-
ського Союзу (далі – ЄС), то й переважна кількість теорій щодо розуміння 
особливостей цих процесів стосується саме європейської інтеграції. 
Серед найбільш значущих класичних підходів найвагомішими є функціона-
лізм (Д. Мітрані) [2, с. 184], федералізм (С. Пістоне, А. Спінеллі) [2, с. 185], 
неофункціоналізм (Е. Хаас) [1, с. 109], тоді як з-поміж нових підходів 
виділяють теорію зацікавлених груп (Дж. Зісман, У. Сендхольтц) [2, с. 186], 
неоінституціоналістську теорію режиму (Р. Коен, Ф. Риттбергер) [1, с. 111], 
а також теорію концентричних кіл. 

Однак теоретичні підходи для пояснення або прогнозування 
розвитку відносин між іншими країнами майже не використовуються. 
Крім того, вивчаючи механізми співпраці країн, вони не беруть до уваги 
концепцію стратегічного партнерства, яка здатна пояснити взаємодію 
країн на початкових етапах співробітництва. Тому дослідження розвитку 
підходів щодо вивчення процесів регіональної інтеграції у зв’язку  
з положеннями зазначеної концепції дає змогу оцінити мотиви взаємодії 
країн, визначити особливості їх відносин на поточному етапі та оцінити 
перспективи подальшої співпраці. 

Термін «стратегічне партнерство» незначно висвітлено у вітчизня-
ній і зарубіжній науковій літературі, до того ж, як правило, досліджено 
лише практичні аспекти, пов’язані з використанням у дипломатичній 
практиці, і тільки деякі автори розглядають теоретичні аспекти: І. Жовква, 
Є. Лисицин, Г. Перепелиця, Б. Тарасюк [14]. Останній визначає його 
як «особливий інструмент зовнішньої політики держави, використовуючи 
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який вона узгоджує свої дії на міжнародній арені з іншими державами. 
Взаємодія у використанні цього інструмента та збіг стратегічних 
національних інтересів двох чи більше держав у кількох сферах 
призводять до виникнення між ними особливого виду міждержавного 
співробітництва, яке також може бути охарактеризоване як стратегічне 
партнерство» [16, с. 63]. Позаяк початкові форми міжнародної співпраці 
можуть бути поверхневими та розвиватися як наслідок взаємозалеж-
ності та взаємодоповнення економічних систем країн, то угоди про 
стратегічне партнерство можна розглядати як початковий етап 
інтеграції [16, с. 64]. Однак якщо країни не відповідають головним 
передумовам інтеграції, які були запропоновані неофункціоналістами,  
а кількість сфер спільних інтересів обмежена, то подальшого поглиб-
лення співпраці може і не відбутися, що може бути поясненням застою  
у розвитку співпраці між країнами. 

Якщо розглянути структуру стратегічного партнерства, то серед 
моделей виділяють чотири головні: представницьке стратегічне парт-
нерство; стратегічне партнерство проти спільної загрози; тактичне 
партнерство заради стратегічних результатів і асиметричне стратегічне 
партнерство. Перше створюють заради реалізації представницьких 
функцій у регіоні [15, с. 321]. У другому випадку мотивом є об’єднання 
держав проти спільного ворога або загрози. Третю модель використо-
вують у випадках, коли держава намагається досягти своєї мети через 
укладання тимчасового партнерства з країною, яка має абсолютно інші 
стратегічні цілі, для уникнення конфронтації [15, с. 321]. Остання модель 
партнерських відносин виникає як результат спільного історичного 
минулого, хоча держави є незалежними та різними за потенціалом, 
через що між ними формуються асиметричні відносини. До того ж одна  
з країн може намагатися свідомо закріпити таку асиметрію. 

 

Таблиця 
Класифікація об’єднань світу  

за використанням моделей інтеграційних процесів 
Моделі 

Політико-економічної 
інтеграції 

Торговельно-економічної 
інтеграції 

Міжнародних еконо-
мічних надурядових 

організацій 

Політичних союзів  
і військових блоків 

- Європейський союз (ЄС) 
- Асоціація держав Південно-
Східної Азії (АСЄАН) 

- Антська група (Латинська 
Америка) 

- Карибський спільний ринок 
(Латинська Америка) 

- Група БРІКС (Бразилія, 
Росія, Індія, Китай, ПАР) 

- Європейська асоціація 
вільної торгівлі (ЄАВТ) 

- Організація арабських 
країн – експортерів нафти 
(ОАПЕК) 

- Північно-американська 
інтеграція (НАФТА) 

- Організація країн – екс-
портерів нафти (ОПЕК) 

- Світова організація 
торгівлі (СОТ) 

- Організація економіч-
ного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР) 

- Конференція ООН  
з торгівлі та розвитку 
(ЮНКТАД) 

- Європейська Рада 
- Організація 
Африканської 
єдності (ОАЕ) 

- Організація 
Північно-атлантич-
ного договору  
(НАТО) 

Джерело: побудовано авторами на основі матеріалів [11] 
 
Серед основних моделей регіональних інтеграційних процесів  

у регіонах виділяють моделі (табл.): політико-економічної інтеграції  
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(з урахуванням соціальних аспектів); торговельно-економічної співпраці; 
міжнародних економічних надурядових організацій, що регламен-
тують торгову, тарифну політику і виробляють економічну стратегію; 
політичних союзів і військових блоків. 

Висновки. Теоретико-методологічні аспекти процесу регіональної 
економічної інтеграції у сучасних умовах глобалізації змінюються, адже 
через концентрацію на промисловість та послуги міжнародні еконо-
мічні відносини набувають нового рівня та прояву. Виважене поєднання 
економічної географії із регіональною інтеграцією посилить розвиток 
країн у системі сучасних міжнародних економічних відносин. Попри 
економічне зростання, яке може бути незбалансованим, прогрес охоплює 
весь регіон, і тоді країни з нижчим рівнем розвитку можуть мати зиск 
від концентрації багатства, що зростає. Це означає, що за допомогою 
регіональної економічної інтеграції зростання економічного розвитку  
як країни, так і регіону буде сприятливим. Позаяк на сьогодні головними 
чинниками у сучасних міжнародних економічних відносинах є регіональні 
інтеграційні об’єднання, саме їх розвиток та функціонування можуть 
стати ініціативою змін глобальної економіки. 
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Sidorov V., PasmorM. Regional economic integration. 
Background. Development of integration processes in the modern system of international 

economic relations is objectively a natural result of increased movement of goods and 
production factors between countries that require more reliable production and marketing 
links between countries and elimination of the numerous barriers to international trade and 
movement of production factors. This can be carried out only within the interstate integration 
associations on the basis of multilateral political agreements. 

The aim of the article is to study the process of regional economic integration  
in the current conditions of globalization changes. 

Materials and methods. Material of the study was prepared on the basis  
of articles of relevant modern scientific journals and textbooks. Regarding research 
methods, method of historical analysis of the problem, systematization method and 
empirical methods of analysis of actual documents were used. 

Results. High rates of the world economy are placing increased demands on the 
national economy, which significant growth reserves are in the integration. Today the 
modern international economic relations are characterized by the rapid development  
of integration processes at the regional level, which is manifested in the creation of new 
country groups and expand existing ones. As the EU is the most successful and dynamic 
regional integration, thus the vast number of theories about understanding these 
processes applies to European integration. 

Conclusion. Theoretical and methodological aspects of the process of regional 
economic integration in the current context of globalization acquire changes as because 
of concentration on industry and services international economic relations gain a new 
level and expression. The elaborated combination of economic geography with regional 
integration will lead to greater development of modern system of international economic 
relations. Despite the economic growth, which may be unbalanced, development covers 
the entire region and then countries with a low level of development can benefit from the 
growing concentration of wealth. This means that with the support of regional economic 
integration increase of economic development of the country and the region will  
be favorable. Since currently the main actors in contemporary international economic 
relations are regional integration associations it is their development and operation that 
can initiate development of the global economy. 

Keywords: globalization, international economic relations, regional integration, 
world order, world economic relations. 
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