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ПЕРЕДМОВА 

 
В сьогоднішніх умовах європейська та євроатлантична 

інтеграція залишається стратегічним напрямом розвитку та 
поглиблення співпраці між розвинутими країнами. Їх приклад може 
слугувати зразком у вирішення внутрішніх та зовнішніх політичних, 
економічних і соціокультурних проблем суспільного розвитку країн 
не лише європейського континенту. Набір історичних та  
геополітичних факторів, врахування загроз і терористичних викликів 
щодо безпеки призвели до визначення єдиного стратегічного курсу 
для розвинутих країн. Розвиток інтеграційних процесів став 
закономірним результатом зростання міжнародного руху товарів і 
факторів їх виробництва, що потребувало створення більш надійних 
виробничо-збутових зв’язків між країнами. Це виявилося можливим 
зробити тільки в рамках міждержавних інтеграційних об’єднань на 
основі багатосторонніх економічних та політичних угод.  

Вагоме значення співробітництва України з європейською та 
євроатлантичною спільною націй не повинне створювати ілюзії ролі 
цього співробітництва як єдиного засобу входження України в 
євроінтеграційні процеси. Фактично реалізація кінцевої інтеграції 
повинна базуватись на ключових внутрішніх змінах у державі, які 
спрямовані на зменшення тінізації економіки, інституційний 
розвиток, підвищення соціальних стандартів, макроекономічна 
стабільність, безпека кордонів. Виконання цих завдань суттєво 
підвищить рівень розвитку нашої держави та відповідає критеріям 
вступу до ЄС.  

Основною метою навчального посібника стало формування 
комплексного підходу до визначення сутності інтеграційних 
процесів, їх історичних та економічних перебув, інституційного 
забезпечення та регулювання. Виходячи з визначеної мети завдання 
даного навчального посібника полягає у розгляді наступних  
основних проблем міжнародної економічної діяльності як 
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самостійної частини сучасної економічної теорії: 
аналіз теоретичних та історичних передумов інтеграції у 

європейському просторі, проблем та наслідків міжнародної 
економічної, валютної та політичної інтеграції; 

вивчення еволюції органів управління в ЄС, особливостей 
реалізації різних видів політик в об’єднаному співтоваристві та 
визначення відповідності потенціалу України критеріям членства в 
умовах реалізації євроінтеграційного курсу; 

розгляд сучасних проблем безпеки в рамках Організації 
північноатлантичного договору. 

Поставлені цілі й завдання підпорядковані головній меті – 
сприяти формуванню способу мислення та економічної поведінки 
адекватного реаліям сучасного світу і тим самим забезпечити 
підготовку в Україні фахівців-економістів, котрі знали б, що потрібно 
робити, щоб досягти успіху на світовому економічному просторі; 
знали б нові принципи конкуренції, перспективні сфери і форми 
взаємодії економіки України зі світовою економікою; могли б 
адаптувати західний досвід до умов України та реалізувати намір 
інтегруватися до світової спільноти. 

Навчальний посібник складається з 10 розділів, які об’єднують 
взаємопов’язані параграфи. Опрацювання таких тем, як суть поняття 
міжнародної економічної інтеграції та передумови розвитку даного 
процесу у світі, передумови зародження інтеграційних процесів у 
Європі, сучасні тенденції розвитку світової валютної системи та 
шляхи забезпечення стабільності нової світової фінансової 
архітектури, історія створення управлінських інституцій та сучасна 
структура основних органів управління в ЄС, особливості реалізації 
промислової та підприємницької політики в ЄС, регіональна і 
соціальна політики як інструмент забезпечення сталого розвитку 
країн ЄС допоможуть сформувати напрями критичного мислення 
щодо перспектив інтеграції України до ЄС, вибудувати чітку 
структуру необхідних кроків та принципів щодо успішної реалізації 
євроінтеграційного курсу України. Вивчення етапів розширення та 
поглиблення співпраці в рамках Організації північноатлантичного 
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договору та системи колективної безпеки НАТО в сучасних умовах 
підвищать рівень інформаційного забезпечення та позбавлять від 
значного кола міфів, що стосуються даної організації і дісталися нам 
у спадок від Радянського Союзу.   

Слід також підкреслити міждисциплінарний характер 
навчального курсу «Європейська та євроатлантична інтеграція», 
оскільки інтеграційні процеси на теренах Європи мають не лише 
політичні та економічні передумови, а й соціальні, правові та інші 
аспекти, що знайшло відображення у посібнику. 
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РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ  

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
 
 
 

1.1.  Суть  поняття  міжнародної  економічної  інтеграції  та  передумови 

розвитку даного процесу у світі. 

1.2.  Теорії міжнародної економічної інтеграції.  

1.3.  Еволюція процесів міжнародної економічної інтеграції. 

1.4.  Економічні ефекти міжнародної інтеграції. 

1.5.  Переваги  та  недоліки  участі  країн  в  інтеграційних  угрупуваннях  в 

умовах сучасності. 

1.1. Суть поняття міжнародної економічної інтеграції та 

передумови розвитку даного процесу у світі 

Розвиток інтеграційних процесів став закономірним 
результатом зростання міжнародного руху товарів і факторів їх 
виробництва, що потребувало створення більш надійних виробничо-
збутових зв’язків між країнами та усунення численних перешкод на 
шляху міжнародної торгівлі і пересування факторів виробництва. Це 
виявилося можливим зробити тільки в рамках міждержавних 
інтеграційних об’єднань на основі багатосторонніх політичних угод. 
З другої половини XX століття внаслідок швидкого  економічного 
розвитку провідних індустріальних країн і удосконалення засобів 
міжнародного транспорту і комунікацій відбувся бурхливий розвиток 
міжнародної торгівлі товарами і послугами.  

Міжнародна торгівля стала все більш доповнюватися різними 
формами міжнародного руху факторів виробництва (капіталу, 
робочої сили і технології), в результаті чого за кордон стали 
переміщатися вже не тільки готовий товар, але й фактори його 
виробництва. Прибуток, що закладений в ціні товару, став 
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створюватися вже не тільки в рамках національних кордонів, але і за 
кордоном. Закономірним результатом розвитку міжнародної торгівлі 
товарами і послугами та міжнародного руху факторів виробництва 
стала економічна інтеграція. 

Економічна інтеграція (economic integration) – процес 
економічного взаємодії країн, що приводить до зближення 
господарських механізмів, приймає форму міждержавних угод і є 
узгоджено регульований міждержавними органами. Інтеграційні 
процеси призводять до розвитку економічного регіоналізму, в 
результаті якого окремі групи країн створюють між собою більш 
сприятливі умови для торгівлі, а в ряді випадків і для 
міжрегіонального пересування факторів виробництва. Незважаючи 
на очевидні протекціоністські риси, економічний регіоналізм не 
рахується  негативним фактором для розвитку міжнародної 
економіки, тільки якщо група країн, що інтегруються, лібералізуючи 
взаємні економічні зв’язки, не встановлює менш сприятливі, ніж до 
початку інтеграції, умови для торгівлі з третіми державами. Іншими 
словами, економічний регіоналізм, спрощуючи економічні зв’язки 
між країнами однієї групи, не повинен призводити до їх ускладнення 
з усіма іншими країнами. Доти поки регіоналізм, принаймні, не 
погіршує умови для торгівлі з рештою світу, він може вважатися 
позитивним чинником розвитку міжнародної економіки.1 

Передумови інтеграції наступні:  
• Близькість рівнів економічного розвитку і ступеня ринкової 

зрілості країн, що інтегруються. За рідкісним винятком 
міждержавна інтеграція розвивається або між індустріальними 
країнами, або між країнами, що розвиваються. Навіть у рамках 
індустріальних та в рамках країн, що розвиваються інтеграційні 
процеси проходять найбільш активно між державами, що 
знаходяться на приблизно однаковому рівні економічного розвитку. 
Спроби об’єднань інтеграційного типу між індустріальними і 

                                                 
1  Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. - Ч. I. Международная микроэкономика: 

движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. / А.П. Киреев/ - М.: 416 
с. 




